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GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

Gasilci PGD Podhom nad ogenj po starem na Blejskih dnevih 2019
Tudi v letošnjem poletju smo gasilci 

starodobniki iz PGD Podhom svojo po-
dobo, tehniko, znanje in srčnost posta-
vili na ogled na Blejskih dnevih 2019. V 
dveh dneh smo pestri paleti obiskoval-
cev Bleda poleg starodobne originalne 
opreme prikazali način gašenja izpred 
sto let. Z uporabo brizgalne in ročni-
kov so se lahko spoprijeli radovedni 
obiskovalci od blizu in daleč. Nastala 
je prenekatera fotografija zanimivemu 
dogodku v spomin. Jezeru smo odvzeli 
kar nekaj vode, res pa je, da smo veči-
no te tjakaj tudi vrnili. V nedeljo smo 
jo denimo toliko poslali v »luft«, da je 
zatem kar nekaj časa v obliki kapljic 
škropila z neba.

Strumni podhomski gasilci in gasil-
ka, oblečeni v replike starih gasilskih 
oblačil, s povsem originalno starodob-
no gasilsko opremo (stara Samassova 
gasilska brizgalna, konopljene cevi z 
medeninastimi spojkami, starima roč-
nikoma, akom in gasilsko trobento), 
ponujamo doživetje gašenja izpred sto 
in več let.

 » Marjan Zupan, foto: Miro Zalokar,  
Marjan Zupan
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke  
in Občani!

Smo ob koncu počitnic, koncu 
poletja, tik pred jesenjo in začet-
kom novega šolskega leta. Poletje 
je bilo pestro in upamo, da bo tra-
jalo še v septembru, ko zna biti res 
prijetno in znosnejše. 

V Gorjah smo bili v tem pole-
tju ponovno precej obremenjeni s 

turisti, katerih porast je zaznati pravzaprav povsod. To po-
tegne za sabo tudi precej negativnih posledic in občina kot 
institucija jih v okviru svojih pristojnosti poskuša obvlado-
vati ter omiliti. 

Z vsakim ukrepom, ki terja takšne in drugačne spre-
membe, žal ne rešimo vseh težav in ne zadovoljimo vseh 
vpletenih in prizadetih. 

Občina Gorje deluje v splošno javno korist, bdi nad lo-
kalnim dogajanjem in v sodelovanju z ostalimi institucijami 
sledi ciljem izboljšanja kvalitete bivanja lokalnim prebival-
cem in obiskovalcem. Kot opažamo na vseh področjih, smo 
ljudje žal taki, da precej lažje izgovorimo grajo in negativno 
kritiko kot pohvalo. Radi bi vedno več, zavedamo se le svojih 
pravic, pozabili pa smo na moralo in vrednote, ki so odlika 
človeka z veliko začetnico. Večkrat sem razočaran nad govo-
ricami in sodbami ljudi o situacijah, ki na njihovo življenje 
niti na vplivajo. Taki netijo spore, škodoželjna obrekovanja 
in neosnovane sodbe. Na srečo pa večkrat srečam nasme-
jane ljudi, pripravljene pomagati in take, ki s spodbudno 
besedo vlivajo voljo in kažejo, da gremo v pravo smer. Ena 
takšnih je bila gospa, s katero sem prijetno pokramljal in sva 
obdelala rak rano današnje družbe – torej vse tisto, o čemer 
sem pisal zgoraj. 

Gospa je zaključila z mislijo oziroma vprašanjem, ki si ga 
je vredno zapomniti: »Ko se zjutraj zbudimo, se vprašaj-
mo, kaj lahko danes dobrega naredimo za družbo, za 
soseda, za sočloveka?« In ker se dobro vedno, slej ko prej, 
začne vračati z dobrim, gre lahko le na bolje. In svet lahko 
samo ljudje obrnemo na bolje. Vsako jutro poiščimo dober 
odgovor na zgornje vprašanje. 

 » Vaš župan Peter Torkar
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Podpis pogodbe z izvajalcem del obnove 
ceste na Poljšici

V septembru se bo pričela obnova ceste LC 012061 Reči-
ca–Poljšica–Zg. Gorje v dolžini cca. 380 m in ceste JP 512952 
Zg. Gorje I v dolžini cca. 70 m. 

Sočasno z obnovo cest se bo izvedla tudi obnova in dogra-
ditev ostale komunalne infrastrukture – obnova in dogradi-
tev meteorne kanalizacije, obnova vodovoda in ureditev ce-
stne razsvetljave. 

Izbrani izvajalec je Gorenjska gradbena družba d.d., 
investicija pa je sofinancirana s strani države po 23. členu 
ZFO-1. Investicija se bo predvidoma izvajala v obdobju sep-
tember–oktober 2019, zaključek pa je odvisen tudi od vre-
menskih razmer.

 »  Občinska uprava Občine Gorje

Potreba po umiritvi prometa v okolici  
šole in vrtca

Občina Gorje načrtuje postavitev stacionarnega meril-
nika hitrosti ob državni cesti v naselju Zgornje Gorje. Gre 
za lokacijo, kjer je središče izobraževalnega in kulturnega 
dogajanja, torej v neposredni bližini šole, vrtca, knjižnice, 
župnišča in kulturne dvorane.

Za postavitev smo se odločili zaradi opazno povečane-
ga lokalnega in tranzitnega prometa na predmetni cesti in 
s tem posledično večje frekvence prekoračitev omejitve hi-
trosti. Poleg tega nam vodstvo šole in vrtca posreduje pogo-
ste pripombe in opozorila staršev glede prehitre vožnje na 
cesti v neposredni bližini stavb šole in vrtca ter nas poziva 
k ukrepanju. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, 
Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Policijska postaja Bled 
sta k nameri namestitve stacionarnega merilnika hitrosti v 
Občini Gorje podala pozitivno mnenje. 

Prepričani smo, da bi z začasno postavitvijo stacionarne-
ga merilnika hitrosti dosegli namen, torej izboljšali varnost 
na cesti, predvsem najšibkejših udeležencev – otrok. 

Terminska postavitev je odvisna od Direkcije RS za in-
frastrukturo, ki mora za nameravan poseg v območje dr-
žavne ceste izdati soglasje. Vloga Občine Gorje s potrebno 
dokumentacijo je trenutno še v fazi strokovnega pregleda na 
DRSI.

 » Martina Hribar Brus
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VARNOST, AKTUALNO

Dan zaščite in reševanja v Podhomu
V nedeljo, 25. avgusta, je Prosto-

voljno gasilsko društvo Podhom or-
ganiziralo Dan zaščite in reševanja v 
Podhomu. Kot je povedal poveljnik 
PGD Podhom, Jaka Por, so letos k so-
delovanju povabili tudi ostale službe, 
ki ob nesrečah rešujejo življenja in 
premoženje. »Želeli smo pokazati, da 
je za uspešno reševalno akcijo na kate-
remkoli področju nujno potrebno so-
delovanje različnih služb,« pravi Jaka 
Por.  

Jeseniški poklicni gasilci so predstavili 
reševalno lestev, ki se dvigne 40 metrov. 
Za njen nakup so moči združile vse zgorn-
jegorenjske občine.

Dve leti staro gasilsko vozilo PGD Podhom.

Gasilsko vozilo PGD Podhom ima 
najsodobnejšo opremo, primerno za 
različna reševanja. 

Zdravstveni dom Bled je le nekaj dni nazaj 
dobil novo reševalno vozilo za opravljanje 
nujne medicinske pomoči. 

Reševalno vozilo ZD Bled ima vso sodobno 
opremo za reševanje življenj.

Obiskovalci so lahko preizkusili postopke 
oživljanja. 

 » Romana Purkart

Reševalno lestev so obiskovalci lahko tudi preizkusili.  Del opreme novega gasilskega vozila PGD Podhom.
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AKTUALNO

Nov začetek in radovedno pričakovanje
Drage učenke in učenci!
Počitniški dnevi se iztekajo in v 

ponedeljek, 2. 9., šola ponovno odpira 
vrata tudi za učence. Naj se letošnje 
leto prične z velikimi načrti in visoki-
mi pričakovanju. Za doseganje ciljev 
so potrebne tako redne ure pouka kot 
vse dopolnilne in dodatne dejavnosti. 
Pomemben je tudi čas, ki ga preživimo 
med odmori, na poti v šolo, na izletih, 
ekskurzijah, športnih dnevih in prire-
ditvah.

