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Občinski nagrajenci prejeli priznanja

Gorjanski dom letošnji predpra-
znični večer ni gostil občinskih na-
grajencev in obiskovalcev, željnih 
kulturnega programa v izvedbi naših 
osnovnošolcev. Žal je epidemija virusa 
in z njo povezanih ukrepov zaustavila 
družabno življenje in preprečila zbira-
nje večjih skupin ljudi. Občina Gorje 
se ob upoštevanju varnostnih ukrepov 
ter varovanja zdravja ni odločila niti za 
slovesnost na prostem. V kolikor smo 
s tovrstno odločitvijo ohranili zdrav-

je vsaj ene osebe, smo naredili prav. 
Župan je občinske nagrajence gostil v 
najožji možni sestavi in jih je ravno za-
radi tega lahko še bolj pristno in oseb-
no nagovoril. Tokrat je bila občinskim 
nagrajencem resnično namenjena vsa 
pozornost. Ob klepetu v hladni poletni 
senci je popoldne zaobjela sproščenost 
in pristnost. Gorjanke in Gorjanci, Re-
beka Hudovernik, Toni Repe, Klemen 
Repe, Jože Bernik in Jakob Por, ki so 
se zapisali v gorjansko zgodovino, po-

leg priznanja in šopka zaslužijo še vaš 
aplavz. Računamo, da jim ga boste lah-
ko namenili ob naslednji priložnosti, 
ko bo spet možnost druženja. Letos je 
bilo torej malo drugače, kot pravi eden 
izmed nagrajencev, polno domačnosti 
in zelo prijetno. 

Iskrene čestitke nagrajenki in na-
grajencem in veliko uspehov tudi v pri-
hodnje!

 » Martina Hribar Brus
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Spoštovane Občanke  
in Občani,

prejšnji mesec sem pisal o 
sprostitvi ukrepov in o skoraj-
šnjem ponovnem utirjenju vsak-
danjika, kot smo bili vajeni. Pa se je 
vse ponovno zaostrilo in se še zao-
struje. Očitno vojne še nismo do-
bili, saj kaže, da vstopamo v novo 
bitko z virusom. Upam, da bolj ra-

zumni in bolj izkušeni. Pisal sem o spremembah v življenju, 
ki so stalnica. Epidemija, ki je zaznamovala letošnje leto, bo 
vzrok mnogim spremembam, ki jih bomo morali sprejeti, se 
jim prilagoditi in složno z njimi živeti. Vse niso in ne bodo 
negativne, nekatere pač in za te bomo morali najti nadome-
stilo, ki nam bo povrnilo užitke in dobro voljo.

Zaradi epidemije smo bili prikrajšani za letošnjo občin-
sko proslavo, prav tako, kot bomo prikrajšani za slovesnost 
pod hribom Revovca v spomin padlim talcem. Slovesnosti 
s kulturnim programom ni odgovorno organizirati, kajti 
zdravje šteje največ. Talcem se bomo poklonili s polaganjem 
venca in prižgano svečko, vi pa jim namenite dobro misel in 
zahvalo za njihova junaštva. 

V tem času, ko množična druženja niso dovoljena, je pri-
ložnost, da se posvetimo družini in našim najbližjim. Prilo-
žnost, da najdemo pot do sebe in pogled vase. Včasih se tudi 
od sebe preveč oddaljimo in rutinsko ter samoumevno drvi-
mo skozi dneve, tedne, mesece, ... 

Marsikomu so se plani za letošnji letni dopust podrli, 
vendar upam, da si tega ne ženete preveč k srcu. V kolikor 
ste oškodovani v finančnem smislu, se lahko tolažite s tem, 
da je to mogoče cena vašega ohranjenega zdravja. Kajti, kar 
resnično šteje, pa naj se sliši še tako klišejsko, je vendarle 
zdravje. Škoda, da se tega premalo zavedamo takrat, ko ga 
imamo. Poskušajmo ozavestiti vsak naš dan, vsak trenutek 
in bodimo hvaležni. Hvaležni za vse in vsakogar, ki nam pri-
de na pot in nas razvedri, pomiri, napolni z energijo. Tudi 
tisti, ki nas užali, razjezi, prizadene, nam nekaj da. Dá nam 
zavedanje, česa nočemo in nauči nas, od česa se moramo od-
makniti.

Vsak naj najde pravo mesto zase in prave ljudi okoli sebe. 
In vsak dan začnimo z nasmehom!

 » Vaš župan Peter Torkar
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Obvestilo
za vložitev vlog na drugi rok na Javni razpis za dodelitev 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Gorje v letu 2020

V glasilu Občine Gorje Gorjanc, št. 120, ki je izšel 26. 
3. 2020, je bil objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in po-
deželja v Občini Gorje v letu 2020.

Prosta sredstva so še na ukrepu 5 – Pomoč za nalož-
be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji – de minimis in 
ukrepu 7 – Pomoč za nove investicije za delo v gozdu. 
Za ta dva ukrepa upravičenci vložijo vloge do vključno 
28. 8. 2020.

V obdobju od 16. 8. 2020 do 28. 8. 2020 upravičenci 
vložijo vloge za ukrep 8 – Podpora delovanju društev s 
področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Številka: 430-0009/2020-8
Zgornje Gorje, 1. 7. 2020

 » Občinska uprava Občine Gorje

Občinska uprava Občine Gorje obvešča, da je bil v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 35/2020, z dne 3. 7. 2020 in na spletni strani 
Občine Gorje na naslovu www.gorje.si – zavihek OBVESTILA IN 
OBJAVE objavljen 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE PROGRAMA 
ALI PODROČJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI 
GORJE ZA LETO 2020.

Rok za oddajo vlog na Občino Gorje je petek, 21. 8. 
2020. 

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v sprejemni 
pisarni Občine Gorje.

 » Občinska uprava Občine Gorje

Lekarna Bled dežurna do oktobra
Zaradi obnove Lekarne Jesenice bo lekarna Zlatorog 

Bled odslej vse do začetka oktobra dežurna vsako nedeljo od 
9. do 17. ure. Nedeljsko dežurstvo je namenjeno predvsem 
izdaji zdravil na podlagi receptov iz dežurnih ambulant. 

Sicer je lekarna od ponedeljka do petka odprta od 7.30 do 
20. ure, ob sobotah pa od 8. do 18. ure.

 » RP
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Opozorilo zaradi malomarno vzdrževane vegetacije ob občinskih in državnih cestah
Na podlagi prijav, pregledov in nad-

zorov ugotavljamo, da veliko lastnikov 
oziroma sosedov ob občinskih in dr-
žavnih cestah vegetacije ne vzdržuje 
skladno s predpisi, kar bistveno vpliva 
na prometno varnost vseh udeležencev 
v prometu, še najbolj pa na najšibkejše 
skupine – pešce (starejši in otroci), ki 
so, predvsem slednji, s septembrom 
zopet več prisotni v prometu.  

Zaradi malomarno vzdrževane ve-
getacije ob cestni infrastrukturi na do-
ločenih odsekih prihaja do drastičnega 
zmanjšanja prometne varnosti, pred-
vsem zaradi omejene ali celo blokira-
ne preglednosti in zaradi vegetacije, ki 
posega v cestni svet in s tem vpliva na 
nepravilno vožnjo vozil ali onemogo-
ča normalno in varno pot pešcev. Vse 
te okoliščine bistveno povečujejo mo-
žnosti prometnih nesreč.    

Predpisi določajo, da v območju ni-
vojskega križišča cest, križišča ceste z 
železniško progo ali v območju cestnih 
priključkov na občinsko/državno cesto 
ter na notranji strani cestnih krivin ni 
dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli ve-
getacije ali postaviti objektov, naprav 

itd., kar bi oviralo preglednost cest in 
križišč ali priključka. Lastnik obce-
stnega drevja in grmovja mora skrbeti, 
da je svetlobni profil cestnega telesa 
prost. V bližini križišča občinske ceste 
v ravnini z drugo cesto ali železniško 
progo v ravnini (pregledni trikotnik) 
ter na notranjih straneh cestnih krivin 
(pregledna berma) ni dovoljeno sadi-
ti dreves, grmovja ali visokih poljskih 
kultur, postavljati predmetov in na-
prav ali storiti karkoli drugega, kar bi 
oviralo preglednost občinske ceste ali 
železniške proge (polje preglednosti). 

Lastniki oziroma uporabniki ze-
mljišč morajo ob občinski cesti ali 
pločniku redno rezati veje dreves, žive 
meje, trte ali drugih visokih nasadov ali 
poljščine, tako da ne segajo na občin-
sko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo 
ali onemogočajo preglednosti ali dru-
gače ovirajo ali ogrožajo promet.

Globe za neupoštevanje tovr-
stnih predpisov so do 500 evrov za 
posameznika.

Ograja ali živa meja v bližini križ-
išča občinske ceste v ravnini z drugo 
cesto, hišnim dovozom ali železniško 

progo v ravnini (pregledni trikotnik) 
ali na notranjih straneh cestnih kri-
vin (pregledna berma) je lahko visoka 
največ 0,6 m od nivelete ceste in od-
maknjena od roba ceste (bankine) naj-
manj 0,5 m.

