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Varna pešpot ob glavni cesti skozi Gorje

Zadnji petek v juliju smo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo
pripravili kratko, a prisrčno slovesnost
ob odprtju pešpoti ob glavni cesti Spodnje – Zgornje Gorje. Sprva smo se
veselili obiska ministra za infrastrukturo g. Petra Gašperšiča, vendar se
slovesnosti zaradi naknadnih neodložljivih obveznosti ni mogel udeležiti.
Osrednja govornica ga. Ljiljana Herga,
namestnica direktorja Direkcije za infrastrukturo, je povedala, da so njihovi
predstavniki prisotni na vseh tovrstnih
otvoritvah in da je novo odprta pešpot
zagotovo ena izmed najbolj slikovitih

in razglednih poti v Sloveniji. S tem
se lahko strinjamo in smo ponosni
na lepote našega kraja. Verjamemo
tudi, da se bo za spodnji del poti našla
ustrezna rešitev za zaokrožen in varen zaključek.
V programu slovesnosti so sodelovali otroci iz vrtca, trobentači učitelja
in občinskega nagrajenca Francija Richterja ter seveda nepogrešljive narodne noše. Vsem se zahvaljujemo za
prispevek k svečanosti ob zaključku
še ene pomembne investicije v naši
občini.
»»Martina Hribar Brus
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Spoštovane Občanke
in Občani!
Letošnje poletje si bomo prav
gotovo zapomnili po težko znosni
vročini, ki kar traja in traja. Upam,
da vam ne povzroča zdravstvenih
težav, če pa kakšno delo počaka, pa
tudi ni nič hudega. Sedaj celo lahko
razumemo ljudi iz tropskih krajev,
da v takšnih razmerah pač težko
pokažeš svojo produktivnost. Pa vendar bo tudi vročina popustila in nam pustila dihati. Mislim, da si bomo ob tem vsi
oddahnili.
Prav tako kot vročina, nas je v Gorjah prizadela toča in
hudi nalivi. Narava nam vendarle kaže, da je močnejša od
nas in mi se bomo morali prilagoditi njej. Hudi nalivi v zadnjem tednu julija so marsikje povzročili bolj ali manj velike
nevšečnosti. V novem naselju Spodnje Gorje se je izkazalo,
da so počile cevi mešanega voda v dolžini 50 m in bo v kratkem njuno potreben velik poseg. Zalivalo je mnogo poslopij,
med drugim tudi farno cerkev v Zgornjih Gorjah, kajti sistem pač ne vzdrži tako ekstremnih pojavov in toliko vode v
kratkem času. Sicer smo obvestili vse pristojne inštitucije in
skupaj bomo našli način ureditve, da bo vzdržalo tudi vedno
pogostejše ekstremne pojave. Naravi se bomo morali začeti
še bolj načrtno prilagajati. Za uspešne izvedene intervencije
so zaslužni gorjanski in podhomski gasilci, za kar se jim iskreno zahvaljujem, saj so bili prvi klici na pomoč malo pred
četrto uro zjutraj.
Kot povsod drugod v turističnih območjih, je tudi v Gorjah letos množica turistov, ki predvsem obiskujejo sotesko
Vintgar. Na tem območju je aktivno tudi gradbišče na Klinarjevem klancu, zato moram pohvaliti vse prizadete iz tega
območja za potrpežljivost in dobro voljo. Poletni čas je tudi
čas gradnje, zato se, v dobro razvoja in napredka občine, težko izognemo, da v tem času ne bi zagnali gradbenih strojev.
Tudi v prihodnjih sezonah se nam obeta nekaj velikih projektov o katerih vas bomo sproti obveščali. Že vnaprej prosim za razumevanje in potrpljenje.
Nekaj poletja je še pred nami. Užijte njegove radosti. Če
vam gneča ne ustreza, ostanite doma. Doma je najlepše!
»»Vaš župan Peter Torkar

Proslava v spomin ustanovitve
jeseniško-bohinjskega odreda
Odbor jeseniško-bohinjskega odreda, Združenje borcev
za vrednote NOB Jesenice in Radovljica ter krajevne organizacije Bohinja vabijo na proslavo v spomin ustanovitve
jeseniško-bohinjskega odreda, ki bo v soboto, 2. septembra
2017, ob 11. uri na Uskovnici na Pokljuki.
»»Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice in Radovljica

Dela na Klinarjevem klancu so v zaključni fazi

Obvestilo o vložitvi vlog na drugi rok na Javni razpis za
dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2017
V glasilu Občine Gorje Gorjanc, št. 84, ki je izšel 31. 3.
2017, je bil objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Gorje v letu 2017.
Nekaj prostih sredstev je še na ukrepu 5 – Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji – de minimis. Za
ta ukrep upravičenci vložijo vloge do vključno 1. 9. 2017.
Ravno tako do 1. 9. 2017 upravičenci vložijo vloge za
ukrep 8 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Številka: 41010-0009/2017-11
Gorje, 17. 8. 2017
»»Občina Gorje

Pozitivno poslovanje jeseniške bolnišnice
Medtem, ko se slovensko zdravstvo sooča z milijonskimi
izgubami in izjemno težko likvidnostno situacijo, iz Splošne
bolnišnice Jesenice prihajajo pozitivne novice, je na osnovi ocene poslovanja bolnišnice v prvi polovici letošnjega
leta ugotovil svet bolnišnice, ki je na 47. seji 8. avgusta 2017
obravnaval poslovanje bolnišnice za obdobje januar – junij
2017.
Bolnišnica je polletno poslovanje zaključila s pozitivnim
finančnim rezultatom v višini 31 tisoč EUR. In to kljub dejstvu, da so zdravstvene storitve obračunavali tako kot vsi
zdravstveni zavodi v državi, na ravni cen iz leta 2014. Svet
bolnišnice, ki ga vodi mag. Dušan Krajnik, je pred sprejetjem ustreznih sklepov, ki bodo v prid tako zaposlenim v
bolnišnici kot tudi vsem pacientom, ki se bodo zdravili v jeseniški bolnišnici, še posebno pohvalil direktorja bolnišnice
Janeza Poklukarja, dr. med., in vso njegovo strokovno ekipo,
so sporočili iz bolnišnice.
»»Romana Purkart
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Obvestilo volivcem na območju občin Bled,
Bohinj in Gorje
2. Okrajna volilna komisija 1. volilne enote, s sedežem v
Radovljici, Gorenjska cesta 18, Radovljica, ki pokriva volilna
območja občin Bled, Bohinj in Gorje, obvešča svoje volivke
in volivce o spremembi naslova volišča in o spremembi naslova predčasnega glasovanja.
Naslov volišča 00102005, ki je bilo na Društvu upokojencev Bled, Ljubljanska cesta 15, Bled, se na podlagi sklepa 2.
OVK št. 040-1/2015-32 dne 22. 6. 2017 prenese na nov naslov v Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27,
Bled. Pri tem se območje volišča ne spreminja. Vsi volivci, ki
ste do sedaj glasovali na naslovu DU Bled, boste po novem
glasovali v Infocentru Triglavska roža Bled, ki bo dostopen
tudi invalidom.
Obenem volivke in volivce seznanjamo, da je Državna volilna komisija pod št. 040-2/2017-3 z dne 6. 4. 2017 sprejela
sklep, da se predčasno glasovanje na območju 2. OVK določi
v stavbi Občine Bled, kjer se nahaja Krajevni urad Bled, na
naslovu Cesta svobode 13, Bled. Volišče za predčasno glasovanje je bilo predtem v prostorih Občine Radovljica, kar pa
je izven območja okraja 2. OVK.
Navedene spremembe so bile objavljene na oglasni deski Okrajne volilne komisije, Gorenjska cesta 18, Radovljica
in na spletni strani Upravne enote Radovljica s Sklepom o
določitvi volišč št. 042-4/2017-11 z dne 13. 7. 2017 in se že
uporabijo pri prvem predvidenem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper
(ZIUGDT), ki bo v nedeljo, dne 24. 9. 2017.
Predčasno glasovanje bo tako potekalo v torek, 19. 9. 2017,
v sredo, 20. 9. 2017, in v četrtek, 21. 9. 2017, od 7.00 do 19.00 v
stavbi Občine Bled. V času glasovanja bodo volivcem na voljo parkirna mesta, namenjena obiskovalcem Občine Bled.