Učitelji se veselimo vaših nasme-
janih in spočitih obrazov ter pričaku-
jemo svežih idej in novih izzivov. Pri 
pisanju letnih priprav imamo v mislih 
cilje vzgoje in izobraževanja, za vsa-
kega učenca želimo, da uresniči svoja 
pričakovanja, doseže cilje in da odraste 
v odgovornega človeka. Za prednostno 
nalogo smo si za to šolsko leto izbrali 
skrb za sočloveka. Da jo bomo skupaj 
uresničevali, smo uvedli nove intere-
sne dejavnosti, posodobili ponudbo 
dnevov dejavnosti in organizirali de-
javnosti, v katere boste vključeni učen-
ci, starši in drugi občani. Skupaj z ra-
zrednikom si boste učenci izbrali svojo 
prednostno nalogo, ki bo predvsem 
gradila vaše medsebojne odnose, vas 
povezovala in krepila pripadnost šolski 
skupnosti. 

Osnovno šolo Gorje vodi vizija:
Učitelji v sodelovanju s starši 

 skrbimo,
da učenci pridobijo znanje in razvijajo

veščine 
za odgovorno in srečno 

življenje.
Vsem želim, da bi bilo šolsko leto 

2019/20 polno novih znanj, izzivov, 
osvojenih veščin, dobro izkoriščenih 
priložnosti in prijazne skrbi drug za 
drugega.

 » Mojca Brejc, ravnateljica OŠ Gorje

Novosti in investicije v Zdravstvenem domu Bled
Občina Gorje je zagotovila pogoje za 

nakup reševalnega vozila za Zdravstve-
ni dom Bled. Z rebalansom proračuna 
je zagotovila finančno konstrukcijo in 
izpeljala postopek prijave na razpis 
Ministrstva za zdravje. Reševalno vo-
zilo, sofinancirano s strani Ministrstva 
za zdravje in Osnovnega zdravstva Go-
renjske v skupni vrednosti 168.069,08 
evrov, je Reševalna postaja Bled v za-
četku meseca avgusta že prevzela. S to 
investicijo je reševalna postaja prido-
bila še eno dodatno, popolnoma opre-
mljeno reševalno vozilo. Razširjen vo-
zni park bo tako omogočal nemoteno 
izvajanje prevozov. Reševalna postaja 
ZD Bled je odgovorna za nujne reševal-
ne prevoze kot tudi za nenujne in sani-
tetne,  za vse 4 občine – Bled, Gorje, Bo-
hinj in Radovljica, kar pomeni 34.000 
občanov ter tudi za ogromno število 
turistov in dnevnih obiskovalcev. Na 
območjih teh štirih občin je tudi veliko 
število športnih prireditev svetovnega, 
evropskega in državnega obsega. Novo 
reševalno vozilo za nujno medicinsko 
pomoč bo tako pripomoglo k varnosti 
in kvaliteti službe nujne medicinske 
pomoči in nujnih reševalnih prevozov 

za to področje Gorenjske. Hkrati so ob 
prevzemu novega reševalnega vozila 
štirje partnerji, občini Bled in Gorje, 
Osnovno zdravstvo Gorenjske in Go-
renjske lekarne, podpisali pogodbo 
o sofinanciranju obnove kotlovnice 
v Zdravstvenem domu Bled. Vodstvo 

zdravstvenega doma kot dober gospo-
dar skrbi za vzdrževanje stavbe in oko-
lice ter izboljšuje pogoje pacientom in 
zaposlenim. To potrjuje tudi pred krat-
kim urejena nova kolesarnica.  

 » Martina Hribar Brus
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DOGAJANJA

Gasilski reli na Koprivniku
Članice in člani PGD Gorje smo se 20. julija udeležili ga-

silskega relija, ki so ga organizirali gasilci PGD Koprivnik.
Tekmovanja smo se udeležili z ekipo članic in dvema 

članskima moštvoma, ekipa pa je  štela pet članov in gasil-
sko vozilo. Na poti, dolgi dva km, so bile delovne točke, ki so 
jih sodniki ocenjevali glede na pravilnost izvajanja in čas. 
Na prvi točki je bilo treba premagati dve oviri, tekmovalec 
je moral po navodili ostalih članov ekipe z zavezanimi očmi 
voziti samokolnico s kocko sena, na drugi točki je bila na vr-
sti spretnostna vožnja z vozilom mimo postavljenih ovir, na 
tretjem postanku pa je bilo treba čim hitreje spraviti žogico 
za golf skozi gasilsko cev, dolgo 15 metrov, na četrti je bilo 
postavljanje gasilskega orodja za izvajanje vaje trodelnega 
napada, na peti pa hoja in premagovanje preprek treh članov 
skupaj na enih skakalnih smučeh.

Tekmovanja se je udeležilo 13 moških in 9 ženskih ekip. 
Tekmovanje ni bilo strogo gasilsko, pač pa je bil njegov na-
men tudi druženje! Kljub temu pa so bili sodniki strogi in 
odločili takole:  
– 1. mesto PGD Gorje – ČLANICE
– 1. mesto PGD Gorje – ČLANI
– 3. mesto PGD Gorje – ČLANI

Vsem našim članom iskrena hvala za trud in prosti čas, so 
pa obenem take aktivnosti del našega urjenja in obnovitev 
znanja za pomoč, ko je ta potrebna.

Na pomoč! 
 » Drago Stojc, predsednik PGD Gorje

Upokojenci so tudi pohodniki
Gorjanski upokojenci smo se letos udeležili že prek deset 

planinskih pohodov. Zbere se nas devet do 18 pohodnikov. 
Zdravko, Janez in Ivan vedno poskrbijo za varen prevoz, po 
hribčkih in dolinicah pa nas potrpežljivo vodita prva dva. 
Vsem trem hvala za trud. Vsi nimamo enake kondicije, a "ta 
hitri" radi počakajo "ta počasne", ker smo le skupaj dobra in 
vesela ekipa. 

Na težko pričakovanih ciljih najraje "pomalcamo" in se 
seveda tudi fotografiramo (uradni fotograf Marija). Na poti 
proti domu se vedno radi ustavimo in odžejamo. V Gorje pri-
demo zadovoljni, ker smo osvojili  vrh, za katerega je večina 
od nas prvič slišala. 

Vabljeni, da se nam naslednjič pridružite!
 » Mija Repe
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Programi Medgeneracijskega centra Bled
Na programe se je potrebno pred-

hodno  prijaviti na: hana.premrl@gu-
est.arnes.si, 040 284 550 
Brezplačni programi:
Pametni telefoni, izvajalka Petra 

Dermota, trajanje: 10 ur, OŠ Bled.
Na začetnem programu se boste 
spoznali s pametnim telefonom, 
uporabo osnovnih aplikacij za 
klicanje, pošiljanje SMS in MMS 
sporočil, uporabo fotoaparata, 
brezžičnega omrežja,…  

Nadaljevalni tečaj računalništva, 
izvajalka Petra Dermota, trajanje 
16 ur, OŠ Bled. Nadaljevalni pro-
gram računalništva je namenjen 
vsem, ki že imajo osnovna znanja iz 
računalništva. 

Socialna omrežja, izvajalka Petra 
Dermota, trajanje: 4,5 ur, OŠ Bled. 
Program je namenjen vsem, ki 
računalnik že znate uporabljati 
in bi svoje znanje radi nadgradili 
ter podrobneje spoznali socialna 
omrežja.

Oblikovanje letakov, izvajalka Petra 
Dermota, trajanje 4,5 ur, OŠ Bled. 
Na zelo preprost način se boste 
naučili, kako biti svoj lastni ob-
likovalec letakov, plakatov in vabil! 

Izdelava spletne strani, izvajalka 
Petra Dermota, trajanje: 12 ur, OŠ 
Bled. Za izdelavo spletne strani 
je bilo včasih potrebno pozna-
vanje programskega jezika. Danes 
temu ni več tako. Potrebujemo le 
kvalitetno vsebino, fotografije in 
prosti čas! 

Nadaljevalni tečaj excela, izvajalka 
Petra Dermota, trajanje: 12 ur, OŠ 
Bled. Program je namenjen vsem, 
ki orodje Excel že znate uporabljati 
in bi svoje znanje radi nadgradili 
ter podrobneje spoznali. 

Angleška konverzacija z naravno 
govorko, izvajalka Caroline Ann 
Bernik, trajanje 20 ur, četrtki od 
17.00 do 18. 30, začetek 3.10. 2019, 
Ledena dvorana Bled. V programu 
angleške konverzacije se bomo pos-
vetili zlasti besedišču. Obravnavali 
bomo najrazličnejše teme, se pogo-
varjali in se urili v sporazumevanju.