Nadzorni organ lahko odredi zniža-
nje ograj ali živih mej, obrez dreves in 
znižanje in zožitev drugih ovir, če tak 
ukrep narekuje nepreglednost ceste, 
križišča ali varnost prometa. Če lastnik 
oziroma uporabnik zemljišča ovire 
ne odstrani, jo na njegove stroške od-
strani izvajalec vzdrževanja občinskih 
cest.

Opozarjamo, da je potrebno za 
vegetacijo skrbeti skozi celo leto 
in skrbeti, da je zagotovljeno mi-
nimalno polje preglednosti in nor-
malna uporaba ceste.  

Medobčinski inšpektorat in redar-
stvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica bo v primeru prijave 
in ugotovljene nepravilnosti zoper la-
stnika uvedel postopek skladno z dolo-
čili Zakona o inšpekcijskem postopku 
in Zakona o prekrških. 

 » Mag. Gregor Jarkovič, občinski inšpektor

Komet Neowise nad Gorjami
Komet Neowise je 27. marca le-

tos odkril ameriški vesoljski teleskop 
Wise, po katerem ima tudi ime (ura-
dno ime kometa je sicer C/2020 F3 
(NEOWISE)). Gre za najsvetlejši ko-

met od kometa Hale-Bopp, ki je mimo 
Zemlje potoval leta 1997. 20. julija ga je 
okoli 23. ure fotografiral Miro Zalokar 
na Obočnici. Uporabil je fotoaparat 
Canon EOS 5D Mark IV, objektiv Ca-

non EF 16–35mm, 30s, f5,6, ISO 3200 
s stojalom, drevo je osvetljeval z bate-
rijo.

 » RP, foto: Miro Zalokar



Gorjanc

4

AKTUALNO

Zatrnik je postal naselje

Gorjanski občinski svet je na seji 1. 
7. 2020 ustanovil novo naselje Zatrnik. 
Pobuda velike večine lokalnih prebi-
valcev, podprta s prizadevanji vaškega 
odbora Krnica, je tako doživela polno 
uresničitev. Relativno zapleten po-
stopek oblikovanja novega naselja je 
tekel gladko, ker smo vsi, ki smo bili 
vključeni v ta projekt, dobro sodelovali 
in stremeli k istemu cilju. Strokovnja-
kom Javnega zavoda Triglavski na-
rodni park gre tako zahvala za pomoč 
pri načrtovanju meja novega naselja, 
Geodetska uprava RS je pomembno 
prispevala z izdelavo prostorskega 
elaborata, Vlada RS oziroma njena Ko-
misija za standardizacijo zemljepisnih 
imen je zelo hitro podala svoje soglasje 
glede imena naselja, občinska uprava, 
župan in na koncu svetnice ter svetni-
ki Občine Gorje pa so zagotovili polno 
strokovno in politično podporo usta-
novitvi naselja Zatrnik. Lahko bi rekli, 
da gre za vzoren primer dobre prakse 
pri načrtovanju in izvrševanju zadev 
lokalne samouprave, saj je iniciativa 
potekala »od spodaj navzgor« (in pri 
tem nimam v mislih nadmorske viši-
ne), kar je omogočilo polno uresničitev 
interesov Zatrničanov.

Ti interesi so usmerjeni v nadaljnji 
razvoj tega kraja, najprej z vzposta-
vitvijo osnovne infrastrukture, ki bo 
omogočala normalno bivanje. Osnutek 
sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta zato že predvide-
va sprejem podlag, ki bodo zagotovile 

izgradnjo vodovoda in s tem dostop 
do pitne vode vsem prebivalcem Zatr-
nika. Temu bo logično morala slediti 
tudi izgradnja ustrezne komunalne 
čistilne naprave. Vaški odbor Krnica je 
že sprožil tudi postopek za novo pro-
metno ureditev, saj skozi naselje po-
teka državna cesta, na kateri je nujno 
potrebno zagotoviti umiritev prometa, 
pa tudi prehod za pešce, ki poleti pre-
hajajo cestišče zaradi ogledovanja Po-
kljuške soteske, pozimi pa zaradi po-
vezanosti smučarskih prog. Še posebej 
kritična sta odseka pred gostinskima 
lokaloma Pri Jagru in Anžk zaradi iz-
postavljenosti otrok kot najranljivej-
ših udeležencev v prometu. Strokov-
njaki Direkcije za ceste pri Ministrstvu 
za infrastrukturo so že opravili ogled 
in slediti bo morala priprava projektne 
naloge, ki jo bosta usklajevali omenje-
na direkcija in Občina Gorje.

Prioritetno bo potrebno ponovno 
vzpostaviti tudi redno avtobusno po-
vezavo Zatrnika z Bledom in Pokljuko, 
saj je trenutno najbližje postajališče v 
Krnici od Zatrnika oddaljeno 4,5 km. 
Dogovorjeno je tudi, da bo Telekom 
Slovenije v kratkem okrepil signal mo-
bilnih komunikacij na širšem območju 
Zatrnika in omogočil povezavo z optič-
nim vodom. Gospodarska oživitev Za-
trnika je usmerjena v celoletno rekre-
acijsko-turistično ponudbo. Slednja 
je doživela polno podporo v okviru 
nedavnega posveta o razvoju turizma 
v Gorjah, ki ga je organiziralo Turistič-

no društvo Gorje. Posebno priložnost 
za promocijo in razvoj turistične po-
nudbe predstavlja projekt »Zimska vas 
Zatrnik 2021«, ki bo del programa sve-
tovnega prvenstva v biatlonu februarja 
prihodnje leto. Tudi ta projekt nastaja 
v tesnem sodelovanju med gorjanski-
mi in blejskimi deležniki in samo epi-
demija lahko prepreči njegovo izvedbo.

Vzpostavitev naselja Zatrnik bo ne-
dvomno dodatno spodbudila naša sku-
pna prizadevanja za nadaljnji razvoj 
tega prelepega kraja in za okrepitev 
turistične ponudbe v celotnih Gorjah. 
V imenu vaškega odbora Krnica se za-
hvaljujem vsem, ki ste prispevali k na-
stanku novega naselja Zatrnik.

 » Aleš Zalar, predsednik vaškega  
odbora Krnica

Promet v Podhomu
Glede na turistično sezono in pri-

lagojen prometni režim v vasi Podhom 
smo na lokaciji od železniške postaje 
proti centru vasi namestili prikazo-
valnik hitrosti. S tem želimo pridobiti 
podatke o doseženih hitrostih na tem 
delu in po potrebi pripraviti ukrepe za 
umirjanje prometa. Vse udeležence v 
prometu prosimo za strpnost, upošte-
vanje prometnih predpisov, prilagodi-
tev vožnje danim razmeram in kar je 
najpomembneje, varovanje ranljivih 
skupin. 

 » Občinska uprava Občine Gorje
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Poziv lastnikom gozdov
V Sloveniji zaradi podlubnikov 

do konca junija 2020 označenih 
za posek in posekanih za preko 
300.000 m3, na Zgornjem Gorenj-
skem 75.000 m3 smrek

Do konca junija 2020 je Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS), Območna 
enota Bled, za posek zaradi podlubni-
kov označil za 75.000 m3 dreves smre-
ke, posekanih pa je bilo za 110.000 m3 
dreves. V enakem obdobju lani je bilo 
za posek zaradi podlubnikov izbranih 
125.000 m3, posekanih pa za 140.000 
m3. Kljub temu, da je nekoliko manj 
poškodovanih smrek, je prenamnoži-
tev podlubnikov še vedno izredno vi-
soka in ogroženost smrekovih gozdov 
na Zgornjem Gorenjskem na najvišji 
stopnji.

Gozdarji ZGS v ogroženih gozdovih 
izvajajo poostren nadzor z namenom 
čim hitrejšega odkrivanja in sanacije 
žarišč podlubnikov. Revirni gozdarji 
napadena drevesa označujejo za posek 
ter lastnikom gozdov izdajajo odločbe 
za izvedbo poseka in zatiralnih ukre-
pov. Za obvladovanje podlubnikov je 
najpomembnejše zagotavljanje pravo-
časnega poseka in odvoza neobeljene-
ga okroglega lesa, naseljenega s pod-
lubniki, iz gozda.
Smo v obdobju razvoja prve letošnje 
generacije podlubnikov

Podlubniki, ki so preživeli zimo, so 
izleteli iz svojih zimovališč ter napadli 
smreke v bližnji in daljni okolici. Zato 
je treba posebno pozorno pregledati 
zlasti gozdove, ki so jih v zadnjih letih 
že prizadeli podlubniki ali jih je priza-
del vetrolom, gozdne sestoje na sušnih 
rastiščih in sestoje, v katerih se je v 
prejšnjih letih izvajala redna sečnja in 
dlje časa skladiščil neobeljen les. Ogro-
ženi so tudi drugi pretežno smrekovi 
sestoji, starejši od 50 let. S podlubniki 

na novo napadene smreke v tem času 
prepoznavamo po rjavem prahu, črvi-
ni, ki se nabira na dnu napadenih dre-
ves za luskami skorje, na pajčevinah in 
na okoliškem rastju. Podlubniki v teh 
napadenih smrekah že odlagajo jajče-
ca. Iz jajčec se bodo razvile ličinke, ki 
bodo z dolbenjem rovov v nekaj tednih 
preprečile pretok rastlinskih sokov, 
kar bo povzročilo rumeno do rjavkasto 
obarvanje iglic, dobro viden znak suše-
nja smreke.

