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GLASILO OBČINE GORJE

Praznovanje občinskega praznika letos 
na prostem

Letošnji praznični junijski vikend, 
ki je bil v organizaciji domače Godbe 
Gorje poln pestrega dogajanja, se je 
začel svečano s proslavo v počastitev 
občinskega in državnega praznika. Slo-
vesnost je pripravilo in izvedlo domače 
Kulturno društvo Gorje in zajelo doga-
janje v občini od praznika do praznika. 
Moderatorka Mateja nas je spomnila 
na mnoge dogodke, ki so se zgodili od 
lanskega praznika, povzela bogato dru-
štveno dogajanje in predstavila prav 
vsako gorjansko društvo, ki si zasluži 
pohvale za svoje delovanje. 

Višek večera je bila predstavitev 
letošnjih nagrajencev in podelitev ob-
činskih priznanj. Slavica Torkar, Li-
dija Dornig, Jelena Horvat in Božena 
Kolman Finžgar so šopek žensk, ki so 
zaznamovale letošnji praznik. Šopek 
je popestril gospod Branko Gomilar in 
uokviril sliko letošnjih nagrajencev. Še 
enkrat iskrene čestitke letošnjim pre-
jemnicam in prejemniku občinskega 
priznanja. 

Predpraznični uradni del večera so 
zaključili godbeniki in godbenice in z 
nastopom napovedali pester vikend v 
znamenju pihalnih orkestrov.

Pohvale in zahvale vsem sodelujo-
čim v zadnjem junijskem vikendu. Bil 
je pester in v ponos Gorjankam in Gor-
jancem.

 » Martina Hribar Brus, foto Miro Zalokar
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Spoštovane Občanke  
in Občani,

tudi preko občinskih meja 
je odmeven praznični junijski 
vikend v znamenju pihalnih or-
kestrov pustil močan vtis. Pestro 
dogajanje vse tri dni je privabilo 
veliko število druženja željnih do-
mačinov in obiskovalcev iz širše 
okolice. Velik organizacijski zalo-

gaj so gorjanski godbeniki izpeljali z odliko. Pohvala organi-
zatorjem in drugim vpletenim v izpeljavo velike prireditve. 
Veseli me in prav je tako, da Občina Gorje lahko finančno 
pomaga pri izvedbi tovrstne prireditve, ki vsekakor pomeni 
promocijo občine. Godba Gorje je s svojo dolgoletno tradici-
jo lahko v velik ponos vsakemu Gorjancu in Gorjanki, izven 
slovenskih meja pa tudi vsakemu Slovencu in Slovenki. De-
ležni smo bili izjemnih pohval gostoljubja, ki smo ga izkazali 
gostujočim godbam. Hvala vsakemu posamezniku, ki je pri-
pomogel k temu, da so Gorje izpadle v dobri luči in da jim 
bodo Gorje ostale v trajnem lepem spominu.

Pravkar se bo poletje prevesilo v avgust, zadnji poletni 
mesec, ko bodo še priložnosti za oddih. Upam, da si ga boste 
privoščili, ne glede na to, kje. Verjamem, da vročina in gne-
ča marsikoga odvrne od oddaljenih destinacij. Nič zato, tudi 
doma in v domači okolici je lahko nadvse prijetno, samo pre-
zreti moramo vse obveznosti in se napolniti z energijo. Ver-
jamem, da boste našli sebi primeren način umika od stresa, 
kar je nujno narediti večkrat na leto. Prav zagotovo je zdaj 
čas za en tak odmik.

Dogajanja je to poletje veliko, žal ne samo prijetnega. 
Kras je prizadet zaradi požarov v naravnem okolju in akti-
virani smo bili tudi gasilci gorjanske občine. S posameznimi 
prostovoljci PGD Gorje in PGD Podhom sem šel pomagat 
gasit uničevalni ogenj. Težko je gledati uničevanje, ki ga 
povzroči ogenj. Težko je gledati prizadete ljudi, ki izgublja-
jo svoje premoženje. Veličina in pomembnost gasilstva se je 
zopet izkazala za nepogrešljivo. Koliko srčnosti, požrtvoval-
nosti in humanosti je v teh fantih, s katerimi smo se srečali 
na Krasu. Vsi z enim samim skupnim ciljem – ustaviti ogenj. 
Veliko nam je uspelo, pa vendar se narave vedno ne da pre-
magati. Močna je, včasih močnejša, vsekakor pa se tudi ona 
bori za preživetje. Ker je napadena z naše strani. Vsi mi se 
bomo morali ustaviti, spoštovati in čuvati naravo. Ne po-
trebujemo vedno vsega, takoj, za vsako ceno. Potrošništvo 
nas je pripeljalo do tega, da stalno iščemo nekaj, kar bi nas 
napolnilo z zadovoljstvom. Spoznati bomo morali, da je ma-
terial le material in da miru v srcu ni mogoče kupiti. Našli ga 
bomo v nas samih. In ko bomo našli mir, marsičesa ne bomo 
več potrebovali. In narava nam bo hvaležna. Zavedati se mo-
ramo, da bolj rabimo mi njo kot ona nas. Smo le obiskovalci. 
Bodimo olikani gostje.

 » Vaš župan Peter Torkar
GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana 
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Valentina Žemva, Mojca Pečar. Lektoriranje: Mateja Erman 
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kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nak-
ladi 1.230 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribu-
cija: Pošta Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
Zgornje Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30;  
e-mail: info@antus.si

Naslednja številka Gorjanca izide 25. avgusta, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 18. avgusta.

Mladi zdravniki v blejskem  
zdravstvenem domu

Glede na dosedanjo hudo obremenitev zdravnikov v 
ZD Bled je vodstvo pravočasno poskrbelo za specializacije 
mladih zdravnikov, ki bodo razbremenili zdravnike z viso-
ko glavarino – Bernardo Ferjan, Liljano Krivec Skrt, Lidijo 
Pretnar Pristov in Leopolda Zonika. Po končni specializa-
ciji smo zaposlili dve družinski zdravnici Petro Žnidaršič 

Obvestilo
za vložitev vlog na drugi rok na Javni razpis za do-

delitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2022

V glasilu Občine Gorje Gorjanc, št. 144, ki je izšel 31. 3. 
2022, je bil objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeže-
lja v Občini Gorje v letu 2022.

Nekaj prostih sredstev je še na ukrepu 1 – Pomoč za 
naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo in na ukrepu 7 – Pomoč za nove investicije 
za delo v gozdu. Za ta dva ukrepa upravičenci vložijo vlo-
ge do vključno 26. 8. 2022.

V obdobju od 16. 8. 2022 do 26. 8. 2022 upravičenci 
vložijo vloge za ukrep 8 – Podpora delovanju društev s 
področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

 » Občinska uprava Občine Gorje

in Špelo Ulčar, pediatrinjo Valerijo Mlinar in specialistko 
MDPŠ Evo Polajnar.  Pričakujemo in želimo, da se nekaj pa-
cientov preusmeri k mladim zdravnicam družinske medici-
ne in pediatrije, predvsem pa, da se novi registrirajo pri njih. 
Zdravniki bodo tako imeli več časa za pregled pacientov, 
delo bo po priporočilih stroke tudi kvalitetno opravljeno.

Žal pa že zamujamo s predvideno izgradnjo prizidka 
k stavbi ZD Bled, s katero bomo rešili prostorsko stisko. S 
preselitvijo ambulante za nujno medicinsko pomoč in dis-
panzerja za otroke in šolsko mladino v novozgrajeni objekt 
bomo s preureditvijo sedanjih prostorov pridobili tri nove 
ordinacije za družinske zdravnike. Do takrat pa so pogoji 
dela zdravstvenega osebja oteženi, predvsem v smislu pro-
storske in časovne organizacije dela. 

Občina Bled se je skupaj z Občino Gorje in ZD Bled pri-
javila na razpis Ministrstva za zdravje RS za sofinanciranje 
investicije in zagotovila 700.000 € nepovratnih sredstev v 
ta namen. Preostala sredstva za izgradnjo prizidka si bomo 
občina in ZD Bled delili v razmerju 50 %.

Konec julija 2022 bo objavljen razpis za izbiro izvajalca 
del, v oktobru 2022 pa načrtujemo pričetek gradnje, ki bo 
predvidoma zaključena do novembra 2023.

Vse občane in koristnike naših storitev prosimo za razu-
mevanje z mislijo na boljši jutri – boljše pogoje dela v dobro 
zaposlenih in uporabnikov naših storitev.  

 » Leopold Zonik, direktor ZD Bled
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Od praznika do praznika

»Se vidimo ob letu osorej!« smo re-
kli lansko leto, na občinski proslavi. In 
res je bilo tako, ko smo letos v Kultur-
nem društvu Gorje pripravili prav en 
lep predpraznični večer v prireditve-
nem šotoru. Naša proslava je bila uvod 
v tridnevno praznovanje 115-letnice 
Godbe Gorje. 

Po uvodnih himnah, naše in evrop-
ske, ki sta nam jih zaigrala Nik Papler 
na trobenti in Nuša Jan na klarinetu, 
smo predstavili, kaj vse se je zgodilo v 
preteklem letu v naši prelepi občini. 
Veliko lepih dogodkov smo se spomni-
li in še več ste jih imeli v posameznih 
društvih, kjer ste praznovali okrogle 
obletnice. Ko začneš takole pregledo-
vati arhiv dogajanja v preteklem letu, 
se šele zaveš, da ne boš mogel vsega 
povedati in da moraš izbrati sebi ljubše 
dogodke. V Gorjah imamo veliko dru-
štev in še več prostovoljcev, ki prispe-
vajo en delček sebe. 

Kulturno so proslavo obarvali otro-
ci: Zoja Jan s prečno flavto, Zarja Kar-
lin, David Hrustelj in Lovrenc Bregant 

na klarinetu ter Jošt Karlin, Jon Matia 
Mincu in Mark Debeljak na trobenti. 
Zakaj smo izbrali ravno te inštrumen-
te za nastop? Ker so osnova za godbo 

na pihala. Začne se pri mali flavtici, 
potem se preide na prečno flavto, oboo 
ali pikolo. Iz klarineta se lahko preu-
smerite na saksofon ali fagot, trobenta 
pa je osnova za vsa nizka trobila, od ba-
ritona, roga, pozavne do tube. Če vsem 
tem inštrumentom dodamo še tolkala 
in dirigenta magistra Klemena Repeta, 
pa dobimo Godbo Gorje. Kako pono-
sno so zakorakali v šotor in vsi smo ve-
selo ploskali naši godbi! V veselje nam 
je bilo sodelovati z vami na letošnji ob-
činski proslavi. Prav je, da društva med 
seboj sodelujejo.

Naj se zahvalim vsem nastopajo-
čim, njihovim učiteljem Maji Gogala 
Dvoršak, Benjaminu Prešernu in Roku 
Felicjanu ter ravnatelju Marku Možini 
iz Glasbene šole Radovljica. Prav tako 
hvala Nejcu Hermanu iz Glasbenega 
ateljeja Amabile in še enkrat čestitke 
občinskim nagrajencem. 