Angleščina 1, izvajalka Caroline Ann 
Bernik, trajanje 20ur, četrtki od 
18.45 do 20.15, začetek 3.10. 2019,  
Ledena dvorana Bled. Program je 
namenjen začetnikom in vsem, ki 
bi želeli obnoviti znanje. 

Drobni nasveti za zdrav pridelek v 
sadno zelenjavnem vrtu, izva-
jalec Jan Bizjak, Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled,  10.10.2019. 
Stare sorte travniških sadovnja-
kov; zapuščina preteklosti, bogas-
tvo prihodnosti, zlata pramena, 
carjevič, gorenjska voščenka, 
jonatan, krivopecelj, kosmač so 
le nekatere izmed mnogih starih 
sort jablan, ki že desetletja pa tudi 
stoletja lepšajo našo čudovito 
podeželsko krajino. Kdaj jih 
obiramo in do kdaj jih lahko 
skladiščimo, katere so njihove 
dobre in katere malo manj dobre 
lastnosti ter kje lahko kupimo 
sadike posameznih sort so le 
nekatere od tematik, marsikatero 
od okusnih starih sort jabolk boste 
lahko tudi poskusili. 14.11.2019: 
Razstava in degustacija starih 
in novih sort jabolk. Jabolko 
je kralj sadežev, saj pri nobeni 
drugi sadni vrsti oziroma sadežu 
ne boste našli tako široke palete 
okusov in arom na eni ter tako 
obsežne obstojnosti in uporabnosti 
na drugi strani. Okus sadeža poleg 
občutljivosti oziroma odpornosti 
sorte predstavlja  najpomembnejši 
dejavnik pri izboru sadik, za domač 
sadni vrt. Vabljeni na zanimivo in 
okusno predavanje, na katerem 
boste s pomočjo degustacije starih 
in novih  sort jabolk lažje oblikovali 
seznam sadik zaželenih jablan na 
vašem vrtu oziroma sadovnjaku.

Kozmični zdravilni zvoki in no-
tranji smehljaj, izvajalka Mar-
cela Boben, trajanje 21 ur, Ledena 
dvorana Bled. Jogijsko dihanje ali 
pranayama ter kozmični zdravilni 
zvoki kot osnovna dihalna metoda 
v taoističnih sistemih samozdra-
vljenja so več tisoč let stare tehnike 
vzpostavljanja energetskega rav-
novesja v telesu. Spoznali boste 
dihalne tehnike, ki nas poživijo, 
osvežijo ter tehnike, ki nas pomiri-
jo in sprostijo. Naučili se bomo šest 
zdravilnih zvokov, katerih vibra-
cije spodbujajo zdravje notranjih 
organov, čustveno ravnotežje in 
preprečujejo bolezni.   

Kvačkarije, izvajalka Tjaša Schindler, 
trajanje 30 ur, vsak drugi četrtek 
od 9.00 do 10. 30, začetek 4.10. 
2018, Ledena dvorana Bled 
Spoznali bomo osnove kvačkanja, 
naučili se bomo pravilno brati 
navodila. Znanje bomo nadgraje-
vali z raznovrstnimi izdelki. 

Tečaj šivanja za začetnice, izvajalka 
Andreja Jakun, trajanje 15 ur, 
Ledena dvorana Bled. Namenjen 
je popolnim začetnicam v šivanju. 
V programu bomo spoznali stroje 
in materiale, izdelali prevleko 
za blazino, pogrinjek za mizo, 
košarico za kruh, toaletno torbico, 
šal in preprosto kapo.

Posamezne šiviljske delavnice, iz-
vajalka Andreja Jakun, trajanje 12 
ur, Ledena dvorana Bled. Na posa-
meznih delavnicah bomo šivali: 
nahrbtnik (3 ure), torbo na preklop 
(4 ure), drobižnice z okvirjem (2 
uri). Obvezno je predhodno znanje.

Nazaj k naravi, izvajalka Alenka 
Kleindienst Endliher, trajanje 6ur, 
Ledena dvorana Bled. Izdelava 
naravnih ovojev ali folij za shran-
jevanje in nakupovanje hrane. Na 
praktični delavnici bomo izde-
lali krpe iz čebeljega voska in si 
ogledali še ostale načine uporabe 
tovrstnih krpic. To je odlična al-
ternativa plastičnim folijam. Vanje 
lahko ovijete živila, sendvič, kruh, 
sir in prigrizke.

Začetni program keramike, izva-
jalka Tanja Peternel, trajanje 21 
ur. V programu bomo s pomočjo 
različnih tehnik izdelali ploščico 
Bled, okvir za sliko, magnet, uhane.

Izdelava košar iz vrbovih vej, Petra 
Golinar in Tanja Legat, trajanje: 
9 ur, oktober. Na delavnici bomo 
izdelovali košare iz vrbovega šibja.

Jutranja telovadba 1000 gibov z 
društvom Šola zdravja, trajanje: 
Od 1.9.2018 do 31.5.2019, vsak dan  
z izjemo nedelje ob 8.00 in od 1.6. 
do 31.8. 2018  ob 7:30 na Olimpi-
jskem trgu pred Ledeno dvorano 
na Bledu. Vadba poteka 30 minut, 
stoje. Za udeležbo na telovadbi ne 
potrebujete predhodne kondicijske 
pripravljenosti, drage športne op-
reme ali polne denarnice. Vaje so 
preproste in primerne za vsakogar, 
izvajate jih po svojih zmožnostih in 
sposobnostih. 

Možganska aerobika, izvajalka Ana 
Samsa, trajanje 12 ur, Društvo 
upokojencev Bled. Svoj spomin 
lahko urimo, izboljšujemo in krepi-
mo vse življenje, pri katerokoli 
starosti, enako kvalitetno. Z redno 
uporabo se bo vaš spomin izboljšal, 
poleg tega pa se bomo družili, kar 
pomeni, da bomo ustvarili socialno 
mrežo, ki je ena izmed faktorjev, ki 
dobro vpliva na naše možgane in 
sodi v zdrav način življenja.
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Angleščina, izvajalka Metka Smolej, 
trajanje: 18 ur, Društvo upokojen-
cev Bled. V nadaljevanju začetnega 
tečaja angleščine bomo vadili štiri 
spretnosti: branje, razumevanje, 
govor in pisanje, s poudarki glede 
na različne situacije.

Program varne vožnje, Izvajalec 
Gregor Solce, Ledena dvorana 
Bled. V programu bomo obnovili 
znanje o prometnih predpisih in se 
posvetili krožiščem. Tisti, ki boste 
pridobljeno znanje želeli preizkus-
iti tudi v praksi, se boste lahko pr 
javili na praktično polurno vožnjo.

Plačljivi programi
Otroška šola slikanja, izvajalke 

Sergeja Ažman Lapajne, Ana 
Marija Kovač, Kara Kalajžič, 
Romana Žitko, Biserka Lazar in  
Hana Premrl, trajanje 30ur, enkrat 
tedensko, OŠ prof. dr. Josipa Plem-
lja Bled, CENA 70 EUR. Otroška 
šola slikanja je preverjena šola 
slikanja, ki deluje v Avstriji že več 
kot 50 let. Namenjena je otrokom 
med 6 in 11 letom starosti. Otrok 
na tečaju riše poljubne motive, ki 
so plod njegove domišljije. Otrok 
ima pri slikarskem postopku vedno 
glavno besedo, ob tem se razvija in 
spodbuja njegova kreativnost in 
domišljija. Otrok je zelo aktiven, 
on je tisti, ki zastavlja vprašanja 
o svoji sliki. Učitelji, prostovoljci  
imajo vlogo in cilj, da otroke us-
merjajo k iskanju motivov, idej ter 
premisleku o slikanju in slikarstvu. 
Otroci bodo risali na slikarskih sto-
jalih na formatu v velikosti 70x100 
cm ter z osnovnimi barvami. Ob 
koncu tečaja sledi razstava del. S 
programom začnemo oktobra in bo 
trajal do konca maja. 