S podlubniki napadene smreke je 
potrebno čim prej posekati, da prepre-
čimo izlet nove generacije podlubni-
kov. Vsako nepravočasno posekano in 
obeljeno ali predelano smrekovo drevo 
lahko pomeni uničenje do dvajset do-
datnih smrek. Posledica je povečanje 
poškodb gozdov ter tudi povečan obseg 
potrebnega dela pri obvladovanju pod-
lubnikov v drugi polovici leta. Sanacija 
lubadark je pomembna tudi z ekonom-
skega vidika – ko les lubadark pomodri, 
se njegova odkupna cena v primerjavi z 
zdravim lesom zmanjša za do 30 €/m3, 
odvisno od debeline in lastnosti lesa.
Lastnike gozdov pozivamo, naj skrbno 
pregledujejo svoje gozdove in čim 
hitreje izvedejo sanacijska dela

V tem najbolj občutljivem času, ko 
se podlubniki izredno hitro razvijajo, 
pozivamo lastnike gozdov, da sami re-
dno pregledujejo smrekove gozdove 
najmanj dvakrat mesečno. Če opazijo 
napadena ali podrta drevesa, naj o tem 
čim prej obvestijo revirnega gozdarja, 
s sanacijo, torej pospravilom poškodo-
vanega drevja, pa lahko v tem primeru 
začnejo nemudoma.      

Večina lastnikov pa bo o napadu 
podlubnikov obveščena preko odločbe, 
ki jo bo izdala gozdarska služba – ZGS. 
Izredno pomembno je, da lastniki za-
gotovijo izvedbo v roku, ki je določen 

na odločbi. Od tega je odvisna uspe-
šnost zatiranja (širjenja) podlubni-
ka in od tega je odvisna tudi vrednost 
(kvaliteta) lesa, ki lastniku zagotavlja 
pozitivni finančni učinek. Ker je vedno 
manj lastnikov, ki opravljajo gozdarska 
dela sami in ker je sečnja in spravilo 
lesa tudi izredno nevarno delo, pripo-
ročamo, da izvajanje sanacijskih del 
zaupate profesionalnim izvajalcem. 
Pri tem, posebno pri manjših lastnikih, 
nastopi vprašanje: Kje dobiti primer-
nega izvajalca in koga izbrati? 

Prilagamo medmrežne povezave, 
kjer so na razpolago informacije o jav-
ni gozdarski službi, sanaciji podlubni-
kov, seznami izvajalcev gozdarskih del 
in odkupovalcev lesa. Posebno opozar-
jamo in priporočamo lastnikom, da z 
izbranim izvajalcem sklenete pisno 
pogodbo o izvedbi del in (ali) odkupu 
lesa. Občasna prisotnost lastnika goz-
da ob samem izvajanju del, pri kamion-
skem odvozu lesa in ob zaključku del je 
zelo pomembna, saj bo posledice slabe 
izvedbe in drugih morebitnih nepra-
vilnosti nosil predvsem lastnik gozda.
Povezave, kjer najdete ustrezne infor-
macije:
Javna gozdarska služba: 
 http://www.zgs.si/
Izvajalci del: 
 https://gov.si/teme/nadzor-v-

gozdarstvu
 https://www.mojgozdar.si
 http://www.skservis.si 
Najpogostejši odkupovalci lesa na 
Zgornjem Gorenjskem: 
 https://www.lip-bled.si
 http://www.ggbled.si
 https://megales.si

 » Zavod za gozdove Slovenije,  
Območna enota Bled

Slovesnosti na Vodiški planini ne bo
5. avgust, dan ustanovitve Can-

karjevega bataljona, je praznik Ob-
čine Radovljice. Ob tej priložnosti 
je bila vedno spominska svečanost 
ob Partizanskem domu na Vodiški 
planini, kjer se je v zavetju jelovških 
gozdov bataljon formiral.

Že v lanskem letu je vzklila ideja, 
da se spremljajoče objekte Partizan-
skega doma obnovi in uredi okolico, 
da bo praznične dni leta 2020 do-
stojno pričakal. Krepko nam je zago-
dla epidemija, pa vendar nam je po 

dobrih 700 urah prostovoljnega dela 
uspelo. Svečanosti, kot smo je vajeni, 
zaradi nastalih razmer žal ne bo. Zdru-
ženje bo ob skromni udeležbi praporov 
in članov ter nekaj zahvalnih besedah 
takratnemu dejanju položilo venec.

Ker pa je Vodiška planina in z njo 
tudi Partizanski dom priljubljena izle-
tniška točka, bo od 1. do 8. avgusta 2020 
potekal praznični teden, kjer se bodo 
dobrote običajno prazničnega dneva 
razpotegnile. Tako boste lahko posa-
mezno in v skladu s priporočili opravi-

li prijeten izlet, počastili praznik in, 
upam, se tudi spomnili dogodka, ka-
teremu je praznik namenjen.

Tudi spominski pohod na Triglav 
je bil letos zelo okrnjen, prav tako 
slovesnost na Pokljuki, kjer so prav 
tako sodelovali samo osrednji pra-
pori. 

Hvala in vse dobro!
 » Danijela Mandeljc, predsednica  

Združenje borcev za vrednote  
NOB Radovljica
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Klopi

Informacijske vsebine na območju Vintgarja
Na poti skozi sotesko, tik pod zna-

menitim kamnitim ločnim mostom, ki 
je pomemben del bohinjske proge, obi-
skovalce pozdravi nova informacijska 
tabla. Vsebina table govori prav o  gra-
dnji bohinjske železnice in o geološki 
zgodovini soteske. Predstavljeni sta še 
dve tipični vrsti sršajev, panoramska 
tabla pa obiskovalcu ponuja predstav-
nost območja.

Prav tako smo v tem mesecu sku-
paj z Ragorjem, ki je oblikoval vsebino, 
prilagojeno  območju jeseniške občine, 
na parkirišču ob pokopališču postavili 
podobno informacijsko  tablo, ki turi-
stom prav tako ponuja množico podat-
kov in informacij.

Turistično društvo Gorje je v obdo-
bju enega leta postavilo kar nekaj ve-
čjih tabel, pri vseh je  oblikovanje prila-
gojeno celostni podobi, ki se veže tudi 
na oblikovanje primerljivih  informa-
cijskih vsebin v zavarovanem obmo-
čju TNP, kar je pomembno, ker so štiri 
od skupaj šestih tabel tudi dejansko 
postavljene v zavarovanem območju. 

Gorje razpolaga s pravico do uporabo 
imena, ki ga je odslej moč uporabljati 
tudi kot  blagovno znamko le s soglas-
jem TD Gorje. Vintgar je in ostaja po-
memben del Gorij.

Hotel za žuželke

Tabli  in klop za počitek pri povratku čez 
Strmo stran

Nova inf. tabla na Blejski Dobravi

Inf. tabla pod železniškim  mostom v soteski

Poleg table v sami soteski na  že ome-
njeni lokaciji in table na Blejski Dobra-
vi table stojijo še na Katarini; vsebino 
slednje je oblikovalo TD Zasip, v Krnici 
na lokaciji avtobusnega postajališča, v 
Podhomu ob pešpoti skozi vas in na sa-
mem vstopu v sotesko, kjer stojita dve, 
ki ponujata celovite informacije tako o 
sami soteski kot o možnih aktivnostih 
v širšem območju Gorij. 

Poleg omenjenih vsebin smo prav 
zaradi popestritve dogajanja ob po-
vratku iz soteske ob poti  skozi Strmo 
stran postavili dve manjši informa-
cijski tabli ob počivališču, ki vsaka po 
svoje pripovedujeta zgodbo.

Zaradi animacije smo se poskušali 
tudi s postavitvijo oznak tipičnih ra-
stlinskih vrst z  zapisom vrste v sloven-
skem, latinskem in angleškem jeziku 
ob sami poti. Žal je večina tablic   z  za-
pisom vrste ob samih rastlinah kmalu 
dobila noge, kar je sicer težko razume-
ti, a se je vendarle zgodilo.

Naj se ob koncu zapisa o novičkah 
iz TD Gorje pohvalimo še s tem, da smo 
od Urada za intelektualno lastnino že 
prejeli sklep o zaščiti imena »Vintgar«, 
kar v praksi pomeni dejstvo, da TD 

Vse člane TD Gorje, ki se ukvarjajo s 
turistično dejavnostjo, pozivamo in va-
bimo k sodelovanju. Pisarna TD Gorje 
v času sezone dela v podaljšanem ur-
niku, vse dni v tednu od 9.–17. ure. Po 
novem se vsi zainteresirani v pisarni 
lahko dogovorijo tudi za najem kolesa.  
Najem koles TD Gorje zagotavlja sku-
paj z Obris športom z Blejske Dobrave. 
Trenutno  imamo na voljo za izposojo 
8 gorskih koles in 2 treking električni 
kolesi. Cenik izposoje koles je obja-
vljen na spletni strani društva.