Proslavo si lahko ogledate na FB-
-profilu Kulturnega društva Gorje. 

 » Špela Torkar, foto Miro Zalokar

Povabilo k dobroti za pomoč revnim v Keniji 
Kamorkoli v Gorjah gremo, vsaj 

na obzorju lahko vidimo gozdove in v 
njih brez števila dreves, ki nam dajejo 
kisik, les, senco, steljo, cvetje, sadove, 
zavetje. Tiho in neopazno nam dajejo 
tisto, kar potrebujemo, od tistega, kar 
pravzaprav so in imajo. Velika in mala 
drevesa enako, mlada in stara prav 
tako. Skozi vse letne čase, leto za letom, 
dan in noč. Podoba, ki mi daje misliti. 

Ne živimo le zato, ker je vse urejeno, 
načrtovano, sistemizirano, pridelano, 
prigarano, kupljeno in plačano. Živi-
mo najprej zato, ker najpomembnejše 
dobrine prejemamo zastonj, skozi vse 
življenje, po dobroti nekoga drugega, 
tretjega, mnogih. Kakšna razlika v kva-
liteti življenja je, če ob nas ni nikogar, 
ki bi nas osrečeval, nam naklanjal do-
broto in nas obkrožal z razumevanjem. 

Znanstveniki so dokazali, da bi dojen-
ček brez nežnosti in dobrote umrl.

Danes mnogi mislijo, da človeštvo 
obstaja in deluje zgolj po načelih in 
zahtevah tržnega mehanizma: daj/
dam, kupiš/prodam, povpraševanje/
ponudba itd. A vsak dan doživljamo, da 
svet in življenje ne moreta dolgo vzdr-
žati samo na tem načelu. Kjer manjka 
dobrota, kisik človečnosti, se odnosi 
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zaostrijo, porušijo. Kjer ni dobrote, so-
čutja, usmiljenja in ljubezni, so revni 
in osamljeni odrinjeni na rob družbe, 
bogati pa otopeli in mrzli, bolj ali manj 
sprevrženi egoisti.

Ni slučaj, da je v Svetem pismu do-
brota postavljena ob bok usmiljenju, 
odrešenju, milosti, skorajda sinonim 
za vse to. Milost oz. latinsko »gratia« 
pomeni »zastonjski dar« ... Kdo ne po-
zna prilike o usmiljenem Samarijanu, 
kdo ne ve za Jezusove čudeže, ki nam 
jih nizajo evangeliji. Božja dobrota 
do nas pa ni enosmerna ulica ali izraz 
nekakšne božje naivnosti. Nikakor, 
ampak želi tudi nas vključiti v svoj kro-
gotok dobrote do drugih. Ko so učenci 
samo pasivno pričakovali, da bo Jezus 
nasitil množice, jim je rekel: »Dajte jim 
vi jesti!« (Mt 14,16). In ko so iskali iz-
govor: »Imamo samo pet hlebov in dve 
ribi – kaj je to za toliko ljudi?« (prim. 
Jn 6,9), Jezus enostavno pokara nji-
hovo prešibko vero, njihovo ozko srce, 
njihovo preračunljivo tehtanje, da za-
radi dobrote ne bi bili sami ob tisto, kar 
imajo.

Mnogi ljudje se bojijo izkazovati do-
broto, in če že, naklonijo drugim kvečje-
mu tisto, česar sami ne potrebujejo ali bi 
vrgli stran. To ni dobrota, to je varajoče 
dejanje sebičnosti, ki povzroči, da dejan-
sko od znotraj obubožamo. Takšno de-
janje nas ne osrečuje. Osrečujoče je po-
dariti nekaj, kar bi celo sami potrebovali, 
del tistega, česar celo nam primanjkuje. 
Kako osvobajajoče je, če enkrat z lastnim 
izkustvom doživimo, da izkazana dobro-
ta ne osiromaši, ampak bogati. Kako za-
nimivo: s tem smo pri razlagi slovanske 
besede »Bog«, »bogat«. Bog je v svojem 
neizmernem bogastvu najbolj darežljiv, 
celo razsipen s svojimi darovi – tudi ti-
stim, ki jih teptajo! »On daje, da njegovo 
sonce vzhaja nad hudobnimi in dobri-
mi.« (prim. Mt 5,45); »Zastonj ste prejeli, 
zastonj dajajte,« pravi Sveto pismo na 
drugem mestu (Mt 10,8) in še: »Bolje je 
dajati kakor prejemati!« (Apd 20,35).

V mesecu avgustu se bomo v 
Gorjah lahko srečali z mladim ke-
nijskim duhovnikom, Imom Dodal-
dom. Z njim smo v Gorjah že nekaj 
časa povezani, tudi sama osebno. 
Duhovnik Imo v neprijaznih, sko-
rajda nemogočih razmerah v Keni-
ji na območju Lodwarja v Turkani 
ohranja v ljudeh upanje. Njegova 
domovina je puščava, področje, kjer 
ljudje brez medsebojne dobrote nika-
kor ne bi mogli preživeti. Zato imajo 
izjemno izostren čut za medsebojno 
povezanost, pripadnost, družino, sku-
pnost. Pa tudi izjemen čut za potrebe 
svojega bližnjega.

Od Ima Donalda bomo slišali ne-
verjetne zgodbe o tem, kaj vse je bilo 
mogoče tam že narediti s pomočjo do-
brote iz Slovenije, pa tudi o tem, kako 
ljudje tam živijo, kakšno kulturo ima-
jo in kaj se dogaja sedaj v Afriki, kon-
kretno v Keniji, ko nekdo zahteva do-
brine in bogastvo samo zase in ogroža 
nedolžna življenja ljudi ne le v Evropi, 
ampak tudi v Afriki. Torej, slišali bomo, 
kako vpliva vojna v Ukrajini tudi na ži-
vljenje ljudi v Keniji. 

Vsak človek se nekoč znajde na toč-
ki, ko je potrebno le še eno: zatisniti 
oči za ta svet. Na vhodu v pokopališče 
v Hueckelhovnu je napisano z velikimi 
črkami: »Kaj malo pomaga biti najbo-
gatejši človek na pokopališču.« Sveti 
Pavel nas spodbuja: »Dokler utegne-
mo, torej delajmo dobro vsem.« (Gal 
6,10).

Ko bomo zagledali mladega duhov-
nika Ima iz kenijske puščave, kakšno 
veselje izžareva kljub skrajnim teža-
vam in boju za preživetje, se vprašaj-
mo, če ni morda tako zaradi njegove 
dobrote, usmiljenja, milosti?

Pogumno odprimo srca za dobroto: 
Pustimo se obdarovati in delajmo do-
bro; podarjajmo drugim najboljše, kar 
imamo in deležni bomo sreče, ki jo pri-
našajo le dejanja dobrote.

Če bomo začutili, da nas kliče do-
brota, se ji ne odtegujmo. Naj bo v na-
ših srcih le dobro čustvo, dobra misel, 
dober namen in dobro dejanje! Ponov-
no se ozrimo v gozdove in dihajmo s 
polnimi pljuči kisik, ki nam ga dajejo. 
Z vso močjo pa dihajmo tudi kisik člo-
večnosti: dobroto in usmiljenje.

Da bi pomagali revnim v Keniji 
do preživetja, vas skupaj vabimo 
Občina Gorje ter župnija in Župnij-
ska karitas Gorje, da 20. avgusta 
2022 ob 20. uri pridete v Gorjanski 
dom, na dobrodelni večer. Z nami 
bosta duhovnik Imo Donald iz Ke-
nije in pevec Aleksander Mežek, ki 
bo popestril večer s svojimi pesmi-
mi. Vaši prostovoljni darovi bodo 

namenjeni nakupom hrane za naj-
ranljivejše ljudi in za pomoč šolar-
jem v Keniji. Doživeli bomo, kako 
nas dobrota povezuje in bogati in 
kako plemenita postanejo naša srca 
po dobroti, ki smo jo izkazali našim 
najmanjšim bratom. Že vnaprej 
hvala za vsak dar!

Prisrčno vabljeni!
 » Marija Weiβkirchen, Karitas Gorje,  

Jana Lampe

Vabilo!
Občina Gorje in Župnijska Ka-

ritas Gorje vabita na dobrodelni 
večer za pomoč revnim ljudem v 
Keniji. 20. avgusta ob 20. uri bo v 
Gorjanskem domu srečanje z du-
hovnikom iz Kenije, Imom Do-
naldom, večer bo popestril nastop 
Aleksandra Mežka. Prostovoljni 
prispevki bodo namenjeni nakupu 
hrane za najranljivejše ljudi in za 
pomoč šolarjem v Keniji. Naj nas 
dobrota poveže še enkrat! Že v na-
prej hvala za vsak dar!

Spominska slovesnost  
na Vodiški planini

Združenje borcev za vrednote 
NOB Radovljica vabi v soboto, 6. av-
gusta, na spominsko slovesnost ob 
81. obletnici ustanovitve Cankarje-
vega bataljona in prazniku Občine 
Radovljica. Spominska slovesnost 
s kulturnim programom bo ob 11. 
uri pri Partizanskem domu na Vo-
diški planini na Jelovici. Slavnostni 
govornik bo Jakob Demšar, predse-
dnik KO ZB Radovljica – Lesce.

Organiziran bo avtobusni pre-
voz iz Krnice ob 8. uri, ob 8.30 uri iz 
Radovljice. 

 » Združenje borcev za  
vrednote NOB Radovljica
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Poletna sezona 2022
Po dveh letih, v katerih so se druž-

bene razmere zaradi prisotnosti virusa 
bistveno spremenile, se je trend tu-
rističnih obiskov v tretjem letu zopet 
silovito dvignil navzgor. Deželo so spet 
po dolgem in počez preplavili turisti z 
domala vsega sveta, manj je le turistov 
iz Azije ter Rusije in seveda Ukrajine. 
Kot kaže, je gostov iz Evrope še več kot 
lani. Vračati so se pričeli tudi gostje iz 
ZDA in Izraela, vsaj tako opažamo v 
Turističnem društvu Gorje, kjer se le-
tos znova spopadamo s prekomernim 
obiskom v določenih urah dneva, to je 
med 10. in 13. ali celo 14. uro. 

V želji, da obisk razporedimo pre-
ko celega dneva, smo vse od priprav na 
sezono subjekte, ki delujejo na podro-
čju turizma, opozarjali, da si želimo in 
obenem tudi zahtevamo, da se obisk 

Zdravstveni projekti na Gorenjskem v mandatu ministra Janeza Poklukarja
V času mandata Janeza Poklukarja 

so tudi na Gorenjskem zaživeli številni 
novi projekti, predvsem na investicij-
skem področju. Med pomembnejšimi 
dosežki je tudi preboj na področju iz-
gradnje gorenjske bolnišnice.