Šola risanja in slikanja z akademsko 
slikarko lučko šparovec, trajanje: 
enkrat tedensko od 16.30 do 18.45, 
začetek 17.9.2018,  Ledena dvorana. 
CENA 40 EUR na mesec, letno 400 
EUR. Program je zasnovan za celo 
leto in se izvaja kontinuirano po v 
naprej določenem programu. Delo 
poteka v manjši skupini največ 
sedem udeležencev, saj mentorica 
poudarja individualen pristop. 
Otroci bodo v okviru celoletne 
šole spoznali različne risarske ter 
slikarske tehnike in pomen risanja 
in slikanja kot osnove za vse druge 
likovne dejavnosti. Razvijali bodo 
lastno likovno govorico in pred-
stavili likovni zapis v osebnem 
slogu. Razvijali bodo kreativnost 
ter se izpopolnjevali v ročnih 
spretnostih. Kreativnost otrok je 

zelo pomembna, zato se na tečaju 
izvaja individualni pristop dela z 
otroci. Cilj šole je spodbujati otro-
kovo ustvarjalnost skozi proces 
spoznavanja likovne umetnosti. 

Tečaj izdelave mozaika na mrežico, 
izvajalka Urška Ambrožič 
Potočnik, trajanje 30ur, Ledena 
dvorana Bled, CENA 50 EUR.
Na tečaju bomo naredili mo-
zaik na mrežico, ki je osnova pri 
vsaki izdelavi ambientov ali drugih 
mozaičnih projektov, v katere 
vnašamo mozaični dekor. Spoznali 
boste več faz dela, od kreiranja ide-
je, sestavljanja tovrstnega mozaika 
do ambientalnega umeščanja. 
Tečaj je primeren za vse, starejše 
od 15. let. 

Tečaj izdelave dekorativne 3d 
mozaične slike z raznovrstnimi 
materiali (neprosojni stekleni 
mozaik, porcelan, keramične 
ploščice), izvajalka Urška 
Ambrožič Potočnik, trajanje 30ur, 
Ledena dvorana Bled, CENA 50 
EUR. Na tečaju ste dobrodošli vsi, 
starejši od 15 let. Pregledali bomo 
različne materiale, ki so primerni 
za mozaik in njihovo kombiniranje 
med seboj. Namen tečaja je, da se 
naučite kombinirati med seboj ma-
teriale, ki so različni in drugačnih 
debelin – izdelali bomo 3D mozaik. 
Narisali ali izbrali si bomo želene 
dizajne, katere bomo prenesli v 
mozaično sliko in jo na koncu še 
zafugirali.

Italijanščina 1 A1/1, izvajalka Lea 
Novak Kolman, trajanje 24ur, 
ponedeljki od 16.45 do 18.15, Vi-
soka šola za hotelirstvo in turizem 
Bled, CENA 70 EUR. Naučili se 
boste povedati osnovne stvari o 
sebi, opisati svoj dan in razumeli 
boste osnovna navodila. V začetni 
stopnji se postavijo osnovni temelji 
slovnice: samostalnik, pridevnik, 
členi ter uporaba sedanjika. 
Udeleženci ne potrebujete noben-
ega predznanja.

Nemščina 1, izvajalka Tina Papler, 
trajanje: 24 ur, Ledena dvor-
ana Bled, CENA 70 EUR. Na 
začetnemu tečaju boste osvojili 
osnove nemškega jezika. Naučili 
se boste predstaviti sebe in druge, 
kako naročiti hrano in pijačo, kako 
vprašati za pot in še mnogo več.

Nemščina 2, izvajalka Tina Papler, 
trajanje: 24 ur, Ledena dvorana 
Bled, CENA 70 EUR. Program 
je namenjen  tistim, ki so se z 
nemščino že srečali in želijo svoje 

znanje obnoviti in nadgraditi. Po 
kratki obnovitvi osnov bomo prešli 
na bolj zahtevne teme ter se naučili 
pisati razne besedilne vrste.

Začetni tečaj ruščine A1, izvajalka 
Anžela Gregorc, trajanje:  24 ur, 
Ledena dvorana Bled, CENA 70 
EUR. Program boste pričeli s 
pisanjem in branjem ruske abe-
cede. Obravnavali boste naslednje 
teme: spoznajte se, predstavitev 
sebe in drugih, vsakdanje življenje 
(obisk restavracije, trgovine, 
mesta). Naučili se boste imena 
dni, mesecev, letnih časov, 
številk. Spoznali se boste z rusko 
kulturo, tradicijo in kuhinjo. S 
pomočjo dialogov in iger vlog 
boste usvajali novo besedišče. Pri 
slovnici se boste srečali s časi, z 
vprašalnicami, sklanjanjem samo-
stalnika ter spreganjem glagolov.

Nadaljevalni tečaj ruščine A1/2, 
izvajalka  Anžela Gregorc, trajanje:  
24 ur, Ledena dvorana Bled, CENA 
70 EUR. Nadaljevalni tečaj ruskega 
jezika za hotelirje, gostince in 
vse, ki so povezani s turizmom. 
Nadgradili bomo dosedanja znanja 
ruščine ter spoznali specifično 
terminologijo, ki je potrebna za 
učinkovito komuniciranje z rusko 
govorečimi strankami. Veliko 
pozornosti bomo namenili konver-
zaciji.

Vadba za hrbtenico, izvajalka Mar-
jeta Žerovc, trajanje ob torkih in 
petkih od 9.00 do 10.00, začetek 
1.10.2019. 24 obiskov: 30 EUR in 12 
obiskov 15 EUR. Z vajami za hrbet 
boste okrepili hrbtne in trebušne 
mišice, ki vplivajo na telesno 
držo, razgibali sklepe hrbtenice in 
okončin in se naučili vzravnane 
in pravilne drže. Vaj se boste lotili 
postopoma, brez naprezanja in 
predvsem redno.

Nirvana fitness, Petra Pretnar, ob 
ponedeljkih in sredah od 19:00 
do 20:00, 30 EUR, začetek 2.10. 
Kombinacija pilatesa, joge ter 
ritmičnega dihanja. Zelo dobra 
prosti stresu in splošni utrujenosti. 
Za čvrsto in gibljivo telo. Primerna 
je za vse generacije.

Funkcionalne vadbe, Petra Pretnar, 
ob ponedeljkih in sredah od 20:00 
do 21:00, 30 EUR, začetek 2.10. 
Funkcionalne vadbe-krepilne vad-
be za pridobitev moči in izboljšanje 
telesne pripravljenosti. Primerna 
je za vse generacije.
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Ob morju drevesa in grmi, pri nas posodovke
V dopustniških dneh se pogosto 

srečamo z nam manj znanimi rastli-
nami, ki za svojo rast potrebujejo po-
sebne razmere. Lahko jim rečemo 
tudi eksotične rastline, katere pri nas 
lahko vzgajamo le kot posodovke. Ne 
moremo mimo prelepih kaktusov, 
agav, aloa ver, oleandrov, granatnih 
jabolk, limon, mandarin, palm, … Tako 
pri nas kot tudi v sosednji Hrvaški so 
zelo ogrožene palme, saj se je iz dru-
gih držav prenesel že močno razširjen 
škodljivec, imenovan palmin vrtač, ki 
sicer izvira iz Južne Amerike. Metulj-
ček odlaga v liste jajčeca, gosenice jih 
s svojim vrtanjem poškodujejo, zato se 
hitro sušijo. Poleg palminega vrtača se 
pojavljajo tudi palmini rilčkarji, hrošč-
ki z značilnim ozkim ustnim aparatom. 

Rilčkarji pri nas veliko škodo dela-
jo tudi na lovorikovcih. Verjetno vam 
je poznana navadna nešplja, včasih 
rastoča v kmečkih vrtovih, danes pa 
lahko rečemo, da je pozabljena rastli-
na. Nešplja (Mespilus germanica) sodi 
med sadne vrste, plodovi so primerni 
za kuhanje marmelade in sadjevca. 
Zraste preko pet metrov v širino in v 
višino, največkrat je gojena v obliki 
drevesa, lahko tudi grma. Ni zahtevna 
glede tal, edino voda ne sme zastajati, 
uspeva na sončnih legah. V prvih letih 
jo zavarujemo pred mrazom. To je vr-
sta, ki ima razvojne faze skladne z na-
šimi sadnimi vrstami, torej cveti maja, 
rumeno oranžne plodove razvije v no-
vembru, pravi okus dobijo po prvem 
mrazu. 