Srečanje čebelarjev društva Bled - Gorje
Leto je naokoli in čebelarji društva Bled - Gorje smo se
v nedeljo, 30. julija, zopet srečali. Tokratno druženje je v
sproščenem vzdušju potekalo pri čebelnjaku tajnika društva Marka Hribarja na Dobah. Po začetnem nagovoru predsednika Lovra Legata in gostitelja smo se seznanili z aktualnimi temami s področja čebelarstva. Pogovor je nanesel
tudi na odlično sezono, saj je to leto na širšem območju Pokljuke in Jelovice zamedila smreka. V tem času, ko v naravi
primanjkuje hrane, moramo čebelam pomagati preživeti
s sladkornimi pripravki in jih pripraviti na zimo. Poudarili
smo pomembnost sodelovanja in povezovanja čebelarjev z
namenom izobraževanja ter izmenjave izkušenj, saj se učenje za nas nikoli ne konča.
Prijetno druženje smo sklenili s kosilom v restavraciji
»Grajska preža« pod gradom.
Naj medi!
»»Marko Hribar, ČD Bled - Gorje

»»2. Okrajna volilna komisija Volilne enote Radovljica

Dan zaščite in reševanja v Podhomu
v nedeljo, 27. avgusta 2017, od 13.00 dalje
Prostovoljno gasilsko društvo Podhom ob podpori Občine Gorje že vrsto let zadnjo nedeljo v avgustu pripravlja
prireditev z nazivom Dan zaščite in reševanja v Podhomu.
Takšna prireditev bo potekala tudi v nedeljo, 27. avgusta, v
popoldanskem času pred gasilskim domom v Podhomu.
Prireditev je namenjena vsem občanom, saj na njej gasilci pokažemo svojo opremo, s katero posredujemo ob morebitnih nesrečah. Hkrati pa občanom predstavimo tudi nekatere aktivnosti in postopke, ki jih gasilci ob nesrečah znamo
in zmoremo izvajati. Tako je stalnica teh srečanj tudi prikaz
temeljnih postopkov oživljanja ter uporaba AED v primeru
potrebe. Seveda pa je osnovni namen prireditve druženje.
Na dosedanjih prireditvah so se skupaj z gasilci PGD
Podhom občanom predstavili:
• Društvo Gorske reševalne službe iz Radovljice,
• Društvo za podvodne dejavnosti Bled z ekipo reševalcev
iz vode,
• Zavod Gasilsko reševalna služba z Jesenic,
• Policijska postaja Bled in Policijska postaja za izravnalne
ukrepe Kranj,
• Prostovoljno gasilsko društvo Bled in Prostovoljno gasil-

sko društvo Gorje.
V lanskem letu smo gostili vojake 132. gorskega polka
Slovenske vojske iz vojašnice Boštjana Kekca z Bohinjske
Bele. Prikazali so nam svojo osebno oborožitev in opremo.
Vsako leto je bilo naše druženje zanimivo in prireditev je
dosegla svoj namen.
Gasilci iz Podhoma bomo letos obiskovalcem predstavili
predvsem naslednjo opremo:
• opremo za posredovanje ob poplavah in naravnih
nesrečah (črpalke, elektro agregati, oprema za razsvetljavo mesta nesreče in pripadajoča oprema),
• sredstva za zveze (mobilni repetitor, radijske postaje),
• opremo za delo na višini in na strmih terenih (vrvna
tehnika),
• opremo ekipe bolničarjev,
• gasilski vozili GVV-1 za posredovanje ob požarih in
GVM-1 za prevoz moštva ter za posredovanje ob drugih
nesrečah,
• osebno opremo gasilcev.
Letošnjo prireditev bomo izvedli po naslednjem programu:
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•

od 13.00 do 16.00: predstavitev opreme gasilcev
PGD Podhom za posredovanje ob naravnih in drugih
nesrečah, vmes:
o od 13.00 do 14.30: brezplačno kosilo za obiskovalce,
o ob 15.00: prikaz izvajanja temeljnih postopkov oživljanja
s pomočjo defibrilatorja (izvaja ekipa bolničarjev PGD
Podhom),

•
•

od 16.30 do 17.00: nastop Godbe Gorje,
ob 17.00: prevzem novega gasilskega vozila GVM-1 PGD
Podhom,
• od 17.30 dalje: srečanje z družabnimi igrami.
Iz navedenega je razvidno, da bo program prireditve tudi
letos zanimiv. Vabimo vas, da se nam pridružite v Podhomu!
»»Jakob Por, PGD Podhom