Sredstva za nadaljnje investicije v 
gorenjskem zdravstvenem sistemu so 
zagotovljena z Zakonom o zagotavlja-
nju finančnih sredstev za investicije 
v slovensko zdravstvo v letih od 2021 
do 2031. Na Gorenjskem je bilo tako 
že zgrajenih ali bo dograjenih v bližnji 
prihodnosti kar nekaj zdravstvenih 
objektov:

1. Splošna bolnišnica Jesenice:
• Zaključena je energetska sanacija 

objekta v skupni vrednosti več kot 
šest milijonov evrov z DDV, od tega 
iz Kohezijskega sklada EU 1,97 
milijona evrov.

• V dokončanju je požarna sanacija 
objekta v skupni vrednosti 2,6 
milijona evrov z DDV.

• V teku je gradnja prizidka inten-
zivne enote v skupni vrednosti 2,3 
milijona evrov z DDV.

vas, skupna vrednost investicije 
317.586,35 evrov z DDV, od tega bo 
MZ sofinanciralo 164.020,60 evrov.
Poleg tega je za projekt regijske 

bolnišnice pripravljen dokument, v 
katerega so umeščene postavke in tudi 
že zagotovljena sredstva za izgradnjo 
nove regijske gorenjske bolnišnice v 
višini cca. 305 milijonov evrov. S strani 
potencialnih občin, na območju kate-
rih so zainteresirani za umestitev nove 
regijske bolnišnice, so na ministrstvu 
prejeli vse potrebne podatke in elabo-
rate o zemljiščih in izdelali Primerjal-
no analizo in poročilo o potencialnih 
lokacijah.

Glede končne določitve lokacije 
pa bo potrebno v naslednji analizi na 
osnovi potrebnih dodatnih podatkov 
izbrati končno lokacijo, in sicer na 
osnovi:
• izvedene mreže geografske dostop-

nosti (ki naj bi po predvidevanjih 
nakazovala na najboljšo lokacijo 
Kranj),

• preverbe pripravljenosti lokacije 
za izgradnjo ( je izvedena in naka-
zuje na najbolj ustrezno lokacijo v 
Radovljici),

• predhodne uskladitve umes-
titve bolnišnice v prostor, ki jo 
je potrebno uskladiti s strategijo 
prostora Ministrstva za okolje in 
prostor, ko bo sprejeta. 
Dodajmo, da je v predvideno mrežo 

Satelitskih urgentnih centrov umeščen 
tudi Kranj. Odločitev o realizaciji mreže 
pa je prepuščena novemu ministru.

 »  Tomaž Bregant

• Zaključena je prenova bolnišnične 
lekarne v skupni vrednosti 1,18 
milijona evrov z DDV.

• Zaključena je prenova 
bolnišničnega laboratorija v 
skupni vrednosti 96.139,56 evrov z 
DDV.
2. Sofinanciranje investicij na pri-

marnem zdravstvenem varstvu na Go-
renjskem:
• Bled – dozidava objekta ZD Bled, 

skupna vrednost investicije 
1.474.940,51 evrov z DDV, od tega 
bo MZ sofinanciralo 702.382,40 
evrov.

• Bohinj – rekonstrukcija in do-
zidava ZD Bohinj – izolacijski 
blok, skupna vrednost investicije 
275.117,79 evrov z DDV, od tega bo 
MZ sofinanciralo 161.539,2 evrov.

• Radovljica – zagotovitev prostorov 
za razvojno ambulanto, skupna 
vrednost investicije 569.705,17 ev-
rov z DDV, od tega bo MZ sofinan-
ciralo 330.700,80 evrov.

• Tržič – izgradnja prizidka k ZD 
Tržič, skupna vrednost investicije 
2.756.435,86 evrov z DDV, od tega 
bo MZ sofinanciralo 789.451,20 
evrov.

• Kamnik – ureditev prostorov nad 
garažami ZD Kamnik, skupna 
vrednost investicije 474.356,64 ev-
rov z DDV, od tega bo MZ sofinan-
ciralo 122.176,60 evrov.

• Gorenja vas – Poljane – ureditev 
novih ambulant družinske medi-
cine v Zdravstveni postaji Gorenja 

soteske razporedi preko celega dneva. 
Zato vse turistične delavce, sobodajal-
ce, hotelirje, gostinske delavce in vse 
občane prosimo, da nam pomagate in 
obiskovalcem soteske Vintgar svetuje-
te predhodni spletni nakup vstopnice 
ali zgodnji jutranji, se pravi ogled med 
sedmo in pol deveto uro, ali pozno po-
poldanski obisk, saj bomo tako tudi v 
TD Gorje lahko vsak dan planirali ak-
tivnosti in zagotovili prave kapacitete 
in sožitje z vsemi deležniki v lokalnem 
okolju.

V TD Gorje smo bili primorani za-
gristi v dokaj nedozorelo jabolko, to 
je spletno prodajo. Jabolko je nedo-
zorelo zaradi dejstva, da v TD Gorje 
žal nimamo razvite infrastrukture, ki 
bi omogočala takšno predstavo. Poleg 
sodobnega infocentra ali vsaj spodob-
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ne recepcije bi vsekakor potrebovali 
vsaj urejene parkirne in parkovne po-
vršine, ki pa jih dosedanji prostorski 
razvoj v tem delu Gorij ni bil deležen, 
nedavno sprejeti prostorski akt pa jih 
žal v  obsegu, kot bi bile potrebne, ne 
dopušča. Potrebovali bi urejene pro-
metnice, pločnike, parkovne površine, 
nenazadnje nadstrešnice, ki obvaruje-
jo pred pripeko ali dežjem, kjer bi go-
stje na ogled lahko nemoteno počakali. 
Verjamemo, da bo v bodoče za ta razvoj 
ključno sodelovanje z občino.

Kljub vsemu smo v dokaj kislo in 
nedozorelo jabolko pogumno zagrizli, 
od začetnih korakov umika več ni. Po-
časi, a vztrajno, se stanje spletnega na-
kupa iz dneva v dan popravlja, številke 
se večajo, žal mehanizem uvajamo celo 
nekoliko na silo, saj gostje, četudi že 
na cilju, med 9.30 in 13. uro v sotesko 
ne morejo vstopiti, če vstopnice niso 
kupili na spletu. Nekaj gostov tako žal 
tudi odpade, del zaradi dejstva, da za-
radi velikega števila v predvidenem 
času vsi ne uspejo priti do vstopnic, žal 
nekateri tudi zaradi dejstva, da na tak 
način nakupa vstopnice žal še niso pri-
pravljeni. Gostom na lokaciji deloma 
in po potrebi pri nakupu vstopnice tudi 
pomagamo, jim tudi svetujemo, naj se 
vrnejo v popoldanskih urah, ko je vsto-
pnice še moč kupiti tudi na prodajnem 

pultu. Gostje na poti do soteske Vint-
gar na panelih, ki smo jih postavili z 
dovoljenjem Direkcije za infrastruk-
turo RS, ali na mestih neposredno na 
poti proti soteski lahko skenirajo QR-
-kodo, ki jih pripelje direktno do na-
kupa spletne vstopnice. Seveda smisel 
spletnega nakupa ni v tem, da bi obi-
skovalci vstopnice kupovali na poti do 
destinacije, ampak da bi slednje opra-
vili predhodno in v miru že doma, pred 
potovanjem, a za kaj takega bo očitno 
potrebno še nekoliko potrpeti, čeprav 
se omenjen sistem izredno hitro uva-
ja širom po svetu. Vedenje o dejstvu, 
da je v eno najbolj prepoznavnih zna-
menitosti Slovenije v bodoče možno 
vstopiti le še ob premišljenem predho-
dnem načrtovanju, se prav preko vseh 
deležnikov v družbi, komunikacijskih 
kanalov in tudi z vašo pomočjo širi, 
zato verjamemo, da bo že v bližnji pri-
hodnosti široko prepoznano kot dobra 
praksa, ki se bo uveljavila tudi drugod 
v Sloveniji pri ogledu naravnih in kul-
turnih znamenitosti.

Gasilce iz Podhoma in Gorij (PGD 
Podhom PGD Gorje) smo prosili za 
sodelovanje in dali pobudo, da se po-
stavijo ekipe, ki bodo vsaj ob določenih 
urah poskrbele, da bo skozi vas ob sicer 
veljavnem režimu lokalna cesta propu-
stna le za lokalne prebivalce. Iz istega 

razloga vse obiskovalce z Bleda, Rado-
vljice, Jesenic … nagovarjamo, da na 
ogled soteske pridejo s kolesom ali peš.

Pobudo o občasni zapori ceste skozi 
Podhom smo naslovili tudi na MIR in 
Občino Gorje, ki sta nam sledila, ob-
čina je izdala odločbo, ki dopušča, da 
reditelji zaporo izvedejo tudi fizično. 
Tako bodo gasilci zaenkrat vsaj na spo-
dnjem delu vasi, na lokaciji »pri De-
šmanu« izvajali vsakodnevne dopol-
danske zapore v predvidenem trajanju 
štirih ur, in sicer v času, ko je gneča 
največja. Menimo, da je takšno ravna-
nje ne le potrebno, ampak tudi nujno 
za vzdržno življenje v vasi. Vsem, ki 
ste kakorkoli vključeni in sodelujete 
pri zagotavljanju boljših pogojev in 
ustvarjanju mostov med obiskovalci, 
prebivalci in subjekti, ki upravljajo ali  
ustvarjajo režime in pogoje, ki so ključ-
ni ob turističnih tokovih, se iskreno za-
hvaljujemo. 

Hkrati se vsem občankam in obča-
nom opravičujemo, v kolikor so imeli 
nevšečnosti, ki so jim jih povzročili 
obiskovalci soteske Vintgar, saj so ob 
dnevno spreminjajoči prometni ure-
ditvi, zaradi vseh gradbišč na cestiščih, 
tudi sami v stiski. Vsem izrekamo tudi 
zahvalo in globok poklon za razumeva-
nje in sodelovanje. 

 » TD Gorje

Novi prometni režim v smeri Pokljuke
V naši Občini Gorje se mnogi zavze-

mamo za umiritev prometa, zmanjša-
nje negativnih vplivov prometa na na-
ravno okolje in za okrepitev trajnostne 
mobilnosti z vzpostavitvijo javnega 
prevoza tudi na tistih območjih, kjer to 
doslej še ni omogočeno. Posebej velike 
prometne obremenitve so na podlagi 
uradnih meritev zaznane na državni 
cesti skozi Gorje v smeri Pokljuke.

V ta namen je bila v okviru projekta 
»Vrh Julijcev« izdelana študija za Po-
kljuko, ki poleg analize stanja vsebuje 
tudi načrt ukrepov. Prvi ukrepi bodo 
izvedeni že do začetka letošnjega po-
letja.

