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Na Lazah slovesno ob odprtju cest, prenovljenih s pomočjo  
sredstev iz Zakona o TNP

Obnovljenih cest, ki so jih na La-
zah in Pernikih v Občini Gorje slove-
sno odprli v nedeljo, 11. septembra, so 
najbolj veseli tamkajšnji prebivalci, za 
katere je bil nedeljski dogodek pravi 
praznik. Kot je poudaril župan Obči-
ne Gorje Peter Torkar, gre za ceste, 
ki so za domačine izrednega pomena. 
Financiranje njihove obnove so omo-
gočila sredstva iz 10. in 11. člena Zako-
na o Triglavskem narodnem parku, ki 
so namenjena razvojnim naložbam v 
parkovnih občinah. 
Težko pričakovane obnove cest

Slavnostna govorca na prireditvi sta 
bila župan Občine Gorje Peter Torkar 
in direktor Javnega zavoda Trigla-
vski narodni park (JZ TNP) dr. Tit 
Potočnik. Torkar je poudaril, da so 
omenjene ceste tako za prebivalce kot 
za lastnike zemljišč in druge uporabni-
ke zdaj bolj varne in uporabne. Sam se 
je več kot 10 let v vlogi župana boril, da 
se začne ta del zakona izvajati. Skupaj 
z župani parkovnih občin je dosegel, 
da so omenjena sredstva, ki jih določa 

zakon, na voljo. Veseli ga, da je država 
prepoznala, da v zavarovanih območjih 
z omejitvami občine lahko s pomočjo 
teh sredstev prebivalcem izboljšajo ži-
vljenjske pogoje. Sicer pa Torkar opo-
zarja, da so v Gorjah že od ustanovitve 

občine z lastnimi sredstvi gradili in 
obnavljali infrastrukturo, intenzivnost 
teh projektov pa se je s pomočjo izva-
janja tega dela Zakona o Triglavskem 
narodnem parku še povečala.  

Dr. Potočnik pa je opozoril, da za 
prebivalce Triglavski narodni park 
ne pomeni samo omejitev, pač pa tudi 
prednosti skupaj z razvojnimi mo-
žnostmi. Še posebej je pohvalil sode-
lovanje z Občino Gorje, ki sodi med 
najbolj zgledne znotraj TNP in je lahko 
tudi spodbuda drugim občinam. Spod-
budil je prebivalce, naj aktivno sodelu-
jejo pri pripravi akcijskih načrtov ter 
podajanju predlogov in idej, izvajanje 
projektov pa naj budno spremljajo. Le 
tako dokumenti, ki zagotavljajo par-
kovnim občinam razvojna sredstva, 
dosegajo svoj namen, je prepričan. 

Posebna zgodba je povezana tudi s 
častno občanko, gospo Nado Kuralt, 
ki je prerezala trak in simbolično pre-
novljene ceste predala v uporabo. Do-
mačini so jo nekajkrat slišali, ko je pri-
pomnila, da omenjene ceste prenove 
zagotovo ne bodo dočakale v času nje-
nega življenja. Ker se je zgodilo to, kar 

– nadaljevanje na str. 2
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke in 
Občani!

Glejte na vrh gore,
tamkaj je križišče,
tam so se nagnetli
sonce in oblaki,
vsakdo smer si išče.

Rinejo oblaki
sivi, črni, beli:
radi bi vsi mokri,
radi bi vsi pusti
sonce prehiteli.

Jaz pa sem prometnik
in zakličem glasno:
Sonce ima prednost!

Pridi, sonce, toplo sonce,
Glej, nebo je jasno!

Avtor: Neža Maurer

 » Vaš župan, Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
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Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki 
ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod 
zaporedno številko 1534; Časopis izhaja 
v nakladi 1.230 izvodov, brezplačno ga 
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Naslov uredništva: Občina Gorje, 
Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. 
Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
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04 586 51 30;  
e-mail: info@antus.si

Naslednja številka Gorjanca izide 
3. novembra, prispevke na naslov 
gorjanc@gorje.si sprejemamo do 
27. oktobra.

Občina Gorje obvešča, da je dne 22. 
9. 2022 na spletni strani Občine 
Gorje na naslovu www.gorje.si – 
zavihek OBČINA GORJE / JAV-
NI RAZPISI IN OBJAVE objavila 

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV 
VLOG ZA NEPOSREDNO  
PODELITEV KONCESIJE ZA  
GRADITEV ŽIČNIŠKIH NAPRAV  
NA SMUČIŠČU ZATRNIK V  
OBČINI GORJE
Rok za oddajo vloge je 7. 11. 2022 
do 12. ure.
Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo tudi v sprejemni pisarni Občine 
Gorje.

se ji je zdelo neverjetno, so se organiza-
torji strinjali, da ji pripada čast prere-
zati trak. Zatem je ceste blagoslovil še 
župnik Matej Pavlič, kot prvi uradni 
uporabniki pa so ceste takoj po odprtju 
zavzeli člani Športnega društva Gor-
je. Ves čas je za dobro vzdušje skrbela 
Godba Gorje, ki je prireditev popestri-
la z glasbo, domačini pa so pripravili še 
obsežno pogostitev za udeležence. 

– nadaljevanje s str. 1

Gradnja prizidka ob 
Zdravstvenem domu 

Bled

Podrobnejši podatki o obnovljenih 
cestah

Obnovljene ceste segajo na štiri 
območja. Cesto Laze – Pavovc v dolži-
ni 750 metrov je obnavljala Gorenjska 
gradbena družba. Ob obnovi vozišča so 
uredili varovalno ograjo, odvod vode s 
povoznih površin s prepusti in izogi-
bališča. Cena gradbenih del je znašala 
172.737,90 €, gradbeni nadzor in popisi 
2.600,45 € in dokumenti identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP)  2.450 
€. Na podlagi četrtega odstavka 11. čle-
na Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (ZTNP-1), Uredbe o spremem-
bah uredbe o merilih in kriterijih za 
spodbujanje in financiranje projektov, 
investicij ter izvajanje dejavnosti v Tri-
glavskem narodnem parku in Sklepa o 
potrditvi Akcijskega načrta za finan-
ciranje parkovnih lokalnih skupnosti 
2021 so bila za obnovo ceste k Pavovcu 
pridobljena sredstva v letu 2021, in si-
cer v višini 162.311,91 €. Dela so pote-
kala od 14. 9. 2021 do 20. 11. 2021.

Tudi drugo obnovljeno cesto med 
Lazami in Perniki v dolžini 1350 me-
trov je obnavljala Gorenjska gradbena 
družba. Vsebina del je bila podobna kot 
na prvem območju. Cena gradbenih 
del je znašala 292.468,86 €, gradbe-
ni nadzor s popisi 4.135,97 €, DIIP pa 
2.450,00 €. Za obnovo te ceste so bila 
na podlagi omenjenih predpisov pri-
dobljena sredstva v letu 2021 v višini 
270.677, 06 €. Dela so potekala od 14. 9. 
2021 do 20. 11. 2021. 

Tudi prvo fazo obnove ceste na La-
zah v dolžini 413 metrov je izvedla Go-
renjska gradbena družba. V sklopu ob-
nove vozišča skupaj z elementi, kot so 
varovalna ograja, odvod vode s povo-
znih površin s prepusti, izogibališči ter 
podpornimi zidovi, je bil obnovljen vo-
dovod v cestnem telesu ter dograjena 
javna razsvetljava z eno svetilko. Cena 
gradbenih del je znašala 320.603,52 €, 
strošek izdelave PZI 5.734,00 €, stro-
šek investicijske dokumentacije 9.800 
€. Geomehanski elaborat in geome-
hanski nadzor sta stala 2.159,40 €, iz-
vedba povpraševanja javnega naroča-
nja 976,00 €, geodetski načrt 2.623,00 
€, javna razsvetljava 2.849,71 € in 
gradbeni nadzor 5.289,96 €. Na podlagi 
omenjenih zakonov in podzakonskih 
aktov je Občina Gorje pridobila sred-
stva v letu 2021 v višini 162.311,91 € in v 
letu 2020 v višini 116.000,00 €. Dela so 
potekala od 19. 10. 2021 do 24. 6. 2022. 

Drugo fazo oziroma odsek omenje-
ne ceste v dolžini 521 metrov pa je iz-
vedel izvajalec Inkaing d. o. o. V sklopu 
obnove vozišča in ureditve varovalne 
ograje, odvoda vode s povoznih površi-
ne s prepusti in ponikovalnico ter gra-

dnje podpornega zidu je bila zgrajena 
javna razsvetljava, obnovljen vodovod 
v cestnem telesu ter urejen prostor pri 
vaškem koritu. Končna cena gradbe-
nih del še ni znana, ocenjena vrednost 
pa je  225.870,25 €, 10.985,30 € je oce-
njena vrednost izvedene javne razsve-
tljave. Ocena cene gradbenega nadzora 
znaša 3.755,88 €. Strošek izdelave PZI 
ter investicijske dokumentacije je bil 
7.861,68 €. Dela so potekala od 21. 3. 
2022 do 14. 7. 2022. Sočasno z gradnjo 
pa so operaterji izvedli še gradnjo op-
tičnega omrežja.

 » JZ Triglavski narodni park

Razvoj stroke in novi normativi 
Ministrstva za zdravje RS postavljajo 
nove kadrovske, organizacijske in pro-
storske zahteve. Določeni so novi kri-
teriji za delo v nujni medicinski pomo-
či, v družinski medicini in pediatriji.

Kadrovsko načrtovanje v ZD Bled je 
v skladu z usmeritvami Ministrstva za 
zdravje. Zaposlili smo tri nove speciali-
ste družinske medicine, pediatrinjo in 
specialistko medicine dela. Prebivalci 
občin Gorje in Bled imajo možnost iz-
bire osebnega zdravnika in pediatra v 
domačem kraju.

Dodatno so v time družinske medi-
cine vključene 4 referenčne ambulan-
te, v ZD Bled deluje antikoagulantna 
ambulanta, ambulanta za diabetično 
retinopatijo, ultrazvočna ambulanta, 
preventivno otroško zobozdravstvo, 
center za krepitev zdravja, klinični far-
macevt in informatik. Število zaposle-
nih se je od leta 2010 s 43.5 povečalo na 
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V novo šolsko leto z obnovljenim igriščem
Poletne počitnice so daljši odmor 

za učence, za gradbenike in vzdrže-
valce pa najboljša priložnost, da v iz-
praznjenih šolskih prostorih in okolici 
postorijo vzdrževalna dela ter ostale 
potrebne investicije. Ena takšnih v le-
tošnjem poletju je bila obnova zuna-
njega igrišča ob telovadnici šole. Pro-
jekt je vključeval novo asfaltno podlago 
v površini 620 m2, nove konstrukcije 
za koše in table z obroči ter zarisovanje 
igrišča. Skupna vrednost projekta je 
bila 35.100 €, ki jih je zagotovila obči-
na. Veselje ob novem igrišču so učen-
ci pokazali ob uradnem odprtju na 
sončen septembrski torek. Pohvala in 
zahvala gre g. Matjažu Ličefu, ki je bil 
pomemben člen za hitro in kvalitetno 
izbiro konstrukcije za koše. Tudi sicer 
g. Ličef podaja konstruktivne predloge 
in pri realizaciji aktivno sodeluje kot 
prostovoljec. 

 » Martina Hribar Brus

71.5 v letu 2022, kar pomeni 23 novih 
zaposlitev.

Nove infekcijske bolezni, sedaj co-
vid-19, zahtevajo posebne organizacij-
ske prijeme, način dela in prostorsko 
ureditev.

Objekt ZD Bled ostaja v osnovnem 
gabaritu že od izgradnje leta 1967. Vse 
dodatne potrebe smo do sedaj reševali 

znotraj danih prostorov, uporabili smo 
kletne prostore, delno hodnike in kon-
tejnerje. S tem smo znižali prostorske 
kriterije in večina služb deluje v pro-
storih, ki ne ustrezajo za kvalitetno 
in varno delo zaposlenih in ustrezno 
oskrbo pacientov.

Za pridobitev ustreznih prostorov 
je predvidena gradnja novega prizidka 

na zahodni strani obstoječe zgradbe. 
V pritličju nove stavbe bodo prostori 
NMP, del prostorov bo namenjen tudi 
za delo v primeru nalezljivih bolezni. 
V dveh nadstropjih bo otroški in šolski 
dispanzer. Po standardih bo pediatrič-
na služba ločena od ostalih služb, ure-
jeni bodo tudi prostori za izolacijo.

V 2. etaži obstoječe stavbe ZD (se-
danji prostori NMP in otroškega dis-
panzerja) bodo urejeni prostori treh 
novih ambulant družinske medicine.

Občini Bled in Gorje sta na razpisu 
Ministrstva za zdravje pridobili sred-
stva za sofinanciranje investicij v zdra-
vstvu v višini 702.282,40 evra. Preosta-
la sredstva za gradnjo bodo prispevali 
50 % OZG in 50 % občini Bled in Gorje 
v sorazmernem deležu prebivalcev. ZD 
Bled bo financiral medicinsko opremo.