 » Za TD Gorje T. Bregant

Če se sprašujete o nevarnih živalih 
v našem okolju, ne pozabite na klope. 
Kljub temu, da so očem komaj vidni, 
pa pri ljudeh povzročajo obilico stra-
hu, saj lahko prenašajo povzročitelje 
bolezni, kot so lymska borelioza, klo-
pni meningoencefalitis in humana 
granulocitna anaplazmoza. Če klopa 
pravočasno odkrijemo in odstranimo, 
zmanjšamo možnost okužbe. Klopa 
pravilno odstranimo s posebno pince-
to za odstranjevanje klopov, ki je na vo-
ljo v lekarnah. S pinceto ga primite čim 
bolj pri koži. Skušajte ga izvleči počasi 

in ne sunkovito, saj je v tem primeru 
verjetnost, da se vam klop zatrga, ve-
čja. Če delček klopa ostane v vaši koži, 
ga lahko skušate odstraniti s pomočjo 
igle oziroma počakate do naslednjega 
dneva, ko ga koža sama izrine na po-
vršje. Zatrgan klop ni razlog za obisk 
zdravnika oziroma ambulante nujne 
medicinske pomoči. Takšno stanje 
zdravju ni nevarno, prav tako ni večje 
verjetnosti prenosa okužbe s klopa na 
vas.  Na mestu pika klopa lahko nasta-
neta srbeča rdečina in oteklina, ki se 
pojavita kot lokalna posledica alergij-

skega ali toksičnega odziva na pik. Ta-
kšne težave izzvenijo v nekaj dnevih in 
zdravju niso nevarne. Kdaj pa morate 
zaradi pika klopa nujno obiskati zdrav-
nika? Kadar imate povišano telesno 
temperaturo, bruhate, imate hud gla-
vobol ali v primeru, ko se vam kjerkoli 
na telesu pojavi kolobarjast izpuščaj. 
Torej, če imate klopa, ga lahko odstra-
nite sami, zatrgan klop ni zdravju ne-
varen in zdravnika obiščite le v prime-
ru poslabšanja zdravstvenega stanja.  

 » Nika Teran, Zdravstvenovzgojni center 
Bled – Bohinj
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Ugotavljanje medenja v gozdovih
Sedaj je čas, da čebelarji pripeljejo 

čebele na pašo in točijo med. V maju na 
cvetlični in akacijev med, junija na li-
pov in kostanjev med in julija na smre-
ko, hojo in gozdni med. Da pa vemo, 
kje in kaj ter v katerem področju medi, 
uporabljamo digitalne tehtnice in na 
njih panj s čebelami, ki jih razporedi-
mo po gozdovih Pokljuke in Jelovice. 
Tudi letos smo na Jelovici in Pokljuki 

postavili taka stojala, kot so na sliki, v 
tej hišici je panj s čebelami in digitalna 
tehtnica. Ta dnevno sporoča podatke 
na Čebelarsko zvezo Slovenije. Pozno 
zvečer čebelarji po celi Sloveniji tako 
vedo, kje kaj medi in kakšna paša je tre-
nutno na voljo. V Sloveniji je trenutno 
v opazovanju okoli 60 stojal s tehtni-
cami. To opravlja Opazovalna služba 
medenja pri ČZS in usmerja čebelarja s 

čebelami na pašo. Čebelarji Čebelarske 
družine Bled – Gorje imajo poleg teh 
mest za opazovanje medenja tudi teh-
tnice na Mežakli, ob sotočju Save, na 
Selu, v Radovni in podobno. Vsak čebe-
lar ima pri svojem čebelnjaku na teh-
tnici en panj, da vidi, kakšen je dnevni 
doprinos čebel z medno tekočino.

Naj medi!
 » Lovro Legat, čebelar

Vrt in zelišča v poletnem času

Avgusta na vrtu skrbimo za oskr-
bo rastlin z vodo, hranili, za primerno 
senčenje, rastline varujemo pred bo-
leznimi in škodljivci. Veliko prednost 
imajo tla, ki smo jih pokrili z zastirka-
mi. V juliju smo pobrali česen, vmes 
smo verjetno posejali korenček ali po-
sadili sadike kapusnic. Korenček sodi 
med dvoletnice, v prvem letu razvije 
vegetativne dele, v drugem letu gene-
rativne dele, kamor sodi tudi seme. Cilj 
selekcije korenčka je vzgojiti sočne ko-
rene z visoko vsebnostjo mineralov in 
vitaminov. Koreni so različno obliko-
vani, kar je sortna značilnost. Koren-
ček sejemo v več terminih. Če ga seje-
mo spomladi, ga pobiramo že v juniju 
in juliju, v kolikor ga sejemo v maju, 
vršimo spravilo od avgusta do okto-
bra, v primeru setve jeseni pa bo kalil 
spomladi in ga bomo pobirali v maju 
in juniju. Za pozne sorte korenčka je 
značilno večje število listov v rozeti. Za 
ozimnico smo ga lahko sejali še v juni-
ju. Sejemo ga v vrste, na razdaljo 30 x 
5 cm, kasneje ga redčimo. Paziti mora-
mo, da ga ne sejemo pregloboko, opti-
malna globina je 3 cm. Zraven korenč-
ka nikoli ne sejemo rdeče pese, lahko 
pa sadimo čebulo, špinačo, blitvo in pa-
radižnik. Kali že pri minimalni tempe-
raturi štiri stopinje Celzija, optimalna 
temperatura za rast je dvajset stopinj. 
Ne prenese svežega hlevskega gnoja in 
kamnitih tal. Najbolje uspeva v humo-
znih, dobro strukturnih tleh, z rahlo 
kislo stopnjo reakcije tal. Priporočljivo 
je dognojevanje z dušičnimi gnojili, z 
magnezijem, borom in bakrom. 

Korenček je najbolje saditi na isto 
mesto po štirih letih. Na ta način pre-
prečimo prekomerno razmnoževanje 
koreninskih uši, miši, strun in korenč-
kove muhe, katere ličinke, imenovane 
žerke, se zavrtajo v korene. Med bole-
znimi se na korenčku pojavijo pegavo-
sti in plesni. Konec avgusta in meseca 
septembra bomo korenček že pripra-
vljali za skladiščenje. Običajno ga iz-
kopavamo ročno s pomočjo vil in lopat. 
Najbolje ga je hraniti v zasipnicah ali 
v kleteh, lahko ga vlagamo, zmrznemo 
ali naredimo sokove. Najpomembnej-
ši v korenčku so karotenoidi, ki so po-
membni za vid, vsebuje vitamina B in 
C, je dobro prebavljiva hrana. 

V avgustu sadimo še endivijo in ra-
dič, vlončujemo dvoletnice, skrbimo za 
plodovke, obrezujemo živo mejo, zali-
vamo travo, pazimo na pojav in širjenje 
invazivnih vrst in nabiramo zelišča. 

Med priljubljena zelišča, ki pa se 
zelo hitro širijo po vrtovih, spada tudi 
pegasti badelj. V kolikor imamo v vrtu 
zasajeno zgolj eno sadiko, lahko priča-
kujemo v naslednjem letu večje število 
sadik. Pegasti badelj iz družine nebi-
novk spoznamo po trnatih, ostrih listih 
s številnimi belimi progami. Cveti v ju-

niju v roza vijolični barvi, zdravilni so 
plodovi. Rastlina je poznana tudi pod 
imenom Marijin osat. Zraste do metra 
in pol in se zelo dobro razrašča tudi v 
širino. Plodove uporabljamo za čaje, z 
namenom lajšanja bolečin s prebavo, 
jetri, žolčnikom in vnetja rebrne mre-
ne. Plodove lahko tudi zmeljemo in jih 
dodamo jogurtu. 

V avgustu ne pozabimo tudi na re-
zanje preostalih zelišč in nabiranje 
plodov, priskrbimo si gorsko reso, me-
liso, timijan, origano, različne vrste 
mete, … brusnice in maline, ki zavirajo 
vnetje mehurja. 

Konec avgusta se lahko že pripra-
vimo na rezanje potaknjencev balkon-
skega cvetja. Prav je, da nove rastline 
do jeseni že koreninijo in jih kasneje 
presadimo v lončke, katerim ne poza-
bimo spodaj narediti odprtin za odte-
kanje odvečne vode. V vrtu lahko vse 
rastline preko poletja preventivno 
zalivamo z mešanico vode, sode bikar-
bone, ob dodatku žlice jedilnega olja in 
žlice detergenta. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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90 let galerij v Pokljuški soteski
Druga najpomembnejša naravna znamenitost v naši ob-

čini je Pokljuška soteska, zavarovan naravni spomenik, ki ga 
iz leta v leto obišče vedno več domačih in tujih obiskovalcev. 

Od izhodišča v Jeli se pričenja naša največja 2 km dolga 
fosilna soteska. Zanimiva pot je na 800 metrih polna zani-
mivosti (lukenj – votlin, previsnih sten in dveh naravnih 
mostov) ter lepega rastlinja, ki ga v zadnjem času ogroža 
razraščanje velike koprive. Najlepša je spomladi, ko zacve-
tijo pogačice, ozelenijo bukve in javorji ter poženejo prapro-
ti, med njimi je posebno lepa lijakasto rasla peruša, ki raste 
malokje. Preko leta zacvetijo tudi alpske rože, ki običajno 
rastejo višje. Ob lepem sončnem vremenu nas prevzame in 
očara preliv svetlobe in barv ali v poletni vročini uživamo v 
hladu, tihoti in miru. 

okni. Skozi luknjo je že v davnini vodila stara, najkrajša pot 
na Staro Pokljuko in naprej. Levo pa steza pelje do srednjega 
vrtca z 24 m visokim in 3 m širokim naravnim mostom na 
levi, v skali desno pa je nekdanji plezalni vrtec gorjanskih 
alpinistov. Po stezi naprej pridemo do nekoč neprehodnega 
zgornjega vrtca, kjer so preko gladke, navpične skale planin-
ci zgradili 35 m dolg mostovž – galerije in skozi ozko tesen 27 
stopnic do zadnjega, velikega vrtca. S to zahtevno izgradnjo 
galerij so premagali neprehodnost in odprli po dolini naj-
krajšo pot do Močila, Mrzlega studenca, na Pokljuko in na-
prej. To je bila najkrajša in najlažja deseturna pot iz Gorij na 
Triglav. To pot so poleg planincev uporabljali tudi gozdarji, 
lovci in kmetje.