Najpomembnejša novost tako za 
prebivalce Gorij in Bleda kot tudi za 
vse obiskovalce tega območja je uved-
ba poletne sezonske avtobusne linije, 
ki bo povezovala Bled, Spodnje in Zgor-
nje Gorje, Krnico, Zatrnik in Pokljuko, 
uporaba tega avtobusa pa je za vsako-
gar brezplačna. Glavni akterji te novo-
sti so Javni zavod Turizem Bled, občini 
Bled in Gorje in Javni zavod Triglavski 
narodni park, ob sodelovanju Vaškega 
odbora Krnica, Zatrnik in Radovna. 
Promocija sezonske avtobusne pove-
zave turiste opozarja na dostopnost 

destinacij, kot so soteska Vintgar, Po-
kljuška soteska, dolina Radovne, Ho-
tunjski vrh, Pokljuka, ter na gostinsko 
ponudbo, pa tudi na možnost izposoje 
električnih gorskih koles v Zgornjih 
Gorjah in na Zatrniku. Vozni red avto-
busa je določen tako, da potniki iz sme-
ri Bleda na Pokljuki lahko presedejo 
v avtobus, ki jih bo odpeljal v Bohinj, 
velja pa tudi obratno za potnike iz bo-
hinjske smeri, ki si bodo želeli v Gorje 
ali na Bled.

V naslednji fazi si bomo v sodelova-
nju z Ministrstvom za infrastrukturo 
in Javnim zavodom Triglavski narodni 
park prizadevali tudi za vzpostavitev 
redne in ne le sezonske avtobusne li-
nije na Pokljuko iz smeri Bleda. S tem 
bo naselje Zatrnik končno lahko dobilo 
nujno potrebno javno prometno pove-
zavo z Gorjami in Bledom. V ta namen 
bo potrebno v prostor umestiti avto-
busno postajališče, prehod za pešce in 
ustrezno cestno-prometno signaliza-
cijo, kar bi morala biti prioritetna nalo-
ga občinske uprave in župana Gorij ne 
glede na to, kdo bo po novembrskih lo-
kalnih volitvah te naloge opravljal. Va-
ški odbor Krnica, Zatrnik in Radovna 
je že dosegel, da bo na Zatrniku v smeri 

vožnje s Pokljuke na ravninskem odse-
ku ceste postavljen tudi prikazovalnik 
hitrosti, ki je v naselju omejena, a te 
omejitve mnogi vozniki ne upoštevajo.

Zaradi strožjega nadzora prome-
tnega režima na Pokljuki, kjer ni več 
dovoljeno parkiranje na gozdnih ce-
stah, hkrati pa so kapacitete parkirišč 
omejene, je pričakovati, da se bo izra-
zito povečala potreba po centralnem 
parkirišču v Gorjah ali na Bledu. V 
kolikor pa bo uporaba ceste na Po-
kljuko postala plačljiva, pa bo obvezni 
predpogoj za uvedbo takega režima 
zadostna kapaciteta parkirnih mest 
v dolini, kar je spet povezano z nujno 
spremembo občinskega prostorskega 
načrta. V takem primeru bo potrebno 
zagotoviti »shuttle« prevoze s central-
nega parkirišča na kratke časovne in-
tervale.

Vsekakor se nam obetajo precej-
šnje spremembe dosedanjega pro-
metnega režima skozi Gorje v smeri 
Pokljuke, ki bodo morale biti prijazne 
do domačinov, do narave in do njenih 
obiskovalcev.

 » Aleš Zalar, predsednik VO Krnica,  
Zatrnik in Radovna
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Ali je res občina kriva za vse?
Gužva! Avti! Zaprte ceste! Turisti! 

Naokoli moram v službo! Obup! Kako 
so se spomnili to delati v največji sezo-
ni? Kaj so na občini mislili? 

To so stavki, ki jih številni naši ob-
čani vsakodnevno izgovarjajo. Ja, vsi 
smo v tem in vsem je težko. Na obči-
ni se na različne načine trudimo, da 
bi našim občanom pomagali odgnati 
slabo voljo z razumevanjem osnovnih 
dejstev o cesti in zapori. Zato na enem 
mestu objavljamo odgovore na najpo-
gostejša vprašanja in očitke, ki smo jih 
deležni na občini. Prepričani smo, da 
bomo s pravimi informacijami skupaj 
lažje dočakali konec prometnih zagat 
in boljšo kakovost življenja, ki jih tre-
nutna dela in z njimi povezane nevšeč-
nosti prinašajo. 

Občina je osnovna lokalna sku-
pnost, ki v okviru zakonodaje samo-
stojno ureja svoje zadeve. In odločila 
se je, da bo uredila kanalizacijo. Namen 
kanalizacije je zaščita javnega zdravja, 
preprečitev nastajanja in širjenja bo-
lezni ter preprečitev onesnaževanja 
nadzemnih in podzemnih voda. Torej 
je s tem želela in še želi izboljšati stan-
dard življenja prebivalcev Gorij. Ker pa 
ni smiselno kopati v globine samo ka-
nalizacijo, cesto pa pustiti v prvotnem 
stanju, se je občina obrnila na državo, 
da bi na območju državne ceste skupaj 
izpeljali načrt. Potrebno je bilo veli-
ko dogovorov, sestankov in dopisov z 
državo, da je projekt ceste časovno, 
finančno in projektno usklajen s pro-
jektom kanalizacije. Občina je želela, 
da bi bilo oboje narejeno hkrati in da se 
bo sočasno posodobila in razširila tudi 
cesta, da se ne bi čez nekaj let ponovno 
kopalo. In tako je tudi bilo. Občina ure-
ja kanalizacijo (sočasno tudi vodovod, 
plin, elektriko, optiko, javno razsve-
tljavo ...), država cesto. Občina skupaj 
z EU financira kanalizacijo, glavni na-
ročnik rekonstrukcije ceste pa je dr-
žava. Občina financira približno 15 % 
investicije v cesto. 
Čigav projekt je torej cesta?

Kot že v definiciji piše, občina v 
okviru zakonodaje ureja stvari. In ka-
kšen je zakonski postopek v našem 
primeru? Najprej potrebujemo projek-
tanta. Zanj se izda razpis. Na razpis se 
prijavijo ustrezni kandidati. Zakon o 
javnih naročilih veleva, da se izbere ti-
stega kandidata, ki ustreza razpisanim 
pogojem in je najcenejši. Projektant 
izdela idejni načrt. Ko je ta potrjen, se 
izdela DGD (dokument za pridobitev 
mnenj in gradbenega dovoljenja). V 
tej točki gre za dogovarjanja z lastni-

ki, odkupe zemljišč, mnenja kulturne 
dediščine, komunale, elektra, itd. Ko 
se pridobi gradbeno dovoljenje in vsa 
mnenja, se izdela PZI (projekt za izved-
bo del). PZI gre v recenzijo, kar pomeni 
dodaten, neodvisen pregled. Ko je to 
vse urejeno, se izdela finančni načrt. 
Potrebno je zagotoviti denar v prora-
čunu, ki ga mora potrditi občinski svet. 
Ko je denar zagotovljen, se izda razpis 
za izvajalca, za katerega veljajo enaki 
pogoji kot pri projektantu. Izbere se 
najbolj ustreznega in najbolj ugodnega. 
Izvajalec tudi poda časovni okvir svoje-
ga dela. In tako se začne delati.

V idealnem scenariju je vse tako kot 
mora biti in stvari so urejene v časov-
nem okvirju. Vendar idealnega sveta ni 
in tudi ljudje smo zmotljivi in delamo 
napake. Če rečemo, da je v projektu ne-
kaj narisano in označeno na en način, 
v resnici (na terenu) pa čisto drugače, 
je treba to popraviti. Če damo primer 
(ki seveda ni realen), da je v načrtu 
narisano širjenje ceste za 3 metre in 
je že dogovorjeno z lastnikom hiše in 
odkupljen ta trimetrski pas zemlje ter 
zagotovljen v proračunu denar za ta 
del ceste, potem pa izvajalec na licu 
mesta ugotovi, da je iz določenega ra-
zloga nujno potrebno namesto 3 me-
trov širiti cesto za 4 metre. Da drugače 
ne more biti. Kaj to pripelje za sabo? 
Popraviti je potrebno PZI. Ker z lastni-
kom ni dogovorjeno, da mu bodo vzeli 
4 metre zemlje, je potrebno ponovno 
dogovarjanje, pregovarjanje in pono-
ven odkup. Cesta mora biti širša, zato 
potrebujejo več materiala in delavci 
porabijo več časa. Vse to je dodaten 
strošek, ki ni predviden, potrebno pa je 
zagotoviti denar (največkrat na račun 
ostalih projektov). Že samo odpravlja-
nje težav oteži delo vsem pristojnim, 
za prebivalce je pa najhuje, da teče čas. 
Seveda ta primer ni realen, so pa napa-
ke podobne in tudi malo manj podob-
ne našemu primeru. In zaradi takšnih 
napak se moramo ljudje dalj časa voziti 
naokoli, po slabi cesti in zato ni opra-
vljeno delo v časovnem okvirju. In lah-
ko si samo predstavljamo, kaj pomeni, 
če sta napaki dve, tri, štiri ... 
Zakaj dela potekajo poleti?

Potem pa še očitek, da se dela pole-
ti. Zakaj se ne dela spomladi in jeseni 
ali celo pozimi. Določena dela se lahko 
opravljajo le pri določenih temperatu-
rah – npr. robot za varjenje cevi za pli-
novod deluje le pri temperaturah nad 
0 °C. Projekta ni mogoče prekinjati čez 
poletje. Vse to bi pomenilo še daljše za-
pore, še dražji projekt, več obvozov … 

Na koncu bi namesto pol leta živeli na 
gradbišču dve leti ali več.
Zakaj so vsa ta dela, ki prinašajo nevšeč-
nosti, sploh potrebna?

Pa se vrnimo k vprašanju iz naslo-
va. Če povzamemo, kaj je bilo delo ob-
čine. Ideja, da dvigne standard svojih 
ljudi s kanalizacijo. Povezala se je z 
državo, da bi bil projekt izpeljan kon-
kretno, celovito in naenkrat. Izdala je 
razpis za projektanta in izvajalca. Za-
radi zakona o javnih naročilih ni imela 
vpliva na to, katera dva bosta izbrana. 
In zagotovila je denar, ki je potreben za 
izvedbo projekta. Nikakor pa ne more-
mo občini očitati, da je kriva za napake 
projektantov in izvajalcev in ostalih 
vpletenih v samo izvedbo projekta. 
Občina dejansko napake odpravlja in 
ima zato dodatno delo in se tudi sama 
jezi, da stvari niso, kot bi morale biti. 
In potem ima še dodatno delo, ker je-
zni prebivalci kličejo, da nekdo koplje 
pred njihovo hišo in podobno. 

Morda pa je zdaj napočil čas, da 
začnemo razumeti, kakšno vlogo ima 
kdo v tem projektu, nehamo prenašati 
naokoli negativno energijo s kritizira-
njem in poiščemo v sebi razumevanje 
in strpnost. 

Kot pravi angleški dramatik, pesnik 
in literarni kritik: "Malo zdravega ra-
zuma, malce strpnosti, malo humorja 
– kako prijetno bi se potem dalo živeti 
na tem našem planetu." (William So-
merset Maugham)

 » Primož Tomše Zorč,  
direktor občinske uprave

Četrt stoletja veteranske 
organizacije

S slovesnostjo v radovljiški Linhar-
tovi dvorani so 20. junija zaznamova-
li 25-letnico delovanja Območnega 
združenja veteranov vojne za Sloveni-
jo Zgornja Gorenjska. Slavnostni go-
vornik na prireditvi je bil novinar in 
publicist Matej Šurc.

Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska 
je v ponedeljek, 20. junija, pripravi-
lo slovesnost ob 25-letnici delovanja. 
Ustanovljeno je bilo 22. junija 1997 
v tedanjem Republiškem centru za 
obrambno usposabljanje v Poljčah z 
namenom organiziranega povezovanja 
aktivnih v bojih za osamosvojitev in z 
ohranjanjem zgodovinske resnice. Pr-
votno se je imenovalo Območno zdru-
ženje veteranov vojne za Slovenijo Ra-
dovljica – Jesenice, po razpadu velikih 
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občin v več manjših se je preimenovalo 
v OZ VVS Zgornja Gorenjska. Ob usta-
novitvi je štelo dvesto članov, danes jih 
je vanj vključenih več kot 1.300. V uvo-
dnem nagovoru je predsednik Janez 
Koselj, pobudnik in glavni akter usta-
novitve združenja, predstavil opra-
vljeno delo teh dolgih in hkrati kratkih 
petindvajsetih let. 

Kot eno prvih združenj so že leta 
2001, le deset let po osamosvojitvi, ko 
je bil zgodovinski spomin še svež, iz-
dali monografijo Rine Klinar Zgornja 
Gorenjska 1990–1991. 

V obdobju 25 let so organizirali 
mnoga srečanja in pripravili številne 
spominske slovesnosti, da se doživeto 
ne bi pozabilo. 

Pred 15 leti so z veliko urami prosto-
voljnega dela v Radovljici zgradili vete-
ranski dom, kar pa ne bi bilo mogoče, 
če ne bi bilo neumornega, vedno novih 
idej in optimizma polnega predsedni-
ka Janeza Koselja. Postavili so obeležja 
osamosvojiteljem v Ratečah, na Ko-
renskem sedlu, Rudnem polju in plato-
ju Karavanke. S spominskimi ploščami 
so zaznamovali tajna skladišča orožja 
iz obdobja osamosvajanja Slovenije, ko 
je bilo treba orožje TO skriti, ker ga je 
tedanja oblast teritorialni obrambi ho-
tela odtujiti pod krinko varnejše hram-
be. Osrednji govornik na slovesnosti je 
bil novinar in publicist Matej Šurc, so-
avtor trilogije V imenu države in avtor 

knjige Prevarana Slovenija. »Obliko-
vanje samostojne države je bilo veliča-
stno dejanje, ki mu ni para v slovenski 
zgodovini. Z nekaj sreče in ob ugodnih 
mednarodnih okoliščinah smo prema-
gali orjaško steno. Škoda, da smo se po-
tem začeli spotikati ob majhne kamne 
na poti,« je med drugim dejal Šurc. Za 
grda madeža je izpostavil izbrisane in 
umazano trgovino z orožjem. Pouda-
ril je, da zaradi uspešnih pogajanj med 
osamosvojitveno vojno na Zgornjem 
Gorenjskem ni bilo prelivanja krvi, kar 
so nekateri štabniki poveljnikom na 
terenu očitali. »Po mojem mnenju je 
bila vsaka žrtev odveč. Mar ni najslajša 
zmaga dosežena s pogajanji, brez ene-
ga samega strela?« 

Slovenci dostikrat tarnamo, da smo 
majhni, da nas je le dva milijona in da 
živimo v majhni deželi, je še spomnil 

Šurc. »Kaj pa, če bi Slovenija s štirimi 
milijoni rok za spremembo postala ve-
lika? Velika v svoji odprtosti in vzaje-
mnem spoštovanju različnih? Velika v 
solidarnosti in humanizmu? Če ni bilo 
mogoče doseči sprave med tistimi, ki 
so se med vojno streljali, je treba do-
seči vsaj pomiritev med mlajšimi ro-
dovi. Spodbujati je treba strpni dialog 
drugače mislečih. O naši zgodovini je 
treba govoriti strokovno, na podlagi 
argumentov. To je po mojem mnenju 
osnovna naloga sedanje in prihodnjih 
generacij vojnih veteranov in njihovih 
združenj,« je misli sklenil Šurc.

V kulturnem programu so sode-
lovali Veteranski pevski zbor, Pihalni 
orkester Lesce, harmonikarja Janez 
Cerkovnik in Jan Štros ter povezovalca 
Branka Smole in Alojz Ropret.

 » Ana Miler, foto: Marjana Ahačič

Ovčarski bal na Zatrniku

Ovčarski bali veljajo za najstarejšo 
etnografsko prireditev.

Ovce so se vedno pasle na najvišjih 
predelih planin. Na našem področju 
so se pasle v Brdu nad planino Lipan-
ca. Na to nas še danes spominja ohra-
njen stan za pastirja, ki je postavljen na 
nadmorski višini 2009 metrov. Paša je 
obsegala tudi Mrežce (1965 m) in De-
belo peč (2014 m). To pomeni, da so se 
ovce pasle na precej visokih območjih, 
nad gozdno mejo, kjer so zanje najbolj-

ši pogoji za pašo. V času godovanja sv. 
Roka je običajno potekalo striženje 
ovac. To so opravili njihovi lastniki, ki 
so se posebej za to priložnost odpravili 
iz doline na planino. Eden od zadnjih 
pastirjev na tem območju je bil Brig'l, 
ki je še danes v družbi starejših pogo-
sto omenjen pri obujanju spominov. Ti 
segajo na zatrniški ovčarski bal v leto 
1982, ki je potekal v organizaciji do-
mačih ovčarjev in Živinorejske poslov-
ne skupnosti Slovenije. Takrat je bila 

med vsemi najlepša plemenska ovca 
jezersko solčavske pasme iz Žvanovega 
tropa z Bleda. Pri hiši še vedno hrani-
jo priznanje in zvonec, kar je gospodar 
prejel ob tej priložnosti. V nadaljeva-
nju je za ohranjanje tradicije skrbel 
Peter Žemva st., Figov'c po domače, ki 
je bil nepogrešljiv pri vseh izvedbah te 
prireditve. Pomagali so mu blejski in 
r'čiški ovčarji.

Na ovčarskih balih so se vedno pro-
dajali izdelki iz ovčjega mleka, tudi ov-
čje kože.

Štirideset let po ovčarskem balu, 
na katerega spominjata Žvanovo pri-
znanje in zvonec, bodo ovce zopet 
navdušile ljubitelje tovrstnih dogod-
kov na Zatrniku. Namen prireditve je 
ohranjanje kulturne dediščine, kar je 
eden od ciljev Triglavskega narodnega 
parka. Organizator prireditve, družba  
RTC Zatrnik, je pripravila celodnevni 
program ovčarskega bala, ki je obja-
vljen na spletnih straneh gorjanskih in 
blejskih turističnih organizacij ter na 
www.zatrnik.com.

 » Janez Mežan
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VRT IN OKOLJE

Poletne setve in vzgoja čebule
V poletnem času je najpomemb-

nejše delo v vrtu zalivanje in varstvo 
rastlin pred pleveli, boleznimi in ško-
dljivci. Plevele v manjših vrtovih zati-
ramo ročno, na poljih lahko uporablja-
mo herbicide. 

Med trajne, trdovratne plevele za-
voljo globokih korenin sodijo njivski 
slak, navadna regačica, širokolistno 
ščavje, navadni gabez, … veliko pozor-
nosti pa moramo nameniti tudi odstra-
njevanju enoletnih plevelov, ki bodo v 
tem času lahko že semenili. Med naj-
pogostejšimi je drobnocvetni rogo-
vilček, ki odvrže večje število semen. 
So pa nekateri pleveli tudi zdravilni, 
uporabni v kulinariki. Prav poseben je 
navadni tolščak ali portulak, ki se širo-
ko razrašča. Spoznamo ga po mesnatih 
listih, iz katerih lahko tudi kuhamo čaj, 
ki deluje pomirjevalno na prebavo in 
blaži glavobole. Plevelov, ki semenijo, 
ne smemo odlagati na kompostni kup. 

V tem času kompostni kup zrači-
mo, redno zalivamo travo, obrezujemo 
živo mejo, poskrbimo za čiščenje in 
deljenje spomladi cvetočih čebulnic. 
Ob koncu avgusta razmnožujemo tudi 
balkonske rastline z zelnatimi vršnimi 
ali stebelnimi potaknjenci. Hormone 
za hitrejše koreninjenje lahko v kme-
tijskih zadrugah po novem kupimo le 
z izkaznico o opravljenem tečaju iz 
FFS. Sejemo gomoljnice, motovilec, 
špinačo, poletne sorte solate, rukulo, 
sadimo kitajsko zelje, brokoli, cvetačo, 
v prvi dekadi meseca še endivijo. Po-
novno sadimo nizki fižol, pri njegovi 
rasti pazimo na pojav črne fižolove uši. 
Preventivno posevek lahko zalijemo z 
mešanico sode bikarbone, olja in de-
tergenta. 

Izkopali smo že česen, sledi spra-
vilo čebule, a v prihajajočih mesecih 
bomo že izbirali ustrezne sorte jesen-
skega čebulčka. Dobro se obnese tudi 

pridelava čebule iz semena. V poskusu, 
ki ga opravljamo, se je idealno obneslo 
varstvo čebule pred čebulno muho s 
pepelom, lahko uporabimo tudi eko-
loška sredstva za zatiranje muhe, je 
pa zanimivo, da je v primeru uporabe 
pepela pridelek čebule večji kot pri sa-
jenju mešanega posevka s korenčkom. 
Pepel dobro varuje rastline tudi pred 
ostalimi škodljivci na kapusnicah, 
omenili smo že varstvo pred kapuso-
vim bolhačem, pepel deluje kot baza, 
poveča pH rastišča, v ta namen bo tudi 
manj glivičnih bolezni. Pri varstvu če-
bule s pepelom pazimo, da ne vsebuje 
preveč dušika, saj omenjenega hranila 
čebula ne prenese. 