Nastop gasilcev starodobnikov PGD Podhom na Blejskih dnevih 2017

Že od nekdaj je nekontrolirano razširjen ogenj znal zagreniti življenje ljudem. Razne kronike mest, zapisi in slikarske upodobitve pričajo o tem, da je nevarnost ali »šiba
božja«, imenovana »rdeči petelin«, pokopala v ruševine in
pepel prenekatero naselje. Požari so marsikje zahtevali tudi
človeške žrtve. Pogorelci so bili največkrat ob vse imetje, saj
so v naglici rešili le tisto, kar so imeli na sebi.
Usodnega 29. junija leta 1908 so se v vasi Grad na Bledu
med prasketanjem ognja slišali kriki: »Gori!!! Gori!!!« Ogenj
se je naglo širil in uničil dobršen del strnjenega naselja, kjer
so prevladovale kmetije, gospodarska poslopja, poleg hiš pa
je bilo tamkaj tudi nekaj trgovin in gostiln. Dvaintridesetim
gospodarjem je pogorelo skupno štirideset poslopij. Na veliko srečo v nesreči ogenj ni zahteval človeških življenj, poginilo pa je mnogo živine. Kmalu so bili na kraju dogajanja
tudi gasilci. Poleg blejske se je na prizorišče požara postopoma pripeljalo okoli dvajset požarnih bramb.
Splošno je znano, da je nastanku prenekatere požarne
brambe ali prostovoljnega gasilskega društva botrovala prav
požarna katastrofa v njihovem kraju. 16. aprila 1894 je v Spodnjih Gorjah ogenj opustošil 16 hiš in gospodarskih poslopij.
Škode je bilo nad 30 tisoč goldinarjev. »Nesreča je podučila
Gorjance, da je treba doma ustanoviti gasilno društvo, ako
hočemo sebi pomagati, da se ne bo ogenj v primeru nesreče tako močno razširil in toliko nesreče napravil.« Tako je o
tem zapisal takratni gorjanski nadučitelj Jožef Žirovnik in že
leta 1894 je bilo ustanovljeno Gasilno društvo Gorje. Prostovoljno gasilsko društvo Podhom, katerega gasilci so poprej
delovali v Gorjah, je bilo ustanovljeno leta 1931. Svoj veliki
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ognjeni krst so podhomski gasilci doživeli že leta 1935, ko je
gorel lesni obrat v Vintgarju. Med delovanjem s področja zaščite in reševanja v požarih, naravnih in ostalih nesrečah v
društvu s posluhom negujemo tudi staro dediščino gasilstva
in jo z veseljem ponudimo na prikazih gašenja po starem, ki
smo mu bili priča 22. in 23. julija, na letošnjih Blejskih dnevih. Strumni podhomski gasilci in gasilka smo, odeti v replike starih gasilskih oblačil, s povsem originalno starodobno
gasilsko opremo (staro Samassovo ročno gasilsko brizgalno,
konopljenimi cevmi z medeninastimi spojkami, dvojakom,
starima ročnikoma, akom in gasilsko trobento), povelji in
taktiko pričarali doživetje gašenja izpred stotih let. Obiskovalci so se lahko preizkusili v vlogi gasilca brizgalca ali gasilca napadalca in z vodnim curkom, usmerjenim v jezero,
nasmejani pozirali za fotografijo dopustniškega albuma.
»»Marjan Zupan, foto: Štefan Žemva

Dan odprtih vrat v Društvu Žarek
V Društvu za delo z mladimi v stiski ŽAREK tudi v
letu 2017 pripravljamo dan odprtih vrat, ki bo v soboto,
2. 9. 2017, v komuni »Skupnost Žarek« na naslovu Bitnje
17, Bohinjska Bistrica, od 10. do 14. ure.
»»Zaposleni v komuni »Skupnost Žarek«

STAREJŠI, VRT
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Program Medgeneracijskega centra Bled v Občini Gorje
Vsi programi se bodo izvajali v občini Gorje.
Obvezne prijave: Hana Premrl, E-MAIL: hana.premrl@guest.arnes.si,
GSM: 040 284 550

Tečaj varne vožnje, september,
brezplačno
Program varne vožnje se bo začel
s teoretičnim predavanjem, kjer boste obnovili znanje o prometnih predpisih in se še bolj natančno posvetili
krožiščem. Tisti, ki boste pridobljeno
znanje želeli preizkusiti tudi v praksi,
se boste lahko prijavili na praktično
polurno vožnjo. Ta bo potekala z vašim
avtom ob prisotnosti inštruktorja. Popeljali se boste skozi zanimiva križišča
v naši okolici, s poudarkom na razvrščanju (predvsem zavijanje v levo) in
opazovanju mrtvega kota. V isti sklop
praktične vožnje bomo skušali združiti
še vožnje skozi enostavnejša križišča
in krožišča. Predavanje bomo izvedli
v dveh srečanjih v Gorjah. Vožnja je
predvidena po zaključku predavanj.
Izvajalec bo inštruktor vožnje Gregor
Solce.

Delavnica filcanja torbic

Za vse ljubitelje volnenih »filcanih«
izdelkov smo pripravili 6-urno delav-

nico, kjer se boste naučili, kako lahko z
malce spretnosti osnovno prepletena
vlakna naravne ovčje volne oblikujemo v trpežen izdelek, ki je praktičen
za uporabo in ličen na pogled. Osnovni
material (belo in sivo volno) dobite na
delavnici. S seboj prinesite staro frotirasto brisačo.

Kulinarične delavnice z Matejo Reš,
4-urni tečaj, oktober, december,
brezplačno
Čarobni svet buč, oktober
Soavtorica knjige Čarobni svet buč
Mateja Reš nas bo s pomočjo diaprojekcije popeljala v svet jedilnih buč.
Spoznali bomo sorte buč, ugotovili,
kako vemo, katere so jedilne in katere okrasne, in seveda izvedeli, za kaj
so koristne, kako jih shranjevati in
čim okusneje vpletati v jedi. Spoznali
bomo, katera buča sodi v katero jed,
kako jih začiniti, na kakšne načine jih
uporabiti, kako jih shranjevati, ter
ugotovili, zakaj jih je smiselno uživati.
Če ste pridelali buče, pa ne veste, katere sorte so, jih lahko prinesete s seboj
ali pokažete le sliko vaših pridelkov!
Ob kuncu sledi degustacija bučnih jedi.

Žita v kulinariki, december
Tokrat se bomo družili z bolj ali
manj znanimi žiti. Predelali bomo vsa
žita in tista semena, ki jih uporabljamo
kot žita. Postavili jih bomo na pogled
in v pokušino. Ugotovili bomo, kako jih
pripravljamo v kuhinji, za peko, kuhanje, kaljenje in napitke. Tudi tokrat bo
degustacija obvezna. Kuhali bomo kar
v živo.

Zelišča naših babic, 12-urni tečaj, september, oktober, november, december,
brezplačno
Na štirih srečanjih se boste seznanili z osnovami pravil nabiranja, sušenja, skladiščenja posameznih zdravilnih rožic in dišavnic. Pogledali si bomo
razlike med tinkturo, macerati, oljnimi
izvlečki, sirupi, zeliščnimi žganji ipd.
Obravnavali bomo 10 najpogostejših
zdravilnih rastlin in jih do potankosti
spoznali: kakšne so, čemu so namenjene (zdravilni vidiki), v kakšnih pripravkih se proizvajajo (olja, tinkture,
čaji, kulinarika …) ipd. Posamezne rastline in pripravki bodo predstavljeni
in obogateni s koristnimi recepti.
»»Hana Premrl

Dekorativnost jesenskih trav
V modernih nasaditvah se vedno
več uporabljajo okrasne trave, ki jih
uvrščamo med trajnice. Ločimo med
visokimi in nizkimi vrstami. Jeseni je
čas za sajenje okrasnih trav. Z njihovo
oskrbo nimamo veliko dela. Največkrat jih razmnožimo z delitvijo koreninske grude, lahko jih kupimo v lončkih na sejmih, v vrtnarskih centrih,
kmetijskih zadrugah.
Najbolj mogočen med travami je
zebrasti miskant, zato ga sadimo posamezno, nekam v ozadje. Je dekorativen, idealen za zapolnjevanje praznih
mest ob ribnikih. Spoznamo ga po rumenih lisah, ki potekajo vzporedno z
listnimi žilami. Ni občutljiv na nizke

temperature, uspeva tako na soncu kot
v senci.
Na Primorskem je pogosta bela in
roza cvetoča pampaška trava, na Gorenjskem pa jo je potrebno zaščititi
pred nizkimi temperaturami. Sadimo
jo v dobro prepustno vrtno zemljo, ne
prenese zastajanja vode. Prava lepotica je rdečelistno obarvana imperata, ki
zaseda mesta tako v vrtovih kot tudi v
balkonskih zasaditvah in koritih. Zraste do višine 40 cm, spoznamo pa jo po
rdeče obarvanih konicah listov, uspeva
v polsenci in na soncu.
Med visokimi travami naj omenim
še šašuljico, ki zraste do višine dveh
metrov, spomladi med prvimi ozeleni, njeni lati pa so izjemno dekorativni tudi v zimskem času. Nižje rastoče
trave, ki jih običajno opazimo rasti v
kupčkih, so bogato cvetoča perjanka, ki
zraste do višine 60 cm, modrikasto listno obarvani bilnica in smiljica ter bodalica, ki ima zelo rada apnenčasta tla z
obilo sonca. Nižje rastoče trave so pogosto vključene v nasadke na grobovih.
V vrtovih okrasnih trav jeseni nikoli ne

režemo, povežemo jih v snope, saj bo
tako zaščiteno »srce rastline« pred pozebo, hkrati bo okras v vrtu in zatočišče
pticam. Režemo jih spomladi, tik pred
odganjanjem novih delov rastlin.
Septembra je na njivah čas za zapolnjevanje praznih mest z rastlinami za zeleno gnojenje. Korenine stročnic (graha,
fižola, boba, soje …) pustimo v zemlji, saj
bodo tla obogatile z dušikom. V vrt lahko
vdelamo jajčne lupine, ki odganjajo polže in srnjad, hkrati delujejo kot gnojilo,
saj vsebujejo kalcij, ki je za rastline kot
makrohranilo osnovnega pomena. Sejemo kitajsko zelje, motovilec, brstični
ohrovt, špinačo, pomladansko čebulo,
zimsko solato, blitvo, rukolo, v prvi polovici septembra še mesečno redkvico.
Enoletna zelišča porežemo, trajna zelišča lahko razmnožimo z deljenjem koreninske grude in s potaknjenci, lahko si
jih posadimo v lončke in jih pripravimo
za zimsko uporabo.
V začetku septembra si še lahko
pripravimo potaknjence balkonskih
rastlin. Za matične rastline izberimo
zdrave rastline, ki nimajo škodljivcev.
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Na grede sadimo jagode, razmnožimo
jih lahko z živicami, sadimo tudi maline in robide. Malinam porežemo lanske poganjke, ki so letos obrodili.
V okrasnem vrtu porežemo še zadnje rastline, primerne za sušenje, namenjene zimskim dekoracijam, trajnicam odstranimo posušene, odmrle
in polomljene dele. Izberemo med
novimi vrstami trajnic in jih posadimo
v okrasno gredo. Ob tem rastlinam ne
pozabimo dodati gnojil, rastline v sušnih dneh primerno zalivamo. Počasi
pripravimo čebulice spomladi cveto-

čih rastlin, ki jih bomo v naslednjem
mesecu sadili na prosto. Naredimo si
načrte, katere zimzelene grmovnice
in iglavce bomo ob koncu septembra
sadili v vrtove. Če imate možnost, se
odločite za nakup in sajenje modernih,
cepljenih vrst iglavcev in okrasnih listavcev. V septembru najprej sadimo
breskve in nektarine, z ostalimi sadnimi vrstami s sajenjem še počakamo.
Obrežemo živo mejo, trato še zadnjič
dognojimo s primernimi gnojili, ki naj
vsebujejo kalij in železo.

Mlada kmetica, mladi
gospodar 2017
ČZD Kmečki glas, Občina Bled in
Občina Gorje ter Društvo žena on deklet na vasi občin Bled in Gorje vabijo
na izbor mlade kmetice in mladega gospodarja 2017.
Izbor bo v soboto, 2. septembra
ob 17. uri v dvorani gorjanske osnovne
šole.
»»RP

»»Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr.

Lep uspeh Ane na festivalu Blejski zlati mikrofon
Ana Skumvač, 17-letna Gorjanka, se
je od 18. do 23. julija udeležila mednarodnega pevskega festivala Bled Golden Microphone 2017 na Bledu.
Ana se je v svoji starostni kategoriji v izredno močni konkurenci odlično
odrezala in osvojila 2. mesto ter prejela
še uradno povabilo ruske žirantke Eveline Batey na festival Golden Talents
na Malti.
Tekmovanja se je udeležilo 66 izbranih mladih pevskih talentov iz
štirinajstih evropskih držav, ki jih je
ocenjevala mednarodna desetčlanska
strokovna žirija, kateri je predsedovala
priznana slovenska mezzosopranistka
prof. Irena Yebuah Tiran. Med udele-

ženci je bilo kar 34 pevcev iz Slovenije,
med katerimi je Ana dosegla najvišjo
uvrstitev v skupni razvrstitvi.
Festival, katerega direktor in organizator je Sandi Vovk, je bil kot vedno
odlično organiziran in izpeljan. Na tekmovanju so razglasili šest zmagovalcev posameznih starostnih kategorij,
zmagovalca nižjih starostnih kategorij
in skupnega zmagovalca, prejemnika Grand Prix nagrade, ki jo je prejela
Maltežanka Christina Magrin, podelili
pa so tudi nekaj posebnih nagrad. Vsi
nagrajenci so se Bledu predstavili tudi
na zaključnem gala nastopu na Blejski
noči.
»»RP

Amabile z dobro sezono
Tudi v Glasbenem ateljeju Amabile
je bilo šolsko leto 2016/17 uspešno. S
predanostjo, trdim delom in željo po
uresničevanju zastavljenih ciljev smo
z učenci in mentorjema Liljano Poklukar Herman in Nejcem Hermanom realizirali kar nekaj uspešnih nastopov.
V sodelovanju z učenci trobil Godbe
Gorje smo v decembru napolnili dvorano Gorjanskega doma in poslušalcem pripravili program, primeren za
novoletni čas. V maju smo na zaključnem nastopu učencev glasbenih uric
in kljunaste flavte uprizorili avtorsko
glasbeno pravljico o Škratku Viljamu.
Poleg prej omenjenih nastopov smo
sodelovali na božično-novoletnem
nastopu Godbe Gorje v telovadnici OŠ
Gorje, nastopili za otroke gorjanskega
vrtca in šolsko leto zaključili z letnim
nastopom v avli OŠ Gorje z učenci klarineta.
Nastopi so tiste male stopničke, po
katerih se vzpenjamo po poti pridobivanja izkušenj do zastavljenih ciljev.
Za nekatere učence je cilj zgolj igrati
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inštrument, za druge pa pridobiti toliko znanja, da bi z igranjem lahko sodelovali tudi v orkestru, ansamblu in
drugih podobnih glasbenih sestavih.
Tako je letošnje leto naša učenka klarineta Tinkara Jelenc postala članica
gorjanske godbe.

S septembrom v novo šolsko leto
stopamo s svežo energijo. O programih, vpisu in vse ostale informacije si
lahko preberete na naši spletni strani
www.amabile.si.
»»Liljana P. Herman
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Muzičarna vabi k vpisu
Muzičarna, glasbena šola, ki jo je
magister akademski glasbenik Klemen
Torkar odprl pred štirimi leti, vstopa v
novo šolsko leto. V soboto, 9. septembra, med 10. in 13. uro vabimo k vpisu
vse, ki bi se radi učili petja, kitare, harmonike ali klavirja.

Na odru Gorjanskega doma se je 11. junija predstavilo preko štirideset mladih glasbenic in
glasbenikov, ki svoj glasbeni talent razvijajo v Muzičarni.
Obetavni pevec Val Mihelčič bo po treh
letih pevskega izobraževanja pri Klemenu Torkarju študij petja nadaljeval na
Deželnem konzervatoriju v Celovcu.
Preteklo šolsko leto so sredi junija zaključili s koncertom pred nabito
polno dvorano Gorjanskega doma,
kjer je kar kipelo od mladostne energije glasbenih talentov. Predstavilo se

je preko štirideset mladih glasbenikov
in glasbenic. Uvodoma so nastopili kitaristi, ki na pobudo mentorja Nejca
Ušlakarja ob igranju kitare tudi pojejo.
Prav vsi so se izkazali v živahnih izvedbah skladb slovenskih kantavtorjev.
Pod mentorstvom Jerneja Gašperlina
so se predstavile tri pianistke, pianist
in harmonikarji, ki so ob sklepu koncerta skupaj zaigrali Avsenikovo Večer
na Robleku in zazveneli kot pravi har-

monikarski orkester. Z izborom skladb
iz mjuziklov pa so se pod vodstvom
Klemena Torkarja predstavile pevke
in pevci. Vrhunec večera je bil nastop
pevca Vala Mihelčiča, ki po treh letih
izobraževanja v Muzičarni jeseni začenja s študijem solopetja na Konservatoriju za glasbo v Celovcu.
»»Romana Purkart

Na Linerafest-u 2017 bo v Gorjah plesalo več kot 250 plesalcev plesa v vrsti
Plesni spektakel za gledalce bo v soboto, 16. septembra 2017, ob 20.30
Župan Občine Gorje Peter Torkar
bo v tretjem septembrskem vikendu
ključe vasi prepustil in predal plesalcem plesa v vrsti. Gorje bodo namreč
tudi letos v znamenju tridnevnega festivala t. i. plesa v vrsti, največjega tovrstnega festivala v Sloveniji. Več kot 250
plesalcev bo v treh dneh odplesalo več
kot 100 koreografij. Vrhunec festivala
bo sobotni show spektakel, ki ga bomo
plesalci najavili s sinhronim plesom,
sestavljenim v najdaljšo plesno črtico,
ki se bo razprostirala skozi Gorje.
Gorje bodo tudi letos gostile največji tridnevni festival plesa v vrsti v
Sloveniji Linerafest 2017, ki bo potekal
v vikendu od 15. do 17. septembra 2017.
Na festivalu pričakujemo več kot 250
plesalcev iz šestih držav. Častni gost
festivala bo mednarodno uveljavljeni
in priznani plesni koreograf Roy VERDONK iz Nizozemske, ki je učitelj na
Akademiji plesa na Nizozemskem ter
trener mnogih vrhunskih plesalcev, ki
sodijo v vrh tovrstnega plesa. Na Linerafest-u bomo gostili tudi vrhunske
koreografe, kot so Friedrich MAIER,
Guenther WODLEI in Ursula KELLNER-HERMUELLER iz Avstrije ter

Jurka BLAŽKO in idejna vodja festivala Marjana PETAUER iz Slovenije.
Vrhunec festivala bo sobotni show
spektakel, ki bo odprt za javnost. V
dobri uri plesnega spektakla bo moč
videti vse, od različnih zvrsti plesa,
plesa v vrsti do vrhunskih koreografij,
ki bodo prava paša za oči. Gostili bomo
tudi atraktivno skupino iz Nemčije
Members of dance, skupino, ki je prepoznavna po plesnem gledališču, prepletenim s plesnim športom, v njej pa
nastopa več kot 30 vrhunskih plesalk
in plesalcev. Gledalcem njihovi nastopi

vedno vzamejo dih s plesno kvaliteto,
raznolikostjo in neverjetno akrobatiko. Plesni spektakel se bo pričel ob
20.30 in bo za Gorjanke in Gorjance
brezplačen.
Letošnji Linerafest bomo najavili s
sestavljeno najdaljšo plesno črtico, ki
se bo razprostirala skozi Gorje. Plesno
črtico bomo sestavljali plesalci, udeleženci festivala in bo prva tovrstna
plesna črtica v Sloveniji. Plesalci bomo
istočasno zaplesali na skladbo, ki bo
najavljena preko radijskih valov Radia Sora. Pri tem bo dobrodošla pomoč
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domačinov Gorij, da na široko odprejo
okna, vrata svojih domov in preko spleta preklopijo na Radio Sora.
Za dobrodošlico pred začetkom
spektakla bo pod vodstvom podžupanje Danijele Mandeljc in Društva
upokojencev Gorje poskrbela domača
Folklorna skupina Bled, ki se bo predstavila tudi v uvodnem plesnem programu večernega spektakla s plesalkami novo ustanovljene skupine plesa v
vrsti iz Gorij.

»Z velikim veseljem in ponosom
bomo v naši občini tudi letos gostili festival plesa v vrsti. Gorjanke in Gorjanci smo narod glasbe in plesa in z velikim
zadovoljstvom bomo del festivala tudi
mi. Sobotni vrhunec festivala bo za vse
Gorjanke in Gorjance brezplačen, zato
vljudno vabljeni, da se nam pridružite v čim večjem številu. V letošnjem
letu so se tudi naše krajanke pridružile tovrstnemu plesu in se v eni sezoni
naučile več kot 15 plesnih koreografij.

Ponosen sem na njihovo znanje, željo
po plesu in doprinos k prepoznavnosti
občine in komaj čakam, da del znanja
pokažejo tudi na Linerafest-u 2017,«
svoje krajanke in krajane na festival
vabi župan Občine Gorje Peter Torkar.
Več o dogodku si lahko preberete
na spletni strani www.linerafest.com.
»»Ines Zabret, Plesni klub Linera, foto:
arhiv Plesni klub Linera

Marjan Skumavc se vrača v Gorje
prezentance v samostojni Sloveniji).
Pri dnevniku Delo je bil trideset let
zaposlen kot novinar, objavljal je tudi
v časnikih Slovenske novice in Nedelo.
Pokrival je področja, kot so kriminal,
sociala, kultura, reportaža, zlasti pa je
bila vrsto let odmevna njegova rubrika
Nočna kronika, ki jo je pogosto opremil tudi z ilustracijami.
Vse življenje je slikal, imel okoli
šestdeset samostojnih razstav, sodeloval na številnih kolonijah in skupinskih razstavah. Umrl je 7. septembra
2011 v Biribacih v Istri.

Slikarjev brat France z družino je
pobudnik razstave del akademskega
slikarja Marjana Skumavca (1947–
2011) v domačem kraju. Slike si bomo
lahko ogledali septembra v razstavišču
Občine Gorje.

Slike, ki šokirajo

Skumavc - PORTRET slika
Avtoportret, 1970, Marjan Skumavc. Ena
od slik, ki je nastala v naših krajih.

M. Skumavc – portret
Marjan Skumavc, Foto: I. Modic

Skumavc in Gorje
Najlepši spomini Marjana Skumavca so segali v Gorje in v Zgornjo Radovno. »Pri stari mami Kristinci in dedu
Janezu na domačiji Požrvu v Zg. Radovni sem preživljal najlepše dni otroštva, še kot predšolski fantič in nato
vse počitnice,« je Skumavc pojasnil v
svoji monografiji.
O letih v Gorjah je Skumavc v monografiji obudil spomine na prve pretepe z mulci iz vasi, pa kako so postali
prijatelji in skupaj telovadili, veslali,
plavali, kako se je tu prvič srečal z boksom, suvanjem krogle in seveda smučarskim tekom v TVD Partizan Gorje.
Tukaj je odrasel v mladeniča, naslikal
prve slike in med drugim sodeloval
tudi v pihalnem delu gorjanske godbe.
Prvo samostojno razstavo je imel leta
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1971 v Delavskem domu na Jesenicah.
Družina Skumavčevih se je, ker je
bil oče Rudolf iz Radovne gozdar, veliko selila po Sloveniji, da so na koncu
spet privandrali na Gorenjsko, kjer na
Bledu (Franc) in v Žirovnici (Rudi) danes z družinama živita slikarjeva brata. Starši (oče in mama Marija Vidic s
Koroške Bele) so pokopani na Blejski
Dobravi.

Slikar, boksar, novinar …
Marjan Skumavc je bil rojen v Jurkloštru na Štajerskem, po nekaj letih
se je družina preselila na Cerkniško in
se nato vrnila na Gorenjsko. Na Jesenicah se je izučil za zidarja, bil zidarski
vajenec, nato pa se je vpisal na šolo za
oblikovanje v Ljubljano, kjer je ostal
do konca življenja. Na Akademiji za likovno umetnost je diplomiral leta 1972
(prof. Gabriel Stupica). Je dobitnik
študentske Prešernove nagrade.
Ukvarjal se je z različnimi športi,
bil dvakrat slovenski prvak v boksu
(kasneje selektor prve boksarske re-

»Ob Skumavčevem slikarstvu (zlasti figuraliki) se je večina likovne kritike (pa tudi javnosti) čudila (in tudi
zgražala) nad transparentnostjo in
brezkompromisnostjo tako motivike
kot tudi slikarske realizacije teh motivov,« je zapisal likovni kritik in Skumavčev prijatelj Milan Pirker.
Skumavc namreč v svoji figuraliki
upodablja zlasti motive temnih plati
človeškega življenja (prometne nesreče, samomori, alkoholizem …), ekspresivni izraz pa ohrani tudi v svojih
krajinah, slikah, ki večinoma prinašajo
motive iz Istre, kamor je pogosto odšel.
V Gorjah bo moč videti kar nekaj
Skumavčevih slik, ki še nikoli niso bile
predstavljene javnosti, saj jih v zasebni
zbirki hrani slikarjeva družina.

Čeri, 2001, Marjan Skumavc
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Mala šola zgodovine
Muzejsko društvo Bled v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled vabi v
Malo šolo zgodovine – na jesenska predavanja 2017
Se zgodovina ponavlja? Bi radi vedeli o njej še več? Vas zanima še kakšna
na pol zaprašena zgodba iz preteklosti?
Večerne urice naše kulturne dediščine
so prerasle v Malo šolo zgodovine.
Za letošnjo jesen smo pripravili
nove teme z odličnimi predavatelji:

polovice 15. stoletja na Slovenskem
16. 10. 2017: Vojni plakat (1941–1945).
Iz depojev Gornjesavskega muzeja
Jesenice

Aljaž Pogačnik, umetnostni zgodovinar

•

•

•
•

25. 9. 2017: Ljubezen v likovni
umetnosti od antike pa do danes;
Tanka meja med erotiko in pornografijo
2. 10. 2017: Božidar Jakac in njegov
železarski cikel
9. 10. 2017: Vplivi briksenskih
rezbarskih delavnic na skupino
sedečih Marij z Jezuščkom iz 2.

dr. Franc Rozman, zgodovinar
•
•

•

23. 10. 2017: General Jožef Schwegel (1836–1914)
30. 10. 2017: Vzhodno vprašanje in
Berlinski kongres
06. 11. 2017: Slovenski generali v
avstroogrski vojski
30. 11. 2017: 100-letnica Majniške
deklaracije

Rok Bremec, arheolog
•
•

06. 11. 2017: Travmatična kulturna
dediščina in izjemni gorenjski
potenciali
27. 11. 2017: Gorenjska arheologija
do prihoda cesarja Avgusta na
oblast

•
•

04. 12. 2017: Zgodovina Gorenjske
skozi arheologijo po začetku našega
štetja
11.12.2017: Novejše raziskave pod
Blejskim gradom (v dogovoru)

Predavanja bodo potekala v hotelu
Astoria na Bledu, razen 6. 11. in 20. 11.
2017 (verjetno v gostinski šoli ali prestavitev termina na drug dan). Začetek
predavanj ob 18. uri. Delno pokrivanje
stroškov znaša 25 EUR na osebo za celoten sklop (12 predavanj) oziroma 10
EUR za en sam sklop (4 predavanja).
Za več informacij pišite na elektronski naslov: muzejskodrustvobled@gmail.com ali pokličite na 031
310 501 (Jože Rozman), kjer sprejemamo tudi prijave.
Predavanja so namenjena vsej zainteresirani javnosti. Vabljeni k odkrivanju še neraziskanega ali že pozabljenega spomina! Pridržujemo si pravico
do manjših sprememb.

Skok na Zatrnik ali Kdo bo preh pr kapelc
Letos smo se, kot veleva tradicija,
že 7. leto zapored na tretji četrtek v avgustu zbrali ljubitelji teka, kolesarjenja in rolkanja na nam dobro poznani
2 km dolgi trasi od začetka vzpona na
Pokljuko do kapelice na Zatrniku. Čeprav se zdi premagati takšno razdaljo
mačji kašelj, pa nam jo kar pošteno
zakuha 200 m višinske razlike. Na vrh
tako pridemo kar pošteno 'zmatrani',
a z nasmehi na obrazih. Ker gre kljub
prijateljskemu značaju dirke še vseeno
za tekmovanje, je treba izpostaviti še
najhitrejše. S kolesom je prvi na vrhu
pridirkal Niko Golob s časom 8.42, med
tekači je bil najhitrejši Anže Pretnar
(9.50), med dekleti pa je na cilj v času
13.48 prva prikolesarila Katra Pirih.
Letos se nas je zbralo 28 športnih
navdušencev, med njimi pa rekordno
število deklet, kar 3. Še posebej pa veseli dejstvo, da sta letos sodelovala tudi
daleč najmlajša (8 let), a nič manj borbena športnika. To je vsekakor dokaz
o športnem duhu, ki preveva prav vse
generacije Gorjancev.
Verjamem, da se naslednje leto
spet vidimo, saj se zdi, da Skok na Zatrnik vse bolj postaja nepogrešljivi del
avgustovskega športnega druženja v
Gorjah.
»»Miha Ličef, ŠD Gorje
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Največji slovenski kolesarski festival, festival z razgledom
Kolesarski festival Bled bo zadnji
vikend v avgustu, od 25. do 27. 8. združeval vse navdušence kolesarjenja in
kolesarstva na eni najlepših lokacij
»podobe raja«. S tem dogodkom Bled
vstopa na globalni zemljevid kolesarjem prijaznih destinacij.
Gorsko kolesarjenje je v takšnem
razmahu, da Slovenija in Bled, ki je lani
na turističnih borzi WTM v Londonu
prejel priznanje za Svetovno turistično
športno prestolnico 2016, enostavno
zasluži tudi kolesarski festival. Kolesarski turizem velja za enega najhitreje rastočih segmentov turizma. Ima
pomembno mesto v športno - rekreativnem turizmu, ki na globalni ravni
predstavlja kar četrtino od ustvarjenih 10 % BDP (UNWTO International
Conference on Tourism & Sports, Vietnam, 24. 9. 2016).
Kolesarji iščejo aktiven oddih, kjer
ne manjka doživetij, druženja in športnega vzdušja. Tridnevni Kolesarski
festival Bled to nedvomno je.
Festival z razgledom odpira zastor v
petek, 25. avgusta, z uradnim odprtjem
v blejskem Olimpijskem veslaškem
centru. Skupaj s številni razstavljavci,
partnerji in sponzorji dogodka, bomo
poskrbeli za lepe nagrade in bogat tridnevni program. Želimo pritegniti vse,
ki jim vrtenje pedal že predstavlja življenjski stil, še posebej pa tiste, ki si
želijo druženja in o kolesu in kolesarjenju izvedeti več. Osredotočeni smo
na skrb za naravno okolje, najnovejšo
tehnologijo kolesarske industrije, izvirno promocijo kolesarskih destinacij, ponujamo razmislek o priložnostih
za slovenski gorsko-kolesarski turizem, soočamo se z izzivom tesnejša
sodelovanja lokalne skupnosti in prostovoljstva.
Pestro festivalsko dogajanje se zaključuje v nedeljo, 27. avgusta z gorsko-kolesarsko tekmo. Maraton z razgledom ponuja dve trasi – krajšo, 62- in
epsko, 102-km dolgo traso. Udeleženci
maratona bodo uživali v lepotah planot Triglavskega narodnega parka, tik
pod Triglavom, simbolom slovenstva.
Kolesarski festival Bled je največji
slovenski kolesarski festival, z najtežjo
in najdaljšo MTB tekmo na domačih
tleh. Le te pa nikakor ne bi bilo moč organizirati brez »dobre volje« lastnikov
zemljišč, kjer poteka kolesarska tekma
ter prostovoljcev. Organizacijski odbor
Kolesarskega festivala Bled se zahvaljuje Olimpijskemu veslaškemu centru
Bled ter vsem inštitucijam za podporo
pri projektu, še posebej pa 106-im prostovoljcem iz 11 društev (Prostovoljna
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gasilska društva: Zasip, Gorje, Gorjuše,
Bohinjska Bela, Mlino, Kupljenik, Selo;
Gorsko-reševalna služba Radovljica,
Turistično društvo Bohinjska Bela ter
Tekaški skupini Jesenice in Klemen
Dolenc) ter 45 posameznikom prostovoljcem brez katerih adrenalinskega
zaključka dogodka ne bi bilo.

Še po nečem bo festival zapisan
premierno. Zgodbo aktualnega MTB
olimpijskega prvaka Nina Schurterja
boste vsi, ki se nam v soboto dopoldne
pridružite na »Bike Brunch« dogodku
v Infocentru Triglavska roža, imeli priložnost videti prvi.
»»Maja Zupan, Kolesarski festival Bled

Zapore cest
Odsek

Čas zapore

Vrsta zapore

Štart - Bled - Podhom
27. 8. 2017, 8.00 - 9.00
- Parkirišče Vintgar makadmska cesta do Picerija
Betlehem - začetek gozdne
ceste na Mežakljo

Popolna zapora, s sproščanjem
prometa za zadnjim tekmovalcem.

Krnica - Radovna

27. 8. 2017, 8.30 - 11.00

Vožnja kolesarjev po CPP. Opzorilo
voznikom, da je na omnjeni trasi
kolesarsko tekmovanje (zmanjšanje
hitrosti)

Mrzli Studenec - Gorjuše

27. 8. 2017, 10.00 - 14.00

Vožnja kolesarjev po CPP. Opzorilo
voznikom, da je na omnjeni trasi
kolesarsko tekmovanje (zmanjšanje
hitrosti)

Bohinjska Bela - Slamniki

27. 8. 2017, 10.30 - 17.00

Popolna zapora, s sproščanjem
prometa za zadnjim tekmovalcem.

Bohinjska Bela (Kulturna
dvorana) - most čez Savo
Bohinjko

27. 8. 2017, 10.30 - 14.30

Popolna zapora, s sproščanjem
prometa za zadnjim tekmovalcem.

Parkirišče Mačkovc
27. 8. 2017, 10.30 - 17.00
(strelišče) - Selo - Selski most
čez Savo Bohinjko
Prečkanje ceste Bled - Bohinj

27. 8. 2017, 12.00 - 17.00

Velika Zaka - Mala Zaka (Cilj) 27. 8. 2017, 10.00 - 17.00

Popolna zapora, s sproščanjem
prometa za zadnjim tekmovalcem.
Vožnja kolesarjev po CPP. Opzorilo
voznikom, da je na omnjeni trasi
kolesarsko tekmovanje (zmanjšanje
hitrosti)
Polovična zapora (zaprta je desna
polovica v smero Male Zake)

Svetovno veteransko prvenstvo v veslanju na Bledu
Od 4. do 10. septembra bo na Bledu potekalo svetovno veteransko prvenstvo v veslanju. Prvenstva se bo
udeležilo več kot 4700 udeleženk in
udeležencev, ki prihajajo iz 46 držav
sveta. gre za neuradno svetovno prvenstvo, na katerem tekmujejo klubi, ima
pa velik pomen za Bled in slovensko
veslanje, saj je prav Bled letos vložil
kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2020.
Nastopili bodo veslači, ki so starejši
od 27 let, nekdanji veslači in rekreativci. Organizacijska ekipa šteje okoli
250 ljudi. Glavno prizorišče bosta seveda Veslaški center Bled v Mali Zaki
in ciljna arena v Veliki Zaki, kjer bo poskrbljeno za gostinsko ponudbo.
Organizator bo moral zaradi realizacije teh načrtovanih aktivnosti in

potreb pri organizaciji tekmovanj ter
uresničitve načrtovane ureditve prometa, uvesti nekatere posebnosti oz.
omejitve v sistemu prometa vozil in
hoje pešcev. Poudarek bo na enosmernem prometu okoli Blejskega jezera iz
smeri Male in Velike Zake proti Pristavi in v zelo omejenem dostopu po Zupančičevi cesti v Malo Zako. Zapore:
a)   popolna zapora prometa za motorna vozila na  Zupančičevi cesti
od križišča s Kolodvorsko cesto do
Male Zake od petka,  1.9.2017 do
nedelje 10.9. 2017, vsak dan od
07. do 20 ure,  s tem, da bo režim
prometa  določal in urejal organizator s svojimi sodelavci;
b)  zapora prometa  za motorna
vozila, tudi za cestno turistični
vlakec,  po Veslaški promenadi med

ŠPORT, OGLASI

Gorjanc
Malo in Veliko Zako  ter  za fijakarje  v dneh od 4.9. do
10.9.2017, vsak dan od 07. do 19. ure        
c)   v dneh od ponedeljka, 4.9. do nedelje, 10.9.2017, vsak
dan od 07. ure  do  19. ure,   zapora prometa motornih vozil na  odseku Kolodvorske ceste od križišča
s  Kidričevo cesto v Veliki Zaki v smeri proti oz .  do  
zgradbe železniške postaje Bled – Jezero, kar pomeni
začasno izvajanje režima enosmernega prometa - samo  
v smeri proti Veliki Zaki;
d) v dneh od ponedeljka, 4.9. do nedelje, 10.9.2017, vsak
dan od 07. ure  do  19. ure, zapora prometa motornih
vozil na odseku Kidričeve ceste od križišča s Cesto
svobode v smeri Velike Zake do križišča s Kolodvorsko
cesto, kar pomeni začasno izvajanje režima  enosmernega prometa iz Velike Zake proti Pristavi oz. Mlinemu .
»»RP

Uspeh Tine in Domna!
Na državnem prvenstvu v gorskem teku navkreber, ki
je bil 19.8.2017 na Krvavcu, sta gorska tekača Tina Klinar in
Domen Potočnik dosegla odlične rezultate. Tina Klinar je z
absolutno zmago med tekačicami postala državna članska
prvakinja, Domen pa s tretjim mestom absolutno in drugim
v kategoriji, članski državni podprvak.
19. avgusta 2017 se je na Krvavcu odvijala tekma v gorskem teku. Sodelovali so tekači in tekačice iz različnih starostnih skupin, ki so morali preteči različno dolge proge.
Tekma je štela tudi za Pokal Slovenije v gorskih tekih 2017 in
za Državno prvenstvo v gorskih tekih 2017.
Najmlajši, ki so se pomerili s tekom na 700 metrov, v katerih so se morali vzpeti za 100 metrov, so bili mlajši od 12
let. Najmlajši tekmovalec je bil 7-letni Luka Petek.
Vseh gorskih tekačev in tekačic, ki so se pomerili z zahtevno progo na vrh smučišča, je bilo 79. 42 tekačev in tekačic je teklo od spodnje postaje krožne žičnice na Krvavec do
vrha Zvoha. Od tega so bili 4 mladinci, stari od 16 do 18 let.
Najstarejši tekač je bil Bojan Galin. 1320 višinskih metrov na 8-kilometrski progi je pretekel v 1 uri in 13 minutah.
Čestitke obema!

Fotografije so iz nastopov in dejavnosti kluba

»»RP

NOVO!

Podrobnosti o programih in prijavnice
so na www.moj-klub.si

041 602 082, mojklubbled@gmail.com

PLESNA ŠOLA jazz balet, break dance, hip hop, modern, sodobni ples
BALETNA ŠOLA • ACROBATIC POLE • PLES NA OBROČU • AKROBATIKA • RITMIČNA GIMNASTIKA • KARATE
• ROJSTNODNEVNE ZABAVE • CROSS FIT • FIT UM • JOGA • OBRAZNA JOGA

Naj Moj klub postane Vaš klub
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PRIREDITVE, OGLASU

Gorjanc

KOLEDAR PRIREDITEV

• DAN ZAŠČITE IN REŠEVANJA
v nedeljo, 27. avgusta ob 13. uri na dvorišču gasilskega
doma v Podhomu

• SPOMINSKA SLOVESNOST pod hribom Revovca
v ponedeljek, 28. avgusta ob 17. uri pri spomeniku padlim
talcem v Spodnjih Gorjah
Svečan kulturni program učencev OŠ Gorje in Veteranskega pevskega zbora ter nagovor Ministrice za obrambo
ga. Andreje Katič
• 11-obletnica programa KOMUNE Skupnosti Žarek
v soboto, 2. septembra od 10. do 14. ure Bitnje 17, Bohinjska Bistrica
• PROSLAVA V SPOMIN USTANOVITVE
JESENIŠKO-BOHINJSKEGA ODREDA
v soboto, 2. septembra ob 11. uri na Uskovnici – Pokljuka
Proslavo organizirajo Odbor Jeseniško-Bohinjskega
odreda, Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice in
Radovljica ter Krajevne organizacije Bohinja
• IZBOR MLADE KMETICE in MLADEGA GOSPODARJA leta 2017
v soboto, 2. septembra ob 17. uri v telovadnici OŠ Gorje
• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA (holesterol,
sladkor)
v sredo, 06. septembra ob 8.30 v prostorih Društva upokojencev Spodnje Gorje
v četrtek, 14. septembra ob 8.30 v sejni sobi občine Gorje
• ODPRTJE RAZSTAVE slik akademskega slikarja
Marjana Skumavca
v četrtek, 7. septembra ob 18. uri v sejni sobi Občine Gorje
• KOLESARJENJE V KRMO in BALINARSKI
TURNIR v R´čici - organizira DU Gorje
v petek, 15. septembra; zbor balinarjev ob 8. uri na
balinišču, kolesarjev ob 9. uri pri Maxi baru
• SREČANJE NAJSTAREJŠIH OBČANOV
v petek, 15. septembra ob 16. uri v Gorjanskem domu

muzičarna

glasbena šola Klemena Torkarja

petje

poučuje Klemen Torkar, mag.
akademski glasbenik pevec

kitara

poučuje Nejc Ušlakar

harmonika

poučuje Jernej Gašperlin

klavir

poučuje Jernej Gašperlin
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vpisujemo v šolsko
leto 2017/18
informativni dan in vpis
v soboto, 9. septembra 2017,
med 10. in 13. uro
na naslovu Podhom 64b, v Gorjah
Več informacij na:
www.muzicarna.com,
klemen.torkar@gmail.com,
041 607 451

• PLESNI SPEKTAKEL v okviru LINERAFEST
v soboto, 16. septembra ob 20.30 v telovadnici OŠ Gorje
• BREZPLAČNI TEČAJ VARNE VOŽNJE v organizaciji Ljudske univerze Radovljica
S PREDAVANJEM v sredo, 20. septembra in
v sredo, 27. septembra od 9. do 12. ure v sejni sobi Občine
Gorje
in PRAKTIČNO VOŽNJO z inštruktorjem Gregorjem
Solcem
Število mest je omejeno.
Obvezne prijave do srede 13.09.2017na hpremrl@gmail.
com ali na tel. 031 238 824.
• Delavnica v organizaciji Ljudske univerze Radovljica: ZELIŠČA NAŠIH BABIC
v četrtek, 21. septembra od 17. do 19. ure v Gorjanskem
domu
• RAZSTAVA GOB v Gorjanskem domu v organizaciji
Gobarskega društva Gorje
Odprtje razstave v petek, 29. septembra ob 9. uri
Razstava bo na ogled v petek in soboto, 29. in 30. septembra od 8. do 19. ure
• TRADICIONALNI OKTOBRSKI POHOD NA KRANJSKO DOLINO
v soboto, 7. oktober; zbor ob 08:30 v Jeli;
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema.

POGREBNE STORITVE

NOVAK
Anton Novak d.o.o.
Hraše 19, Lesce

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.

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412
041 655 987
040 887 112
Sprejemamo naročila za sveče in suhe
ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke
in aranžmaje ter aranžiranje daril.