Na obalah Jadranskega morja pa 
srečamo japonsko nešpljo (Eriobotrya 
japonica). Zelo lepa dekorativna rastli-
na, z dolgimi, kompaktnimi listi z izra-
zitimi listnimi žilami. Na prvi pogled 
nas spominja na gubavolistno brogo-
vito. V poletnem času rastlina miruje. 
Njena vegetacijska doba je povsem 
drugačna od navadne nešplje. Zacve-
tela bo jeseni, plodovi s trdo rumeno 
lupino bodo dozoreli drugo leto v maju 
ali celo v juniju. V plodu so običajno 
tri koščice. V Primorju ni težav glede 
temperatur, prezimi na prostem, v na-
šim razmerah pa jo vsekakor sadimo v 
lonce in jo prezimujemo na toplem, jo 
zalivamo, saj je zima zanjo čas polne 
rasti, cvetenja in nastavka plodov. 

Sprehod po Jadranskih otokih mi je 
na prvi pogled dal misliti, da domačini 
ne skrbijo dovolj za breskve, pred očmi 
sem imela bolezen breskvova kodra-
vost koščičarjev, hkrati tudi pomanj-
kanje vode ... A po bližnjem srečanju z 
rastlino, ki je tako po listih kot tudi po 
plodovih spominjala na breskev, sem 
vedela, da gre za mandljevec. Ozki po-
dolgovati listi, ponekod iznakaženi, na 
nekaterih mestih pa povsem posušeni, 
so nakazovali na dozorevanje. Smolna-
ta zunanja lupina koščičastega plodu 
se je razpirala, pokazala se je že olese-
nela luščina. Močno trda lupina, kate-
re nikakor ne moremo stisniti v pesti, 
pač pa potrebujemo kladivo, v notra-
njosti skriva užitno jedrce, imenovano 
mandelj. Mandljevec sicer cveti belo 
ali rahlo rožnato, cvet je preprost, kar 

nakazuje, da spada v družino rožnic. 
Mandljevec je rastlina toplih podne-
bij, potrebuje prepustna, nevtralna tla 
z veliko kalcija. Potrebno ga je zalivati 
v času nastavka plodov. Rodni brsti so 
tako kot pri vinski trti, na enoletnih 
poganjkih, ki izraščajo iz dvoletnega 
lesa. Lahko ga sejemo, prve plodove 
lahko pričakujemo po štirih letih. 

Septembra bomo v vrtovih pobirali 
tudi večino vrtnin in jih pripravili na 
skladiščenje. 

V tem mesecu, ko so tla še topla, 
presajamo jagode. Sadimo jih na črno 
folijo in poskrbimo za ustrezen način 
zalivanja. Jagode je najbolje gojiti na 
treh delih, tako da imamo enoletne, 
dveletne in triletne sadike. Največ pri-
delka bomo dobili pri triletnih sadikah, 
nato bo količina pridelka upadala. 

Na prosto še vedno sejemo motovi-
lec, zimsko solato, špinačo, blitvo, me-
sečno redkvico, radič. Na prosta mesta 
sejemo podorine, od sredine mese-
ca dalje tudi ozimna žita. Porežemo 
enoletna zelišča, razmnožimo trajna 
zelišča in balkonske rastline. Oskrbi-
mo trajnice, porežemo jim suhe dele 
ter jim dodamo kompost. Septembra 
je tudi čas, da v zemljo damo čebulice 
spomladi cvetočih rastlin, posadimo 
korenike perunik in potonike. Ne po-
zabimo na rez živih mej, režemo grme, 
ki so cveteli poleti. S sajenjem sadnega 
drevja, čebule in česna še počakajmo 
do naslednjega meseca.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Linerino plesno poletje in sedem plesnih zgodb 2019
Sedma sezona Plesne skupine Linera nas je skozi leto-

šnje poletje pospremila s sedmimi plesnimi dogodivščina-
mi. Pravljično število Linerinih sedem let smo zaokrožili 
s plesnimi delavnicami, druženji na zabavah in koncertih, 
nastopi na prireditvah ter pohodniškimi izleti. Plesno pole-
tje smo začeli pri lokomotivi v Naklem, muzeju na prostem, 
kjer smo z uvodno plesno točko pospremili slovenski film v 
Kinu na prostem. Naših plesnih druženj je bilo nekoliko več 
kot le sedem, zagotovo pa nam jih bo za letošnje poletje prav 
sedem ostalo najbolj v spominu. Med drugim čudovit izlet 
na Jezersko, kjer smo po raziskovanju narave in uživanju 
na svežem zraku tudi zaplesali ter se najedli dobre domače 
hrane in posladkali ob dobrotah. Naše plesne čevlje in kav-
bojske škornje smo preizkušali na treh gostinskih lokacijah 
na Gorenjskem. Super plesni nastop nam je zapolnil knjigo 
Linerinih spominov na vaškem večeru pod lipo v Srednji 
vasi v Bohinju, kjer smo se pokazali z Avsenikovo in pa co-
untry Golico ter v irskih ritmih. Plesno pa smo se družili in 
naplesali pozno v noč s skupino Obvezna smer v Cerknem in 
na Vrhniki. Seveda pa nismo mogli mimo country festivala 
naših kolegov plesalcev, ki so ga pripravili ob Zbiljskem jeze-
ru. Tudi tokratne iztočnice za poletna druženja so bile ples, 
druženje in zabava. Ples nas druži, zabava pa motivira. Je še 
kaj lepšega? Je! Več nas je, bolj je zabavno. Na naša druženja 
pa so vedno vabljeni tudi vsi družinski člani. Predvidoma v 
mesecu oktobru bomo tako na široko odprli vrata kultur-
nega doma v Gorjah ter novim plesalkam in plesalcem dali 
priložnost, da se nam pridružite v začetni skupini v Gorjah. 

Mladi z Biosfernega območja Julijske Alpe na taboru poglobili znanje o naravi

Triglavski narodni park je za osnovnošolce Skupnosti šol 
Biosfernega območja Julijske Alpe v okviru projekta LIFE 
Naturaviva: Biodiverziteta – umetnost življenja in v sodelo-
vanju z Mrežo zavarovanih območij v Alpah ALPARC od 9. 
do 13. julija 2019 v dolini Trente pripravil brezplačni Poletni 
tabor TNP 2019 – Biodiverziteta v Trenti. Triindvajset mla-
dih iz osnovnih šol oziroma podružnic iz Radovljice, Gorij, 
Bohinja, Bleda, Jesenic, Žirovnice, Lipnice, Kranja, Nove 
Gorice in Trebnjega ter z Gimnazije Jesenice je spoznava-
lo raznolikost živalstva in rastlinstva, podali pa so se tudi na 
Kriške pode in se tako pridružili mednarodnemu dogodku 
Mladi na vrhu 2019. 

Udeleženci 5-dnevnega tabora v Trenti so na različne na-
čine spoznavali naravni svet s poudarkom na naravovarstvu 
in ohranjanju ter širjenju znanja o biodiverziteti. Biodiver-
ziteta šteje! Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj 

Termin vadbe plesa v vrsti (Line dance) za začetno skupino 
bomo objavili v naslednji številki. Več informacij pa zainte-
resirani lahko dobite pri vaditeljici Teji Perko na telefonski 
številki 041 755 296 in mail: tejper@gmail.com. Pridi in se 
pridruži plesnim zgodbam tudi ti! Plesno predznanje ni 
potrebno, prav tako za tovrsten ples ne potrebuješ plesne-
ga partnerja. Ples v vrsti se pleše tako, da vsi plesalci na isto 
glasbo plešejo enako koreografijo. 

Vadba nadaljevalnih skupin se s poletno-družabnega 
dela seveda nadaljuje tudi v septembru, ko pričenjamo novo 
sezono 2019/2020. Se vidimo!

 » besedilo in foto: Ines Zabret

dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta. 
Zaposleni Triglavskega narodnega parka so za udeležence 
pripravili zanimiva tematska vodenja po Soški poti, ogledali 
so si botanični vrt Juliana in se z gorskim vodnikom poda-
li na Kriške pode. Popoldneve so izkoristili za predstavitev 
dela naravovarstvenih nadzornikov in lovca. Na delavnici so 
udeleženci spoznali, da lovčeva oprema ni samo puška. Po-
dali so se v gozd, spoznali lovišče in opazili srnjad ter kozo-
roge. Pestri so bili tudi večeri: opazovali so nočno nebo, se 
udeležili brezplačnega poletnega kina z ogledom dokumen-
tarnega filma o naravi na Finskem. Po dnevih polnih dožive-
tij so udeleženci svoj zadnji večer preživeli, kot se spodobi. 
Kitara, ples in petje. Na leskovih palicah pa hrenovke!  