Čebulo lahko sadimo jeseni ali 
spomladi, v kolikor jo sadimo jeseni, 
bo razvila večjo čebulico, več korenin 
in manj listne mase, a nam bo v na-
slednjem letu hitro ušla v cvet. Spada 
v družino lilijevk, skupino čebulnic, 
kamor sodijo še česen, por, zimski 
luk, šalotka, drobnjak. Vsebuje veliko 
sladkorjev, eteričnih olj in vitamina C, 
pridelujemo jo zaradi omesenelih lu-
skolistov, ki jih obdajajo suholuskolisti 
različnih barv, kar je odvisno od sorte. 
Spodnji del čebulice je zaokrožen s če-
bulnim krožcem, katerega pri uporabi 
čebule odstranimo. Čebula ima veli-
ko zdravilnih učinkovin, dobro deluje 
na ožilje, prebavo, znižuje holesterol. 
Pomembno je, da čebulček sadimo na 
ustrezno razdaljo, med vrstami naj bo 
do 35 cm, znotraj vrste 8 cm, običajno 
ga sadimo na globino vsaj 4 cm, kar 
je odvisno od vrste tal. V kolikor spo-
mladi čebulo vzgajamo iz semena, jo 
sejemo v januarju, po kalitvi znižamo 
temperaturo, da niso sadike preveč iz-
dolžene, na prosto jo sadimo, ko so listi 
veliki do 15 cm. Semena čebulnic med 
seboj ne ločimo, so črna, zgrbančena, 
čebula ima zankast vznik. Po vzniku je 

priporočljivo uporabiti vrtno agroko-
preno, ki bo posevek varovala pred po-
javom čebulne muhe. Za spremljanje 
pojava in širjenja čebulne muhe med 
posevek namestimo rumene lepljive 
plošče. Ne pozabimo na zalivanje mla-
dih sadik sadnega drevja, predvsem 
fige nam bodo hvaležno obrodile pri-
delek, v nasprotnem primeru bodo 
mladi plodovi odpadli. Sproti pobira-
mo pridelke, pri kolerabi pazimo, da ne 
postane olesenela, pri fižolu pazimo, 
da ne razvije niti, kar pomeni, da iz teh-
nološke zrelosti prehaja že v fiziološko 
zrelost, ki je pomembna za pridelavo 
semena. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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TRIGLAVSKI 
NARODNI  

PARK

TRIGLAVSKI 
NARODNI  

PARK

TRIGLAVSKI 
NARODNI  

PARK

KRNICA, 
ZATRNIK

POKLJUKA RUDNO POLJE,
5 KM - 80 MIN

KRNICA ZGORNJE 
GORJE

BOHINJSKA BELA

BOHINJSKA 
BELA

SHUTTLE BUS 
ORGANIZIRANI PREVOZI

Bled, Pokljuka

VSAK DAN
01.07.–31.08.2022

BUS Bled - Pokljuka
Bled Seliše – Infocenter 
Triglavska roža Bled 07:20 09:20 14:20

Bled Union 07:23 09:23 14:23
Bled 07:28 09:28 14:28
Bled grad 07:33 09:33 14:33
Bled Rečica 07:35 09:35 14:35
Rečica – LIP Bled 07:36 09:36 14:36

Zgornje Gorje 07:41 09:41 14:41

Krnica 07:43 09:43 14:43
Zatrnik 07:48 09:48 14:48
Pokljuka Mrzli Studenec 08:00 10:00 15:00
Pokljuka Goreljek 08:02 10:02 15:02
Pokljuka Rudno polje 08:07 10:07 15:07

BUS Pokljuka - Bled
Pokljuka Rudno polje 08:30 12:30 19:00
Pokljuka Goreljek 08:35 12:35 19:05
Pokljuka Mrzli Studenec 08:37 12:37 19:07
Zatrnik 08:49 12:49 19:19
Krnica 08:54 12:54 19:24
Zgornje Gorje 08:56 12:56 19:26
Rečica – LIP Bled 09:01 13:01 19:31
Bled Rečica 09:02 13:02 19:32
Bled grad 09:04 13:04 19:34
Bled 09:09 13:09 19:39
Bled Union 09:14 13:14 19:44
Bled Seliše – Infocenter 
Triglavska roža Bled 09:17 13:17 19:47

Bled Seliše - Infocenter 
Triglavska roža Bled 07:30 09:45 12:15 14:30 16:45 19:00

Bled Union 07:32 09:47 12:17 14:32 16:47 19:02
Bled 07:37 09:52 12:22 14:37 16:52 19:07
Bled grad 07:41 09:56 12:26 14:41 16:56 19:11
Bled Jermanka 07:46 10:01 12:31 14:46 17:01 19:16

Sebenje - Podhom ŽP 07:50 10:05 12:35 14:50 17:05 19:20

Sebenje 07:52 10:07 12:37 14:52 17:07 19:22
Zasip 07:54 10:09 12:39 14:54 17:09 19:24
Gmajna 07:58 10:13 12:43 14:58 17:13 19:28
Bled Seliše - Infocenter 
Triglavska roža Bled 08:02 10:17 12:47 15:02 17:17 19:32

Koritno 1 08:06 10:21 12:51 15:06 17:21 19:36
Koritno 2 08:08 10:23 12:53 15:08 17:23 19:38
Bodešče 08:11 10:26 12:56 15:11 17:26 19:41
Ribno 08:13 10:28 12:58 15:13 17:28 19:43
Alpski bloki 08:16 10:31 13:01 15:16 17:31 19:46
Bled Union 08:19 10:34 13:04 15:19 17:34 19:49
Bled 08:23 10:38 13:08 15:23 17:38 19:53

Bled Mlino 08:38 10:53 13:23 15:38 17:53 20:08
Kupljenik ob regionalni cesti 08:43 10:58 13:28 15:43 17:58 20:13
Obrne 08:47 11:02 13:32 15:47 18:02 20:17
Podklanec - Bohinjska Bela ŽP 08:50 11:05 13:35 15:50 18:05 20:20
Bohinjska Bela 08:54 11:09 13:39 15:54 18:09 20:24
Camping Bled 09:02 11:17 13:47 16:02 18:17 20:32
Bled – Jezero ŽP 09:07 11:22 13:52 16:07 18:22 20:37
Bled Rečica 09:10 11:25 13:55 16:10 18:25 20:40
Bled grad 09:13 11:28 13:58 16:13 18:28 20:43
Bled 09:18 11:33 14:15 16:18 18:33 20:48
Bled Union 09:23 11:38 14:20 16:23 18:38 20:53
Bled Seliše - Infocenter 
Triglavska roža Bled 09:28 11:43 14:25 16:28 18:43 20:58

POKLJUKA BUS 2022 BLED BUS 2022

HOM, CERKEV SV. KATARINE

SEBENJE-PODHOM ŽP, 
REČICA-LIP BLED

ZASIP BLED GRAD

BLEJSKI GRAD RAZGLED IZ TALEŽA 

RIBNO,
3 KM - 60 MIN

VINTGAR
E-vstopnice, www.vintgar.si

BREZPLAČNO

FREE



Gorjanc

11

TRIGLAVSKI 
NARODNI  

PARK

Pokljuka 
Rudno polje

Pokljuka 
Goreljek

Pokljuka 
Mrzli Studenec

Ribno

Zatrnik

Krnica

Zgornje Gorje

Sebenje

Zasip

Gmajna

Bled 
Jermanka

Bled 
Seliše

Bled 
Union

Rečica 
Lip-Bled

Rečica

Bled 
Jezero ŽP

Camping 
Bled

KupljenikPodklanec
Boh. Bela ŽP

Obrne

Bohinjska 
Bela

Mlino

Bled 
grad

Bled

Sebenje-
Podhom ŽP

Pokljuška 
soteska

Pokljuška 
soteska, 
Radovna

Vintgar

Vintgar

Talež

Nova Gorica

Jesenice

Babji zob

Bodešče

Koritno 2

Koritno 1Alpski bloki

Informacije  
o prometu 
na Bledu 

@LakeBledSlovenia @bledslovenia @BledSlovenia Bled Slovenia www.bled.si

GORJERADOVNAPOKLJUŠKA SOTESKAZAJAMNIKI, POKLJUKA

TRIGLAVSKI 
NARODNI  

PARK

TRIGLAVSKI 
NARODNI  

PARK

TRIGLAVSKI 
NARODNI  

PARK

KRNICA, 
ZATRNIK

POKLJUKA RUDNO POLJE,
5 KM - 80 MIN

KRNICA ZGORNJE 
GORJE

BOHINJSKA BELA

BOHINJSKA 
BELA

SHUTTLE BUS 
ORGANIZIRANI PREVOZI

Bled, Pokljuka

VSAK DAN
01.07.–31.08.2022

BUS Bled - Pokljuka
Bled Seliše – Infocenter 
Triglavska roža Bled 07:20 09:20 14:20

Bled Union 07:23 09:23 14:23
Bled 07:28 09:28 14:28
Bled grad 07:33 09:33 14:33
Bled Rečica 07:35 09:35 14:35
Rečica – LIP Bled 07:36 09:36 14:36

Zgornje Gorje 07:41 09:41 14:41

Krnica 07:43 09:43 14:43
Zatrnik 07:48 09:48 14:48
Pokljuka Mrzli Studenec 08:00 10:00 15:00
Pokljuka Goreljek 08:02 10:02 15:02
Pokljuka Rudno polje 08:07 10:07 15:07

BUS Pokljuka - Bled
Pokljuka Rudno polje 08:30 12:30 19:00
Pokljuka Goreljek 08:35 12:35 19:05
Pokljuka Mrzli Studenec 08:37 12:37 19:07
Zatrnik 08:49 12:49 19:19
Krnica 08:54 12:54 19:24
Zgornje Gorje 08:56 12:56 19:26
Rečica – LIP Bled 09:01 13:01 19:31
Bled Rečica 09:02 13:02 19:32
Bled grad 09:04 13:04 19:34
Bled 09:09 13:09 19:39
Bled Union 09:14 13:14 19:44
Bled Seliše – Infocenter 
Triglavska roža Bled 09:17 13:17 19:47

Bled Seliše - Infocenter 
Triglavska roža Bled 07:30 09:45 12:15 14:30 16:45 19:00

Bled Union 07:32 09:47 12:17 14:32 16:47 19:02
Bled 07:37 09:52 12:22 14:37 16:52 19:07
Bled grad 07:41 09:56 12:26 14:41 16:56 19:11
Bled Jermanka 07:46 10:01 12:31 14:46 17:01 19:16

Sebenje - Podhom ŽP 07:50 10:05 12:35 14:50 17:05 19:20

Sebenje 07:52 10:07 12:37 14:52 17:07 19:22
Zasip 07:54 10:09 12:39 14:54 17:09 19:24
Gmajna 07:58 10:13 12:43 14:58 17:13 19:28
Bled Seliše - Infocenter 
Triglavska roža Bled 08:02 10:17 12:47 15:02 17:17 19:32

Koritno 1 08:06 10:21 12:51 15:06 17:21 19:36
Koritno 2 08:08 10:23 12:53 15:08 17:23 19:38
Bodešče 08:11 10:26 12:56 15:11 17:26 19:41
Ribno 08:13 10:28 12:58 15:13 17:28 19:43
Alpski bloki 08:16 10:31 13:01 15:16 17:31 19:46
Bled Union 08:19 10:34 13:04 15:19 17:34 19:49
Bled 08:23 10:38 13:08 15:23 17:38 19:53

Bled Mlino 08:38 10:53 13:23 15:38 17:53 20:08
Kupljenik ob regionalni cesti 08:43 10:58 13:28 15:43 17:58 20:13
Obrne 08:47 11:02 13:32 15:47 18:02 20:17
Podklanec - Bohinjska Bela ŽP 08:50 11:05 13:35 15:50 18:05 20:20
Bohinjska Bela 08:54 11:09 13:39 15:54 18:09 20:24
Camping Bled 09:02 11:17 13:47 16:02 18:17 20:32
Bled – Jezero ŽP 09:07 11:22 13:52 16:07 18:22 20:37
Bled Rečica 09:10 11:25 13:55 16:10 18:25 20:40
Bled grad 09:13 11:28 13:58 16:13 18:28 20:43
Bled 09:18 11:33 14:15 16:18 18:33 20:48
Bled Union 09:23 11:38 14:20 16:23 18:38 20:53
Bled Seliše - Infocenter 
Triglavska roža Bled 09:28 11:43 14:25 16:28 18:43 20:58

POKLJUKA BUS 2022 BLED BUS 2022

HOM, CERKEV SV. KATARINE INFOCENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED

SEBENJE-PODHOM ŽP, 
REČICA-LIP BLED

ZASIP BLED GRAD

BLEJSKI GRAD RAZGLED IZ TALEŽA 

RIBNO,
3 KM - 60 MIN

BLED SELIŠE

VINTGAR
E-vstopnice, www.vintgar.si

BREZPLAČNO

FREE
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Aktivnosti Prostovoljnega gasilskega društva Gorje
Tekmovanje za najmlajše je bilo v 

okviru Gasilske zveze Bled – Bohinj 28. 
maja v Ribnem. Naše društvo je sode-
lovalo s štirimi ekipami – dvema eki-
pama pionirjev, eno ekipo pionirk in 
mladincev.