Slavnostna otvoritev galerij je bila 27. julija 1930 ob pri-
sotnosti uglednih gostov in ob nastopu gorjanskih godbeni-
kov. Slavje se je zaključilo z veselico pri Kaconu. Takrat so 
galerije poimenovali Galerije kraljeviča Andreja. Po vojni so 
dobile ime Partizanski prelaz, ker je preko prelaza nad njimi 
vodila partizanska kurirska pot. 

Z razvojem avtomobilizma je ta najkrajša pešpot izgubi-
la na pomenu in galerije so pričele propadati in postale ne-
prehodne. Leta 1982 so bile galerije na pobudo gorjanskih 
naravovarstvenikov in pomoči Krajevne skupnosti Gorje 
obnovljene in ob krajevnem prazniku 28. 8. svečano odprte. 
Ob tej priliki so bile na novo trasirane in urejene tudi doda-
tne povezovalne poti, ki smo jih označili z rdečo črko P na 
smerokazih. Izšel je tudi ličen broširan vodnik z vrisom in 
opisom poti ter znamenitosti. Zaradi geoloških zanimivo-
sti soteske so skozi sotesko speljali in označili Slovensko 
geološko pot. Januarski snegolom leta 2007 je poškodoval 
mostove, podrto drevje je zapiralo pot in soteska je bila dve 
leti neprehodna in zaprta. Leta 2009 so pristopili k obnovi 
Občina Gorje, Triglavski narodni park in Turistično društvo 
Gorje, ki je obnovilo mostove in stopnice ter prevzelo skrb 
zanje. Na izpostavljenih mestih so napeli jeklenice in posta-
vili ograjo. Konec poletja, 30. avgusta, je bila vzporedno z ob-
činskim praznikom slovesnost ob ponovnem odprtju galerij, 
na kateri so poleg pevskega zbora Gorjanski fantje nastopili 
tudi njihovi prijateljski zbori od drugod. Triglavski narodni 
park je pot opremil z lepimi tablami, ki obiskovalce vodijo in 
opozarjajo na znamenitosti soteske. 

Prizadevajmo si za ohranitev te naravne znamenitosti. 
Čim manj posegajmo vanjo. Poskrbimo le za označbe, za 
urejene poti, za varen korak na njih. 

Prizadevajmo si za ohranjanje narave in drugih naših na-
ravnih in kulturnih znamenitosti ter ohranjanje stavbne de-
diščine. Vnuki in pravnuki nam bodo hvaležni. Kot smo mi, 
Gorjanci, veseli, da nam je s širšo pomočjo pred dobrimi 40 
leti uspelo preprečiti gradnjo zadrževalnega jezu ter potopi-
tev Radovne, tako je uspelo tudi nasprotovanje gorjanskih 
naravovarstvenikov proti nesprejemljivi načrtovani gradnji 
motokros proge na Zatrniku. 

 » Jože Kosmač

Zanimivost te soteske so cenili že naši predniki. Prvi or-
ganizirani gorjanski ljubitelji narave in gora so bili že pred 
dobrimi sto leti včlanjeni v podružnico Slovenskega pla-
ninskega društva v Radovljici. Želja, da bi ohranili in širše 
predstavili naravne znamenitosti Gorij, jih je vodila, da so 
26. maja 1929 na pobudo Krišpina Ogrisa in občinskega taj-
nika Franca Razingerja ustanovili v Gorjah svoje društvo. 
Prvi odbor pod vodstvom predsednika Repečnikovega Jako-
ba Jana in vnetega Simona Zime se je z veliko vnemo lotil 
dela. Organizirali so takrat popularne pohode, druženja in 
vzbujali zanimanje za planinstvo in naravne znamenitosti 
v našem ožjem in širšem okolju. Že naslednje leto so vložili 
veliko prostovoljnega dela v izgradnjo poti v Pokljuško sote-
sko in do Babe nad Poljanami ter jih predstavili širši javnosti 
in s tem obogatili razvijajočo se turistično ponudbo Gorij in 
Bleda.

Za pristop v Pokljuško sotesko so zgradili dve poti. Prvo, 
danes opuščeno, po obronku Rač in preko strmega pobočja 
Špika do prvega, spodnjega vrtca, takrat lepo obdelane koše-
nice Kobalovega rovta pod 150 m visokim skalovjem. 

Drugo, najpomembnejšo (današnjo) pot, do Kobalovega 
rovta – prvega vrtca pa so speljali po kolovozu, danes trak-
torska pot, po dolini ob brežini presihajočega potoka Ribšči-
ca. Od tam naprej so lepo speljali in uredili skozi gozd stezo 
do zanimivosti v naslednjih vrtcih, do Pokljuške luknje in 
galerij. 

Tektonsko razpoko soteske so preoblikovale taleče vode 
pokljuškega ledenika, zadnje pred dobrimi 10.000 leti. Na 
posameznih zožitvah so nastale zajezitve s tolmuni, ki jih je 
kasnejše zasutje spremenilo v ravnice – vrtce, kot jih je poi-
menoval R. Badjura v prvem opisu Pokljuške soteske v knji-
žici Izbrani izleti.  Le malo od rovta pridemo do suhe sote-
ske, ki se zaključuje z 22 m visokim skalnim pragom, preko 
katerega ob močnem deževju pada slap zatrniških voda. Pet-
deset metrov naprej pridemo do križišča, kjer se desno od-
cepi steza do 13 m visoke Pokljuške luknje s tremi naravnimi 



Gorjanc

9

KULTURA, MLADI

In bil je čas za razmislek
»Težavno nalogo imajo pisatelji, 

ki slikajo in rišejo puščave ali prazne, 
dolgočasne ravnine. Ne potrebuje pa 
takšne domišljije in slepečega olep-
šavanja oni, ki opisuje divne kraje po 
naši Gorenjski. Zapiše naj samo to, kar 
vidi navaden opazovalec, pa bo gotovo 
zadosti.« 

Zanimive in preprosto resnične 
besede Ivana Godca, ki jih je zapisal v 
uvodnih stavkih knjižice Vintgar, slika 
iz gorenjske Švice, davnega leta 1899. 
Pa niti ne mislim na tem mestu tratiti 
odmerjenih mi vrstic z opisovanjem 
dobro nam znanih naravnih lepot, ki 
nas v krajih, kjer živimo, obdajajo na 
slehernem koraku. Ni se potrebno 
posebej pripravljati k dejanjem, da bi 
jih videli, zaznali. Med povsem vsak-
danjimi opravili nam je dovolj zgolj 
nekoliko postati, se ozreti po okolici, 

globoko zavzdihniti in, če že ne reči, 
pa vsaj pomisliti: »Mejdun, kje mi je 
dano živet' ...« Zatorej se ni čuditi, da je 
nekoč, kakor danes, prenekateri korak 
namenjen obisku naravnih danosti, ki 
krepijo telo, duha, samozavest, ponos 
... In prav je tako. Lepoto narave smo s 
ta istim ponosom znali pokazati prišle-
kom od vsepovsod. Sprva so bili redki, 
zatem jih je bilo več, čez čas mogoče 
celo preveč. Narava pa je bila ista, ti-
sta prvobitna, ki vedno in dobro ve, kaj 
dela ... To slednje lahko vidimo skozi 
zgodovinska obdobja, kakor nam je še 
kako zaznati tukaj in sedaj. Mogoče bo 
s časom za razmislek, ali, oprostite iz-
razu, »resetiranjem družbe«, postalo 
in ostalo bivanje in sobivanje, v sozvo-
čju in veselje vsem, prav vsem.

 » Marjan Zupan
Z zakrivljeno palico v roki ... 
foto: Andrej Prešeren

Najlepši spomin na šolska leta so šole v naravi
Kljub drugačnemu šolskemu letu, 

ki ga je zaznamoval pouk na daljavo, 
smo srečanje najboljših učencev na 
sprejemu pri županu izpeljali tradicio-
nalno. V sproščenem klepetu so Julija, 
Tinkara, Teja in Nac, mladostniki na 
pragu novega življenjskega obdobja, 
razkrili najlepše spomine na osnovno-
šolska leta. Zaupali so svoje kratkoroč-
ne in dolgoročne cilje, kot tudi občutke 
in razmišljanja glede virusa, ki je za-
znamoval letošnje leto. 

Ponosni in hkrati skromni glede 
svojih dosežkov so pokazali, da odra-
ščajo v ljudi, na katere se bomo lahko 
zanesli. Ponos so pokazale tudi ravna-
teljica, njena pomočnica in razredni-
čarki, katerim so učenci izkazali zahva-
lo in priznali velik doprinos k svojemu 
uspehu. 

Pospremljeni z lepimi željami in 
življenjskimi napotki smo se razšli z 
načrti za vnovična snidenja.

 » Martina Hribar Brus

Junija nazaj v šoli
Po poteh do šole so junija spet ho-

dili otroci, kolesarske steze so oživele, 
stopnišče pred šolo in peščeno parki-
rišče je bilo zbirališče učencev. Tudi 
mimoidoči so opazili živžav okoli šole. 

Vsi, ki skozi šolska vrata vstopamo 
vsako jutro, se imamo v šoli lepo. Prve 
dni smo bili nekoliko prestrašeni, kako 
se bomo znašli in vsak dan bolj veseli, 
da smo skupaj. Učiteljice so s svojim 
delom hitro zabrisale meje med delom 

doma in v šoli. Preverjale so, kako je 
učencem šlo učenje na daljavo in kaj so 
se naučili. Njihova skupna ugotovitev: 
kolikor otrok, toliko različnih mnenj 
o delu doma. Zaključek šolskega leta 
je potekal zelo mirno, nič stresno kot 
v običajnih časih. Spremenjena orga-
nizacija dela brez predur in obvezen 
odhod ven med pavzo sta prinesla v 
šolsko rutino dobro popestritev in 
nekaj od tega bomo zagotovo ohranili 

tudi jeseni. Še največjo težavo pri or-
ganizaciji pouka je predstavljalo po-
manjkanje prostora, s katerim se v šoli 
spopadamo že desetletje. In prav zdaj, 
ko smo morali deliti oddelke v manjše 
skupine, ko naj se otroci ne mešajo, ko 
ostajajo vse dopoldne v istem prostoru, 
pomanjkanje prostorov še bolj občuti-
mo. Čas brez šole smo doživljali zelo 
različno. Iz refleksij, ki so jih zapisali 
učenci, smo izbrali nekaj odlomkov.
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Šolsko leto – konec in nov 
začetek

Kljub težavni pomladi smo pripe-
ljali šolsko leto 2019/2020 po normal-
ni poti do konca. Vsi člani pedagoške-
ga trikotnika učenci – starši – učitelji 
smo se veliko naučili. Prav v vsakem 
se je pokazala potreba po sodelovanju 
in stiku 'v živo'. V zaključnih poročilih 
učiteljev je zapisano, da so pogrešali 
učence, njihove odzive, njihove rado-
vedne poglede in njihova vprašanja. 
Učenci so povedali, da so si najbolj že-
leli ponovnega srečanja s sošolci in uči-
teljeve razlage. 

Vabimo vas, da 'prelistate' spletni časopis (mentorica Tina Sušnik) in si ogledate spletno 
razstavo likovnih izdelkov učencev (mentor Primož Poklukar). https://www.osgorje.si/luc-
sveta-je-ugledal-solski-spletni-casopis/

Najbolj všeč mi je bilo to, da sem si čas 
dela lahko razporejal čisto sam. Pomemb-
no je bilo edino to, da sem vse oddal do 
dogovorjenega časa. Bilo pa je tudi veliko 
stvari, ki sem jih pogrešal. Moral sem de-
lati veliko več in sem imel manj prostega 
časa. Jakob Poklukar, 9. b

Doma sem najbolj pogrešala prija-
telje in pa tudi pogrešala sem druženje. 
V času pouka na daljavo sem se naučila 
delati bolj organizirano in tudi kaj po-
saditi na vrtu. Všeč mi je bilo, ker smo se 
lahko več družili z družino in pa seveda 
to, da si za šolo lahko delal, kadar se mi 
je dalo in zraven, ko sem delala nalogo, 
sem lahko poslušala glasbo. Katja Be-
znik, 9. a

S svojim delom sem zadovoljna, ker 
sem tudi vse naredila tako, kot je bilo 
treba. Če bi me vprašali, ali mi je bolj-
ša šola na daljavo ali 'navadna' šola, se 
ne bi mogla odločiti, ker mi je vse dobro. 
Staršem je zagotovo boljša običajna 
šola, ker imajo veliko več dela z otroki 
in njihovo šolo, poleg tega pa so morali 
delati še za svojo službo. Za njih je bil 
čas pouka na daljavo stresen. Julija To-
maževič, 9. b

Če ne bi bilo koronavirusa, ne bi sne-
mal, delal in kreiral filmčkov in jih ob-
javljal na youtubu, posledično tudi ne bi 
dobil novega telefona in stojala zanj, ne 
bi šel na toliko zimskih pohodov po hri-
bih, ne bi šel prvič v domačo savno, ne 
bi sodeloval pri gospodinjskih opravilih 
in še mnogo več. Za vse to enostavno ne 
bi bilo časa. Bilo je nepozabno. Moram 
priznati, da bom šolo na daljavo kar 
malo pogrešal. Alexei Urevc, 6. a

Pri šoli na daljavo mi je bilo všeč, da 
sem več časa preživel s starši in psom. 
Včasih sem tudi kaj ušpičil. Ni mi bilo 
všeč, da se nisem mogel družiti s prija-
telji in sošolci, ki sem jih tudi pogrešal. 
Andraž Terseglav, 6. b

Vse učiteljice in učitelji so bili ZELO 
prijazni in nekateri so mi zelo pomaga-
li, ko kaj nisem naredil pravilno. V spo-
minu mi bo ostal DaVincijev most, zelo 
sem se trudil, ampak vseeno potreboval 
pomoč učiteljice Hermine in Mije. Na 
koncu je uspelo! Prvič sem naredil do-
mače branje v elektronski obliki, tudi to 
mi je bilo všeč. Erik Robert Chuter, 6. b

Pogrešal sem sprehode domov, ko 
sem lahko zavil v trgovino, kjer sem si 
kupil kakšno poslastico za pot. Jure La-
risi, 6. a

Življenje se je zelo umirilo in kar na-
enkrat je bilo dovolj časa za vse, za kar 
se prej ni našlo časa. Malo sem si uredil 
sobo in si privoščil kakšno igrico na ra-
čunalniku. Mami se nikoli ni mudilo v 
službo in zdelo se mi je, kot da življenje 
teče počasneje. V primeru da bi se v jese-
ni vse ponovilo, ne bi spreminjal ničesar. 

Meni je bila tole zanimiva izkušnja, ki 
si jo bom zapomnil. S svojim delom sem 
zadovoljen, saj sem delal sproti. Upam, 
da se tole šolsko leto lepo zaključi. Fon 
Gašper, 7. a

Všeč mi je bilo to, da smo lahko preko 
zooma skupaj s prijatelji delali nalogo 
in se pogovarjali, kako bo, ko bomo spet 
prišli v šolo. Pogrešal sem šolske delav-
ce, učitelje in učiteljice, seveda pa tudi 
prijatelje. Ta izkušnja nam je pokazala, 
kako dragocene so lahko osebne izku-
šnje z vsemi šolskimi delavci in s prija-
telji. Žan Rožič, 7. a

V začetku šolanja na daljavo mi ni 
nič povzročalo težav, manjše težave so 
se začele pojavljati malce kasneje, ko se 
je začela dodajati nova snov in je vča-
sih nisem povsem razumela. Vedno mi 
je manjkalo časa za ponavljanje. Teža-
ve sem reševala zelo preprosto, tako da 
sem za pomoč prosila učiteljico, ki mi je 
nato odgovorila na vprašanje ali pa mi 
bolj podrobno razložila snov, ki je nisem 
dobro razumela. Nuša Kogoj, 8. a

V tej šoli sem se naučil, da moram 
biti zelo discipliniran in narediti dober 
načrt, da naredim vse v predvidenem 
času. Tomaž Petrov, 8. b

Ko so nam sporočili, da se bodo vse 
šole zaprle, sem bila kar vesela. Pomi-
slila sem, da bom lahko cel dan lenarila 
in spala do katere koli ure bom želela. 
Moje želje se niso ravno uresničile, saj 
šola na daljavo niti približno ne pomeni 
lenarjenja. Anja Žemva, 8. a

Zdaj ko je jasno, da bomo šolsko 
leto pripeljali do konca, imamo kar ve-
liko dela z organizacijo pouka v jeseni. 
'Korona' poročilo, ki ga v teh dneh obli-
kujemo, nam bo pomagalo ohraniti ti-
sto, kar je bilo dobro, in spremeniti, kar 
se ni obneslo. Učitelji si moramo pri-
dobiti še nekatera znanja za uporabo 
različnih spletnih orodij in prilagoditi 
metode pouka. Pripraviti moramo na-
črt dela, ki bo imel vedno opcijo dela na 
daljavo. Poskrbeti, da bodo vsi učenci 
sistematično pridobivali računalniško 
znanje …

Novih izzivov ne manjka, a vodilo 
ostaja enako … korak za korakom in cilj 
bo osvojen.

 » Mojca Brejc, ravnateljica
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Na prav posebni valeti smo se po-
slovili od generacije devetošolcev. 
Pripravili so lep program, ki so ga na-
menili svojim staršem in učiteljem. Z 
razprtimi krili so poleteli v svet, opre-
mljeni z vrednotami, izkušnjami in 
znanjem, ki so ga osvajali v devetih le-
tih na gorjanski osnovni šoli. Najuspe-
šnejši učenci s povprečno oceno več 
kot 4,5 so bili Nac Pogorevc, Tinkara 
Jelenc, Teja Žvan in Julija Tomaževič. 
Učence, razredničarki in vodstvo šole 
je sprejel župan Peter Torkar.

Tekmovalne dejavnosti so bile v le-
tošnji pomladi močno okrnjene, saj je 
večina višjih ravni tekmovanj odpadla. 
Tako je letos bera priznanj in nagrad 
manjša. Mednarodni matematični 
kenguru je bil izveden le za učence prve 
triade. Priznanja je dobilo 15 učencev. 

Srebrno Cankarjevo priznanje je 
prejela Tinkara Jelenc iz 9. a. V tekmo-
vanju iz Vesele šole sta Anja Zalokar in 
Nac Pogorevc prejela srebrno prizna-
nje. Za učence od prvega do 7. razreda 
je potekalo tekmovanje iz naravoslov-
nih vsebin, imenovano Kresnička. Bro-
nasto priznanje je doseglo 38 učencev.

Učenec Tomaž Petrov se je udeležil 
Timovega tekmovanja s papirnatimi 
letalci in drsalci in dosegel lep rezul-
tat: 2. mesto v natančnosti pristajanja 
v cilj na Timovem tekmovanju s papir-
natimi letalci in 3. mesto na Timovem 
tekmovanju z modeli drsalcev Memo-
rial Franka Zajca. Slovenska, angleška 
in nemška bralna značka so ustaljene 
dejavnosti za širjenje bralne kultu-
re. Podelili smo 308 vseh priznanj za 
opravljene bralne značke iz različnih 

Ina Sekne, v Vintgarju

jezikov. Želeli pa bi si, da se za to lepo 
dejavnost odloči še več otrok.

Od 1. do 5. razreda smo organizirali 
tudi tekmovanje za čiste in zdrave zobe 
in se ponovno dobro odrezali.

Na zadnjem šolskem športnem tek-
movanju smo nastopili 5. 3., tik pred 
odpovedjo vseh tekmovanj zaradi pan-
demije. Kljub temu je bilo šolsko leto 
2019/2020 za OŠ Gorje na športnem 
področju zelo uspešno. Rezultatske 
letvice so pretekle generacije dvignile 
tako visoko, da je vedno manj možnosti 
za doseganje novih mejnikov. Učenci 
so dosegli odlične dosežke v različnih 
športih, s čimer ohranjamo široke te-

melje, ki so nujni za visoko »športno 
piramido«. Ni jim bilo lahko, tekmo-
vali so v izjemni konkurenci 450 slo-
venskih OŠ in mnogih športnih klubov, 
kjer trenirajo učenci.
Šolska državna prvenstva in  
tekmovanja (ŠDP):
- cestno kolesarstvo – vožnja na čas: 

Žana Knafelj 1., Andraž Terseglav 
2., Žiga Repe 2., Anamarija Poklu-
kar 3., Katja Žvan 5., ekipno 3.;

- gorski teki: Mina Repe 1., Ožbej 
Repe 8., Jan Šmid 8., Bor Omejc 9., 
Žiga Repe 9., ekipno fantje 1. (spet 
po 20 letih!).;

- Ljubljanski maraton: Mina Repe 4., 
Ožbej Repe 13., Špela Repe 14., Bor 
Omejc 14., Jan Šmid 16., ekipno 7.;

- smučarski tek: Pia Šmid 1., Ožbej 
Repe 1., Nina Golob 1., Bor Omejc 
2., Živa Bijol 2., Žan Papler 3., Ana-
marija Poklukar 3., ekipno 1.;

- smučarski skoki: Jošt Pogorevc 2., 
Metka Urevc 5., Neža Larisi 6., Ema 
Žemva 7., Tadeja Žemva 9.

Šolska gorenjska (področna) prvenstva 
(ŠGP):
- kros: 1. mesto: Živa Bijol, Mina 

Repe; 2. mesto: Jan Šmid, Neca 
Dolžan; 3. mesto: Ožbej Repe, 
Marcel Matija Ošlaj, Špela Repe; 4. 
mesto: Žiga Repe, Bor Omejc, Maša 
Šmid, Pia Šmid; 2. mesto ekipno 
(šteje 8 najboljših rezultatov – gle-
jte vsi učenci zgoraj);

- smučarski skoki: Metka Urevc 
3., Neža Larisi 5., Ema Žemva 5., 
Tadeja Žemva 6.;

- dvoransko lokostrelstvo: Hema 
Marič 2., Teodora Peranović 7., 
Ožbej Černe 12., ekipno 11.;

- mali nogomet za starejše deklice: 
3. mesto, članice ekipe: Mina Repe, 
Nina Mežek, Neža Ambrožič, Anja 
Žemva, Katja Žvan, Anja Zalokar, 
Špela Repe, Maja Lipovec.
To šolsko leto je pripravljeno, da ga 

'pospravimo' v šolsko kroniko in zgo-
dovino. Priprave na naslednje šolsko 
leto pa so že v polnem teku. Napove-
duje se nam zanimiva jesen. Na kakšen 
način bo potekal pouk, koliko bo v šol-
sko življenje posegala nova bolezen, 
kako bomo organizirali delo … Marsi-
kaj je še neznanega. Pripravljamo ne-
kaj modelov, kot berete v medijih … 

Kakor koli že, nekaj je gotovo: 1. 
septembra se začne novo šolsko leto 
2020/2021, do takrat pa … JUHUHU, 
POČITNICE SO TU! 

 » Mojca Brejc, ravnateljica
Ela Zupan, Ema Elizabeta Hodnik, Spodnje Gorje
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Tekmovanje za Pokal Bleda in VN Občine Gorje
Kolesarski klub Bled in Kolesarski 

klub Gorje sta 18. julija v biatlonskem 
centru na Rudnem polju organizirala 
tekmovanje za Pokal Bleda in VN Ob-
čine Gorje.

VN Občine Gorje je štela za Pokal 
Slovenije in razen za kategorije dečkov 
in deklic tudi za državno prvenstvo v 
kriteriju za leto 2020. Kriterijska dirka 
je zelo zanimiva in dinamična. Pote-
ka tako, da je v vsakem tretjem krogu 

Kronometer letos na trasi Gorje – Pokljuka

vmesni šprint za točke, ki jih dobijo 
prvi štirje tekmovalci po sistemu 5-3-
2-1 točka.

Na koncu je zmagovalec tisti, ki ima 
prevožene vse kroge in največji sešte-
vek točk. Od domačih tekmovalcev oz 
.tekmovalk je bila najboljša Katja Žvan 
z drugim mestom pri deklicah A. V eli-
tni kategoriji je državni prvak za leto 
2020 postal Žiga Ručigaj iz kluba Me-
blojogi - pro, drugi je bil Rok Korošec 

Kolesarski klub Gorje in Kolesarski 
klub Bled sta vztrajala in nista odpo-
vedala letošnjih prireditev. Tako sta 
v soglasju z NIJZ 28. junija na progi 
Zgornje Gorje–Rudno polje uspešno 
izvedla kolesarski vzpon na Pokljuko 
in državno prvenstvo v vožnji na čas 
za leto 2020. Vzpona se je udeležilo 
preko 200 tekmovalcev, večinoma iz 

(Ljubljana gusto santic) in tretji prvak 
pri mlajših članih Boštjan Murn (KK 
Adria mobil Novo mesto). Tekmovanje 
je potekalo brezhibno, po predvide-
nem programu ter po strogih navodilih 
NIJZ-ja. Več o tekmovanju (rezultati, 
galerija, komentarji) si lahko ogledate 
na portalu prijavim.se.

 » Marjan Knaflič

Slovenije, prvenstva pa 170 tekmoval-
cev in tekmovalk v osmih kategorijah. 
Organizator je zagotovil udeležbo na-
ših najboljših kolesarjev z Rogličem 
in Pogačarjem na čelu, kar je privabilo 
množico obiskovalcev in gledalcev ob 
celotni 15,7 km dolgi progi. Skratka, to 
tekmovanje je bilo ob lepem vremenu 
pravi kolesarski praznik in res prava 

promocija te destinacije. Med elitnimi 
kolesarji je bil tokrat najboljši Tadej 
Pogačar, ki je bil za malenkost boljši 
od Primoža Rogliča, tretji pa je bil Jan 
Polanc.

Podrobneje o rezultatih z galerijo 
slik in komentarji si lahko ogledate na 
portalu prijavim.se.

 » Marjan Knaflič
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Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje

Ko pišem tale članek, sedim ob morju, poslušam zvok 
škržatov in šumenje morja. Vsi moji otroci so odšli na tre-
ning. Da, trenirajo tudi na počitnicah. Naši pridni trenerji 
Miha, Domen, Neva in Nuša jim napišejo načrt treningov 
tudi takrat, ko se organiziranih skupnih treningov zaradi 
dopusta ne morejo udeležiti. Med poletnimi meseci vestno 
nabirajo kondicijo in se pripravljajo na poznopoletna tek-
movanja na tekaških rolkah, predvsem pa zimska na snegu 
na tekaških smučkah. Pri teku na smučeh in biatlonu pre-
prosto ni časa za dolg počitek. Pa saj ga otroci niti nočejo. Če 
treninga kak dan ni, me že sprašujejo, če gredo lahko sami na 

kolo ali kros po gozdu … Takrat vem, da jih v društvu vzgajajo 
v pravem duhu. In kako težko čakajo na tisti trening enkrat 
tedensko, ko gredo na Bled supat, do tam pa se ne pripeljejo 
s kombijem, ampak s kolesom ali pa pritečejo! 

Šport in dobra, zdrava družba je njihova stalnica. In s 
tem osvojene delovne navade in vestno delo – v šoli in doma. 
Res sem hvaležna za dobro delo trenerjev in vodstva kluba. 
Otroke vzgajajo v vesele, zdrave, pridne športnike, navajene 
trdega dela, ki pa se znajo tudi dobro zabavati.

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje 
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MojaObčina.si. Kjer poročate tudi vi.
Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi katerih je vsak 

kraj edinstven. Vsak občan je soustvarjalec lokalnega utripa, 
zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati o aktualnem doga-
janju vaše občine na spletnem medijskem portalu MojaOb-
čina.si Gorje (www.mojaobcina.si/gorje).

Objavljanje na portalu je omogočeno posameznikom ter 
društvom in ostalim neprofitnim organizacijam in je zanje 
tudi brezplačno! Več, kot je avtorjev, večja je pokritost te-
matik v vaši občini, kar je velika prednost, saj se na ta način 
obvešča tudi o tistem dogajanju, ki bi sicer lahko ostalo pre-
zrto, a daje vaši občini poseben čar! Danes, ko se nahajamo v 
posebnih razmerah in ko je življenje v marsikaterih vidikih 
precej omejeno, se na prvi pogled morda zdi, da se nič ne do-
gaja, a vendar … se dogaja! Poročanje niso le navadne novice, 
saj lahko pripravite zanimive intervjuje, (foto)reportaže, 
pesnitve, video in avdio posnetke in podobno! Poleg novi-
ce je možno objaviti dogodek, če ga organizirate, pri tem pa 

ni važno, ali se odvija na fizični lokaciji ali na spletu. Portal 
MojaObčina.si Gorje je vaš medij. Vi ste tisti, ki najbolje po-
znate svoj kraj. Povežite se s sokrajani in s svojimi objavami 
prispevajte k pisani podobi vašega kraja!
Dopustovanje 2020: Razširite glas o vašem kraju

Vsak kraj ima svojo edinstveno zgodbo, vendar smo lju-
dje tisti, ki jih pišemo. Vsak občan je soustvarjalec lokalnega 
utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati o aktualnem 
dogajanju vaše občine na spletnem medijskem portalu Mo-
jaObčina.si Gorje (www.mojaobcina.si/gorje).

Objavljanje na portalu je omogočeno posameznikom ter 
društvom in ostalim neprofitnim organizacijam in je zanje 
tudi brezplačno! Več kot je avtorjev, večja je pokritost tema-
tik v vaši občini, kar daje veliko prednost, saj se na ta način 
obvešča tudi o tistem dogajanju, ki bi sicer lahko ostalo pre-
zrto, a daje vaši občini poseben čar!

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

Podobe raja
Bled na slikah Narodne galerije

Idilični prizori jezera, otoka s cer-
kvijo Matere Božje, z Blejskim gradom 
in s Stolom v ozadju so nam popolno-
ma domači, zato ne pomislimo, zakaj in 
kako so postali tako pogosti. Na Bledu 
in v okolici so ustvarjali številni slikarji 
in njihovo delo je bilo vpeto v sočasno 
umetnostno, znanstveno in družbeno 
dogajanje. V prvi polovici 19. stoletja 
so umetniki naravo vzporejali s člo-
veškimi čustvi. Zanimanje za naravo 
so povečali še razvoj znanosti, lažja 
potovanja, turizem in domoznanstvo. 
Tudi gore postanejo samostojen mo-
tiv, ki sta ga spodbujala gorništvo in 
narodnostno poistovetenje s pokraji-
no. Blejske motive so razširjali še fo-
tografija in razglednice. Tradicionalni 
pogled je ostal priljubljen, saj združuje 
naravno in kulturno dediščino. Ustvar-
jalci in oglaševalci so kraj učinkovito 
povezali še z gorenjsko nošo in glasbo 
in nastali trio je od 60. letih 20. stoletja 
dalje zaščitni znak celotne Slovenije.

Bled je ena od postaj Poti impresi-
onizmov, Kulturne poti Sveta Evrope.

Razstava bo na Jezerski promena-
di na ogled 1.–23. 8. 2020. Razstavo sta 
pripravila Narodna galerija in Turizem 
Bled. V okviru razstave bodo potekala 
brezplačna 30-minutna vodstva ku-
stosov Narodne galerije. Vodstva bodo 
potekala ob sredah (5., 12. in 19. avgust) 
ob 10.00. Vodenje bo izvedeno za naj-
več 10 oseb, obvezne so prijave na mail 
info@visitbled.si. Zbor udeležencev bo 
znan samo prijavljenim. 

 » Turizem Bled

Anton Karinger (1829–1870); Bled, 1864; 
olje, platno / oil, canvas, 54,5 x 43,7 cm; 
Narodna galerija
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MOJAOBCINA.SI, RECEPT, OGLASI

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.

Mlečni sladoled z medom
Med, ki ga imenujemo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot 

posebno darilo narave lahko uporabimo tudi v kulinariki. Z 
medom pogosto namažemo kos kruha, uporabljamo ga tudi 
kot naravno sladilo. Zelo uporaben Primeren pa je tudi v ku-
hinji, saj ga lahko dodamo mesnim jedem, ribam, omakam, 
marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa tudi slaščičarsko – 
pekovskemu pecivu. Za vas smo pripravili recept za sladoled 
z medom. Osvežitev vedno prija, še zlasti v poletnih mese-
cih.

SESTAVINE
5 dl mleka,2 dl sladke smetane, 80 g sladkorja, 4 rume-

njaki,80 g (kostanjevega) medu.

PRIPRAVA
V posodi z električnim ročnim mešalnikom stepemo ru-

menjake in sladkor, da nastane svetla penasta krema. V kozi-
co vlijemo mleko in sladko smetano ter ju na zmernem ognju 
segrevamo do vrelišča. Kozico odstavimo z ognja in mlečno 
zmes postopoma, med mešanjem, prilivamo k stepenim ru-
menjakom. Kremo prelijemo v kozico, postavimo na ogenj 
in počasi segrevamo, da se zgosti. Pazimo, da ne zavre. Ko se 
krema zgosti, kozico odstavimo in počakamo, da se popolno-
ma ohladi, nato na rahlo umešamo kostanjev med. Po okusu 
lahko uporabite katerikoli drug med slovenskih čebelarjev. 
Pripravljeno kremo damo v strojček za izdelavo sladoleda, 
po 45 minutah je sladoled pripravljen. Kremo lahko zamr-
znemo tudi v pokriti posodi, primerni za zamrzovanje. Za-
mrzujemo najmanj štiri ure. Z žlico za sladoled oblikujemo 
kepice in postrežemo.

 » Avtorica recepta in fotografije: Marica Drmaž, učiteljica  
praktičnega pouka, Grm Novo mesto

V današnjih posebnih razmerah, ko nam je potovanje 
omejeno, turizem pa ohromel, res kaže, da bomo poletje 
2020 preživeli znotraj meja naše male domovine. Ta kljub 
svoji majhnosti popotnikom ogromno ponuja, zato letos s 
pomočjo portala MojaObčina.si Gorje spodbujamo lokalni 
turizem v Sloveniji. Pri tem se še kako zavedamo, da je be-
seda domačina zlata vredna. Odlične ideje za pohajkovanja 
in najbolj ažurne informacije iz vaših koncev lahko podate 
prav vi, saj sami najbolje poznate svoj kraj in veste, po čem 
izstopa. Predlagajte ljudem, kam vse se lahko odpravijo na 
izlet z družino ali v dvoje, v katerih aktivnostih naj se preiz-
kusijo, katero novo izletniško točko naj obiščejo ali pa poro-
čajte o svojem obisku zanimive lokalne znamenitosti.

Kreativnost je več kot dobrodošla, saj lahko pripravite 
tudi zanimive intervjuje, (foto)reportaže, pesnitve, video in 
avdio posnetke in podobno! Poleg novice je možno objaviti 
dogodek, če ga organizirate, pri tem pa ni važno, ali se odvija 
na fizični lokaciji ali na spletu.

Portal MojaObčina.si Gorje je vaš medij. Razširite zgod-
be iz vaše občine in prispevajte k lokalnemu turizmu!
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PRIREDITVE, OGLASI

SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**

 Do  
7.000 € 

 popusta 
 za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten 
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V 
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne 
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. 
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
0,03 – 1,87. 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 
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča      renault.si

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

2020 07 Renault SUV RANGE 210x148 Diler SLO.indd   1 02/07/2020   10:41

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

NISSAN MICRA ACENTA 
S 74 KW (100KM) BENCINSKIM MOTORJEM

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. 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.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

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

KUPON AVGUST
2020

Kupon velja v avgustu 2020    //    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 % Spominski dan Občine Gorje - obvestilo
Glede na situacijo in razvoj dogodkov ter ukrepov, 

se letos padlim pod hribom Revovca ne bomo poklonili 
s svečanostjo in kulturnim programom. Padlim talcem 
bomo čast in zahvalo izkazali s polaganjem venca in pri-
žigom svečke v ožjem krogu navzočih. 

 » Občina Gorje