Z gorsko turo na Kriške pode so se tako kot mladi v dru-
gih zavarovanih območjih v Alpah pridružili gibanju Mladi 
na vrhu. Na pobudo Mreže zavarovanih območij v Alpah se 
namreč mladi v različnih alpskih državah na isti dan pov-
zpnejo v visokogorje in pozornost namenijo zavarovanim 
rastlinam in živalim ter spoznavanju pravilnega gibanja in 
vedenja v občutljivem gorskem svetu. 

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe povezu-
je 38 osnovnih šol in več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravna-
teljev in učiteljev. Šole so tako vključene v vrsto aktivnosti 
Triglavskega narodnega parka z namenom spoznavanja 
posebnosti našega edinega narodnega parka in spodbuja-
nja odgovornega odnosa do narave in kulturne dediščine. 
Vsebine Triglavskega narodnega parka se tako sistematično 
vključujejo v šole, da bodo mladi spoznavali naš edini naro-
dni park, njegov pomen, o njem razmišljali in bili nanj pono-
sni. Vsebine so za šole skupnosti šol brezplačne.

 » Javni zavod TNP s finančno podporo projekta LIFE NATURAVI-
VA – Biodiverziteta umetnost življenja, Tina Markun
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6. velika nagrada Občine Gorje
Kolesarski klub Gorje je 27. julija 

na Rudnem polju že 6. po vrsti uspešno 
izvedel kolesarsko dirko za VN Občine 
Gorje. Tekmovanja, ki je štelo za Po-
kal Slovenije, se je udeležilo blizu 200 
tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije, 
Avstrije, Italije, Avstralije in Hrvaške. 
Tekmovanje je bilo zanimivo in je po-
tekalo v vseh kategorijah od dečkov, 
deklic, mladincev, mladink do članov 
in članic.

Zmagovalci po kategorijah: dečki 
C: Jan Kirbiš (Perutnina Ptuj), dekli-
ce C: Hana Jeromel (Perutnina Ptuj), 
dečki B: Sven Aleksander Mernik (KD 
Knežjega mesta Celje), deklice B: Katja 
Žvan (KK Gorje), dečki A: Jan Ravbar 
(KK Adria mobil NM), deklice A: Luci-

ja Hočevar (BTC CITY Lj.), mlajši mla-
dinci: Luka Jablanovec (KK Tropovci), 
mlajše mladinke: Pia Galof (BTC CITY 
Lj.), st. mladinci: Gal Glivar (KK Adria 
mobil NM), st. mladinke: Ana Ahačič 
(KK Kranj), članice: Rebecca Wiasak 
(Canberra) med člani elite je bil prvi 
Benjamin Hill iz Avstralije, ki nastopa 
za kontinentalno ekipo Ljubljana Gu-
sto santic.

Od članov KK Gorje in KK Bled so 
se najbolj izkazali Katja Žvan (KK Gor-
je) z zmago pri deklicah B, Rebeka Ro-
tar (KK Bled) z drugim mestom pri ml. 
mladinkah in Uroš Repše (KK Bled) s 
tretjim mestom med člani elite.

 » Marjan Knaflič, KK Gorje

Vzpon na Pokljuko z novim rekordom
28. julija je Kolesarski klub Gorje 

v sodelovanju z Občino Gorje drugič 
zapored organiziral kolesarsko dirko 
Vzpon na Pokljuko, na progi od Zgor-
njih Gorij do Rudnega polja.

Kljub slabemu vremenu je bilo na 
startu 76 tekmovalcev in tekmovalk iz 
Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

Absolutni zmagovalec je bil z no-
vim rekordom proge Matija Rimahazi 
(TOP FIT). Dosegel je čas 37 min in 14 
s, dve sekundi je na drugem mestu zao-
stal Dean Bratuž (TUŠ team), tretji pa 
je bil z zaostankom 23 sekund Andrej 
Jezeršek (KD Alpe). Pri ženskah je bila 
najhitrejša Laura Šimenc (Umag) pred 

Kajo Logar. Laura je dosegla čas 41 min 
in 22 sek, kar bil tudi nov najboljši čas 
pri ženskah.

Organizacija prireditve je bila na 
visokem nivoju, še posebej gre zahvala 
gasilcem iz Gorij za pomoč pri redarski 
službi.

 » Marjan Knaflič

Obletnica Ljudske univerze 
Radovljica

Ljudska univerza Radovljica letos 
praznuje 60-letnico delovanja. Zaba-
va za vse generacije bo v soboto, 14. 9. 
2019. od 14. ure naprej v Grajskem par-
ku v Radovljici. Ob 17.00 bo slavnostni 
dogodek z žonglersko skupino Čupa-
kabra in torto velikanko. Vabljeni!

ZVC vas vabi na sproščanje, 
prvo pomoč in test hoje
Vse bodoče starše ponovno vabimo 

na delavnico Priprave na porod in star-
ševstvo, ki se bo pričela 2. septembra 
2019 ob 19. uri, v sejni sobi Zdravstve-
nega doma Bled. 

Po vročih poletnih dneh ste vablje-
ni na meritve krvnega tlaka, krvnega 
sladkorja in holesterola. Meritve bomo 
izvajali  5. 9. 2019 od 9. do 10. ure, v 
Domu krajanov v Zasipu in 10. 9. 2019 
od 9. do 10. ure, v Kulturnem domu na 
Bohinjski Beli. Priporočamo, da se me-
ritev udeležite tešči. 

Se še spomnite, kako pomagati pri 
anafilaktičnemu šoku? Znate upora-
biti Epipen? Kako pa bi zaustavili ve-
čjo krvavitev? Pridružite se nam 11. 
septembra 2019 ob 9. uri, v sejni sobi 
Zdravstvenega doma Bled, kjer bomo, 
ob svetovnem dnevu prve pomoči, na-
vedene veščine obnovili. 

Zdrav način življenja vključuje 
sproščanje, zato se bomo v torek, 17. 9. 
2019, ob 8. uri, sprostili v naravi. Do-
bimo se pred Zdravstvenim domom 
na Bledu. Priporočamo, da s seboj 
prinesete ležalno podlogo in oblecite 

»Pomembno je, kako  
razmišljate in delujete v tem 

trenutku, to je vse, kar v 
resnici šteje.«

udobna oblačila. Jesenski test hoje na 
2 kilometra bo v petek, 20. septembra 
2019, od 17. do 19. ure. Startna točka bo 
postavljena nad Grajsko plažo. Pridite, 
preizkusite se in ugotovite, kako ste fit.

Prijave na delavnice Priprave na 
porod in starševstvo, Prva pomoč in 
Sproščanje v naravi zbiramo preko e-
-pošte: zvcbled@zd-bled.si  ali po tele-
fonu  030 708 565.

 » Nika Teran

Spoštovani!
Iskreno vabljeni na dan odprtih 

vrat v skupnost Žarek, ki bo v soboto, 
7. 9. 2019, v Bitnjah 17, pri Bohinjski Bi-
strici, od 10. do 14. ure. 

V tem času se bomo družili, pogle-
dali, kaj je novega v naši hiši, mizar-
ski delavnici, po vrtovih, v drvarnici ... 
predvsem pa, kaj je novega v tem, ko 
člani skupnosti rastejo, se razvijajo, 
se vsak dan znova odločajo za pozi-
tivno življenje brez droge, alkohola in 

drugih oblik zasvojenosti. V pogovo-
rih in medsebojnih izmenjavah boste 
spoznali tisto, »kar je očem skrito«, pa 
nastaja in se gradi v globinah vsakega 
člana skupnosti.

Hvaležni smo vam, ker nam s so-
financiranjem omogočate izvajanje 
tega programa in/ali  nas podpirate na 
druge načine, predvsem z zaupanjem v 
naše delo za dobro zasvojenih.

Se vidimo!
 » Ivanka Berčan, mag. soc. dela,  

predsednica društva Žarek
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Spoštovani sobodajalci!
Turistično društvo Gorje je že 

tretje leto v sodelovanju z zavodom 
Turizem Bled organizator prevozov 
s turističnim avtobusom, in sicer v 
času sezone od 15. 6. do 15. 9. 2019, 
vse dni v tednu, na območju občin 
Gorje in Bled.

Gostje sobodajalcev, ki so člani 
TD Gorje, imajo prevoz s shuttlom 
na podlagi izkaznice brezplačen. 
Vsi sobodajalci, ki se želite včlaniti v 
društvo, lahko to storite na podlagi 
pristopne izjave in plačila članarine. 
Pristopno izjavo najdete na spletni 
strani društva www.vintgar.si. Za 
več informacij pokličite 051 413 104.