V mesecu septembru poteka izbira 
izvajalca gradbenih del, pričetek gra-
dnje je predvidoma oktobra 2022, za-
ključek gradbenih del konec leta 2023, 
začetek dela v novih prostorih pa v za-
četku leta 2024.

 » Bernarda Ferjan, Leopold Zonik 

Pričelo se je urejanje območja za medgeneracijsko druženje v Spodnjih Gorjah
Zemljišče ob stanovanjskih blo-

kih je bilo v času skupne Občine Bled 
stavbno zemljišče, na katerem je bila 
dopustna gradnja večstanovanjskega 
objekta. V času Krajevne skupnosti 
Gorje so krajani jasno izrazili, da ne že-
lijo še enega stanovanjskega bloka. Po 
dolgotrajnih postopkih, vendar uspe-
šno izvedenih na željo občank in ob-

čanov, je bilo zemljišče leta 2014 pre-
kategorizirano v parkovne površine. 
S stečajem podjetja Alpdom, ki je bil 
takratni lastnik zemljišča, je bila par-
cela del stečajne mase in v skladu s po-
stopki na javni dražbi. Privlačno nizka 
cena parcele sredi naselja je odbila ma-
nipulante v trgu nepremičnin. Občina 
Gorje je v letu 2020 izkoristila ugodno 

ponudbo in odkupila zemljišče ob sta-
novanjskih blokih za ugodnih 20.500 
€. S to potezo se je odprla možnost 
ureditve območja z namembnostjo 
parkovnih površin. Postalo bo stičišče 
generacij, kjer bo urejen pumptrack, 
površina za vadbo na prostem 
(vadbeni kozolec) in tako imenovano 
»bralno gnezdo«, projekt občinske 
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Najava kandidature  
za župana

Janez Poklukar, dr. med., je sredi 
septembra na novinarski konferenci 
najavil svojo kandidaturo za župana 
Občine Gorje. Med razlogi, zakaj se je 
odločil za ta korak, je navedel skrb za 
gospodarski razvoj, skrb za mlade in 
okolje, medgeneracijsko solidarnost in 
čisto pitno vodo. Izpostavlja prometno 
preobremenjenost Gorij, napoveduje 
ustanovitev tehnološkega parka, traj-
nostni razvoj turizma ter prenos sej 
občinskega sveta v živo.  

 » RP

knjižnice. Na odločitev o vsebinski 
ureditvi območja so vplivali vsakoletni 
otroški parlamenti, ki jih izvajamo na 
občini z osnovnošolskimi otroki. Med 
najpogostejšimi pobudami je bil prav 
pumptrack. Tudi starši otrok ste na 
občino naslovili veliko prošenj za park, 
kjer se bo zbiralo staro in mlado. V tem 
mesecu smo z otroki zasadili lopato 
za začetek gradnje pumptrack parka. 
Navdušenje otrok je bilo nepopisno. 
Predstavili so načrte, kaj si želijo in 
zaobljubili smo si, da jih skupaj realizi-
ramo. O vsem vas bomo seveda sproti 
obveščali.

 » Občinska uprava, foto Miro Zalokar

Volilna kampanja 
pred lokalnimi  
volitvami 2022

Pred lokalnimi volitvami 2022 bo 
v času volilne kampanje novembra iz-
šla posebna številka Gorjanca, v celoti 
posvečena plačani predstavitvi kandi-
datov in kandidatk za župana oziroma 
županjo ter kandidatk in kandidatov za 
člane in članice občinskega sveta. 

Objave se bodo plačevale v skladu z 
veljavnim cenikom za oglaševanje v gla-
silu Gorjanc, ki velja od marca 2010, in 
sicer:

Za župana oziroma županjo bo mo-
žno oddati 1 polstranski oglas v merah 
18,5 x 12,8 cm (Š x V), v formatu PDF in v 
kakovosti, primerni za tisk. Cena oglasa 
je 136 evrov + DDV. Na oglasu mora biti 
jasno naveden plačnik oglasa. 

Za kandidata oziroma kandidatko za 
občinski svet bo možen en oglas za ene-
ga kandidata, velik četrt strani, v merah 
9,0 x 12,8 cm (Š x V), v formatu PDF in v 
kakovosti, primerni za tisk. Cena oglasa 
je 64 evrov + DDV. Na oglasu mora biti 
jasno naveden plačnik oglasa.

Vse oglase morajo naročniki obli-
kovati sami. Pri zahtevah po objavlja-
nju propagandnih sporočil na določe-
nih mestih časopisa bomo spoštovali 
vrstni red naročil.

Datum, do katerega uredništvo 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejema 
oblikovane in predhodno z naročilni-
co, poslano na naslov marko.koblar@
antus.si, naročene oglase, bomo obja-
vili v Gorjancu, ki izide 3. novembra. 

V redni številki Gorjanca, ki izide 3. 
novembra, bo prispevek o volilni kam-
panji pripravljen v skladu z zakonom 
o volilni kampanji in revizijskimi pri-
poročili Računskega sodišča RS. V času 
volilne kampanje ne bomo objavljali 

brezplačnih propagandnih sporočil kan-
didatov in kandidatk političnih strank in 
drugih organizatorjev volilne kampanje 
oziroma vseh drugih sporočil, ki bodo 
po presoji uredništva imela predvsem 
propagandni značaj. Prav tako ne bomo 
objavljali nenaročenih prispevkov in pi-
sem bralcev, za katere bomo presodili, da 
vsebujejo predvolilna sporočila oziroma 
navijajo za določenega kandidatka ali 
kandidatko ali listo.        

 » Romana Purkart, odgovorna 
 urednica Gorjanca

Ali občina nasprotuje  
smučišču na Zatrniku? (2)

Ta zapis je odziv na objavljeni zapis 
direktorja občinske uprave v Gorjah v 
prejšnjem Gorjancu, št. 149, z dne 25. 
8. 2022, ker ni predstavil nekaterih 
ključnih dejstev in ker so določene nje-
gove trditve napačne ali zavajajoče.

Občinski svet je najprej zavrnil pre-
dlog sklepa, da je obnova vlečnic na 
smučišču Zatrnik v javnem interesu, pa 
čeprav je obstoj tega javnega interesa 
predpisan z dvema zakonoma, in sicer z 
Zakonom o žičniških napravah za pre-

voz oseb in z Zakonom o Triglavskem 
narodnem parku, pa tudi z veljavnim 
občinskim prostorskim načrtom. Za-
tem sta župan in občinski svet zavla-
čevala z odločanjem o predlogu RTC 
Zatrnik d.o.o. toliko časa, da  je Uprav-
no sodišče RS s sodbo naložilo, da mora 
odločitev o predlagani koncesiji biti 
sprejeta v 60 dneh. Župan in občinski 
svet nista spoštovala niti te pravno-
močne sodbe in sta občutno prekora-
čila rok za uvrstitev na sejo in za od-
ločitev. Nazadnje je bil po skoraj dveh 
letih mrcvarjenja predlog koncesijske-
ga akta zavrnjen. Odločitve o zavrnitvi 
občinski svet ni v ničemer obrazložil. 
Sodišča tako odločanje imenujejo kot 
samovoljno, arbitrarno, muhavo. Te 
očitne pomanjkljivosti, da odločitev ni 
obrazložena, ni mogoče odpraviti izven 
uradnega upravnega postopka na na-
čin, da direktor občinske uprave v Gor-
jancu pojasnjuje, kaj je vodilo svetnice 
in svetnike pri odločanju.

Namigovanja direktorja občinske 
uprave, da RTC Zatrnik d.o.o. ni konce-
sionar in zato ne more pridobiti kon-
cesije za vlečnice neposredno, ampak 
zgolj z javnim razpisom, so očitno na-
pačna in zavajajoča. Koncesije se na-
mreč za vlečnice z nizko vodeno vrvjo 
ne podeljuje. RTC Zatrnik d.o.o. upra-
vlja s tremi takimi vlečnicami. Posta-
vljene so na območju vlečnic Plana 1 in 
Plana 2 in imajo veljavno obratovalno 
dovoljenje. Z odločbo Ministrstva za 
infrastrukturo je bil RTC Zatrnik d.o.o. 
določen za upravljalca smučišča Zatr-
nik, zato RTC Zatrnik d.o.o. izvršuje 
vse pravice in dolžnosti koncesionarja.

Od kod direktorju občinske uprave 
podatek, »da je bila večina svetnikov 
mnenja, da predlagani odlok ne zago-
tavlja zadostnega varstva občinskega 
premoženja in da posamezne stvari v 
odloku niso dovolj ali ustrezno opre-
deljene (zagotavljanje parkirišč, so-
glasja lastnikov zemljišč na območju 
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Anica Svetina se konec leta poslavlja od vodenja Območnega  
združenja Rdečega križa Radovljica

Njeno javno delo na področju druž-
benih dejavnosti zajema skupaj več kot 
40 let, vsa leta pa je posvečeno prosto-
voljstvu. Vodenje Območnega združe-
nja Rdečega križa Radovljica zahteva 
skrb za zakonitost in javnost delovanja 
vseh organov, ki jih zastopa in v javno-
sti tudi predstavlja. Njena prva skrb so 
prostovoljke in prostovoljci v osem-
najstih krajevnih organizacijah, po-
sebno pozornost pa posveča tudi vzgoji 
socialnega čuta pri mladih. Vse osnov-
ne šole na območju sodelujejo z Rde-
čim križem, mladi spoznavajo krvoda-
jalstvo, bila je pobudnica vsakoletnih 
enodnevnih taborov za mlade člane. 
Za njeno prostovoljno delo ji je Občina 
Radovljica leta 2005 podelila meda-
ljo. Njeno delo je opazil tudi Center za 
socialno delo Radovljica in jo predla-
gal za Prostovoljko leta. Priznanje je 
dobila leta 2006. Je dobitnica Zlatega 
znaka RKS. Je aktivna članica društva 
upokojencev, predvsem pa jo cenimo 

smučišča …)«???  Če so to bili razlogi za 
zavrnitev, bi morali biti navedeni v za-
vrnilni odločbi, predlagatelj koncesije 
pa bi jim lahko oporekal v upravnem 
sporu. Neobrazloženi odločbi pa lahko 
oporekamo le tako, da pri Upravnem 
sodišču RS zahtevamo njeno odpravo 
in ponovno odločanje občinskega sve-
ta, ker zakonitosti take odločbe vse-
binsko sploh ni mogoče preizkusiti. To 
smo tudi storili.

Predlog odloka o koncesijskem 
aktu, ki ga je občinski svet zavrnil, v ni-
čemer ne obremenjuje občinskega pro-
računa. Za lase je privlečena trditev, da 
občina varuje porabo javnih sredstev, 
ker za investitorja ne bo urejala parki-
rišč in pomožnih objektov. Tega RTC 
Zatrnik d.o.o. nikoli ni predlagal. 

In končno. Izražena skrb direktorja 
občinske uprave za lastninsko pravico 
občanov na zemljiščih, ki ležijo v ob-

močju smučišča, je najprej licemerska. 
Direktor namreč navaja, da občina ne 
bo vodila postopkov vzpostavitve slu-
žnosti v javnem interesu zoper tiste la-
stnike, ki se ne bodo uspeli dogovoriti 
s koncesionarjem. Po drugi strani pa 
je občina brez vednosti in brez soglas-
ja lastnikov zemljišč na Zatrniku ter 
izven zakonitih postopkov izvedla ka-
tegorizacijo javnih poti, ki učinkuje kot 
dejanska razlastitev največjih lastni-
kov zemljišč v območju smučišča (A. P., 
S. P., R. V.), zaradi česar Občino Gorje ti 
lastniki tožijo na Ustavnem sodišču RS 
in na Okrožnem sodišču v Kranju.

Zakon o žičniških napravah za 
prevoz oseb določa, da v pogodbena 
razmerja z lastniki zemljišč vstopa 
koncesionar, torej tisti, ki je imetnik 
koncesije, ne pa tisti, ki se za koncesi-
jo šele poteguje. To je tudi logično, saj 
ni mogoče sklepati dogovorov, če ena 

pogodbena stran sploh ne ve, ali bo pri-
dobila koncesijo, pod kakšnimi pogoji 
in za kakšno obdobje. Kakšna brezpo-
gojna zagotovila pa lahko interesent za 
koncesijo lastniku zemljišča sploh da?  
V tej fazi še nikakršnih. Po drugi strani 
pa bi tudi lastniki zemljišč lahko podali 
soglasja različnim prijaviteljem, če bi 
bil objavljen javni razpis. To bi zaradi 
dolžne predložitve soglasij vseh la-
stnikov zemljišč že v vlogi za podelitev 
koncesije preprečilo podelitev te kon-
cesije komurkoli. Nenazadnje so trije 
večji lastniki zemljišč Občino Gorje 
pisno obvestili, da soglasja ne bodo 
podali nikomur drugemu kot RTC Za-
trnik d.o.o.