Tekmovanje je potekalo tako, da so 
na progi, dolgi tri km, izvajali gasilske 
veščine, kot na primer vezanje vozlov, 
sklapanje trojaka, povijanje cevi, vaja z 
vedrovko. Te delovne točke je bilo po-
trebno poiskati, tekmovalci so morali 
pokazati še znanje iz topografije in ori-
entacije. Nastopili smo z zelo mladimi 

tekmovalci, tri ekipe so bile uvrščene 
v prvo polovico, ekipa bolj izkušenih 
pionirjev pa je zmagala in s tem do-
bila pravico nastopa na regijskem tek-
movanju, ki je bilo 11. junija v Ljubnem, 
tam pa so dosegli šesto mesto, kar je 
glede na konkurenco zelo pohvalno!

Članice so se udeležile srečanja v 
okviru gorenjske regije, ki je bilo 17. 6. 
v Prebačevem pri Kranju. Tekmovalni 
del je obsegal vajo s hidrantom, razno-
terosti in teoretični del. Nastopilo je 43 
ekip, naša ekipa je zasedla odlično 3. 
mesto. Tekmovale so Mira, Beti, Luci-

ja, Polona in Zdenka. 25. junija smo se 
udeležili gasilskega relija, ki so ga orga-
nizirali gasilci PGD Koprivnik. Pripra-
vili smo eno žensko in dve moški ekipi.  

1. mesto PGD Gorje – članice
2. mesto PGD Gorje – člani
4. mesto PGD Gorje – člani
Vsem članicam, članom, posebno 

mladini, zahvala za dosežene rezultate, 
za trud in prosti čas, res je bilo čudovi-
to, veselje je gledati ponovni vrvež za 
našim gasilskim domom.

 » Drago Stojc, VGČ

OBIŠČI IN RAZIŠČI, DOGAJANJA
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Skupno gobarjenje Gobarskega društva Gorje
Kot že dolga leta tudi letošnje leto izvajamo skupna go-

barjenja v okviru našega društva in  to vse od meseca maja in 
do konca avgusta, vsak zadnji teden v mesecu. Ta gobarjenja 
smo poimenovali Raziskovanje v Triglavskem narodnem 
parku.

Letos smo se osemindvajsetega junija, zaradi dolgega su-
šnega obdobja, odpravili v Pokljuško sotesko, saj je tam bolj 
vlažno področje.

Udeležba na raziskovanju je bila dobra. Skupaj se nas je 
zbralo deset strastnih gobarjev, raziskovalcev. Naš skupni 
cilj ni nabrati čim večje število užitnih gob, temveč nabrati 
čim več različnih vzorcev gob. Po takem raziskovanju se ve-
dno vse primerke gob pregleda in zabeleži  najdene. Mesec 

Srečanje starejših faranov in medgeneracijsko romanje Karitas
V juniju smo s sodelavkami Karitas pripravili srečanje 

starejših faranov in oskrbovancev naše občine iz domov za 
ostarele v Radovljici in Srednji vasi v Bohinju. Po maši z bol-
niškim maziljenjem je sledila pogostitev na farovškem ske-
dnju. Ob zvokih narodno zabavnih viž gorjanskih mladincev 
in petju našega župnika Mateja je čas ob pogovorih prehitro 
minil. Na srečanju smo se dogovorili tudi za romanje, ki smo 
ga izvedli v soboto, 9. julija. 

Poromali smo v Adergas. Najprej smo si ogledali cerkev 
na Zlatem polju v Kranju, ki je nastala ob osamosvojitvi 
Slovenije in jo krasi čudovit mozaik sv. Modesta iz ateljeja 
p. Marka Ivana Rupnika. Pot nas je peljala do gradu Strmol, 
kjer smo uživali v sprehodu po bližnjem parku. Nadaljevali 
smo do Velesovega, kjer nam je župnik Kalan po maši opisal 
nastanek cerkve in samostana. Ob pogostitvi nam je povedal 
tudi tragično življenjsko usodo zakoncev Hribar, lastnikov 
gradu Strmol, iz časa 2. svetovne vojne. Mati župnika Kalana 
je bila v času življenja zakoncev Hribar služkinja na gradu. 
Ta usoda je opisana v knjigi Draga Jančarja To noč sem jo vi-
del. Po kosilu v vaški gostilni v Adergasu, kjer nas je s svojim 

igranjem na harmoniko zabaval Batov Matej, se je prilegel 
sprehod okrog jezera Črnava v Preddvoru. 

Zahvaljujemo se Občini Gorje, Turističnemu društvu 
Gorje, Planinskemu društvu Gorje in posameznikom za do-
nacije, s katerimi polepšamo trenutke našim starejšim fara-
nom. Zahvaljujemo se tudi našemu župniku za organizacijo 
in vodenje romanja. 

 » Karitas Gorje

Pohod na Možic in Lajnar
Zadnji planinski pohod v tem šolskem letu smo imeli 18. 

junija v meni tako ljub in drag svet med Bohinjem, Škofjelo-
škim hribovjem in Baško grapo. Ti vrhovi so lahko dostopni 
pohodnikom vseh starosti. Vrhovi ponujajo pogled na Julijske 
Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in proti Ljubljan-
ski kotlini. Znano je, da z ene točke na Možicu vidimo Bohinj-
sko in Blejsko jezero. Pokrajina je bogata z alpskim cvetjem 
in človek, ki hodi po teh stezah, se počuti kot v rajskem vrtu.

Soriška planina je mnogim ljubiteljem smučanja znana 
kot prijetno smučišče, nekaterim kot sankališče, v zadnjem 
času pa privablja gorske kolesarje. Naše izhodišče je bila prav 
Soriška planina. Od tod smo se po lepo speljani poti povzpeli 

do karavle, ki danes služi pastirju in ovcam kot zavetišče. Malo 
nad to stavbo se pot na sedlu prevesi in popotnik presenečen 
ostrmi nad lepoto gorskega sveta. V daljavi se zrcali Bohinjsko 
jezero, Spodnje bohinjske gore in očak Triglav. S sedla se spu-
stimo nekoliko nižje, potem pa nas je pot popeljala do železne 
kupole na Možicu.

Mladi planinci so si z zanimanjem ogledali ostanke iz ča-
sov med obema svetovnima vojnama, nekdanje  Rapalske 
meje, rove, bunkerje, vojaške karavle in tovorne žičnice. 

Na Možicu (1603 m) smo se odpočili, razgledali in okrep-
čali. Vrnili smo se nazaj do sedla nad karavlo in pot nadaljevali 
pod Slatnikom po primorski strani. 

Občudovali smo pisane gorske trate in na njih kranjske 
lilije, turške lilije in druge cvetlice. Pod Lajnarjem smo si z za-
nimanjem ogledali staro karavlo. Lajnar (1549 m) je bil drugi 
vrh našega pohoda. Z vrha smo videli Baško grapo s Podbr-
dom, Porezen, Blegoš, Ratitovec in Sorico, rojstno vas slikar-
ja Ivana Groharja. Po smučišču smo se vrnili v dolino. Pohod 
smo zaključili pri hotelu Lajnar, se posladkali z okusnim sla-
doledom in se varno odpeljali v Gorje. Na pohodu sva za varen 
pohod petnajstih mladih planincev poskrbeli učiteljici Maja 
Tavčar Karlin in Francka Jensterle.

 » Mentorica Francka Jensterle

junij je bil izredno suh mesec. Zato si dvainpetdeset najde-
nih vzorcev štejemo za velik uspeh. 

Ta način gobarjenja ni le sproščujoč, temveč je tudi zelo 
poučen. Vsake toliko se najde nova vrsta gobe. Take primerke 
predamo v pregled našemu strokovnjaku, Antonu Sokliču.

Po zaključku gobarjenja se zberemo skupaj in strokovno 
ocenimo skupinsko raziskovanje in si podelimo mnenja o 
nabranih vrstah. Seveda pa brez dobre in zajetne malice ne 
gre. Za ta del poskrbi naš prijatelj, član društva Joško.

Vsem želimo dobro gobarsko sezono, ki naj bo prežeta s 
spoštovanjem do matere narave.

Gobarski pozdrav,
 » Pavel Jakopič
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FD Bled iz bisera Slovenije v Drač v Albaniji
V ponovno odlični organizaciji kulturnih festivalov v tuji-

ni Si in v sodelovanju s svetovno festivalsko asociacijo WOFA 
smo tokrat v juniju gostovali v Albaniji v Draču/Durres.

Ponovno nepozabno doživetje za 640 Slovencev in Slo-
venk – pevcev, folkloristov, inštrumentalistov, godb na piha-
la in mažoretnih skupin! Vzdušje, ki je prisotno na teh festi-
valih, je nepozabno, saj se z vseh koncev sliši naša pesem. 

Večini nam nepoznana, po krivici zapostavljena Albani-
ja, nas je presenetila s prijaznimi prebivalci in modernim 
videzom. Prelepo obmorsko pristaniško mesto Drač, vzdolž 
peščene rajske obale, je polno novih sijočih hotelov. Med 
najpomembnejše stavbe sodi mestno obzidje, imenovano 
Draški grad, mestna knjižnica in kulturni center z gledali-
ščem. Na pročelju gledališča v Sheshi ’Liria’ Durres je velik 
plakat našega Bleda, z nami na njem, vabil na prireditev. Na 
to smo bili zelo ponosni, saj smo predstavljali Slovenijo. Tu 
se je v dveh večerih odvijal program s povorko po draških 
ulicah in nato nastopi. V katedrali Svete Lucije se je zadnji 
prireditveni dan slišalo ubrano petje zborov.

Ogledali smo si tudi Tirano, eno najbolj vznemirljivih 
evropskih prestolnic, kajti v Albaniji v slogi živijo kristjani, 
muslimani in pravoslavni prebivalci.

Polni prelepih vtisov smo se vrnili domov.
 » Danica Vester, foto: Franci Pogačnik

Podjetnosti se lahko naučimo že v osnovni šoli

Na Razvojni agenciji Zgornje Go-
renjske in Občini Gorje se zavedamo, 
da bo prav podjetnost, ustvarjalnost in 
inovativnost v prihodnosti ključnega 
pomena. Zato se trudimo spodbujati 
podjetnost že v osnovnih šolah z vklju-
čitvijo učencev v podjetniške krožke. V 
okviru podjetniških krožkov so učenci 
iz OŠ Gorje spoznali pojem podjetni-
štva, se lotili skupinskega reševanja 
problemov, uporabljali so različne 
tehnike ustvarjanja idej, se seznani-
li s temeljnimi elementi poslovnega 
modela, obiskali okoliške podjetnike, 

izvedli poslovno idejo in napisali mini 
poslovni načrt. Svojo poslovno idejo 
so predstavili na zaključnem srečanju 
podjetniških krožkov v dvorani Kol-
pern Jesenice, kjer so sodelovali mla-
di podjetniki kar iz 12 osnovnih šol z 
območja Zgornje Gorenjske in škofje-
loškega območja. Mladi podjetniki iz 
OŠ Gorje in mentorica Ana Morticia 
Štempihar se ustanovili podjetje Pety 
reciklirko, ki svojo ljubezen do živali 
izraža z recikliranjem. Učenci so za 
naše ljubljenčke izdelali igračke iz re-
cikliranih materialov in s tem izrazili 

tudi skrb za okolje. Igrači, ki so jih po-
imenovali Miška in Ribica, sta napol-
njeni z recikliranim blagom in 100 % 
naravno sušeno mačjo meto. 

S podjetniškimi krožki bomo na-
daljevali tudi v prihodnjem letu, saj 
z delom na tem področju pomagamo 
pri dvigovanju samozavesti otrok, do-
segamo visoko motiviranost otrok in 
nenazadnje otrokom pomagamo tudi 
pri odločitvi o poklicni izbiri. Projekt 
sofinancira Občina Gorje. 

 » Hermina Biščević, koordinatorica  
projekta Podjetniški krožki
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James Bond in trije mušketirji
Letošnja valeta je bila tudi v gorjan-

ski osnovni šoli v znamenju Bondove 
številke »007«. Je simbol letnice 2007, 
ki je rojstna letnica letošnje generacije 
zaključnih razredov osnovnošolcev. V 
Gorjah je bila generacija manj številč-
na, vendar je 19 učenk in učencev na 
valeti pokazalo povezanost, kreativ-
nost in srčnost. Trije izmed njih se lah-
ko pohvalijo z odličnimi rezultati vseh 
devet let. Trije mušketirji so Jan Ken-
da, Luka Kocjančič in Jakob Rozman. 
Pohvale vsem trem odličnjakom ter 
tudi učiteljem, staršem in ne nazadnje 
sošolkam in sošolcem. Uspeh je vedno 
preplet mnogih dejavnikov in vpliva 
pozitivne okolice. 

Župan je generaciji 007 podaril tor-
to z motivom letošnje valete, odličnjake 
pa sprejel na občini in jim v pohvalo in 
spomin izročil knjigo. In tudi tej gene-
raciji kličemo: »Srečno na novi poti!«

 » Martina Hribar Brus

Državno prvenstvo in  
velika nagrada

Kolesarski klub Gorje je v sodelovanju s KK Bled in Tu-
rističnim društvom Gorje ter s pomočjo PGD Gorje in Pod-
hom minuli vikend izvedel dirko za VN Gorje na Rudnem 
polju in državno prvenstvo za vse ženske in moške katego-
rije od amaterjev, masters do elit na progi Zg. Gorje–Rudno 
polje.

Tekmovanje je bilo odlično organizirano in se ga je v 
obeh dnevih ter ob lepem vremenu udeležilo preko 500 tek-
movalcev.

Vse rezultate, komentarje in fotografije si lahko ogledate 
na portalu Prijavim.se.

 » Marjan Knaflič, foto Kristl Ogris

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Naš župan nas v tokratnem uvodniku nagovarja, naj si 

privoščimo oddih za dušo in telo. In smo si ga. A za prave 
športnike ni počitka niti na dopustu. Plavamo, se potaplja-
mo, kolesarimo, hodimo v hribe, delamo vaje za moč, teče-
mo, rolkamo. Pa je vseeno drugače, ko zamenjaš okolje. Na 
Pokljuki namreč poznamo že vsako smreko, vsak ovinek in 
vsak klanec. In vsaka sprememba okolja je dobrodošla. 

Konec junija smo se z Domnovo in Petrino skupino ude-
ležili teka Radol'ška 10ka. Naši tekmovalci so odnesli domov 
veliko medalj in se kar nekajkrat povzpeli na stopničke, prav 
vsi pa so dali vse od sebe.

Potem smo se udeležili prvega biatlonskega tabora na 
Pokljuki, kjer so se nekateri prvič srečali z biatlonsko puško, 
nekateri pa so že kot stari mački z njo čisto domači. 

Kar se treningov tiče, trenerji skrbijo, da so raznovrstni, 
zaradi bližine jezera večkrat vzamemo supe, kar je dober 
trening za ravnotežje, na koncu pa se vsi ohladimo v osve-
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POGREBNE STORITVEPOGREBNE STORITVE

NOVAKNOVAK
Anton Novak d.o.o.nton Novak d.o.o.
HrHraše 19,  Lesce
wwwww w.anton-novak.siww.anton-novak.siw

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

aranžmaje ter aranžiranje daril.
Velika izbira sveč.Velika izbira sveč.

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

NOVO   NOVO   NOVO   NOVO

CVETLIÈARNA NOVAK
pri pokopališèu 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 pokopališèih v 
obèinah Bled, Gorje, Radovljica in Bohinj.
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žilni jezerski vodi. Konec počitnic nas čakajo tekmovanja na 
tekaških rolkah in državno prvenstvo, biatlonce mladince 
pa tudi svetovno prvenstvo v nemškem Ruhpoldingu. A do 
takrat je še nekaj časa, ki ga bomo izkoristili tako, da bomo 
združili prijetno s koristnim, oddih in trening. 

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje

DACIA 
SANDERO STEPWAY ECO-G 
BENCIN + LPG 
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*EKO SKLAD na svoji spletni stran: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje 
za nakup vozila: informativna mesečna anuiteta za model Novi Sandero Stepway Essential 1.0 100 ECO-G 100 v skupni vrednosti 14.390 € z DDV, s pologom v višini 4.400 € in financirano vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 
mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO 
SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-
plin-kredit-2. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča priporočena cena in že vključuje 22-odstotni DDV in DMV.  **Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim 
pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 5,6-7,4 l/100 km. Emisije CO2: 127-131 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0248 g/km. 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. Pridržujemo si pravico do napak. 

     DACIA.SI

Dacia priporoča  

89 €/MESEC 
z                               kreditom*

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov 
LPG goriva s Petrol Klub kartico**

ŽE ZA

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

Že za 229 €/mesec*

Bon ob financiranju* 
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 4. 3. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 28.590,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.334,14 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev 
in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 8.476,13 €. EOM = 6,83 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.440,51 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,78 € in 
strošek odobritve kredita 400,00 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.779,73 €. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih 
pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financial Services. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, 
da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai
Že za 229 €/mesec*

Bon ob financiranju* 
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 4. 3. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 28.590,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.334,14 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev 
in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 8.476,13 €. EOM = 6,83 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.440,51 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,78 € in 
strošek odobritve kredita 400,00 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.779,73 €. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih 
pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financial Services. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, 
da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai
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GORJE številka 148

28. julij 2022

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:

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

www.kamnosestvo-vurnik.si

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 učenjnjn e tujuju ihZabavno 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!

*Kuponi se ne seštevajo. Gorje

KUPON AVGUST
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 avgustu 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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

Trgovine:

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

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

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

*Kuponi se ne seštevajo. Gorje
Kupon velja v avgustu 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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tel.št. 040/294-444

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

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

*Kuponi se ne seštevajo. Gorje

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
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1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474
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4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

10 %

KUPON AVGUST
2022

KUPON AVGUST
2022

KUPON AVGUST
2022

IN  IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

Kupon velja v avgustu 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

Kupon velja v avgustu 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno



Gorjanc

19

UTRINKI Z OBČINSKEGA PRAZNOVANJA 2022



Gorjanc

20

PRIREDITVE, OGLASI

KOLEDAR PRIREDITEV
• DOBRODELNI VEČER ZA KENIJO z 

Imom Donaldom in Aleksandrom Mežkom  
v soboto, 20. avgusta ob 20. uri v  
Gorjanskem domu

- Predstavitev življenja in dela duhovnika 
Ima

- Zbiranje prostovoljnih prispevkov za 
Kenijo

- Nastop Aleksandra Mežka

• DAN ZAŠČITE IN REŠEVANJA V  
PODHOMU 
v nedeljo, 28. avgusta ob 13. uri na 
dvorišču gasilskega doma v Podhomu

• SPOMINSKA SLOVESNOST pod hribom 
Revovca 
v nedeljo, 28. avgusta ob 17. uri pri  
spomeniku padlim talcem v  
Spodnjih Gorjah 
Svečan kulturni program učencev OŠ Gorje in 
Veteranskega pevskega zbora.

NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

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

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com

POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK

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

PROGRAM ZA VLAGANJE
(steklenice, kozarci in pokrovi)

• VSE ZA UREJANJE VRTA •
(zemlja, gnojila, semena, semenski krompir, sadike 

zelenjave, sadike sadnega drevja, 
trajnice, grmovnice)

• LOKALNI PRIDELKI IN IZDELKI •
(mlečni in suhomesnati izdelki, moke, testenine, 

sokovi, sirupi, čaji, likerji, ...)

• GOZDARSKI PROGRAM •

• PROGRAM STIHL •

• ORODJE DISKARS •

• PROGRAM ZA KMETIJSTVO •
(krmila, pašni program, hlevska oprema, motorna 

olja in maziva za traktorje, akumolatorji, ...)

»MLEKOTOČ«
TOČIMO SVEŽE

 MLEKO

• VSE ZA UREJANJE VRTA • TOČIMO SVEŽETOČIMO SVEŽE

Za žago 1 A, 4260 Bled 
(pred železniško postajo)

 tel: 04 575 05 19
trgovina@gozd-bled.si

GOZD BLED
kmetijsko gozdarska 

zadruga z.o.o.

Odprto vsak dan 7 - 19, sobote 7 -13

VSAKO 
SOBOTO 

NA 
DVORIŠČU 

NAŠE 
ZADRUGE

DOMAČE DOBROTE

SLADOLEDI, KRUHITKI, ŠTRUKLJI, 
OSVEŽILNE PIJAČE

PROGRAM ZA VLAGANJE
(steklenice, kozarci in pokrovi)

• VSE ZA UREJANJE VRTA •
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trajnice, grmovnice)
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olja in maziva za traktorje, akumolatorji, ...)
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