 » Turistično društvo Gorje

Radovljiški skavtski voditelji obiskali  
program Društva Žarek

5. avgusta so skavti obiskali pro-
gram komune skupnosti Žarek in z 
nami preživeli ves dan. 

Spoznali in podelili so življenje v 
skupnosti. Skupaj smo delali, kuhali, 
vozili in zlagali drva, jedli, peli, se ko-
pali v Savi, pekli torto, si izdelali lesene 
mucke ter predvsem podelili življenj-
ske izkušnje. Prinesli so tudi veliko 
smeha, pesmi in veselja v skupnost. Bil 
je res lep dan in ostaja nam za spomin 
njihovo vodilo: Narediti vsak dan eno 
dobro delo. 

Naslednji dan pa so skavti, ki se 
usposabljajo za vodnike, obiskali otro-
ke in mlade iz dnevnega centra: NAJ 

MLADIH NE VZGAJA ULICA na Jese-
nicah. Gre za skupino študentov, starih 
med 20 in 23 let, polnih energije, de-
lavnosti in praktičnega znanja. Otroke 
in mlade so popeljali v svet skavtskih 
veščin in jih učili delati vozle, zapestni-
ce, enostavna nosila, dopoldne pa so 
popestrili tudi z glasbo: prepevanjem 
in igranjem na inštrumente. 

Otroci in mladi so bili druženja zelo 
veseli, še posebno, ker je bilo obogate-
no s praktičnimi izkušnjami in igrami. 
Srečanje smo zaključili s pripravo ko-
sila in se poslovili s skavtskim pozdra-
vom.

 » Ivanka Berčan in Veronika Šuštar

91 let gospe Angele Šterk 

Za enaindevetdeseti rojstni dan 
smo na njenem domu v Zgornjih Gor-
jah voščili gospe Angeli! Naša Potokar-
jeva Angela je zelo zanimiva in vesela 
gospa. Za voščilo smo najprej nazdra-
vili in skupaj zapeli »Kol'kor kapljic, 
tol'ko let«. Rada je v veseli družbi. 

Pri njej je harmonika vedno na 
prvem mestu. Najprej si jo je nadela 
z moževo pomočjo in nam zaigrala. 
Prva pesem je bila za blagoslov, da je 
bilo praznično popoldne lepše. Ve-
dno je rada igrala, zato je za vsakega 
izmed nas izbrala po eno pesem in jo 
»odšpilala«. V veliko veselje ji je, da 
igra množici poslušalcev. Bila je na 
mnogo krajih in s harmoniko je ve-
dno veselje. Pravi, da ji je zadnje čase 
»prijateljica« harmonika postala zelo 
težka. V muzejčku ima kar pet harmo-
nik, najstarejša je stara devetdeset let. 
Pravi, da ima toliko harmonik zato, ker 
je raje kupila novo harmoniko kakor 
pa novo obleko. Pokazala nam je svoj 
muzejček, ki je zelo zanimiv, v njem je 
veliko spominčkov in še več spominov. 
Ob vsakem predmetu se je spomnila 
dogodka, zakaj ga je dobila in nam ob 
njem pripovedovala zgodbo. Tam so 
fotografije, narodna noša, slike in vse, 
kar se le v muzeju lahko vidi. Zdaj kuha 
predvsem mož Martin, ker gospa An-

gela zaradi bolezni ne more več. Pove-
dala je, da ima najraje z ocvirki dobro 
zabeljene ajdove žgance. Z možem 
Martinom se poznata že šestdeset let, 
poročena pa sta 54 let. Živita v svoji 
hišici pri Potokarju. Povedala nam je 
naslednjo pesem Hišica naša:

 Ob potočku bistre vode 
 naša hišica stoji,
 skoz' njo mi žubori studenček,
 ki se je moč napiti ni. 
Res je popoldne kar zbežalo in, če 

prej ne, se bomo spet srečali ob nasle-
dnjem rojstnem dnevu.

 » Marija Jakopič, Rdeči križ Gorje

92 let gospoda Janeza  
Torkarja

Gospoda Janeza Torkarja smo 
obiskali za njegov 92. rojstni dan na 
njegovem domu v Spodnjih Gorjah. 
Predstavniki Rdečega križa, občine in 
Društva upokojencev Gorje smo mu 
zaželeli zdravja in dobre volje še na-
prej. Praznovali smo skupaj z doma-
čimi. Nazdravili smo z zdravljico in 
pogovor je lažje stekel. Našega obiska 
je bil zelo vesel in bil je dobro razpolo-
žen. Razume vse, govori pa zelo težko. 
Po poklicu je bil »drejar« v železarni in 
rad se pogovarja o svojem takratnem 

91 let gospe Veronike Lipovec

delu, ker je imel rad svoj poklic. Najra-
je je izdeloval velike stvari, na primer 
valje, majhne predmete pa je prepustil 
drugim. Vsakega obiska se zelo raz-
veseli, saj mu čas tako hitreje mine. Z 
obiskovalci rad popije kavico. Včasih 
je skuhal vedno kakšno skodelico več, 
da je lahko potem povabil sosedo na 
obisk. Zaželeli smo mu še naprej dobre 
volje in čim več zdravja. 

 » Marija Jakopič, Rdeči križ Gorje

Tudi na Trbiče k Pavovcu smo se 
podali v začetku avgusta, na praznova-
nje 91. rojstnega dne. Gospa Veronika, 
Pavovčeva mama Vera, kot jo vsi po-
znamo, je praznovala svoj visoki jubi-
lej. Zdravja in dobre volje smo ji voščili 
predstavniki Rdečega križa, občine 
in Društva upokojencev Gorje. Sku-
paj smo nazdravili in zapeli »Kol'kor 
kapljic, tol'ko let«, da je pogovor lažje 
stekel. Pogovarjali smo se o vsakdanjih 
dogodkih in o delu, ki ga na kmetiji ni-
koli ne zmanjka. Primerjali smo delo 
na kmetiji včasih in danes, so kar veli-
ke razlike. Mama Vera je Mostarjeva iz 
Zasipa, tudi tam je kmetija.

Da čas hitreje mine, gleda televizijo, 
bere knjige in časopise. Kar ne more se 
navaditi, da ata, moža Joža, ni več med 
njimi. Čas nam je hitro minil, dogovo-
rili smo se, da se ob letu zopet srečamo.

 » Marija Jakopič, Rdeči križ Gorje
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Ovčarski bal na Zatrniku
V soboto, 7. 9. 2019, bo na Zatrniku potekal Ovčarski 
bal. Gre za kulturno-zabavno prireditev, ki je namenjena 
obujanju oziroma ohranjanju tradicionalnih običajev, 
povezanih z ovčarstvom in zaključkom pašne sezone 
ter promociji turizma na Gorenjskem.

Udeleženci prireditve bodo imeli na izbiro široko  
ponudbo jedi in pijač, zabavali pa se bodo lahko tudi s 
plesom in »kegljanjem za jarca«. Poskrbljeno bo tudi za 
najmlajše. Vabljeni!

Program prireditve je naslednji:

Ob 11.00 Začetek Ovčarskega bala in nastop   
 ansambla Karavanke
Od 11.45  Nastop Folklorne skupine Bled
Ob 12.00  Program za otroke s Čarodejem Janom 
Ob 12.30  Nastop Godbe Gorje
Ob 12.45  Pozdrav organizatorja prireditve
Ob 13.00  Prihod 150 ovac s Stare Pokljuke
Ob 13.15  Prikaz tradicionalnih ovčarskih običajev
Ob 13.45  Pozdravi častnih gostov
Ob 14.00  Nastop ansambla Karavanke
Ob 14.30  Program za otroke s čarovnikom
Ob 15.00  Nastop Folklorne skupine Bled
Ob 15.15  Nastop Gorjanske godbe na pihala
Od 15.30 dalje  Nastop ansambla Karavanke

Ovčarski bal na Zatrniku
Po več zaporednih letih spanca se 

Zatrnik znova prebuja. Domačini smo 
se odločili, da se povežemo in skupaj 
ponovno organiziramo nekoč prilju-
bljeni zatrniški »Ovčarski bal«. Gre za 
kulturno-zabavno prireditev, ki je na-
menjena obujanju oziroma ohranjanju 
tradicionalnih običajev, povezanih z 
ovčarstvom in zaključkom pašne se-
zone, ter promociji turizma v Občini 
Gorje. Temu je prilagojen tudi pro-
gram prireditve.