Odgovor na vprašanje, ali občina 
nasprotuje smučišču na Zatrniku, je 
torej na dlani.

 » Aleš Zalar, RTC Zatrnik d.o.o.

kot dolgoletno voditeljico družabnih 
srečanj za starejše. Je dobitnica Bro-
naste plakete Občine Bled in priznanja 
Zveze društev upokojencev Slovenije. 
Državni svet ji je za izjemne dosežke 
na področju prostovoljstva priznanje 
Prostovoljka leta podelil leta 2009. Je 
prejemnica Bronastega znaka Civilne 
zaščite in nosilka znaka Rajska ptica. 
Kdaj ste se prvič srečali s prostovolj-
stvom? 

Svojo prostovoljsko pot sem začela 
dobrih 30 let nazaj, in to pri hokeju na 
Bledu. Hokej je bil vedno v prvem pla-
nu, drsanje pa ne, kljub temu, da je bilo 
veliko otrok navdušenih za drsanje, 
pa žal takrat nismo uspeli. Sodelovala 
sem tudi z gasilskim društvom na Re-
čici, nikoli nisem bila aktivna gasilka, 

pač pa sem pomagala pri financah, sku-
paj smo obnovili dom, kupili nov avto, 
imam srebrno gasilsko priznanje.  
Dobro poznavanje financ je pomembno za 
vsako humanitarno organizacijo, ni res?

Če govorim o območnem združe-
nju RK, smo samostojna pravna oseba 
in podvrženi vsej pozitivni zakonodaji 
in vsem računovodskim standardom. 
Zaposleno imamo eno osebo in pol, 
moje delo, delo predsednice, pa je ča-
stno in prostovoljno. Na začetku smo 
v združenju, ki s svojim delom preko 
krajevnih organizacij pokriva občine 
Bled, Gorje, Bohinj in Radovljica, imeli 
116 prostovoljk in prostovoljcev, danes 
jih je več kot 300. Ti ljudje delujejo v 
svojih krajih, tam, kjer so doma, zato 
dobro poznajo ljudi in razmere.  
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Slovesnost pod Revovco

Tudi letos je Občina Gorje obeleži-
la svoj spominski dan. Na slovesnosti 
ob spomeniku ustreljenim talcem pod 
Revovco je bila letos slavnostna govor-

nica mag. Rina Klinar, članica predsed-
stva Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. 
V svojem govoru je predstavila pred-

vsem dejstva in okoliščine tistega časa, 
torej druge svetovne vojne na tem delu 
Gorenjske.  

»V drugi svetovni vojni so se na Slo-
venskem borili na dveh straneh. »Ena 
za Slovenijo pod 3. rajhom, ki zanika 
slovensko kulturo, druga pa za druga-
čen svet, za drugačno odprto, politično 
skupnost, federalno in socialno Ju-
goslavijo,« pravi docent dr. Gal Kirn s 
Filozofske fakultete v Ljubljani. Večina 
je tedaj tudi na tem območju podpirala 
boj proti okupatorju, sodelovanje par-
tizanov v zmagi nad fašizmom je med-
narodno priznano. A se očitno iz prete-
klosti nismo dosti naučili. »Nikoli več« 
je bilo pogosto slišati, a se vojne niso 
končale. Ne le po svetu, tudi na evrop-
skih tleh. Bosna in Hercegovina, Sre-
brenica, sedaj vojna v Ukrajini. V vojni 
najbolj trpijo civilisti, otroci, ženske, 
najbolj ranljivi. A fašizem v Evropi spet 
dviga glavo.«

Kako je združenje raslo, se je delo 
spremenilo, so se potrebe ljudi spre-
menile? 

Na nek način se je splošni standard 
dvignil, naše potrebe so drugačne, ve-
čje, spekter zahtev in pričakovanj je 
širši. Včasih je bila zelo pomembna 
hrana, liter olja, kilogram sladkorja, ... 
danes je v ospredju čisto nekaj tretjega, 
poleg materialnih potreb, ki seveda še 
ostajajo, pa so tudi potrebe drugačne 
vrste – po druženju, partnerju, indivi-
dualni pomoči, krajani se starajo, ima-
mo veliko enočlanskih gospodinjstev, 
kjer je prihodek manjši, potreba po po-
moči večja, pred kovidom tega nismo 
poznali, vsaj v takšni meri ne. 

Če nekdo nima dostopa do interneta, 
če ni usposobljen za internet, je to 
hendikep?

Seveda, vsak, ki potrebuje pomoč 
ali dostop do institucije, potrebuje 
pisno vlogo, mora biti elektronsko pi-
smen, prav tako mora poznati svoje 
pravice. Tudi zato imamo vsako sredo 
od 14. do 16.  ure v Radovljici brezplač-
no posvetovalnico, kjer je možno izve-
deti vse.

Kakšne so razlike med humanitarno 
organizacijo in institucijo? Na koncu se 
vedno srečate z institucijo.

Humanitarna organizacija lahko 
pomaga takoj, tako rekoč v hipu, ko se 
nekaj zgodi. Institucija potrebuje pro-
ceduro, cel proces, da vlogo reši, izda 
odločbo in nato ukrepa.   Pogost primer 

je na primer plačilo zapadle obveznosti 
za elektriko, ko človeku grozi odklop, 
kar je seveda samo še dodaten strošek. 
V tem primeru nastopi Rdeči križ, pla-
ča položnico, medtem pa institucije 
opravljajo svoje delo. V zadnjem času, 
ko imamo begunce, ti na primer imajo 
odločbo, nimajo pa sredstev, zato ima-
jo pravico do humanitarne pomoči. Od 
krajanov dobimo mesečno od 10 do 12 
prošenj za finančno pomoč, za poplači-
lo zapadlih obveznosti.   

A so ljudje na našem koncu še lačni?
O lakoti ne bi upala govoriti, ima-

mo pa veliko zamolčanih revežev, to je 
dejstvo. Ne izrazijo želje ali potrebe po 
pomoči, to je najtežje. Malokdo se nam 
javi sam, poiskati ga moramo, zato so 
naši prostovoljci in prostovoljke tako 
zelo pomembni, da najdejo ljudi, ki po-
trebujejo pomoč, da ni sivih lis na na-
šem območju.

Kaj pa otroci?
Vsako leto pomagamo pri nakupu 

šolskih potrebščin, ob zaključku šol-
skega leta naredimo program, starši 
dobijo naročilnico za dobavo potreb-
ščin za naslednje šolsko leto. Teh 
otrok, ki potrebujejo pomoč,  je letos 
116. Med letom pomagamo pri šoli v 
naravi, za vrtec plačamo zapadle obve-
znosti in podobno, pomagamo na pod-
lagi dogovora s socialno delavko v šoli 
oziroma v vrtcu. 
Glede na podnebne spremembe, 
požare, poplave, suše, … je pomoč ob 
naravnih nesrečah vse bolj pomembna. 

V zadnjem obdobju je bilo kar nekaj 
takih in drugačnih nesreč – pri popla-
vah v Kropi je bilo treba reševati takoj, 
vzpostavili smo dežurno službo, so-
delovali z vsemi institucijami. Ravno 
tako pri poplavah v Bohinju, kjer smo 
od hiše do hiše popisovali realno ško-
do. V Bohinj je šlo enkratnih pomoči 
za 16.000 evrov, takoj smo pripeljali 10 
sušilcev. Pri požaru v hotelu  v Bohinju 
je bila situacija podobna – treba je bilo 
pomagati takoj, še tisti večer! Pri ve-
čjih nesrečah seveda sodelujemo tudi 
z mednarodnim Rdečim križem, po-
vežemo se z Ljubljano in potem steče 
mednarodno sodelovanje. Zaradi teh 
povezav imamo vsako leto preverjanje 
usposobljenosti ekip prvih pomoči. 
Letos gremo na preverjanje v Celje, 
tako obnavljamo znanja in vedenja o 
reševanju. OZRK Radovljica ima svo-
je bolničarje, ki so bili med epidemijo 
na Golniku, sodelovali so pri cepljenju, 
na meji, … povsod, kjer je poleg CZ po-
trebno še več pomoči.  

Kam bo šel razvoj humanitarnih orga-
nizacij?

Jah, staramo se, vedno več ljudi 
je starih, ostajajo doma, kjer pa bodo 
potrebovali pomoč. Iz novega zakona 
o dolgotrajni oskrbi ne razberem, kje 
je naše mesto, žal. Laična pomoč bo 
vedno potrebna, vsak od starejših po-
trebuje laično pomoč, teh vrst pomoči 
pa brez prostovoljcev ne bo. Država kot 
institucija finančno in kadrovsko pre-
prosto ne bo zmogla. 

 » Romana Purkart
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Govornica je natančno orisala do-
godke ob začetku druge svetovne vojne: 

»Zato se velja spomniti, kaj se je v 
začetku druge svetovne vojne dogajalo 
in zakaj upor in odpor tudi v tem delu 
Gorenjske.

17. aprila 1941 je vojska Kraljevine 
Jugoslavije po nemškem napadu ka-
pitulirala. V te kraje so najprej prišli 
Italijani, za njimi so Nemci 24. aprila 
prevzeli oblast in takoj začeli ukrepati. 
Postavili so gorjanskega župana, od-
redili zaplembo živil, obleke, strojev, 
bencina, olja in motornih vozil.

Maja so odredili, da morajo biti vsi 
napisi in kažipoti napisani v nemščini, 
začeli so se rasni pregledi, v tričlanski 
komisiji je tudi krajevni zaupnik, zane-
sljiv folksdojčer. Nemci so načrtovali 
preselitev Slovencev, najprej inteli-
gence. Begunjske zaporniške knjige 
beležijo prve zaprte 20. maja. Med nji-
mi so tega dne tam zaprli dva učitelja 
in duhovnika iz Gorij, tega dne so zapr-
li tudi prve Rome oz. Sinte, tudi Ama-
lijo in Agato Rajhart, rojeni v Gorjah, 
zato, ker sta bili ciganki, je zapisano v 
begunjskih knjigah. Imena zaprtih so 
na spletni strani Gorenjskega muzeja.

Maja so bila razpuščena društva, 
Sokol, Katoliško telovadno društvo, 
planinsko društvo.

Junija je postala plačilno sredstvo 
nemška marka, v ilegalo je šel prvi 
gorjanski partizan Andrej Prešeren iz 
Grabna.

Julija so izselili dva učitelja, župni-
ka, trgovca, kmeta, prišli so nemško go-
voreči učitelji za poučevanje v osnovni 
šoli.

V noči s 25. na 26. avgust je bil v 
Spodnjih Gorjah umorjen okupatorjev 
sodelavec in v »osveto tega zločina so 
bili zjutraj 28. avgusta ustreljeni talci,« 
je zapisano na razglasu načelnika civil-
ne uprave Kutcschere.

27. avgusta so z godbo, venci in 
nemškimi govori ter kljukastimi kri-
ži pokopali umorjenega dan prej, po 
pogrebu sta k lastniku zemljišča pod 
Revovco prišla gestapo in župan, ki je 
zahteval, da se travnik pokosi, »ker 
bodo jutri streljali talce,« se je spomi-
njal Eričev ata.« 

Natančno je predstavila tudi do-
godke 28. avgusta: 

»28. avgust pred 81 leti je bil son-
čen četrtek. Okrog osmih so iz begunj-
skih zaporov pripeljali pet talcev, ki 
so bili tam zaprti od enega do sedem-
najstih dni. To so bili: Jožef Pikon z 
Blejske Dobrave, Jožef Repe in Karol 
Repe iz Spodnjih Gorij, Franc Soklič 
iz Krnice in Janez Zupan iz Nomenja. 
Vse je aretiral gestapo Radovljica. Od 
korita do morišča so šli peš, izčrpani in 

pretepeni. Pod Revovco so bili v zemljo 
zabiti obtesani koli med mladimi jabla-
nami in hruškami.

Vsak talec je imel pravico pred smr-
tjo spregovoriti še nekaj besed ali kaj 
sporočiti. Eden izmed njih je dejal: 
»Zmagoslavno gremo v smrt. Fantje, le 
s korajžo naprej.«

Mirko Volk z Bleda je bil tedaj star 
deset let, ko je videl to morijo. »Z desne 
strani je prišel vod policajev, nato pa so 
se postrojili tik pred nami, tako da tal-
cev nisem več videl. Nato se je zaslišala 
komanda: »Feuer!« (Ogenj!) in takrat 
je počilo.«

Ko so Nemci odšli, je zapisala  Slav-
ka Šronc, »so ljudje vreli na morišče 
od vseh strani. Med njimi sta 8- in 
10-letna sinova Karla Repeta, enega 
od petih talcev, strta in bleda strmela 
v mrtvega očeta pred seboj, kot da ne 
moreta doumeti, kaj se je pravzaprav 
zgodilo. Talci so ves dan viseli na kolih, 
pokopati so jih smeli šele proti veče-
ru.« 

Sluga občine Gorje jih je sam po 
ukazu Nemcev pokopal v skupni grob 
ob cerkvi v Spodnjih Gorjah, je zapisal  
Lovrenc Pretnar.

Najstarejši izmed ustreljenih 
je bil 52-letni Janez Zupan (z. št. 
1029) iz Nomenja. Vojaško suknjo je 
nosil 9 let, del tudi v prvi svetovni voj-
ni, zato je moral ostati pri vojakih, na 
vzhodni fronti so ga ujeli Rusi. Domov 
se je vrnil 1919, leta 1920 je sodeloval v 
železničarski stavki. Po prihodu oku-
patorja je bil večkrat izdan, v hajki z 
Nemci pa je bil iz zasede ranjen in ujet. 
Decembra 1941 so Nemci požgali Zu-
panovo hišo, ženo so odpeljali v Begu-
nje, konec avgusta 1942 v Auschwitz, 
kjer je mesec kasneje umrla.

47 let je imel Jožef Pikon  (z. št. 
822) z Blejske Dobrave. Tudi on je bil 
v prvi svetovni vojni na ruski fronti, se 
boril tudi v Rdeči armadi, domov se je 
vrnil leta 1921. Doma je skrival orožje. 
Matevž Bohinjc je bil z njim zaprt v 
Begunjah. Pikonovi ženi, ki so jo zatem 
izselili v Bosno, je povedal, da so Jože-
ta mučili, zadnjo noč ni spal, živčno je 
kadil cigareto za cigareto, zvečer so mu 
Nemci obesili okrog vratu črn križec, 
kot znamenje, da je obsojen na smrt. 

44-letni Karol Repe (z. št. 814) iz 
Spodnjih Gorij je bil vrtnar obrtnik, 
že pred vojno se je pridružil delavske-
mu gibanju, bil je sodelavec Osvobodil-
ne fronte. Bil je poročen in je imel tri 
otroke.

38 let je imel Franc Soklič (z. št. 
1136) iz Krnice, bil je sodelavec Osvo-
bodilne fronte. Pri hišni preiskavi so 
dobili orožje in ga dan pred ustrelitvijo 
odpeljali v Begunje. 

Najmlajši izmed petih talcev je 
bil Jožef Repe (z. št. 1125) iz Spo-
dnjih Gorij, star 31 let, poročen, oče 
treh otrok, zidarski mojster obrtnik, 
sodelavec Osvobodilne fronte. Že pred 
vojno se je pridružil delavskemu giba-
nju. Ženo in otroke so izselili v Nemči-
jo, od koder so se po vojni vrnili.

V času vojne je bilo v teh krajih še 
veliko smrti, avgusta leta 1944 so umr-
li 14-letna pastirčka Stanko Beznik in 
Jože Janša, pa Valentin Hudovernik in 
Lovrenc Beznik, 20. septembra 1944 
požig v Radovni …

V drugi svetovni vojni je padlo več 
kot 160 krajanov, več kot 60 družin je 
bilo izseljenih, ti kraji so dali 350 parti-
zanov. Vsem njim je posvečen napis na 
spomeniku NOB ob cerkvi v Zgornjih 
Gorjah, delu Jožeta Plečnika: »Sla-
vimo vas, ker ste ljubili nas, šli v 
smrt, da nam življenje ste rešili.«

V smrt so šli ne le talci in partizani, 
številni so bili izgnani v koncentra-
cijska in delovna taborišča, večina v 
Nemčijo. Tja so bili izgnani tudi Am-
brožičevi iz Grabna, po domače se 
je reklo pri Uhanu.

Franc Ambrožič ml. je imel 20 let, 
ko so ga kot talca ustrelili v Kovorju 
16. julija 1942. Njegovega očeta Fran-
ca, borca za severno mejo, so novem-
bra istega leta zaprli v Begunje, ostalo 
družino, mamo Marijo, dve sestri in 
tri brate, najmlajši je imel 3 leta, pa v 
Goričane, zatem so vseh sedem izselili 
v Nemčijo. Slab mesec pred koncem 2. 
svetovne vojne je mama tam umrla in 
oče Franc se je s petimi otroki vrnil ko-
nec julija 1945 v Gorje.«

V kulturnem programu so nastopili 
Veteranski pevski zbor in recitatorki 
Osnovne šole Gorje, svečanost pa je 
počastila tudi garda Slovenske vojske.

 » Romana Purkart 

KORK Gorje 
ponovno orga-
nizira merjenje 
krvnega tlaka in 
sladkorja. Začeli 
bomo v  novem-
bru, in sicer prvo 
novembrsko sredo ob 9. uri v Spo-
dnjih Gorjah, v  prostorih Društva 
upokojencev Gorje, potem pa še 
drugi  četrtek v mesecu ob 9. uri v 
sejni sobi Občine Gorje. Meritve 
bodo potekale vsak drugi mesec. 

 » KORK Gorje 

Merjenje dejavnikov  
tveganja
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Blagoslov križa na Pernikih

Od leta 1912 stoji na Pernikih ob cesti majhno, a zani-
mivo razpelo, ki ga je dal postaviti član Prnikarjeve družine 
pred odhodom v Ameriko. Kristus je razpet na križu, obda-
nem z izrezljanim zelenjem in cvetjem. Ikonografsko gre za 
posebnost, saj je to upodobitev »drevesa življenja«, ki sta ga 
Adam in Eva v raju zapravila, Jezus pa nam ga s svojo dari-
tvijo spet vrača. 

Vremenske razmere so naredile svoje in križ je bil v sla-
bem stanju, dokler ga pred kakšnim letom ni dal obnoviti 
Boris Kunšič – Prnikar. Blagoslov križa je 11. septembra 
opravil župnik Matej Pavlič, oplemenitila pa ga je navzoč-
nost narodnih noš in prebivalcev Pernikov, ki so se ta dan 
veselili tudi odprtja novega odseka asfaltirane ceste. 

 » Župnija Gorje

Maša pod Triglavom
V soboto pred praznikom Marijinega vnebovzetja, to-

krat je to bilo 13. avgusta, že tradicionalno obhajamo sveto 
mašo pri Domu Planika pod stenami Triglava. Letos vreme 
ni bilo najbolj naklonjeno, zato sta se bogoslužja v jedilnici 
doma poleg vodstva Planinskega društva Gorje udeležili le 
dve družini, Poklukarjevi in Trpinovi. Zato pa je tudi vzduš-
je pri maši bilo prijetno družinsko. Še pred tem se je z žu-
pnikom Matejem sedem mladih Gorjancev, med njimi dva 
prvič, podalo še na vrh skalnega očaka in ga kljub megli in 
vetru uspešno osvojilo. Župnija Gorje in planinsko društvo 
že sedaj vabita k temu srečanju prihodnje leto v soboto pred 
velikim šmarnom ob 11. uri.

 » Župnija Gorje

Sprejem prvošolčkov
Prvega septembra je v Osnovno šolo Gorje v spremstvu 

staršev vstopilo 27 prvošolcev. Pričakali sva jih razredničar-
ki Marjana Ražen in Anja Peterman. Najprej jih je v imenu 
vseh učencev pozdravila predstavnica šolske skupnosti Pia 
Pečar. Drugošolci in tretješolci so prvošolce razveselili s pri-
srčnim kulturnim programom. Dobrodošlico jim je izrekla 
ravnateljica Mojca Brejc, nato jih je nagovoril tudi župan 
Peter Torkar. Razredničarki sva jim s kratko lutkovno igrico 

podali nekaj vzpodbudnih misli in zaželeli srečo na njihovi 
šolski poti. Sledila je pogostitev prvošolcev v jedilnici. Starši 
pa so v učilnici prisluhnili uvodnim informacijam razredni-
čark o organizaciji pouka ter policistu o varnosti v prometu. 
Z dobrosrčnim darilcem jim je srečo zaželela tudi gospa Pa-
vla Zalokar. Želimo jim vse dobro v novem šolskem letu!

 » Razredničarki Marjana Ražen in Anja Peterman
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Večer Jožeta Antoniča in pohod po krožni poti  
narodno-zabavne glasbe

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

prireditev z različnimi nastopajočimi.  
Žal nam je v letu 2020 prireditev za-
radi covida odpadla, v lanskem letu pa 
smo jo, kljub še vedno covidnem obdo-
bju, uspeli dokaj dobro izpeljati. 

Letošnja prireditev bo v soboto, 22. 
oktobra, ob 19. uri v telovadnici Osnov-
ne šole Gorje. Nastopili bodo ansambel 

Igor in zlati zvoki, Moški pevski zbor 
Dramlje in folklorna skupina Folklor-
nega društva Bled. Voditeljica prire-
ditve bo Mateja Repe. Že dopoldne ob 
9. uri pa bomo v povezavi s »Potjo na-
rodno-zabavne glasbe po Zgornji Go-
renjski« organizirali pohod od Avse-
nikovega spomenika v Lescah preko 
Bleda v Antoničeve Gorje. Na Bledu 
pri TNP-ju bo prvi postanek s harmo-
niko in okrepčilom. Zatem se bo pot 
nadaljevala v Gorje, kjer bo na vaškem 
trgu postanek, prav tako s harmoniko 
in okrepčilom. Od tod  pa nas bo tiste, 
ki ne bomo preveč utrujeni od pohoda, 
Tomaž Bregant iz Turističnega društva 
Gorje popeljal po novi tematski poti 
kulturne in naravne dediščine, imeno-
vani Potepinka Gorjanka.

Prijazno vas vabimo, da se udeležite 
tako prireditve kot pohoda. Zagotovo 
bo lepo. Seveda pa upamo, da nam bo 
tokrat vreme za pohod bolj naklonjeno 
kot lansko leto. A kljub temu se nas je 
kar lepo število udeležilo pohoda.  

Vstopnice lahko dobite pri članih 
Folklornega društva Bled in v turistič-
nih društvih Gorje in Bled.

 » Toni Repe

DOGAJANJA

Sprehod za spomin v Domu sv. Martina 

Na svetovni dan Alzheimerjeve bo-
lezni smo se v Domu sv. Martina pri-
družili prizadevanjem združenja Spo-
minčica glede ozaveščanja o bolezni 
demence ter organizirali Sprehod za 
spomin. 

Stanovalci, njihovi svojci ter zapo-
sleni v domu smo se ob 14. uri zbrali v 
atriju. S svojo udeležbo nas je počastil 
gospod župan Jože Sodja. Polni dobre 
volje smo se odpravili na kratko pot 
proti Rudnici do kapelice sredi travni-
kov. Pot do tja in nazaj je ob prijetnem 
klepetu hitro minila. Ob vrnitvi je na 
nas čakala sladka pogostitev, ki so jo 

za vse pripravili stanovalci in zaposle-
ni na varovanem oddelku. Preizkusili 
smo se v kvizu o zdravem življenju. Ali 
ste vedeli, da so za možgane koristni 
orehi ter za krepitev spomina rožma-
rin? Ter da ples, učenje tujih jezikov 
ali igranja na instrument delujejo kot 
močna preventiva pred demenco? O 
dobri volji in pogumu, ki sta prav tako 
pomembni sestavini kvalitetnega ži-
vljenja, bi nam veliko vedela povedati 
tudi naša stanovalka, gospa Ivana Ma-
lej, ki je prav na dan sprehoda – 21. sep-
tembra, dopolnila 99 let. Ob voščilu je 
zapela »Kol'kor kapljic, tol'ko let« ter 

se zmenila z udeleženci, da prihodnje 
leto, za njenih 100 let, druženje pono-
vimo. 

Po utrudljivi hoji in možganski te-
lovadbi smo bili veseli toplih žgancev 
iz bohinjske trdinke in okusnega kisle-
ga mleka, za katerega se zahvaljujemo 
sosedom iz Bohinjske sirarne. 

Gorjanci v Domu sv. Martina: go-
spod Zdravko Repe, gospod Miha Pol-
da ter gospa Marija Justin pa ob tej pri-
ložnosti svoje sokrajane v Gorjah prav 
lepo pozdravljamo. 

 » Alenka Zorč, Zavod sv. Martina  
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Programi Medgeneracijskega centra Bled v občini Gorje
NA PROGRAME SE JE  
POTREBNO PREDHODNO  PRI-
JAVITI NA: 
mcbled@guest.arnes.si,
040 810 476

JESENSKO PISANO  
POPOLDNE

Termin: sobota, 22. 10. 2022, od 
14.00 dalje, Kmetija Vrt okusov 
Zgornje Gorje

OTROŠKA ŠOLA SLIKANJA  
Trajanje 30 ur, začetek: jeseni 
2022, OŠ Gorje, cena 70 EUR.    

Vabilo v Vintgar
Tako kot že dve leti poprej tudi v 

letošnjem letu TD Gorje načrtuje, da 
bi v jeseni, ki prihaja, skozi sotesko 
Vintgar popeljali jubilante, ki so ali 
bodo v letošnjem letu dopolnili 80 let. 
Ker podatkov o naslovnikih zaradi var-
stva osebnih podatkov v TD Gorje ne 
poznamo, vljudno prosimo in poziva-
mo Gorjanke in Gorjance, rojene leta 
1942, da se nam javijo na tel. št. 051 
386 076. Vabilo seveda velja tudi vsem, 
ki so občani Gorij postali kasneje in 
imajo na območju Občine Gorje stalno 
bivališče. Vabilo prav tako velja vsem 
Gorjankam in Gorjancem, ki so bili tu 
zgolj rojeni ali pa so v Gorjah odraščali, 
življenjska pot pa jih je kasneje zanesla 

drugam. Dogodek bo morda pomenil 
tudi možnost prijetnega srečanja za 
vrstnike, ki so skupaj odraščali pa jih 
je življenje zaneslo drugam. Izkušnje 
preteklih let nam kažejo, da dogodek 
pomeni prijetno popestritev ob ponov-
nem snidenju in izkazano spoštova-
nje do starejših rojakov. Kot pretekla 
leta imamo tudi letos dogodek namen 
izvesti ob koncu delovnega tedna v 
zgodnjepopoldanskih urah, pri čemer 
snidenje načrtujemo v primeru dobre 
vremenske napovedi 7. 10. ob 15. uri, v 
primeru slabe napovedi ga bomo pre-
stavili za en teden, torej na 14. 10. Za 
vse, ki bi se srečanja udeležili, pa se 
morda bojijo, da celotne poti ne bodo 

zmogli, smo pripravljeni organizirati 
tudi prevoz za povratek na izhodišče. 
Skratka, v TD Gorje pričakujemo prija-
ve in se veselimo srečanja!

Vabilo za obisk Vintgarja ob so-
botah in nedeljah, kolikor nam jih še 
ostaja do konca oktobra, izjemoma, v 
kolikor komu čas slednje bolj dopušča 
med tednom, po 14. uri, naj velja tudi 
vsem mladim družinam na območju 
Občine Gorje, pa tudi sosednje Blej-
ske Dobrave in Zasipa. V kolikor se za 
ogled odločijo, ob splošnih pravilih 
obiska, ki veljajo za vse (enosmerna 
možnost ogleda), naj se zglasijo na 
vstopni točki, kjer bodo od receptork 
ob predložitvi identifikacijskega doku-

Ekipi PGD Podhom na Državnem mladinskem tekmovanju v gasilski orientaciji
Mlade gasilke PGD Podhom so se 

10. 9. 2022 udeležile Državnega mla-
dinskega tekmovanja v gasilski orien-
taciji, ki je v organizaciji Gasilske zveze 
Slovenije potekalo v Iški vasi.

Ekipi pionirk in mladink sta si so-
delovanje na tekmovanju zagotovili z 
zmago na tekmovanjih Gasilske zveze 
Bled – Bohinj ter Gasilske zveze Go-
renjske. Obe ekipi sta na teh tekmo-
vanjih dosegli prvi mesti. S tem sta si 
zagotovili sodelovanje na državnem 
tekmovanju.

Ekipa mladink v sestavi Katja Žvan, 
Živa Bijol in Anja Zalokar je na tek-
movanju v konkurenci 20 ekip zasedla 
odlično drugo mesto. Pionirke Neža 
Bijol, Katjuša Černilec in Maša Zalokar 
so v borbenem duhu naredile napako, 
ki jih je stala uvrstitve na zmagovalni 
oder. Uvrstitev na državno tekmova-

nje je zahtevala veliko priprav, zato se 
zahvaljujem vsem, ki so pomagali pri 
pripravah. Zahvaliti se je še posebej 
potrebno pionirkam in mladinkam, ki 
so pokazale veliko borbenosti in pri-

pravljenosti za vaje. Ta zahvala velja 
za celoten ciklus tekmovanj v gasilski 
orientaciji.

 » Matjaž Zalokar,  
mentor gasilske mladine

KULINARIČNE DELAVNICE – Od 
vrta do prta, izvajalka Mateja Reš

Trajanje 12 ur, četrtki ob 17.00, 20. 
10., 17. 11., 15. 12. 2022, Gorjanski 
dom

PAMETNI TELEFONI – ZAČETNI 
TEČAJ, izvajalec Kristjan 
Čubranič

Trajanje 12 ur, srede ob 10.00, zače-
tek 12. 10. 2022, Občina Gorje

JOGA Z ANO PIRIH, izvajalka Ana 
Pirih

Trajanje 12 ur, Gorjanski dom

PREDAVANJA ZA BODOČE 
IN MLADE STARŠE, izvajalka 
Alenka Benedik

Trajanje 12 ur, november, Občina 
Gorje

BOTANIČNO RISANJE, izva-
jalka Caroline A. Y. Bernik

Trajanje 12 ur, srede ob 17.00, ok-
tober, Občina Gorje

INDIVIDUALNE  
SVETOVALNE IKT-URICE

Trajanje in termini po dogovoru, 
oktober, Občina Gorje

 » Monika Valjavec
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menta prejeli brezplačno vstopnico. 
Turistično Društvo Gorje že tradi-

cionalno vsako leto podeli priznanja za 
lepo urejene hiše, vrtove, travnike in 
obdelane stoge. Letošnja suša je najbrž 
pripomogla k temu, da se je mrve v sto-
gih sušilo zelo malo, počasi, a vztrajno 
zamira tudi tovrstna tradicija. 

Tako kot vsa leta bo tudi letos kar 
težko izbrati »najlepše«, najbolj pre-
mišljene in skladne kreacije. Prav vsi 
krajani ali bolje krajanke, ki se še po-
sebej trudijo s cvetjem, si zaslužijo vsaj 
pohvalo, veliko od njih tudi prizna-
nje. Seveda ne moremo nagraditi prav 
vseh, potrudili se bomo in izbrali naj-
boljše kar se da, prav vsem pa iskrena 

zahvala in pohvala, ker delajo kraj lep-
ši, bolj urejen in prijazen. Fotografsko 
oko Mira Zalokarja je že izbralo mo-
tive, gradivo trenutno še razvrščamo 
in ocenjujemo. Če je kdo od občanov 
zaznal kako posebno kreacijo in jo je 
uspel dokumentirati, pa je prav tako 
povabljen, da nam posreduje slikovno 
gradivo s podatki o lokaciji. Prejemni-
ke letošnjih priznanj bomo objavili v 
naslednji številki. 

V pretekli številki Gorjanca je TD 
Gorje objavilo razpis za podelitev Žu-
mrovih štipendij. Prejeli smo manj 
prijav, kot smo pričakovali, zato rok 
za prijavo v že objavljenem obsegu še 
podaljšujemo. Predvsem bi mlade radi 

spodbudili, da se izšolajo za poklice v 
gostinstvu in turizmu, kot tudi za po-
klice, kjer se kaže stalna potreba po to-
vrstnih kadrih!

Za konec prispevka še koristna in-
formacija glede uporabe poti preko po-
bočja Homa in proti ali s Sv. Katarine. 
Iz AS Podhom smo prejeli obvestilo o 
nujni sečnji lesa, ki je napaden od pod-
lubnikov. Ker je sanitarno sečnjo po 
odločbi Območne enote ZGS - Poklju-
ka treba izvesti, bo zaradi varnosti ste-
za v omenjenem delu glede na sečnjo 
in spravilo lesa zaprta. Prosimo za spo-
štovanje in opozarjanje tistih, ki bodo 
opozorila morda prezrli!   

 » Tomaž Bregant, TD Gorje

Z malimi dejanji do velikih prihrankov
Na katerih področjih svojega življenja lahko z majhnimi 

ukrepi prihranimo največ energije in denarja? Na Inštitutu 
Jožef Stefan so pripravili prispevek, v katerem lahko prebe-
rete, kateri so ti ukrepi, kakšen prihranek nam prinesejo in 
koliko nas stanejo.

V začetku julija me je za energetski nasvet poklical dober 
prijatelj iz otroških let, ki je pred kratkim kupil staro enosta-
novanjsko hišo v Ljubljani. Denarja za energetsko prenovo 
ni ostalo kaj dosti. Trenutno se ogreva z zemeljskim plinom 
in da »i« ne bi ostala brez pike, naj povem, da je prejel že dru-
gi opomin dimnikarja o dotrajanem plinskem kotlu, ki ga je 
potrebno nemudoma zamenjati. Razlagal sem mu, kako zelo 
pomembno je najprej izvesti vse ukrepe učinkovite rabe 
energije (URE) in šele nato menjati ogrevalni sistem. Od tu 
naprej si najinega pogovora »o kuri ali jajcu« ni težko pred-
stavljati.

Posebna reč, ki mi je ostala v spominu, je, da je poznal 
praktično vse ukrepe URE, le prave teže jim ni pripisoval. Ko 
smo glede ukrepov bombardirani s tisoč in enim nasvetom, 
se namreč kaj hitro zgodi, da postanemo nekritični do nji-
hovih učinkov, ali, povedano z drugimi besedami, enako po-
zornost namenimo varčevanju pri uporabi telefona kot pri 
uporabi tople sanitarne vode. Ne zavedamo se, da pri ogre-
vanju sanitarne vode porabimo nekaj redov velikosti (nekaj 
10-krat) več energije. Za polnjenje telefona namreč porabi-
mo le toliko električne energije, kot če smo se pri odmerja-
nju vode za pripravo testenin ušteli za manj kot en deciliter.  

Prav zato danes za vsakega od treh tipično največjih po-
rabnikov energije doma izpostavljamo pet verjetno najpo-
membnejših malih dejanj. To so tista dejanja, lahko bi jih 
imenovali mali ukrepi URE, ki ne stanejo veliko, zahteva-
jo pa spremembe naših navad in imajo sorazmerno ve-
lik učinek. Da bi jih lahko identificirali, si moramo najprej 
pogledati statistiko rabe energije v slovenskih gospodinj-
stvih in jo ustrezno »preslikati« v lastno življenje ali pove-
dano drugače: če ne uporabljamo sušilnega stroja, z njim pač 
ne moremo prihraniti energije. Ne gre za iskanje grešnega 
kozla, gre za iskanje načina, kako lahko čisto vsak od nas 
na svoj način prispeva delež k zmanjšanju rabe energije in 
vzdržni prihodnosti. 
In kolikšen je ta delež?

Številke si je najlažje predstavljati na tipičnem sloven-
skem gospodinjstvu, ki ga za potrebe tokratnega pisanja 
predstavlja 4-članska družina. Živijo v srednjevarčnem sta-

novanju velikosti 100 m2. Ogrevajo se z zemeljskim plinom. 
V prostoru vzdržujejo pozimi 22 °C, poleti pa klimatsko na-
pravo uporabljajo po potrebi le kak mesec. Člani družine po-
rabijo v povprečju 70 litrov vode na osebo na dan, od tega 18 
litrov vroče vode, ogrete na 55 °C. Imajo en družinski avto, 
ki v povprečju porabi 5,6 litra dizelskega goriva na 100 km, 
na njegovem števcu pa se letno odvrti 20.000 km. V družini 
imajo vse velike gospodinjske aparate, vsak dan kuhajo na 
steklokeramični plošči, imajo pa tudi računalnik in klimat-
sko napravo. Pričakovana poraba energentov v opisani dru-
žini je 26 MWh po porabnikih.

1. Ogrevanje prostorov (pričakovan prihranek 15%-20%)
• Eden najpreprostejših in najpomembnejših ukrepov pri 

ogrevanju prostorov je znižanje temperature ogrevanih 
prostorov za 1 ali 2 °C. Seveda tega ne moremo storiti 
vedno in povsod, a nam takšen ukrep v osrednji Sloveni-
ji lahko zniža rabo energije za približno 8 % za vsako 
stopinjo, ki jo znižamo. 

• Ogrevamo le tiste prostore, ki jih uporabljamo.
• Ogrevalni sistem nastavimo na najnižjo temperaturo 

ogrevalnega medija, ki še ogreje prostore na nastavljeno 
temperaturo. Da bi to lahko dosegli, moramo uporabiti 
vse radiatorje ogrevalnega sistema, na katere namesti-
mo termostatske ventile in glave z nastavljeno tempera-
turo prostora. S tem, ko imamo večjo površino za oddajo 
toplote v prostor (več radiatorjev), se namreč lahko zniža 
temperatura ogrevalnega medija/sistema, kar poveča iz-
koristek ogrevalne naprave, še posebno če imamo kon-
denzacijsko plinsko peč ali toplotno črpalko. Intuitivni 
ukrep »varčevanja«, da v prostoru, ki ga ogrevamo, za-
premo čim več radiatorjev, je napačen.

• Če imamo klimatsko napravo, preverimo, ali omogoča 
način ogrevanja. Naprava je namreč prav tako toplotna 
črpalka, ki je zelo učinkovita, kadar je temperaturna ra-
zlika med ogrevanim prostorom in okolico majhna, zato 
je zlasti v prehodnem (pomladnem, jesenskem) obdobju 
lahko zelo ugodna rešitev za (do)grevanje.

• Stanovanje prezračimo nekajkrat dnevno: hitro, v 
nekaj minutah in to »na prepih«. Če uporabljamo 
prezračevalno napravo, prostore prezračujemo z mini-
malno potrebno izmenjavo zraka.

2. Mobilnost (pričakovan prihranek 15%-20%)
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Ovčarski bal Zatrnik 2022
V soboto, 3. septembra, je na Zatr-

niku po dveh letih premora zaradi epi-
demije ponovno potekal ovčarski bal. Z 
ovčarskim balom na Zatrniku vzdržu-
jemo in ohranjamo kulturno dediščino 
in tradicijo, saj je to ena najstarejših 
etnoloških prireditev pri nas. Danes 
so ovčarji v naših koncih bolj redki in 
predvsem Petru Žemvi – Figovcu, ki 
stalno pase ovce na Stari Pokljuki, ter 
njegovi družini gre zahvala, da smo 
lahko občudovali pastirske običaje.

Organizator te javne prireditve je 
bil RTC Zatrnik d.o.o., v sodelovanju 
z Javnim zavodom Triglavski narodni 
park, Turističnim društvom Gorje, 

• Podobno kot ogrevanje prostorov je tudi uporaba oseb-
nega avtomobila povezana z eno najintenzivnejših rab 
energije v tipičnem slovenskem gospodinjstvu, zato je 
prvi ukrep  zmanjšati število nepotrebno prevoženih 
kilometrov. V to smer je usmerjena tudi danes vse bolj 
uveljavljena možnost dela od doma. Na tem mestu iz-
postavljamo tudi službene poti ali turistična potovanja 
z letalom, ki v tipičnem slovenskem gospodinjstvu (slika 
1) niso upoštevana. Ta potovanja je prav tako potrebno 
zmanjšati na minimalno potrebna. 

• Kadar je le mogoče in smiselno, namesto osebnega avto-
mobila uporabljamo javni prevoz ali druge načine prevo-
za (kolo, pešačenje). Pomenljiv je že podatek, da okoli 50 
% poti v mestih opravimo z avtom na razdaljah, manjših 
od 5 km.

• Na avtocesti znižamo hitrost vožnje na 110 km/h oziro-
ma tako, da je varno, skladno s predpisi, in da ne oviramo 
prometa. To za tisti čas vožnje lahko pomeni do cca 20 % 
manjšo porabo goriva.

• Če res ni nujno potrebno, klimo v avtomobilu ugasnemo. 
Toliko bolj pomembno je to storiti pri starejših avtomo-
bilih, saj tam vključena naprava ves čas deluje pri nazivni 
moči ne glede na nastavitev temperature v potniški kabi-
ni. Ugasnjena naprava lahko prihrani do 0,5 L/100 km.

• Strešne nosilce odstranimo takoj, ko jih nehamo upora-
bljati za prevoz tovora (koles, strešnega kovčka, smuči 
…).

3. Ogrevanje vode (pričakovan prihranek 15%-20%)
Tretji tipično največji porabnik energije doma je pripra-

va tople sanitarne vode. Da bi razumeli, kako zelo energet-
sko intenzivno je ogrevanje vode, naj povemo, da za pripravo 
1 litra čaja porabimo približno toliko električne energije, kot 
bi jo potrebovali, če bi avto omenjene družine dvignili na vrh 
30 m visoke stolpnice. Kdo bi si mislil, 1 liter čaja. Tukaj so 
naslednja mala dejanja najpomembnejša:
• • Redkeje se kopamo, namesto tega se prhamo z na-

vadnim tušem. Oprhamo se hitro, brez namakanja. Skozi 
tuš ročko takrat dobesedno odteka 20 kW, kar je veliko 
več, kot so nazivne toplotne izgube velike stanovanjske 
hiše. Minuta prhanja v povprečju pomeni porabo 10 li-
trov vode in 0,3 kWh akumulirane energije. Tuš ni ravno 
primeren kraj za iskanje navdihov ...

• Za izpiranje in splošno uporabo pazimo, da namesto 
tople vode uporabljamo hladno vodo.

• Odpravimo morebitno puščanje. Čeprav se dandanes 
opazi redkeje, pa je pol ure puščanja na strani tople vode, 
ki se s kapljico na sekundo zdi zanemarljivo majhno, pri-
merljivo s porabo električne energije za enkratno poln-
jenje telefona.

• Na pipe namestimo perlatorje. To so tiste mrežice na 
izstopu iz pipe, kamor se vodni kamen rad nabira. Nič 
posebnega ne počno, razen tega, da vodi primešajo zrak 
v homogeno zmes, zaradi česar si lahko umijemo roke in 
učinkovito splakujemo posodo z občutno manjšim pre-
tokom. Pa, saj to je njihov glavni namen – zmanjšati po-
rabo (tople) vode. Porabo pa zmanjšamo tudi, kadar pipo 
zapremo, če vode ne potrebujemo, npr. med ščetkanjem 
zob ali kuhanjem.

• Znižamo temperaturo akumulirane tople vode v zal-
ogovniku. Z nižjo temperaturo je učinkovitost grelne 
naprave za pripravo tople sanitarne vode višja, hkrati pa 
se zmanjšajo tudi toplotne izgube zalogovnika in celot-
nega sistema.  
Od vseh naštetih malih dejanj sta namestitev termostat-

skih ventilov in glav na radiatorje in namestitev perlatorjev 
na pipe finančno najdražja. Okvirni strošek prvega je cca 30 
€/radiator, strošek drugega pa cca 1 €/pipo. Zanimivo je, da 
ta dva ukrepa ne zahtevata spremembe naših navad, vsi osta-
li ukrepi, ki ne stanejo nič, pa od nas terjajo vsaj malo muje. 
Tako je v življenju – brez muje se še čevelj ne obuje.

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE se med drugim 
ubadamo tudi s tem, kako najbolj učinkovito pristopiti k 
različnim ciljnim skupinam. Zavedati se moramo, da k ukre-
pom URE posameznika ženejo različni vzroki; med njimi 
so najpomembnejši finančni motivi, energetska revščina, 
zavest in odgovornost do podnebja in okolja. Nekaterih raz-
položljivi argumenti še niso prepričali in čakajo na boljša 
pojasnila, še vedno pa je nerazumljivo velik del takih, ki se 
jih zniževanje emisij in rabe energije preprosto ne tičejo in 
ob tem navajajo različne argumente. Njim zgornje pisanje ni 
bilo namenjeno, vsem ostalim pa, upamo, v veliko korist in v 
sprostitev ob kakšni hudomušnici.

In če zaključim s prijateljem iz otroštva; odločil se je za 
zamenjavo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko, ki pokri-
je toplotne izgube neobnovljene hiše. Čez kakšno leto ali dve 
bo ta naprava bistveno prevelika, da bi lahko delovala opti-
malno in takrat bomo iskali najboljšo možno rešitev. A vse 
to prihranimo za naslednje pisanje, do takrat pa le pogumno 
»Z MALIMI DEJANJI DO VELIKIH PRIHRANKOV«.

 » Maša Pavoković

Smučarsko zvezo Slovenije, Gostin-
stvom Jager d.o.o., lastniki zemljišč 
na Zatrniku in drugimi domačini ter 
ob podpori nekaterih sponzorjev. Za 
zdravje vseh, približno 1400 udeležen-
cev prireditve, je kot dežurni zdrav-
nik skrbel Janez Poklukar, a njegova 
intervencija k sreči ni bila potrebna. 
Požarno varnost so zagotavljali nepo-
grešljivi gasilci PGD Gorje, s prikazom 
starodavnega načina gašenja požara 
pa so se jim pridružili tudi gasilci PGD 
Podhom. 

Obsežen program ovčarskega bala 
je izvrstno povezoval neumorni Toni 
Mežan. Ker je Zatrnik tudi smučišče, 

so se otroci deskanja na snegu tokrat 
učili na posebnem poletnem poligonu, 
očaral pa jih je tudi čarodej Toni. Ura-
dna maskota Svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju prihodnje leto v 
Planici z imenom Vita je zabavala staro 
in mlado. Gorski kolesarji so se pome-
rili v napeti tekmi, kdo pride dlje v hrib, 
Martin Urevc in njegova ekipa kole-
sarjev pa je obiskovalce navduševala z 
akrobatskimi skoki na gorskih kolesih. 

Brez Godbe Gorje na prireditvah na 
Zatrniku seveda ne gre, brez fijakarjev, 
ki jih je vodil Janez Mežan, pa tudi ne. S 
pastirsko pesmijo » Zakrivljeno palico 
v roki« je prihod ovac s Stare Pokljuke 
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pospremila izjemna Bernarda Poklu-
kar. Sledil je Figovčev prikaz striženja 
ovac, pa »kegljanje za jarca« in seveda 
ples ob zvokih ansamblov Karavanke 
in Woodys. Organizacija odlične go-
stinske ponudbe ter tudi vse terenske 
priprave so bile brezhibno izvedene, 
ker so bile v rokah izkušenih in preda-
nih Staneta Marenka in Jožice Štefe. 

Kot častni gosti so obiskovalce poz-
dravili ministrica za notranje zadeve 
Tatjana Bobnar, poslanec državnega 
zbora Lenart Žavbi, državni svetnik 
Bogomir Vnučec, predsednica Zdru-
ženja slovenskih žičničarjev Manuela 
Božič Badalič ter predstavnika blejske 
in gorjanske turistične organizacije 
Romana Purkart in Tomaž Bregant, ki 
je po zaključku vodenega ogleda Po-

kljuške soteske vse presenetil še z in-
terpretacijo pesmi Frana Milčinskega 
Ježka »Pastir in smrt«.

Čeprav je organizacija ovčarskega 
bala terjala ogromno prostovoljnega 
dela in časa, povezana pa je bila tudi z 
visokimi stroški, ki jim brez finančne 
pomoči sponzorjev in donatorjev ne bi 
bili kos, menimo, da je bil naš trud po-
plačan z zadovoljnimi obrazi domačih 
in tujih udeležencev prireditve. Po-
stavili smo še en kamenček v mozaiku 
umeščanja Zatrnika kot športno-re-
kreacijskega centra Gorij na turistični 
zemljevid. Vsem, ki ste kakorkoli po-
magali pri izvedbi ovčarskega bala, se v 
imenu organizatorja prireditve najlep-
še zahvaljujem.

 » Aleš Zalar, RTC Zatrnik  

Čas je za jesenske zasaditve

Čeprav se temperature iz dneva v 
dan spuščajo, imamo v vrtovih še kar 
nekaj dela. Odločiti se moramo tudi, 
kaj bomo pridelovali v naslednjem 
letu in temu primerno prilagodimo 
tudi gnojenje posameznih gred. Pred 
obdelavo tal je na vrtovih in na njivah 
dobrodošlo tudi listje, ki ga bomo vde-
lali v tla. Še zadnjič letos poskrbimo za 
ureditev žive meje, iz obrezanih delov  
iz letošnjih poganjkov lahko izdelamo 
petne potaknjence vseh vrst cipres, 
kleka, lovorikovca, tise, brina, ... 

Sedaj je pravi čas, da v vrtu tudi 
kaj spremenimo, dopolnimo. V mislih 
imam grajene prvine, ki bodo v naš 
vsakdan pripeljale nekaj novega. V ko-
likor smo ravno napravili teraso in želi-
mo skriti poglede z ulice, si lahko nare-
dimo kot nekakšno zastirko iz gabonske 
ograde. Na tržišču so primeri konstruk-
cij iz mrež različnih višin in dolžin, ki 
imajo v sredini prostor za zasaditev. 
Okvir zapolnimo z različnimi dekora-
tivnimi kamni, lahko tudi z običajnimi 
prodniki. V sredinsko mrežo nasujemo 
substrat in posadimo rastline. 

Jesenske zasaditve so običajno v 
kombinaciji jesenskih aster, mačeh, 
marjetic, brinov, borov, res, vres, kri-

zantem, ciklam, hojker, okrasnih trav, 
med katere že lahko posadimo tudi 
spomladi cvetoče čebulnice. V kolikor 
si ne želimo narediti veliko dela in ima-
mo sončno lego, lahko zasadimo tudi 
sukulente, sedume, netreske, ki jih 
običajno uporabimo tudi za zasaditev 
zelenih streh. Ne zalivamo jih preo-
bilno. Med rastline nasujemo različne 
barve in frakcije dekorativnega peska. 
Oktobra sadimo sadno drevje, jago-
dičevje in grmičevje brez koreninske 
grude. Sadimo lahko vse do prve zmr-
zali, sadike v loncih lahko presajamo 
tekom celega leta. Pred prvo zmrzaljo 
posadimo čebulo in česen, pri česnu 
sredinskega stroka ne sadimo. Česen 
in čebulo je priporočljivo saditi zraven 
jagod, saj odganjajo čebulno muho. 
Grede, na katero bomo sadili čebulo 
in česen, nikoli ne gnojimo s hlevskim 
gnojem, je pa za njuno rast izjemnega 
pomena gnojenje s kalijem. 

Ne pozabimo zamrzniti doma pri-
delanega semena vsaj za štirinajst dni, 
ne samo semena stročnic, zamrznimo 
tudi seme korenovk in solatnic. S tem 
ne uničimo le škodljivcev, temveč po-
večamo tudi odstotek kalivosti. Neka-
tera semena sploh ne bodo kalila, če 
jih ne zamrznemo. Gosto razraščene 
trajnice in zelišča porežemo do deset 
cm nad koreninskim vratom, jih iz-
kopljemo, razdelimo  koreninsko gru-
do na več delov in vsak del posadimo 
ločeno. Z dvoletnicami in trajnicami 
osnujemo nasadke na pokopališčih. 
Temperaturno zahtevnejše rastline 
prenesemo v kleti, zunaj zavarujemo 
še rastoče rastline pred zmrzaljo. Po-
leg agrokoprene in smrečja lahko upo-
rabimo rogoznico, koruznico, trstičje. 
Korenovke in gomoljnice damo v kleti 

v zasipnice, radič pripravimo za silje-
nje. Pred gnojenjem je še čas za vzor-
čenje zemlje. Ne pozabimo, največ 20 
vzorcev vzamemo iz površine enega 
hektarja. Na njivah vzorčimo do globi-
ne oranja, na travniku do globine 6 cm. 
Vzorcev ne odvzemamo z robov parcel, 
je pa dobro analizo ponoviti vsaj na šti-
ri leta. Vedno vzorčimo cikcak. V koli-
kor nimamo sond, vzorčimo z lopato. 
Za noč čarovnic pripravimo jesensko 
dekoracijo. V tem času so še kako do-
brodošli cvetovi sončnic. Na vrtu, kjer 
voda ne zastaja, se za žive meje upora-
blja tudi kitajski oslez, katerega brez 
težav razmnožimo tudi s semenom. 
Razveselil nas bo s cvetovi v rožnati, 
vijolični, modri in beli barvi. Semena 
lahko poberemo pozno jeseni ali zgo-
daj spomladi. 

Poznamo pa tudi močvirski hibi-
skus, ki nas očara s svojimi velikimi 
cvetovi. Močvirski hibiskus nam bo 
še kako popestril poletne zasaditve, je 
pa res, da je zelnata trajnica in ob prvi 
zmrzali nadzemni del propade, stebla 
porežemo naslednjo pomlad tik nad 
koreninskim vratom, iz katerega nam 
bodo vsako leto ponovno odgnali novi 
poganjki. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Ejti Štih in njena slikarska dela 
na naši šoli

Prvi septembrski ponedeljek na šoli je zaznamoval velik 
obisk. Med pavzo nas je obiskala akademska slikarka, gospa 
Ejti Štih. Osebno in strokovno prijateljstvo z našim učite-
ljem likovne umetnosti je zaslužno, da je umetnica naši šoli 
za neomejen čas posodila zbirko šestnajstih originalnih ilu-
stracij otroške slikanice Rumi in kapitan avtorice Saše Pav-
ček. Zanimivo – že Sašin oče, pisatelj Tone Pavček, in Ejtina 
mama, slikarka Melita Vovk, sta daljnega leta 1958 sodelova-
la pri vsem znani zgodbi o Juriju Muriju v Afriki. 

Svečano odprtje stalne razstave smo priredili v šolski 
avli, nastopala sta osmošolca, Pia in Ben, pogovor z umetni-
co pa je vodil Primož Poklukar.

Izvedeli smo, da ima slikarka dva doma, saj živi na dveh 
delih sveta – v Sloveniji in Boliviji. Rodila se je na Bledu, 
študirala na ljubljanski akademiji za likovno umetnost, sli-
karsko specializacijo pa opravila pri znamenitem profesor-
ju Krstu Hegedušiću v Zagrebu. Želja po odkrivanju novih 
slikarskih obzorij jo je vodila v Ameriko in naprej do daljne 
Bolivije, kjer je našla ljubezen in svoj novi dom.  Od leta 1982 
živi in ustvarja v mestu Santa Cruz, še vedno pa se zelo rada 
vrne v svojo domovino. 

Ko smo jo poslušali,  smo opazili – kar je danes med mlaj-
šimi velika redkost – da ponosno govori 'na fanta'. Le koliko 
gorjanskih deklet si še upa ohranjati to zanimivo narečno 
posebnost?

Res smo počaščeni, da imamo razstavljene umetnine 
tako rekoč DOMA in veseli, da je letošnja prednostna nalo-
ga šole Tu sem doma že kar prve dni pouka zaživela. Kaj je 
lepšega od tega, da stene domače šole krasijo umetnine živih 
barv in vedrega sporočila. Za šolo je zbirka velika kulturna 
pridobitev in prava mala galerija, iz katere učenci črpajo 
navdih in razvijajo spoštljiv odnos do umetnosti nasploh.

Spoštovana Ejti, hvala za ta neprecenljivi dar! 
 » Tatjana Pintar in Primož Poklukar

Največji oratorij doslej
Tretjič zapored smo v Gorjah za otroke iz naše občine 

in okolice pripravili poletni oratorij – počitniški teden igre, 
druženja, petja in molitve. Pridružili so se nam tudi otroci 
iz drugih krajev Slovenije, celo iz Savinjske doline. Medžu-
pnijski oratorij je potekal od 22. do 28. avgusta in je resnično 
zaživel. Udeležilo se ga je več kot 150 otrok in ga z voditeljico 
Meto oblikovalo okrog 50 animatorjev skupaj z gorjanskim 
župnikom Matejem in sestrama Danijelo in Elizabeto. To 
leto nas je bilo največ doslej, tako otrok kot animatorjev. 

Glavni lik je bil Ignacij Lojolski, ki je bil vitez, a se je nato 
spreobrnil, postal duhovnik in ustanovil Družbo Jezusovo – 
jezuite. Ignacij je tako korenito spremenil svoje življenje, da 
je postal svetnik. Letošnje geslo so bile njegove besede »Vse za 
večjo Božjo slavo« ali po latinsko »Ad maiorem Dei gloriam«.

Poleg spoznavanja življenja sv. Ignacija preko dramske 
uprizoritve zgodbe, ki so jo na izjemno izviren način zaigrali 
animatorji, smo počeli še veliko zanimivega. Imeli smo ka-
teheze, na katerih smo na dinamičen način poglabljali svo-
jo vero preko vrednote dneva in svetopisemskih odlomkov. 
Bili smo ustvarjalni na delavnicah ter tekmovalni in navdu-
šeni na velikih igrah. 

V ponedeljek se nam je zjutraj na dvigu zastave pridru-
žil duhovnik Imo iz Kenije, v torek pa so nas obiskali štirje 
duhovniki iz Indije. Obiskala sta nas gorjanski župan Peter 
Torkar in blejski župan Janez Fajfar. V sredo smo odšli na 
romanje in izlet na Most na Soči, kjer smo na Ladji Luciji 
uživali ob lepotah narave, petju narodnih pesmi, posluša-
nju legende o princesi in vitezu, odkrivanju skritih kotičkov 
in zanimivih posebnostih te pokrajine. V tamkajšnji cerkvi 
svete Lucije smo obhajali tudi sveto mašo. 

Manjkale niso niti vodne igre in vedno zanimiv krst no-
vih animatorjev. Uspeli smo skupaj z udeleženci 7. razreda 
izvesti Veliki oratorij, v okviru katerega smo prisluhnili pri-
čevanju dveh mladih zakoncev. Teden smo zaključili skupaj 
s starši na sobotnem pikniku, v skupni veliki igri in se pri 
nedeljski sveti maši Bogu zahvalili za to, da je bil z nami na 
vsakem koraku in v vseh drobnih dejanjih velikodušnega 
služenja.

Hvala voditeljici Meti Gregorc, ki je bdela nad oratori-
jem, sestrama Danijeli Kordeš in Elizabeti Petek ter duhov-
nikom za vso pomoč in podporo. Najlepša hvala tudi obči-
nama Gorje in Bled, Turističnemu društvu Gorje in mnogim 
posameznikom in družinam, ki ste nas podprli finančno, z 
domačimi dobrotami in z molitvijo. 

Udeleženci, animatorji, g. župnik in sestre smo se med 
seboj povezali, veliko naučili, zelo zabavali in uživali. Verje-
mite, da že komaj čakamo, da se naslednje leto spet srečamo. 

 » Inja Jera Polanec in Julija Tomaževič
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V vse gorjanske vasi, ker smo tu doma

Vsako novo šolsko leto prinese pred 
učitelje in učence nove izzive, dogodi-
vščine in pustolovščine.  Včasih se nam 
zdi, da je po pustolovščine treba kam 
daleč. Pa to ni vedno res. Letos smo si 
v gorjanski šoli izbrali prednostno na-
logo z naslovom Tu sem doma, ker se 
nam zdi, da je prav, da podrobneje spo-
znamo naš domači kraj, njegove lepote 
in skrivnosti. Tiste okoli nas in tiste v 
nas in naših najbližjih.  Tretješolci se 
bomo temu še posebej posvetili, saj del 
učnega načrta pri pouku spoznavanja 
okolja predvideva tudi spoznavanje 
domačega kraja. Zato smo razredni 
prednostni nalogi dali naslov V vse 
gorjanske vasi. V tem šolskem letu bi 
radi vsak mesec obiskali eno od gor-
janskih vasi, spoznali njihove zanimi-
vosti, značilnosti, naravne in kulturne 
znamenitosti, obudili spomin na ljudi, 
ki so bili v Gorjah doma, so tu živeli in 
ustvarjali. 

V mesecu septembru smo se podali 
na eno najzahtevnejših poti. Obiskali 
smo najmlajšo gorjansko vas – Zatr-
nik.  Za pomoč smo prosili predstavni-
ka Turističnega društva Gorje, Tomaža 
Breganta, ki se je našemu povabilu z 
veseljem odzval. Pa ne le zato, ker je 
naš sošolec Florjan njegov vnuk. Tra-
tovčev Tomaž je pač eden tistih Gor-
jancev, ki o našem domačem kraju ve 
zelo veliko in z veseljem Gorje, naše 
običaje, izročilo prednikov in lepote 
naših vasi slikovito in doživeto pred-
stavi drugim. Pa naj bodo to najmlajši 
domačini ali tuji obiskovalci našega 
kraja. Z medsebojnim sodelovanjem 

tako spoznavamo ljudi okoli sebe, se 
medsebojno povezujemo in se v Gor-
jah res počutimo doma.

Za pohod na Zatrnik nam je bil na-
menjen sončen jesenski dan. Zjutraj je 
bilo še malo hladno, a nas je hoja hitro 
ogrela. Pot nas je vodila od šole, v Kr-
nico, po stari gorjanski poti na Hotu-
nje, čez Rače v Jelo. Med potjo smo se 
že večkrat ustavili in g. Tomaž nas je 
opozoril na posamezne zanimivosti, 
znamenitosti, nam povedal kakšno za-
nimivo legendo ali pa nam pokazal ka-
kšno podrobnost, ki bi se nepazljivemu 
pohodniku izmuznila. Povedal nam je 
nekatera stara ledinska imena, ki so 
jih nekdaj ljudje s pridom uporabljali.  
Poskusite v napredne elektronske na-
prave, ki jih uporabljate za pomoč pri 
navigaciji, vnesti imena Dolgo brdo,  
Zabrezno, po Donicah … pa boste vi-
deli, kako sposobne so v resnici. Sedaj 
tudi vemo, da vsaka hruška ob poti ni 
»tefka«, večina pa že, in da tiste, naj-
slajše, niso nič podobne hruškam, ki 
jih prodajajo v trgovinah.

Ko smo vstopili v Triglavski na-
rodni park, se je pustolovščina na-
daljevala. Izvedeli smo, katere živali 
prezimujejo v okrilju strmih pečin nad 
hudournikom Ribščica. Sedaj vemo, 
koliko let že leži čez pot padlo drevo, ki 
ga je g. Tomaž prežagal ravno toliko, da 
pot lahko nadaljujemo brez težav. Spo-
znali smo pot Triglavskega ledenika, 
katerega ostanki v naših časih za vedno 
izginjajo v našem visokogorju. Navdu-
ševali smo se nad lepotami »vrcev« ob 
poti. Seveda pa so bile najbolj zanimive 

Galerije kraljeviča Andreja. Nekateri 
so se prvič soočili s strahom pred viši-
no, vendar nas je razgled zvabil na lese-
ne mostičke visoko v skalah. Še več. Pot 
po Galerijah smo prehodili še nazaj in 
se po strmem pobočju povzpeli na Za-
trnik. Vas je bila nekdaj najbolj znana 
po  priljubljenem smučišču, katerega 
ostanke lahko vidimo še danes. Letos 
pa je bilo nekaj učencev na prireditvi 
ovčarski bal. 

Proti šoli smo se vrnili po »stari 
poti« in se strmo spustili z Zatrnika 
proti Račam in Hotunjam. Pri obpo-
tnem znamenju nam je g. Tomaž po-
vedal, kakšna nesreča se je na tej poti 
zgodila v preteklosti enemu od zatrni-
ških kmetov.

Na pokošenem travniku smo imeli 
še nekaj minut za igro, nato pa pot na-
daljevali čez ledeniško moreno nazaj 
v šolo. Z Obočnice smo še pogledali, 
kako dolgo pot smo opravili. Prehodili 
smo približno deset kilometrov in iz-
vedeli veliko novega. 

Vsi skupaj se najlepše zahvaljujemo 
g. Tomažu iz TD Gorje, da je z nami po-
delil svoje znanje in  skrivnosti krajev, 
kjer smo doma. 

Iskrena hvala tudi Občini Gorje, ki 
nam je podarila fotomonografije Gorij, 
da bomo našo prednostno nalogo lažje 
in bolj kvalitetno izvedli. Fotografije v 
omenjeni knjigi na najlepši način pri-
kažejo lepote naše okolice, zapisi pa 
prinašajo zanimivosti in poučna dej-
stva o kraju, kjer smo doma.  

 » Učenci 3. a in 3. b razreda ter učiteljici 
Melita in Tina
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Skok na Zatrnik
Tretji četrtek v avgustu je tradicio-

nalen termin za našo rekreativno tek-
mo, ki ji rečemo tudi KDO BO PREH 
PR' KAPELC'. V klanec, ki je dolg 2 
km in ima 200 m višinske razlike, nas 
je štartalo 37, od tega 4 ženske. Starost 
udeležencev se je gibala kar od 10 pa do 
65 let. Največ je bilo kolesarjev (22), te-
kačev 14 in eden na tekaških rolkah. Vsi 
zadovoljni, da smo na cilju, smo pri ka-
pelici strnili vtise in si obljubili, da čez 
leto ponovimo našo tradicionalno re-
kreativno srečanje mogoče še v večjem 
številu. Če koga zanimajo rezultati, jih 
najdena FB-strani Matjaž Ličef.

 » Matjaž Ličef, foto Miro Zalokar 

Gorjanc na mladinskem Evropskem in Svetovnem veslaškem prvenstvu

Varese v Italiji je bilo med 21. in 22. 
majem letos prizorišče Evropskega 
mladinskega prvenstva v veslanju, kjer 
je Gabrijel Potočnik (VK Bled) s še sed-
mimi člani slovenske mladinske repre-
zentance zastopal barve slovenske za-
stave. Gabrijel in še trije člani v sestavi 

(Markuža, Potočnik, Korbar, Parte) 
dvojnega četverca so zasedli odlično 
šesto mesto. Po le nekaj treningih in 
hitri sestavi posadke je bilo to prese-
nečenje. Prvenstva pa se je prav tako 
udeležil Aljaž Kunstelj, in sicer v enoj-
cu. Isto jezero, Lago di Varese, je bilo 

prizorišče Svetovnega mladinskega pr-
venstva v veslanju, in sicer od 27. do 31. 
julija, ki se ga je Gabrijel prav tako ude-
ležil, a le v drugačni zasedbi. Tokrat je 
veslal z moštvenim kolegom iz ARGO 
Izola, Matejem Markužo v dvojnem 
dvojcu. Po razpadu dvojnega četverca 
(6. mesto na MEP) zaradi poškodb so 
se težave (bolezen) in izpadi treninga 
na žalost kopičili in v tako ostri konku-
renci, ki jo ponuja svetovno prvenstvo, 
žal ni šlo višje od 17. mesta. Vendar pa 
sta vseeno pokazala veliko borbenosti. 
Na istem prvenstvu so nastopili tudi 
Aljaž Kunstelj (enojec 26. mesto), Jana 
Dremelj (enojec 7. mesto) ter enojni 
dvojec, ki pa je dosegel 2. mesto (Zavr-
šnik in Brglez).

1. in 2. oktobra pa se bo na Bledu 
odvijalo 32. Državno prvenstvo v ve-
slanju, kjer pa bo Gabrijel Potočnik kot 
član VK Bled branil naslov državnega 
mladinskega prvaka v enojcu.

 » Tomaž Mohorič                

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Če smo v zadnjem zapisu pisali o 

tem, kako vestni smo pri treningih in 
kako se pripravljamo na bližajoča se 
tekmovanja, pa so ta medtem že v pol-
nem zamahu. Ne mine vikend brez tek-
movanja na tekaških rolkah. Rezultati 
pa so pokazatelj tega, ali smo na tre-
ningih ubogali trenerja ali pa se »šlepa-
li« nekje zadaj. Za nami so tekmovanja 
v Cerknici, v Planici in v Ihanu, pred 
nami pa jih je še nekaj. O rezultatih se 
tokrat ne bomo razpisali, najdete jih na 
spletni strani SZS. Tudi v biatlonu sta 
za nami že dve tekmi državnega prven-

stva v letnem biatlonu, prav tako s tek-
movalci iz našega društva. Žal nam je, 
da je bolezen preprečila nastop Mihi 
Dovžanu, da bi se podal v lov na naslov 
državnega prvaka.

Konec avgusta je čas, ko se naš klub 
odpravi na letne priprave na morje. Le-
tos smo tradicionalno Pineto zamenja-
li za počitniški dom v Savudriji. Odhod 
je bil v petek s tremi kombiji, saj je bilo 
22 otrok, z njimi so se odpravili trije 
spremljevalci (Nika, Tadej in Domen). 
Eden od njih je priprave orisal takole: 
»Po slabih 3 urah vožnje smo že bili v 

Savudriji in že pred kosilom smo pre-
verili, kakšna je voda. Vsak dan smo 
zjutraj pred zajtrkom naredili krajši 
trening, razdeljeni v 3 skupine glede na 
starost. Razdelili smo se v 4 enakovre-
dne skupine (modre, zelene, rumene 
in roza) in imeli vsak dan po 2 preizku-
šnji, kjer smo glede na rezultat zbirali 
točke. Prvi dan dopoldne štafete v pla-
vanju, popoldne turnir v košarki. Na-
slednji dan štafete v supanju v parih, 
popoldne turnir v nogometu in katera 
skupina ekipno naredi največ sklec. 
Ekipe so pridno nabirale točke, saj 
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nam je vodja sekcije dal za s seboj lepe 
nagrade, ki so bile namenjene vsem, a 
različno količino glede na skupno uvr-
stitev. Ker sta si 2 ekipi priborili enako 
število skupnih točk, je za zmago odlo-
čalo ugibanje ugank. Na koncu je zma-
gala roza ekipa. Če se želite preizkusiti, 
se uganka glasi: Kaj hodi po zemlji, a se 

ne umaže? Predzadnji dan smo šli še v 
vodni park Aquacolors. Zadnja noč pa 
kljub zaklenjenim vratom ni minila 
brez mazanja z zobno kremo. V torek 
dopoldne pa smo se že odpravili do-
mov. In tako je bilo konec počitnic, saj 
se je v četrtek že začela šola. Starejši 
so mlajšim pokazali, kdo je glavni in 

so jih pogosto učili podvodne abecede, 
dekleta so imela svoje opravke, mlajši 
pa so nagajali starejšim in največ časa 
preživeli v vodi in na plaži. Bilo je lepo 
in vsak bo imel nekaj lepih in kakšen 
nekoliko manj lep spomin na morje.«

 » Mateja Erman Repe,  
Športno društvo Gorje
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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.

AKTUALNO, OGLASI

Poziv lastnikom gozda: povečana aktivnost podlubnikov v slovenskih gozdovih
Zaradi visokih temperatur in suše se je v drugi po-

lovici julija začelo povečevati število s podlubniki na-
padenih dreves, zlasti smreke. Od januarja do druge 
polovice septembra letošnjega leta je bilo zaradi pod-
lubnikov za posek izbranih za 560.000 m3 dreves, veči-
na v avgustu in septembru. Na Zavodu za gozdove Slo-
venije lastnike gozdov pozivajo, naj redno pregledujejo 
svoje gozdove. V primeru odkritja napada podlubnikov 
naj obvestijo revirnega gozdarja ter nemudoma začne-
jo s posekom lubadark.

V drugi polovici julija 2022 se je začelo močno poveče-
vati število s podlubniki napadenih dreves, zlasti smreke. 
Glavni vzrok za povečanje poškodb je izredno sušno in vro-
če poletje 2022. Smreke so oslabele in postale manj odporne 
na napad podlubnikov, hkrati pa se je zaradi visokih tempe-
ratur razvoj podlubnikov pospešil. Vsa napadena drevesa 
še niso odkrita in popisana, obseg škode bo znan ob koncu 
zime. Povečan obseg poškodb zaradi podlubnikov lahko pri-
čakujemo tudi v letu 2023.

V jeseni in preko zime bo Zavod za gozdove Slovenije 
nadaljeval pregled gozdov in lastnikom gozdov z odločbo 
določal posek s podlubniki napadenih dreves – lubadark. 
Lubadarke v poznem poletju in jeseni prepoznamo po rja-
vi črvini okoli koreničnika in za luskami skorje, odpadanju 
iglic z obarvane ali še zelene krošnje ter odstopanju in odpa-
danju skorje z debla. Preko zime smo pozorni na odstopanje 
in odpadanje skorje z debla.

Lubadarke je treba čim prej posekati in olupiti, oziroma 
les odpeljati iz gozda v lupljenje ali predelavo. Zalego pod-
lubnikov v vejah in vrhačih uničimo s kurjenjem ali izdelavo 
sekancev. Veje in vrhače iglavcev, ki s podlubniki niso napa-
deni, razžagamo in zložimo v kupe, tako da so debelejši kon-
ci v notranjosti kupa. V primeru strojne sečnje jih zložimo 
pod kolesa na sečne poti in zavozimo. Poskrbimo za ureditev 
sečišča, zlasti za odvodnjavanje prometnic in pretočnost vo-
dotokov. Če bomo preko jeseni in zime uspešni in bomo iz 
gozda spravili večino lubadark, bomo s tem zmanjšali obseg 
škode zaradi podlubnikov v naslednjih letih.

Pravočasen posek je poleg preprečitve širjenja podlub-
nikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če 
so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali 

predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa 
s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva mo-
drikasto, kar je posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža 
prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s posekom čaka do 
odpadanja lubja in pokanja lesa, pa je tak les lahko razvre-
dnoten do cene celuloznega lesa.

Več informacij in slikovno gradivo: spletna stran ZGS.si 
 » Zavod za gozdove Bled

KUPIM ALI 
VZAMEM V 

NAJEM

kmetijska zemljišča, 
travnike in njive.

kmetijska zemljišča, 
travnike in njive.

kmetijska zemljišča, 
travnike in njive.

VZAMEM V 
NAJEM

ALI KUPIM

040 811 681040 811 681

VZAMEM V 
NAJEM 

ALI KUPIM

BoštjanBoštjan

040 811 681  Boštjan040 811 681  Boštjan
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Za kupce MCL parkiranje brezplačno. Gorje

KUPON OKTOBER
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
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NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

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

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com
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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

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

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

OGLASI
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PRIREDITVE, OGLASI

KOLEDAR PRIREDITEV
• TRADICIONALNI OKTOBRSKI POHOD NA 

KRANJSKO DOLINO  
v soboto, 8. oktobra; zbor ob 08:30 v Jeli;  
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema. 

• POHOD »Pot narodno-zabavne glasbe po 
Zgornji Gorenjski«  
v soboto, 22. oktobra; zbor ob 9. uri pri Avse-
nikovem spomeniku v Lescah s prvim postank-
om pri Triglavski roži na Bledu. Drugi postanek 
bo na vaškem trgu v Zgornjih Gorjah.  
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema. 

• VEČER JOŽETA ANTONIČA 
v soboto, 22. oktobra; ob 19. uri v telovadnici 
OŠ Gorje 

Nastopajoči: ansambel Igor in zlati zvoki, Moški 
pevski zbor Dramlje in folklorna skupina Folk-
lornega društva Bled.

• PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE 
NOVEGA RAZVOJNEGA SREDIŠČA  
KULTURE IN ŠPORTA ter  
NJEGOVIH VSEBIN 
v sredo, 26. oktobra ob 17. uri v Gorjanskem 
domu

• RAZSTAVA MALIH ŽIVALI (kunci,  
perutnina, golobi) v Gorjanskem domu 
v soboto, 29. oktobra od 8. do 18. ure in  
v nedeljo, 30. oktobra od 8. do 17. ure

GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE številka 150

29. september 2022

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani 
vožnji: od 143 do 227 Wh/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. Ponudba Pika 
na i velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01.09. do vključno 31. 10. 2022. Vrednost bona in pogoji akcije so 
objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
OB NAKUPU VOZIL PEUGEOT

+ KASKO ZA 1 EUR 
+ 5 LET JAMSTVA

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

SLO_PEUGEOT_levji-bonus-oglas_A5_nve.indd   1 12/09/2022   10:09