Organizacija javne prireditve niti 
približno ni enostavna, saj terja pri-
dobivanje in predložitev (pre)mnogih 
soglasij in dokazil v precej zbirokrati-
ziranih postopkih. A z dobro voljo se 
da premagati vsakršne ovire in te volje 
nam ne primanjkuje. 

Izvedba ovčarskega bala temelji na 
prostovoljnem delu številnih Gorjan-
cev na čelu z gasilci PGD Gorje. V veli-
ko oporo so nam tudi pretekle izkušnje 

gostinca Staneta Marenka z organiza-
cijo tako velike prireditve ter dejstvo, 
da bo prireditev potekala na prostem 
v neposredni bližini gostilne Pr' Jagru.

Na ovčarskem balu pričakujemo ve-
liko ljudi, še zlasti, če bo vreme zdržalo. 
Vremenska napoved nas pravzaprav še 
najbolj skrbi, saj bomo v primeru dežja 
prireditev primorani prestaviti. 

Ovčarski bal je namenjen vsem 
generacijam obiskovalcev. Odrasli se 
bodo zabavali ob zvokih Godbe Gorje 
in plesali po taktih ansambla Karavan-
ke, otroke bo navduševal čarodej,vsi 
pa bodo imeli priložnost uživati ob 
nastopu folklorne skupine Folklorno 
društvo Bled in opazovati tradicio-
nalne običaje, kot so striženje ovac ali 
pletenje iz ovčje volne. Na štirinajstih 
stojnicah bo mogoče dobiti ovčji, kravji 
in kozji sir, zatrniški med, izdelke do-
mače obrti in seveda nepogrešljive do-
brote za otroke. Za odlično gostinsko 

ponudbo tradicionalnih jedi bo seveda 
poskrbljeno tako, da udeležence čaka 
kar nekaj kulinaričnih presenečenj.

Ovčarski bal ne bo minil brez neka-
terih uglednih častnih gostov, kar bo 
dalo prireditvi še dodaten pomen. 

Močno upamo, da nam bo uspelo 
pridobiti določeno finančno podporo 
v obliki sponzorstva ali donacije, saj 
stroški izvedbe ovčarskega bala niso 
majhni. Zato smo med drugim povabi-
li Občino Gorje in Turistično društvo 
Gorje, da nas podpreta. 

Menimo, da je ovčarski bal v intere-
su vseh v Gorjah, ki se zavzemamo za 
uravnoteženi razvoj  turizma, hkrati pa 
čutimo tudi moralno dolžnost, da skr-
bimo za ohranjanje več stoletnih obi-
čajev in tradicij v našem okolju.

Se vidimo na Zatrniku v soboto, 7. 9. 
2019!

 » Aleš Zalar, predsednik vaškega odbora 
Krnica Občine Gorje
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Rojstnodnevne zabave
Cross treningi, Pilates, Senior vadba

www.moj-klub.si
Naj Moj klub postane Vaš klub.

Fotografija: nastop iz Gorij na zaključni predstavi v Festivalni dvorani
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Čebelarstvo Ambrožič
Selo pri Bledu 26,4260 Bled
041/227 407, 041/657 120
www.kralov-med.si

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.

POGREBNE STORITVE

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

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.

Foto: Miro Zalokar
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*Cena velja za model Renault Captur je Zen TCe 90 in že vsebuje redni popust v višini 2.300 € in popust staro za novo 400 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 600 €.
**5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih 
nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
 
Poraba pri mešanem ciklu 5,3–6,8 l/100 km. Emisije CO2 138–154 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0185–0,0299 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002–0,00026 
g/km. Število delcev (x1011): 0,1–5,3. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.
Renault priporoča renault.si

 Že za 

12.740 €*

5 let podaljšanega jamstva**

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

+

CAPTUR
SUV Renault

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

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

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

GOZD BLED
kmetijsko gozdarska 

zadruga z.o.o.

Odprto vsak dan 7 - 19, sobote 7 -13

ORODJE ZA VRT           FISKARS
(vrtne škarje, žage, lopate, noži, vile, ...)

BLEJSKI SIR 
PO UGODNI CENI

DOMAČE DOBROTE 

(jabolčni krhlji, piškoti, rezanci, testenine, sokovi, 
čaji, med, likerji, vložena zelenjava, olje, kis, moka, 

ješprenj, kaša, pirini kosmiči ...)

ŽELEZNINA
(vijaki, žičniki, svedri, orodje     UNIOR  )

SUHOMESNI IZDELKI
(hrenovke, klobase, salame, paštete, suho meso, 

zaseka, ocvirki, ...)

MLEČNI IZDELKI
(sir, jogurti, maslo, skuta, mleko, ...)

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

olja in maziva za traktorje, ...)

PROGRAM ZA 
ZALIVANJE 

IN 
NAMAKANJE 

CLABER

VISOKOTLAČNI 
ČISTILCI STIHL

ORODJE ZA VRT          FISKARS

(vijaki, žičniki, svedri, orodje     UNIOR  

MOŽNOST NAKUPA DARILNIH 
BONOV

PROGRAM ZA VLAGANJE
(steklenice, kozarci, pokrovi ...)

SREDSTVA ZA ZAŠČITO ZELENJAVE,
RASTLIN IN ROŽ

OGLJE ZA ŽAR

TRAJNICE IN ENOLETNICE ZA 
GREDICE IN GROBOVE

OZIMNICA
(krompir, čebula, česen, jabolka, ...)

LESENE GAJBICE ZA 
SHRANJEVANJE PRIDELKOV

SADIKE IN SEME JESENSKE 
ZELENJAVE

 

PRODAJA IN SERVIS PROGRAMA STIHL, 
PRODAJA GOZDARSKE OPREME

AKCIJA VELJA SAMO PRI POOBLAŠČENIH TRGOVCIH 
STIHL V ČASU OD 24. 8. DO 18. 10. 2019 OZIROMA DO 
ODPRODAJE ZALOG.

HRANA ZA HIŠNE LJUBLJENČKE

AKUMULATORJI TOPLA IN BANNER

PLINSKI GORILNIKI
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE, OGLASI

• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA  
(holesterol, sladkor)
v sredo, 04. septembra ob 08:30 v prostorih Društva  
upokojencev Spodnje Gorje
v četrtek, 12. septembra ob 08:30 v sejni sobi občine 
Gorje

• Dan odprtih vrat Skupnosti Žarek
v soboto, 7. septembra od 10. do 14. ure, Bitnje 17,  
Bohinjska Bistrica

• OVČARSKI BAL na Zatrniku
v soboto, 7. septembra s pričetkom ob 11. uri

• SREČANJE STAROSTNIKOV nad 90 let skupaj s 
svojci; v organizaciji KO RK Gorje
v petek, 13. septembra ob 15. uri v Gorjanskem domu

• KOLESARJENJE V KRMO in BALINARSKI 
TURNIR v R´čici  - organizira DU Gorje
v petek, 20. septembra;  zbor balinarjev ob 8. uri na 
balinišču, kolesarjev ob 9. uri pri Maxi baru

• TEST HOJE NA 2 km 
v petek, 20. septembra od 17. do 19. ure na Bledu nad 
Grajsko plažo
Test organizira Ekipa zdravstveno vzgojnega centra 
Zdravstvenega doma Bled

• SLOVESNOST OB 75-LETNICI POŽGANE  
RADOVNE
v soboto, 21. septembra ob 11. uri pri spomeniku 
»ROKA« v Radovni
Slavnostni govornik bo minister za notranje zadeve 
Boštjan Poklukar

• RAZSTAVA GOB v Gorjanskem domu v organizaciji 
Gobarskega društva Gorje
Odprtje razstave v petek, 27. septembra ob 09. uri
Razstava bo na ogled v petek in soboto, 27. in 28. septem-
bra od 08. do 19. ure

*Kuponi se ne seštevajo in veljajo tudi za izdelke v akciji

KUPON AVGUST
2019

Kupon velja v septembru 2019    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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

Trgovine:

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

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

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121NA IZBRANI ARTIKEL
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10 %
PETJE / klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna
KITARA / klasična, električna in bas kitara
HARMONIKA / klavirska in diatonična
KLAVIR

MUZIČARNA 
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

informacije in cenik: www.muzicarna.com 
kontakt: klemen.torkar@gmail.com, 041 607 451
Podhom 64b, 4247 Zgornje Gorje

vpis v šolsko leto 
2019/20

kamnoseštvo

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

www.kamnosestvo-vurnik.si

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

preverite ponudbo na:


