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Espoo-Helsinki 2015
V letošnjem šolskem letu smo izpeljali izmenjavo učencev med 

OŠ Gorje in fi nsko šolo Mankkaan koulu iz Espooja, pred-
mestja Helsinkov. Delo za projekt je potekalo praktično celo 

šolsko leto. Stopili smo skupaj, zavihali rokave, izpeljali 19. Šolski 
pokljuški maraton in si z delom prislužili večino sredstev za izved-
bo projekta. 
Naše prijatelje smo gostili od 3. do 6. marca, obisk šestih učencev, štirih 
učenk in dveh učiteljev pri njih pa je potekal od 25. do 29. aprila. 
Gostitelji so nam razkazali mnoge znamenitosti Helsinkov: fi nski 
parlament, razstavo v galeriji Kiasma, olimpijski stadion za OI 1952, 
Sibeliusov spomenik, »skalno« cerkev Temppeliaukion, Luteransko 
katedralo, pravoslavno katedralo Uspenski, Senatni trg, vodnjak Havis-
-Amanda na Mestnem trgu (Kauppatori) in njihov kraj Espoo. Bili smo 
gostje pri pouku, vključno s poukom fi nske šolske različice baseballa. 
Ravnateljici, učiteljem in učencem smo razdelili množico slovenskih 
zastavic, presenečenim učenkam, učencem, gostiteljem pa še čokolado 
velikanko Žita-Gorenjke iz Lesc. Naši učenci so doživeli množico lepih 
trenutkov, saj so bivali po hišah gostiteljev. Na kratek izlet v Lahti sva 
učitelja s 158 km/h drvela z vlakom. Na prizorišču članskega nordij-
skega svetovnega prvenstva 2017 sva ugibala o možni udeležbi gor-
janskih »laufarjev« na tem globalnem spektaklu. Trenerju ŠD Gorje, 
Janezu Petkošu, bova posredovala množico podrobnosti na smučarsko-
-tekaških progah ter stadionu. Izlet v estonski srednjeveški biser Talin z 
ogromnim trajektom je bilo nepozabno doživetje. Po mestu nas je vodil 
naš lanski znanec iz ISF SKI Otepaa 2014, Paavo Nael.
Daljši postanek v Amsterdamu smo izkoristili za ogled mesta.  Mnoge 
nizozemske značilnosti (kanali, mostovi, mlini, vetrnice) so bili, ob le-
pem vremenu, vidni z letala.
Množico vtisov in občutij pričakujemo šele v prihodnosti. Zagotovo 
so take izmenjave bogat vir življenjskih izkušenj, širokega pogleda na 
svet in priložnost za sklepanje trajnih prijateljstev. Iskrena hvala vsem, 
ki so pomagali pri projektu: ravnatelju OŠ Gorje Milanu Rejcu in vsem 
sodelavcem na OŠ Gorje, otrokom in staršem, našim fi nskim in eston-

skim gostiteljem na čelu s Heleno Rimali, Zavodu za šport RS Planica, 
Občini Gorje in županu Petru Torkarju in ŠC Triglav Pokljuka na čelu 
z Mitjem Valičem. Hvala šolskemu skladu OŠ Gorje in vsem, ki so 
kakorkoli pomagali.

Nenad Pilipovič

Srednjeveški biser Talin in leteči Gorjanci

Prizorišče smučarsko tekaških tekmovanj na nordijskem SP 2017 v Lahtiju
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Spoštovane Občanke
in Občani!

Maj se poslavlja in vstopamo v zadnji 
mesec prvega polletja. Spet je 31 dni 
meseca minilo, kot bi mignil, pa še ti-
ste prave spomladanske toplote ni bilo. 
Upam, da ste vendarle ujeli priložnost 
za otvoritveni piknik letošnje poletne 
sezone. Ta se nezadržno bliža, še šole 
zapremo, pa bomo krepko v poletju. 

Želim, da se pred začetkom šolskih počitnic vsem izide tako, kot si 
želite in zaslužite. Oboje vedno ne gre skupaj, vse pa je odvisno od 
vas. Trud vedno obrodi sadove in nekaj časa je še ostalo. Želim, da 
si prislužite počitnice v pravem pomenu. 
Priložnost, da vas vsak mesec nagovorim v uvodniku, bi tokrat rad 
izkoristil za pojasnilo glede občinskih razpisov, ki jih vsako leto 
razpišemo za razne dejavnosti, ki jih izvajate naša društva in dru-
ge organizacije. Zneski sofinanciranja programov, dejavnosti, pri-
reditev in drugih aktivnosti, ki so predmet razpisov, so odvisni od 
skupne višine razpisanih sredstev, števila vlog oziroma prijavljenih 
aktivnosti/programov/prireditev ter njihovih finančnih načrtov. Ko-
misija vloge obravnava po razpisanih kriterijih, na podlagi katerih se 
sredstva objektivno razdelijo med prijavitelje po enotnem kriteriju. 
Število vlog in njihovi finančni načrti vplivajo na končne zneske 
sofinanciranja. Ugotavljamo, da je vsako leto več prijaviteljev, kar 
posledično pomeni, da se višina sredstev deli na več delov. V kolikor 
bo trend še naprej tak, bomo razmišljali o povečanju sredstev na 
postavkah občinskih razpisov. Zaenkrat pa je stanje takšno kot je. 
Verjamem, da bi si vsi želeli več sredstev, vendar jih občina glede 
na pogoje in kriterije lahko zagotavlja le v skladu s pogoji razpisa. 
Letos je bilo vlog več, z »bogatimi« finančnimi načrti in drugače, kot 
so sredstva razdeljena, ne bi moglo biti. Verjamem, da se z občut-
kom prostovoljstva, ki je v Gorjah na visoki ravni in s skromnostjo, 
ki je bolj ali manj lepa vrlina, da mnogo ustvariti in povišati nivo 
kvalitete bivanja in dogajanja. Veseli me, da smo v naši sredini po 
večini prostovoljci, ki s skromnim vložkom lahko ustvarimo mnogo 
in pišemo zgodbe, ki se jih s finančnimi sredstvi pravzaprav ne da 
kupiti. Ponosen sem na vse tiste, ki nesebično v svoje veselje delate 
veselje tudi drugim. 
Pred nami je mesec, ko praznujemo državni in občinski praznik. 
Veselim se že svečanosti na predvečer praznika, ko bomo uživali v 
programu, ki ga bodo tudi letos pripravili učenci in učenke OŠ Gorje 
pod mentorstvom njihovih učiteljic. Imenom dosedanjih občinskih 
nagrajencev se bodo pridružila nova imena. Imena tistih, ki dajejo 
občini prepoznavnost in so del motorja, ki poganja naše Gorje.
Želim vam prijetno praznovanje in nasvidenje nekje na poti. Prav 
gotovo se srečamo!

Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 
4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana Purkart. Lektoriranje: 
Mateja Erman Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, 
pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nakladi 1.170 izvodov, brez-
plačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorje. Priprava na tisk in 
tisk: Antus Jesenice. Distribucija: Pošta Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. 
Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30; e-mail: info@antus.si

Osebno dopolnilno delo – zakljuèuje se 
prehodno obdobje

S 1. 1. 2015 so v veljavo stopile določbe novega Zakona o preprečeva-
nju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) in Pravilnika o osebnem 
dopolnilnem delu. O novostih, ki jih nova ureditev opravljanja osebne-
ga dopolnilnega dela (ODD) prinaša, smo pisali v prispevku, ki je bil 
objavljen marca. 
Tokrat želimo opozoriti, da se izteka prehodno obdobje, ki velja za vse, 
ki so 31. 12. 2014 že imeli  priglašeno ODD in ga lahko do 30. 6. 2015 
opravljajo pod enakimi pogoji in na način, kot so ga urejali prejšnji 
predpisi (prehodno obdobje).
Ponovno opozarjamo, da se morajo izvajalci ODD, ki želijo opravljati 
ODD tudi po 30. 6. 2015, ponovno priglasiti v seznam izvajalcev oseb-
nega dopolnilnega dela. Priglasitev lahko kot do sedaj opravijo osebno 
na upravni enoti ali pa prek e-portala s spletnim digitalnim potrdilom. 
Radi bi vas ponovno opozorili, da se je spremenil seznam del, ki se kot 
ODD lahko opravljajo. Navajamo seznam del, ki se po novem pravil-
niku štejejo za ODD:

A
- občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga 

manjša dela,
- občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali 

stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
- občasna pomoč pri kmetijskih delih,
- občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim in invalidom na 

domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego, 
- občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študij-

skih obveznosti,
- občasno prevajanje in lektoriranje, 
- občasno izvajanje umetniških in drugih kulturnih vsebin ob zaseb-

nih dogodkih,
- občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika.

B
- izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skla-

du z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zau-
žitju,

- izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zau-
žitju in se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po tradicionalnih 
postopkih, 

- nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni 
obliki,

- mletje žita, žganje apna in oglja na tradicionalni način in prodaja 
teh izdelkov.

Opozarjamo, da se dela pod točko A lahko opravljajo zgolj za fizične 
osebe in jih za pravne osebe, tuj pravni subjekt ali samozaposleno ose-
bo ni dovoljeno opravljati. 
Hkrati bi vas radi spomnili, da dejavnosti občasnega lokalnega vodenja 
skupin in posameznikov ter prevozov na tradicionalen način po novem 
(po zaključku prehodnega obdobja) ne bo možno več opravljati kot 
ODD.
Ker ima na območju UE Radovljica to dejavnost priglašeno večje šte-
vilo izvajalcev, predlagamo, da obstoječi izvajalci čimprej pristopijo k 
urejanju svojega statusa v drugačni obliki (s.p., podjemna pogodba ipd.).
Z namenom, da bi izvajalcem ODD ponudili čimveč informacij v zvezi 
z  novimi predpisi, smo pripravili zloženke z vsemi podatki v zvezi z 
osebnim dopolnilnim delom. Poleg tega se za vse dodatne informacije 
lahko na sedežu UE Radovljica oglasite tudi v času svetovalnih ur, in 
sicer vsak torek med 8. in  12. uro,  po predhodnem naročilu na tel. št. 
04 537 16 00 ali pa tudi preko elektronskega naslova: ue.radovljica@
gov.si.

 mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica
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Srcu prijazni tudi pri nas
Pomoč sočloveku v stiski bi morala biti ena izmed temeljnih vrednot 
moderne družbe, a je v hitrem življenjskem ritmu, zaradi pomanjkanja 
časa in favoriziranja lastnih osebnih potreb, velikokrat zanemarjena. 
Imamo srečo, da obstaja nekaj ljudi, ki na to vrednoto niso pozabili in 
nas s svojimi dejanji opominjajo na to, da je treba sočloveku v nesreči 
pomagati. Zato nas pri nudenju prve pomoči osebi, ki jo potrebuje, ne 
bi smeli voditi zakonski predpisi, temveč naši notranji vzgibi, naša do-
brosrčnost in želja po pomoči drugim.
Če slučajno ”zmrznemo pod pritiskom” ali ne vemo, kako ravnati, mar 
ne bi bilo dobro, če bi nas v kritičnih trenutkih nekdo usmerjal in nam 
dal informacije o tem, kako ravnati, kaj storiti s ponesrečeno osebo? 
(Bodisi da smo pomoči potrebni mi ali druga oseba.) Mar ne bi bilo 
lepo, če bi zgolj s pritiskom na gumb telefona priklicali ne le nujno 
medicinsko pomoč, temveč tudi prejeli navodila za pravilno ukrepanje 
ter hkrati obvestili ljudi v okolici, da potrebujemo njihovo pomoč? Vse 
to nam iHELP omogoča že danes.

iHELP mobilna aplikacija za reševanje življenj
iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takoj-
šnjemu SOS-alarmiranju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva 
takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi, temveč 
tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih 
kritičnih zdravstvenih stanj.
Kaj omogoča? 
S SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP 
uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij od 500 do 1000 me-
trov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika ozi-
roma ponesrečenca. 
• Sproži klic na reševalno službo (številka 112). 
• Vodi skozi temeljne postopke oživljanja (TPO). 
• Išče lokacijo najbližjih avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) 

in bolnišnic. 
• Nudi splošne izobraževalne vsebine in napotke, kako se odzvati pri 

različnih poškodbah.
• SMS alarmiranje nujnih kontaktov (če nujni kontakt nima pametne-

ga telefona oz. naložene iHELP aplikacije/PREMIUM paket).
Zgoraj navedeno skupaj s številnimi povezovalnimi aktivnostmi, kot 
so: popis defibrilatorjev, graditev varnostne mreže, izobraževanja, šir-
jenje srčne ideje med podjetji, lokalnimi skupnostmi itd., aplikaciji 
iHELP povečujejo njeno dodano vrednost. iHELP  pa je veliko več kot 

le aplikacija, je družbeno odgovorno gibanje, ki si prizadeva za posta-
vljanje novih, močno potrebnih defibrilatorjev v tiste lokalne skupnosti, 
ki bodo izvajale največ aktivnosti ter s tem pripomogle k večji varnosti 
ljudi in širjenju srčne ideje.  

Srcu prijazna občina Gorje
Naložite si brezplačno aplikacijo iHELP, katere PREMIUM paket 
VARNOST 300 vsebuje: 
- dodajanje 5-ih nujnih kontaktov,
- SMS alarmiranje nujnih kontaktov,
- SOS alarmiranje iHELP uporabnikov in reševalcev,
- izobraževalna vsebine prve pomoči,
- izračun varnosti lokacije (v kakšnem varnem okolju se nahajamo),
- prikaz št. reševalcev v vaši bližini, ki vam lahko pridejo pomagat,
- koliko ste oddaljeni od bolnišnice, defibrilatorja, ZD in lekarne,
- za 500 % se poveča varnost doma in v tujini.

Aplikacijo je omogočila Občina Gorje.  Z njo pomagate sebi in drugim. 
Več informacij o aplikaciji si preberite na spletni strani www.ihelp.si.

Andraž Ogorevc, idejni vodja
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Program "Izzivi mladim"  
tudi na Jesenicah

SPIRIT Slovenija, javna agencija, v sodelovanju z lokalnim partnerjem, 
Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, vabi podjetja k sodelovanju v 
programu »Izzivi mladim«. S programom želimo spodbuditi sodelo-
vanje mladih pri iskanju in kreiranju rešitev konkretnih, ambicioznih 
izzivov podjetij.
Za podjetja bomo organizirali uvodno srečanje, na katerem bomo pred-
stavili način dela z mladimi, v nadaljevanju pa bodo predstavniki pod-
jetij pod strokovnim vodstvom definirali svoje razlikovalne kompeten-
ce in iz njih konkretne izzive.
S sodelovanjem v programu pridobite:
• na trgu preverjeno idejno rešitev konkretnega izziva,
• celovito izkušnjo inoviranja poslovnih modelov,
• izkušnjo inoviranja poslovnih modelov za zaposlene, ki bodo spre-

mljali mlade,
• prepoznavanje novih perspektivnih kadrov.
 Uvodno srečanje s podjetji bo organizirano 18. 6. 2015 od 10. do 13. 
ure v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 
24 e, Jesenice.
Po izvedeni delavnici bomo najbolj ambiciozne izzive podjetij objavili 
na spletu in mlade povabili k reševanju konkretnih izzivov v okviru 
enotedenskega programa ob strokovni mentorski podpori.  
Udeležba podjetij in mladih v programu je brezplačna. 
Od podjetij pričakujemo, da zagotovite vsaj enega predstavnika vod-
stva podjetja, ki bo sooblikoval ambiciozne cilje v okviru uvodnega 
srečanja s podjetji. Za sodelovanje z mladimi pa podjetje zagotovi vsaj 
enega sodelavca, ki se bo lahko vključeval v delo z mladimi v okvi-
ru enotedenskega programa (prisotnost na prvi in zadnji dan srečanja, 
kontaktna oseba za telefonski stik z ekipo mladih). 
Če se vam bo katera od rešitev zdela primerna, boste zastavljene kon-
cepte lahko razvijali naprej – samostojno ali v sodelovanju z ekipo mla-
dih.
Podjetja lahko pripravljenost za sodelovanje izkažete z vpisom v bazo 
na naslednji spletni povezavi https://docs.google.com/forms/d/1Of89u
eYGYfQ7dYPMn7mPdx4jmSH24B07iXiBK_cY8_o/edit ,
Za vse dodatne informacije so vam na voljo lokalni predstavniki preko 
elektronskega naslova dina@ragor.si ali preko telefona 045813419.
Več informacij: www.mladimsedogaja.si.

Eldina Čosatović, mag. posl. ved

 Dobra higienska in proizvodna praksa 
(HACCP)

Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s proiz-
Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s proi-
zvodnjo, prometom in prodajo živil: zaposlenim v gostiščih, restavra-
cijah, slaščičarnah, kavarnah, barih, pekarnah, trgovinah, vrtcih, šolah, 
bolnišnicah, domovih za starejše in ostalih zavodih, ki za svoje oskrbo-
vance pripravljajo in razdeljujejo hrano.
Na podlagi XII. poglavja Uredbe Evropskega parlamenta in sveta (ES) 
št. 852/2004 o higieni živil lahko delajo z živili samo osebe, ki imajo 
ustrezno strokovno usposobljenost! Odgovorne osebe morajo izobra-
ževanje opraviti enkrat letno. V nasprotnem primeru jih doletijo kazni 
pristojnih inšpekcijskih služb.
Udeleženci delavnice prejmejo potrdilo o izobraževanju. 
TEME DELAVNICE:
• slovenska in EU-zakonodaja na področju proizvodnje, prometa in 

prodaje živil,
• varna prehrana in dejavniki tveganja (fizikalni, kemijski in mikro-

biološki),
• dobra proizvodna praksa,
• dobra higienska praksa,
• informacije o alergenih (nepredpakirana živila),
• vodenje HACCP-dokumentacije,
• najpogostejša neskladja, ugotovljena med notranjim nadzorom,
• priprava na inšpekcijski nadzor.
Lokacija: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, na naslovu Spodnji 
Plavž 24 e, 4270 Jesenice. 
Termin delavnice: 1. 6. 2015
Čas: 9.00–12.30
Delavnica je brezplačna. 
Predavateljica: Sonja Čeferin Tomaš, univerzitetna diplomirana inže-
nirka živilske tehnologije, z bogatimi izkušnjami na področju prehran-
skega svetovanja pri različnih zdravstvenih stanjih (alergije, sladkorna 
bolezen, celiakija), pri pripravi, uvajanju in verifikaciji HACCP-siste-
ma v gostinskih obratih, slaščičarnah, bolnišnicah, planinskih kočah, 
živilskopredelovalnih obratih ...
Prijave pošljite po elektronski pošti dina@ragor.si  z izpolnjeno pri-
javnico. 
Eldina Čosatović, mag.posl.ved, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Med vegetacijsko dobo je pomembna oskrba posevkov

Nekatere rastline so že odcvetele, zato moramo poskrbeti za njihovo 
nadaljnjo oskrbo. Tako spomladi cvetočim grmovnicam skrajšamo po-
ganjke in jih razredčimo. Sadnemu drevju razredčimo odvečne plodo-
ve, da bomo dobili debele sadeže. V primeru, da ne redčimo zasnovanih 
plodov, bomo imeli večje število drobnih plodov. 
Sedaj je tudi čas za izkop spomladi cvetočih čebulic (tulipani, narcise, 
hijacinte …), saj so se v čebulicah že nakopičile zaloge hrane za na-
slednje leto. Dodaten znak za izkop čebulic so tudi povešeni, posušeni 
listi. Čebulice shranimo v suh in hladen prostor. Po obiranju češenj je 
tudi čas za njihovo rez. Izrežimo odvečne veje, saj bomo s tem dosegli 
boljšo osvetlitev drevesa. Skrbno obrezujemo tudi žive meje, ob koncu 
meseca poskrbimo za gnojenje grmovnic z dušikom, saj bo dušik kot 
makrohranilo poskrbel za olesenitev poganjkov pred zimo. Ob suši tudi 
drevje in grmičevje zalivamo z vodo. Vzemimo si čas in že v juniju 
posejmo endivijo, radič in dvoletnice. Veliko je vprašanj v zvezi z vrtno 
trato. Junija trato pokosimo, pognojimo, zalivamo in prezračimo. Sedaj 
še lahko položimo travni tepih ali travo posejemo na ustrezno pripra-
vljeno podlago. Če se pojavijo pleveli, jih moramo ustrezno odstraniti. 

AKTUALNO, VRT
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Mednarodno sreèanje gasilcev v švicarskem mestu Wetzikon
V švicarskem mestu Wetzikon v kantonu 
Zürich je od četrtka, 14. maja, do nedelje, 17. 
maja, potekalo 21. srečanje gasilcev, imeno-
vano Feuerwehrsternfahrt. Srečanje poteka 
vsako drugo leto v mestu, ki ga izmed kan-
didatov izberejo udeleženci enega od predho-
dnih srečanj.

bila tokrat nekoliko manj številna, saj so na 
splošno v Švici cene bivanja nekoliko višje 
kot v naših krajih. To pa je verjetno vplivalo 
na zanimanje za udeležbo.
Srečanje gasilcev se je uradno pričelo z otvo-
ritveno slovesnostjo v četrtek, 14. maja, ob 16. 
uri. Nadaljevalo se je v petek z raznimi pred-
stavitvami, vajami, ogledi in izleti v okolico 
mesta Wetzikon. V soboto dopoldne je bilo 
organizirano predavanje o usposabljanju za 
zaščito in reševanje ob nesreči v cestnih pre-
dorih ter krožna vožnja starih gasilskih vozil. 
Popoldne pa je po ulicah mesta Wetzikon po-
tekala parada gasilcev iz vse Evrope ter starej-
ših gasilskih vozil.
Uradne aktivnosti srečanja so bile zaključene 
v nedeljo, 17. maja, z zaključno slovesnostjo 
ter spustom zastave srečanja.
Vsak večer je v glavnem prireditvenem šotoru 
potekalo družabno srečanje gasilcev iz raz-
ličnih držav. Na takšnih srečanjih se namreč 
srečujemo in spoznavamo gasilci iz različnih 
okolij, si izmenjujemo izkušnje ter sklepamo 
prijateljstva. 
Naslednje srečanje bodo organizirali gasilci 
danskega mesta Sonderborg v mesecu maju 
leta 2017.

Jakob POR, PGD Podhom

Takšno srečanje gasilcev je bilo na Bledu že 
dvakrat. Prvič je bilo leta 1987, drugič pa leta 
2005.
Iz Slovenije so se letošnjega srečanja udeleži-
li gasilci iz Gasilske zveze Bled - Bohinj ter 
iz Gasilske zveze Šmarje - Sap. Delegacija je 

Slovenski gasilci v Wetzikonu

Le redno košena trata bo videti gosta, z redno košnjo bomo preprečili 
tudi rast enoletnih plevelov. 
Na vrtninah bodimo pozorni na pojav bolezni, zelo rade se pojavijo 
plesni predvsem na bučah, kumarah, solati, grahu, paradižniku in krom-
pirju. V tem primeru vam svetujem uporabo »ekološkega škropiva« na 
osnovi sode bikarbone. Sodo bikarbono raztopimo v vodi in za boljšo 
oprijemljivost dodamo tekoča mila. Nekateri dodajajo tudi rastlinska 
olja ali eterična olja. Na 1 liter vode damo približno 5 g sode bikarbone. 
Škropimo proti večeru, ko sonce že zaide, vendar še vedno dovolj zgo-
daj, da se listi pred nočjo posušijo. Vedeti moramo, da se bolezni širijo, 
ko so listi dlje časa vlažni. Tako je tudi pri zalivanju, vedno je bolje 
zalivati rastline zjutraj, da se tekom dneva listi že posušijo. Še bolje je 
zalivati rastline samo pri tleh, pri koreninah. Vemo pa, da je to pri vseh 
rastlinah zaradi njihove rasti nemogoče. Še vedno zagovarjam uporabo 
kapljičnega namakalnega sistema, ki rastline zaliva s pomočjo cevi po 
kapljicah. Lahko si naredimo domači, »avtomatski« namakalni sistem s 
pomočjo ure, ki nam bo vklopila in izklopila zalivanje ob nastavljenem, 
želenem času. 
Pozorni bodimo tudi na pojav škodljivcev, v vrtu so to najpogosteje 
strune, ličinke hroščka pokalica. Gre za oranžnega črvička, ki se pre-
hranjuje s koreninami solate, korenčkom, zato v zemljo posadimo po-
samezen gomolj krompirja. Problem so tudi polži brez hišice, poleg 
limacidov, ki jih lahko kupimo v trgovini, so lahko učinkoviti narav-
ni pripravki, kot so sol, žaganje, pivo. Na prosto sadimo še zelje, por, 
ohrovt. Posebno pozornost posvetimo vzpenjalkam, postavimo jim 
oporo. Za bogato cvetenje dognojujemo balkonske rastline, surfinijam 
dodajamo železo. Odstranjujemo odcvetele dele rastlin. Rada bi vam še 
na kratko predstavila izredno lep, bujno cvetoč grm, imenovan metulj-

nik (Buddleja davidii). Že samo ime pove, da je cvet metuljnika pašnik 
za metulje. Listopadna grmovnica cveti v obliki grozda, od konca junija 
do oktobra, v rožnati, vijolični in beli barvi. Zraste do 4 m visoko, glede 
tal nima posebnih zahtev, metuljnik pa je občutljiv na nizke temperatu-
re, zato ga sadimo na zavetno lego. 
V tem mesecu nas res čaka v vrtu veliko dela, skrbni vrtičkarji pa bodo 
poskrbeli za odstranitev vsakega plevela. In prav je tako. Želim vam 
veliko vrtnarskih užitkov. 

Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr., BC Naklo

VRT, DRUŠTVA

Naslednja številka Gorjanca izide 
19. junija, prispevke na naslov 

gorjanc@gorje.si sprejemamo do 
10. junija.
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Med ravno steklo spadajo:

•		steklene	plošče,	ki	se	uporabljajo	predvsem	za	zastekljevanje	
(pohištvo	in	police,	za	zastekljevanje	stanovanjskih	in	poslovnih	
zgradb,	za	okna	skladišč,	stranskih	prostorov)	...;

•		steklo	za	izložbe,	ki	se	proizvaja	s	postopkom	float;	njegova	
debelost	mora	biti	zelo	enakomerna;	

•		zvito	steklo,	ki	se	pridobiva	z	naknadnim	segrevanjem	in	
zvijanjem	ravnih	plošč;

•		varnostno	steklo	(laminirano),	ki	se	ga	vgrajuje	kot	zaščitno	
steklo	v	zaščitna	očala,	plinske	maske	in	okna	cestnih	ter	drugih	
vozil.	Če	varnostno	steklo	poči,	ne	nastanejo	črepinje,	ker	
ostanejo	zlepljene	na	vmesnem	sloju;

•		armirano	steklo,	ki	je	okrepljeno	z	žičnato	mrežo	in	zato	
odporno	na	udarce;	uporablja	se	za	zastekljevanje	krovnih	
delov,	oken	in	vrat	delavnic,	tovarniških	delovnih	prostorov	...;

•		zrcalno	steklo,	tj.	ravno	steklo,	ki	se	proizvaja	s	postopkom	
float.	Zrcalni	sloj	je	največkrat	sestavljen	iz	kovinskega	srebra,	
ki	se	na	površini	stekla	izloča	iz	raztopin	po	kemijski	reakciji	
sestavin	raztopin.		
(Vir:	www.dijaski.net/get/kem_ref_steklo_02__vrste.pdf	–	sneto	31.	3.	2015.)

Razbito	ravno	steklo

NAGRADNA IGRA IN NAGRAJENCI 
APRILSKEGA ŽREBANJA
Vse	 prejemnike	 kuponov	 prosimo,	 da	 preverite	 njihove	 številke.	
Morda	ste	prav	vi	med	srečnimi	nagrajenci!	Za	mesec	marec	smo	
izžrebali	kupone	s	številkami	628501, 628532, 628543, 628555, 
630937,	za	april	pa	kupone	s	številkami	443422, 443425, 443429, 
443447, 443455.	Nagrade	lahko	prevzamete	na	Rečiški	2	na	Bledu,	
in	sicer	za	marec	najpozneje	do	30.	5.	2015,	za	april	pa	najpozneje	
do	30.	6.	2015,	zato	pohitite.	Če	se	v	tem	času	ne	boste	zglasili	v	
prostorih	 Infrastrukture	 in	 se	 izkazali	 z	drugim	delom	kupona,	do	
nagrade	ne	boste	upravičeni.	Te	nagrade	bodo	ostale	nepodeljene.	
Rezultati	žrebanja	so	dokončni,	pritožba	nanje	ni	mogoča.

Več	 o	 sami	 igri	 in	 nagradah	 si	 lahko	 preberete	 na	 spletni	 strani	
www.ibled.si.

ODPADEK MESECA JUNIJA: RAVNO 
STEKLO IN BATERIJE
Začel	se	bo	že	četrti	mesec	naše	nagradne	igre	Odpadek meseca.	
Za	odpadek	meseca	junija	smo	izbrali	ravno steklo	in	baterije.

Ravno steklo 

Steklo	 je	 anorganski	 proizvod	 taljenja,	 ki	 pri	 ohlajanju	 na	 sobno	
temperaturo	 postane	 trd	 in	 krhek.	 S	 spreminjanjem	 kemične	
sestave	 in	 načina	 izdelave	 dobimo	 različna	 stekla,	 ki	 ustrezajo	
najrazličnejšim	namenom	uporabe.	Natrijevo	steklo	je	najpogostejše	
in	se	uporablja	za	kozarce	za	vlaganje,	steklenice	in	šipe.	Svinčevo	
steklo	uporabljamo	predvsem	za	optične	predmete.	Borovo	steklo	
se	 uporablja	 v	 laboratorijih	 in	 gospodinjstvu,	 ker	 je	 odporno	 na	
spremembe	temperature.

Steklo	za	množično	uporabo	se	deli	na	ravno	in	votlo	steklo	ter	na	
posebne	vrste	stekla	(za	specifično	uporabo,	npr.	za	laboratorijsko	
steklo,	optično,	gradbeno,	elektrotehnično,	varnostno,	kremenasto,	
vodno	 in	 penasto	 steklo,	 stekleno	 volno,	 steklena	 vlakna,	
steklokeramiko	…).

Pri	 odlaganju	 stekla	 moramo	 biti	 pozorni	 na	 to,	 da	 ločimo	 med	
stekleno	 embalažo	 in	 ravnim	 steklom.	 Ločevanje	 je	 pomembno	
zaradi	same	sestave	stekla,	ki	 je,	kot	smo	opisali	 zgoraj,	 različno,	
glede	 na	 to	 pa	 je	 različna	 tudi	 njegova	 nadaljnja	 predelava.	
Ločevanje	je	zato	izredno	pomembno.	

Steklo	je	namreč	mogoče	v	celoti	reciklirati,	uporabljamo	ga	lahko	
vedno	znova	in	znova.	Pri	tem	je	treba	omeniti,	da	je	proizvodnja	
novega	stekla	 iz	starega	toliko	učinkovitejša,	kolikor	bolj	 je	steklo	
ločeno	glede	na	svojo	sestavo.	Pri	recikliranju	stekla	je	pomembno	
poudariti,	da	predelava	ne	proizvaja	novih	odpadkov	ali	nezaželenih	
stranskih	produktov.	

Stekleno	embalažo	(steklenice,	stekleničke	od	zdravil	 in	parfumov,	
kozarci	za	vlaganje,	ampule	…)	zbiramo	na	ekoloških	otokih	 in	v	
zbirnem	centru,	ravno steklo pa sodi samo v zabojnik za ravno 
steklo, ki ga imamo v zbirnem centru na Rečiški 2 na Bledu.
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Pogosta vprašanja pri ločevanju stekla in steklenih 
izdelkov

Kam s starimi okni?
Ko	menjate	okna,	stara	lahko	brezplačno	pripeljete	v	Zbirni	center	
na	 Rečiški	 cesti	 2,	 gospodinjstva	 pa	 lahko	 brezplačno	 naročite	
njihov	odvoz	v	okviru	kosovnega	odpada	(brezplačni	boni	do	4	m3).	
V	 nobenem	primeru	 stekla	 ne	 izbijajte	 iz	 okvirjev,	 pač	 pa	 pustite	
cela.	Enako	velja	za	steklena	vrata	omar.

Kam odlagamo avtomobilsko steklo?
Avtomobilska	stekla	so	del	avtomobilov,	zato	so	ga	dolžni	sprejeti	
pooblaščeni	odjemalci	odsluženih	avtomobilov.	Če	ne	gre	drugače,	
ga	lahko	pripeljete	v	naš	zbirni	center	na	Rečiški	cesti	2.

Kam z žarnicami in sijalkami?
Žarnice	 se	 med	 seboj	 zelo	 razlikujejo	 po	 svoji	 sestavi,	 vendar	 v	
večini	primerov	vsebujejo	različne	pline	in	elemente,	kot	so	kalcijev	
fosfat,	aluminij,	živo	srebro	…,	zato	spadajo	med	nevarne	odpadke.	
Po	drugi	strani	pa	je	tako	kot	steklo	tudi	žarnice	in	sijalke	mogoče	
reciklirati,	varčne	sijalke	celo	v	95	%,	zato	jih	lahko	oddamo	tudi	kot	
OEEO	(odpadna	električna	in	elektronska	oprema)	v	zbirnem	centru.

Kam pa s termometri in toplomeri?
Oboji	zaradi	vsebnosti	živega	srebra	sodijo	med	nevarne	odpadke.

Misel meseca

Steklo	je	skoraj	nerazgradljivo,	saj	razpada	4000	let.	Steklenica	
v	naravi	razpade	na	osnovne	gradnike	šele	po	milijonu	let.

Lahko	 pa	 ga	 100-odstotno	 recikliramo	 in	 vedno	 znova	
uporabljamo.	Za	izdelavo	1	tone	novega	stekla	je	potrebno	140	
litrov	nafte,	že	1	tona	odpadnega	stekla	pa	nadomesti	približno	
1,2	tone	surovine	za	izdelavo	novega	stekla.

Odpadne baterije 

Odpadne	baterije	ne	spadajo	med	mešane	komunalne	odpadke,	ker	
vsebujejo	 jedke	snovi	 in	 težke	kovine,	kot	so	živo	srebro,	kadmij,	
litij,	nikelj,	zato	zahtevajo	skrbno	odlaganje	in	predelavo.	

Zakonsko	podlago	za	vzpostavitev	 in	 izvajanje	sistema	ravnanja	z	
odpadnimi	baterijami	in	akumulatorji	predstavlja	Uredba	o	baterijah	
in	akumulatorjih	ter	odpadnih	baterijah	in	akumulatorjih,	poleg	te	
pa	še	Uredba	o	okoljski	dajatvi	za	onesnaževanje	okolja,	predvsem	
zaradi	nastajanja	odpadne	električne	in	elektronske	opreme.	

Če	 omogočimo	 recikliranje	 odpadnih	 baterij,	 ohranjamo	 naravne	
vire,	saj	plastiko	 in	kovine,	ki	 jih	pridobimo	z	 recikliranjem,	 lahko	
uporabimo	pri	izdelavi	novih	izdelkov.	Proizvodnja	baterij	je	namreč	
energetsko	 izjemno	 potratna;	 za	 izdelavo	 ene	 same	potrebujemo	
50-krat	več	energije,	kot	je	ta	v	svojem	življenjskem	ciklu	proizvede.	

Oddaja	 baterij	 je	 brezplačna	 tako	 v	 trgovinah	 in	 specializiranih	
trgovinah	kot	na	bencinskih	črpalkah	ali	v	zbirnih	centrih.	

	

Poznamo	 alkalne	 baterije,	 ki	 jih	 uporabljamo	 v	 gospodinjstvu,	
nikelj-metalhidridne,	 ki	 so	 v	 stacionarnih	 in	 prenosnih	 telefonih,	
elektronskih	 napravah	 in	 igračah.	 Nikelj-kadmijeve	 baterije	
uporabljamo	 v	 električnem	 orodju	 in	 kamerah,	 li-ionske	 baterije	
poganjajo	 prenosne	 računalnike,	 digitalne	 kamere	 in	 nekatere	
mobilne	 telefone,	zadnja	skupina	baterij	pa	 je	v	slušnih	aparatih,	
ročnih	urah	in	drobni	prenosni	opremi,	in	sicer	gumbaste	baterije.	
Vsaj	nekaj	od	naštetih	skupin	baterij	uporabljamo	prav	vsak	dan.	
Nekatere	imajo	možnost	vnovične	polnitve,	druge	ne,	prav	vsaka	pa	
ima	svojo	življenjsko	dobo.	Na	leto	jih	povprečni	Evropejec	porabi	
deset	(Vir:	Delo,	2.	6.	2013,	sneto	9.	4.	2015).

Zakaj je pri baterijah potrebna posebna previdnost?

Ker	 živo	 srebro,	 kadmij,	 litij,	 nikelj	 in	 druge	 težke	 kovine	 lahko	
preidejo	 v	 okolje	 in	 povzročijo	 onesnaženje	 podtalnice	 ter	 s	 tem	
pitne	vode.	Tudi	sežig	odpadnih	baterij	poveča	emisije	v	zraku	 in	
ga	onesnažuje.	Odlaganje	med	mešane	komunalne	odpadke	je	zato	
strogo	prepovedano.	

Seznam odpadkov, za katere se v določenem mesecu izvaja 
promocija

MAREC oblačila	in	obutev,	igrače

APRIL mali	gospodinjski	aparati,	jedilno	olje

MAJ plastični	zamaški,	veliki	gospodinjski	aparati

JUNIJ ravno steklo in baterije

JULIJ predmeti	za	vnovično	uporabo

AVGUST tonerji,	kovine

SEPTEMBER sijalke,	hladilno-zamrzovalne	naprave

OKTOBER trda	plastika,	papir

NOVEMBER gume	in	akumulatorji	

Obiščite	ZBIRNI CENTER na	Rečiški	cesti	2
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Vabljeni	torej,	da	se	čim	večkrat	oglasite	v	zbirnem	centru	in	ravno 
steklo	ter	baterije	odložite	na	za	to	pripravljeno	mesto,	vse	druge	
odpadke	pa	skupaj	s	pomočjo	zaposlenega	prav	tako	razporedite	v	
ustrezne	zabojnike.

Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …

PRANJE ZABOJNIKOV 
Z	aprilom	smo	tako	kot	vsako	leto	začeli	s	pranjem	in	razkuževanjem	
zabojnikov.	 Storitev	 se	 izvaja	 hkrati	 s	 praznjenjem	 posameznega	
zabojnika.	Zabojniki	za	biološke	kuhinjske	odpadke	se	operejo	ob	
vsakem	 praznjenju,	 drugi	 zabojniki	 pa	 minimalno	 dvakrat	 letno.	
V	kolikor	zabojnik	ne	bo	pripravljen	na	prevzemnem	mestu,	se	bo	
storitev	 izvedla	 v	 enem	 od	 naslednjih	 terminov	 odvoza.	 Storitev	
bomo	izvajali	predvidoma	do	konca	meseca	oktobra.	

Ob	praznjenju	zabojnike	tudi	operemo

PREGLEDOVANJE VSEBINE 
ZABOJNIKOV
Že	v	prejšnji	številki	glasila	smo	vas	obvestili,	da	smo	marca	začeli	
natančneje	 pregledovati	 vsebino	 naključno	 izbranih	 zabojnikov	
za	 mešane	 odpadke.	 Nekaj	 kršiteljev	 smo	 z	 zapisniki	 obvestili	 o	
pregledu	 in	 nepravilno	 ločenih	 odpadkih,	 jih	 hkrati	 osveščali	 in	
pozvali	k	pravilnejšemu	ločevanju.	S	pregledi	bomo	nadaljevali	tudi	
v	naslednjih	mesecih,	le	da	bodo	obvestila	lahko	zamenjale	odredbe	
o	 globi,	 katere	 višino	 določata	 odloka	 o	 ravnanju	 s	 komunalnimi	
odpadki	za	občini	Bled	in	Gorje.

Kljub	opozarjanju	se	je	v	nekaterih	pregledanih	zabojnikih	namreč	
še	vedno	našlo	veliko	takih	odpadkov,	ki	bi	jih	lahko	ločili.	Največ	je	
bilo	nepravilno	odložene	mešane	embalaže	(raznovrstne	plastike),	
papirja	in	papirnate	embalaže	ter	steklene	embalaže.	

Če	nimate	zabojnika	za	tovrstne	odpadke,	potem	jih	raje	odnesite	
na	ekološke	otoke	ali	jih	pripeljite	v	naš	zbirni	center	–	odloženi	v	
napačnem	zabojniku	vam	v	prihodnje	morda	lahko	povzročijo	precej	
nevšečnosti	in	sivih	las.	Ali	so	mar	vredni	tega!	

Primer	nepravilno	odloženih	odpadkov,	ki	so	se	znašli	v	zabojniku	
za	mešane	odpadke

	

Obiščite	spletno	stran www.ibled.si
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MLADI RADOVEDNEŽI ZNOVA NA 
OBISKU V INFRASTRUKTURI BLED
Na	dvorišču	Infrastrukture	Bled	je	od	marca	do	maja	spet	vse	vrvelo	
od	mladostne	razposajenosti	in	vedoželjnosti.	Obiskali	so	nas	otroci	
4.	razreda	OŠ	Gorje	in	OŠ	prof.	dr.	Josipa	Plemlja	Bled,	pa	tudi	otroci	
iz	vrtcev	Bled	in	Gorje.	

Otroci	iz	vrtca	Gorje

Pripravili	 smo	 jim	 zanimiv	program,	 ki	 je	obsegal	prikaz	 ravnanja	
z	 odpadki,	 zanimivosti	 s	 področja	 vodovoda	 in	 kako	 lahko	
kompostiramo	na	domačem	vrtu.

V	zbirnem	centru	so	na	svoje	oči	lahko	spremljali	delo	smetarskega	
vozila,	ki	je	pripeljalo	pobrane	odpadke	v	zbirni	center	in	jih	streslo	
v	stiskalnico,	ki	 jih	je	stisnila	ter	zmanjšala	njihovo	prostornino	za	
četrtino	in	jih	tako	pripravila	na	odvoz	v	predelovalnice	odpadkov.	

Sledil	 je	 ogled	 zbirnega	 centra,	 kjer	 ločeno	 zbiramo	 posamezne	
vrste	odpadkov:	od	oblačil	in	nevarnih	odpadkov	(baterije,	zdravila,	
odpadna	olja,	barve	…)	do	gradbenega	materiala,	barvnih	kovin,	
kovin,	 zelenega	 vrtnega	 odpada,	 bioloških	 odpadkov,	 papirja,	
plastične	embalaže,	kosovnega	odpada	...	Posebej	smo	izpostavili	
ravnanje	 z	 nevarnimi	 odpadki	 in	 jim	 razložili,	 zakaj	 so	 nevarni	 in	
kako	previdni	morajo	biti	z	njimi.

Seznanili	 smo	 jih	 torej	 s	 potjo	 odpadkov,	 in	 sicer	 od	 njihovega	
nastanka	v	naših	domovih	do	zbiranja	in	končne	predelave.	Svoje	
znanje	 so	 potrdili	 tudi	 v	 praksi,	 saj	 smo	 jim	 omogočili	 praktično	
ločevanje	različnih	vrst	odpadkov,	kar	jih	vedno	navduši.	Kljub	svoji	
mladosti	 so	o	 samem	 ločevanju	 tudi	 tokrat	pokazali	 presenetljivo	
veliko	znanja,	kar	kaže	na	to,	da	se	o	tem	veliko	pogovarjajo	v	vrtcu	
oziroma	šoli,	najbrž	pa	tudi	doma.	Vedno	znova	so	navdušeni	tudi	
nad	praktičnim	prikazom	praznjenja	in	pranja	zabojnikov.

V	drugem	delu	 smo	 jim	podali	osnovne	 informacije	o	 tem,	kje	 in	
kako	 zajemamo	vodo	v	naravi,	 da	 lahko	po	 ceveh	priteče	v	naše	
domove.	 Praktični	 prikazi	 cevi,	 njihovih	 poškodb,	 vodomerov,	 ki	
nam	 odmerjajo	 količino	 porabljene	 vode,	 in	 vodomernih	 jaškov	
vedno	pritegnejo	njihovo	pozornost,	predvsem	zaradi	svoje	velikosti	
in	nenavadnih	oblik,	pa	tudi	zato,	ker	so	večinoma	skriti	pod	zemljo,	
zato	si	jih	težko	predstavljajo.	

V	 zadnjem	 delu	 smo	 jih	 seznanili	 s	 pomenom	 kompostiranja	 na	
domačem	vrtu.	Da	bi	bila	 ta	 tema	zanje	 čim	zanimivejša,	 smo	za	
pritegnitev	njihove	pozornost	postavili	pravi	kompostnik,	ki	smo	ga	
s	posameznimi	deli	(veje,	trava,	olupki,	zavržena	solata	…)	polnili	
kar	sproti,	med	samo	razlago.	Urejen	imamo	tudi	majhen	vrtiček	s	
posajeno	 solato	 in	 rožami,	 zemlji	 v	njem	pa	 smo	dodali	 že	nekaj	
pridelanega	komposta.	Če	nam	le	uspe,	in	tokrat	nam	je,	ujamemo	
in	pokažemo	še	kakšnega	deževnika,	ki	je	pri	nastajanju	komposta	
(razkrojni	proces)	nepogrešljiv.	

	

Solata	 in	 rože	 v	 zemlji,	 ki	 smo	 ji	 dodali	 domači	 kompost,	 lepo	
uspevajo	

Da	 bi	 spodbudili	 kompostiranje,	 smo	 lani	 pripravili	 brošuro	
Kompostiranje,	 v	 kateri	 simpatični	 Vrtnar Črvek	 odraslim	 in	
otrokom	pojasnjuje	pomen	in	prednosti	kompostiranja	na	domačem	
vrtu	(boljša	sestava	prsti,	boljše	zadrževanje	vlage	in	prezračevanje	
tal,	večja	akumulacija	toplote,	bolj	zdrave	rastline).	Številni	nasveti	
in	namigi	so	dobrodošli	predvsem	za	tiste,	ki	se	s	kompostiranjem	
šele	seznanjajo	in	so	veseli	vsakršne	pomoči.

Vrtčevski	 in	šolski	otroci	so	vedno	dobrodošli	obiskovalci,	njihova	
navdušenost	 pa	 je	 naša	 največja	 nagrada.	 Z	 nazornimi	 prikazi	
jih	 želimo	 še	 bolj	 navdušiti	 za	 pravilno	 ločevanje	 in	 odlaganje	
odpadkov,	saj	se	zavedamo,	da	je	vsako	spremembo	ravnanja	treba	
začeti	 uvajati	 pri	mladih.	 Le	 tako	 jim	 'zleze	pod	 kožo'	 in	postane	
del	njihovega	življenja	in	vsakdanjega	ravnanja.	Ker	se	vsako	leto	
vedno	znova	vračajo,	menimo,	da	smo	pri	tem	uspešni,	kar	nam	je	
v	veliko	zadovoljstvo	in	spodbudo	za	naprej.

SEZONSKA KARTA ZA GRAJSKO 
KOPALIŠČE
Sezonsko	karto	za	Grajsko	kopališče	si	po	nižji	ceni	lahko	zagotovite	
le	še	do	12.	6.	2015.	Po	tem	datumu	nakup	po	predprodajni	ceni	
ne	bo	več	mogoč!

Cenik	si	lahko	pogledate	na	www.grajsko-kopalisce.si.
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Ko Sveti Jurij potrka na duri
V času, ko ste se prebivalci in prebivalke Gorij zavzeto pripravljali na tradicionalni 
Jurjev semenj, so sv. Jurija z besedo, pesmijo in igro v deželo vabili tudi učenci in 
učenke  1., 2. in 3. razreda waldorfske šole iz Radovljice. Po poganskem izročilu je sv. 
Jurij v deželo prinesel pomlad in prav res nas je v sredo, 22. aprila, v Gorjanski dom 
pospremilo toplo spomladansko sonce.  

Prvošolci so prihod svetega Jurija naznanili takole:
»Svet' Šentjuri poterka na duri,

'ma eno hlačo zeleno in jeno rudečo.
Je šele prišel v deželo, ga je že vse veselo.«

Naša reka Radovna
Pri naravoslovju smo raziskovali reko Radovno. Razi-
skovali smo življenje v reki in življenje človeka ob njej. 
Sprehodili smo se ob reki in fotografirali. Vsak posa-
meznik je dobil svojo nalogo in tako smo slikali živali 
ter stvari, ki so ustrezale temi vsakega posameznika. 
Odkrivali smo živali v reki, ribištvo, onesnaženost in 
iznajdljivost človeka, da preživi z reko v svoji bližini. 
Naredili smo plakate, jih predstavili razredu in ugotovi-
li, da je reka del življenja Gorjancev. Ugotovili smo, da 
večkrat premalo skrbimo za čistočo reke. Človek izko-
rišča reko za različne namene. Opazili smo ostanke mli-
nov, elektrarne in žage. Reka je tudi turistično zanimiva, 
predvsem soteska Vintgar. Življenje v in ob reki je res 
raznoliko. Svoja odkritja smo v avli šole izobesili  22. 
marca, ob svetovnem dnevu voda.
V okviru natečaja Vodni detektiv smo pripravili literar-
no-likovne izdelke na temo reka in prehrana. Povezali 
smo znanje naravoslovja in odkritja o reki in nastali so 
zanimivi izdelki. Izbrali smo najboljšega in ga poslali 
na natečaj.
Naša šola se je letos vključila v skupino Ekošol. Ena od 
nalog je bila tudi tema z naslovom Moja reka si. Na šoli 
deluje eko skupina, ki je pripravila stand-up predstavo 
na temo reke Radovne. Učenci smo sestavili zapis o Ra-
dovni, to odigrali in posneli. Zanimivo je bilo sestavljati 
zapis o reki na tak način, še bolj pa je bilo zanimivo 
to odigrati. Za ozadje smo izbrali modro blago in nanj 
nalepili ribe. Martin Knafelj in Peter Peterman sta zare-
pala stand-up komedijo. Refren pa smo zapeli skupaj z 
njima. Po nekaj poskusih nam jo je končno uspelo dobro 
odigrati in posneti.
Zavedamo se, da živimo v lepem koncu Slovenije, in naj 
zaključimo z refrenom iz naše predstave:
Če pitno vodo hočemo imeti, za Radovno moramo bolje 
skrbeti!
Naj Radovna v Gorjah še dolgo šumi, le pazi, človek, 
kaj z njo delaš TI.

Manca Jelenc, Ivana Slivnik in Metka Taler
iz Eko skupine z mentorico Miro Žemva

V waldorfski šoli skozi vse leto praznujemo praznike tako, da otroci sodelujejo pri 
urejanju prostora, poslušajo zgodbe in se učijo pesmi, ki pripovedujejo o praznikih in 
dogajanju v naravi. Z naravo in prazniki so povezani pri vseh predmetih – pri glavni uri, 
ročnih delih, angleščini, nemščini, igrah, glasbi, slikanju in evritmiji. V prvem razredu 
jih z naravo povezuje pravljični svet, v drugem svet živali, v tretjem razredu pa pove-
zanost z naravo spoznavajo skozi delo kmeta. 
Učenci waldorfske šole so poleg številnih pesmi o naravi na odru predstavili tudi del 
pouka nemščine in angleščine. Oba tuja jezika se učijo od 1. razreda dalje. Umetniški 
način poučevanja matematike so pokazali z ritmičnim gibanjem ob učenju večkratni-
kov in poštevanke, s ploskanjem, korakanjem in ritmičnim štetjem. 
Tudi gledališke igre so del našega pouka. Igro z naslovom »Kmetovo leto« so zaigrali 
učenci 3. razreda.  Z gibanjem in skupinskim recitiranjem so pripovedovali o vaškem 
življenju, življenju mlinarja, peka, kovača, krojača in kmeta. Nato so prevzeli vloge po-
sameznih mesecev in kmeta obiskali. Vsak mesec mu je prinašal nekaj novega – januar 
sneg, februar prve sončne žarke, marec zvončke, … Kmet pa je obljubil, da bo nacepil 

drva, pripravil orodje, v marcu nasadil prve rastline, vse 
do decembra, ko si bo spočil trudno telo in se zahvalil 
zemlji za »zlato«.  Igro so zaključili z besedami: 

Hvala, bratje sovaščani,
hvala vsem, ki ste tu zbrani.
Zemlja draga, ogenj vroč,

voda mila, vetra moč.
Roke naše gibke, urne

delo vsako narede,
v glavah naših mnogo znanja

svoje mesto našlo je.
S srcem smo se povezali,

delu žar in smisel dali.
Hvala občini Gorje, da smo lahko nastopili v Gorjan-
skem domu, kjer se naši otroci res dobro počutijo. Za-
hvaljujemo se tudi hišniku Mihu, ki je poskrbel, da so 
bila vrata za nas odprta in smo lahko pridno vadili ter 
pripravljali oder ter Mariji Pogorevc za kmečko orodje, 
ki je krasilo oder.

             Mateja Korošec
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Gozdna hišica in škrat Gorjanko
V vrtcu Gorje so otroci deležni pogostega bivanja v naravi. To pomlad 
pa je vrtec dobil veliko darilo. Valentina in Darja Ažman sta otrokom iz 
vrtca prijazno dali brezplačno v najem 1000 m2 zemljišča, na katerem 
so velika drevesa, grmovje in prostor za gozdno hišico. Škratu Gorjan-
ku se je namreč njegova hišica podrla, zato mu bomo postavili novo. 
V njej bo bival ponoči, podnevi pa se bo igral v bližnji okolici, zato bo 
hišico odstopil otrokom. Včasih, ko bodo otroci zares dobre volje, se 
jim bo mogoče pokazal, pa le za hip … Hišica bo otrokom pomenila za-
vetje, prostor za igro, ustvarjanje in učenje. Pridobili smo vse potrebne 
dokumente, da hišico lahko uradno postavimo.   
Starši otrok iz vrtca so že pred dvema letoma zbirali material, prispevali 
denar in naredili začetna dela za gozdno hišico, a kot kaže danes, takrat 
še ni bil pravi čas. Pomagalo nam je GG Bled ter privatniki iz Sp. Gorij, 
Poljšice in Krnice, ki se ukvarjajo z lesom in prevozništvom. Gozdno 

hišico naj bi uporabljali tudi otroci iz šole. 
Vrtec je bil vključen v projekt Gozdni vrtec. Agrarna skupnost Poljšica 
nas je povabila v njihov gozd, kjer se otroci nemoteno igrajo. Gradijo 
hišice iz vej in materiala, ki ga dobijo v naravi. Ne pogrešajo igrač, v 
naravi se počutijo varne, saj je njihova zavest še široko odprta. V igri 
zaživijo domišljijska bitja, kot so škrati, vile, palčki. Pri otrocih želimo 
ohraniti povezanost z naravo, ki smo jo odrasli v potrošniški družbi 
že skoraj izgubili. Zavemo se je  šele takrat, ko smo nekje v gozdu, na 
morski obali, v hribih … 
Računalniška tehnologija je neizpodbitna, z njo so se današnji otroci 
rodili in kot kaže, bodo z njo tudi živeli. V vrtcu Gorje smo si za cilj 
postavili pogosto bivanje otrok v naravi. Torej, tehnologija in narava v 
ravnovesju. Nočemo si zatiskati oči in sodobno tehnologijo potiskati 
stran, ampak jo uporabiti takrat, ko je smiselna, ter ob njej pogosto 

bivati v naravi. Hkrati otroke učimo, 
kaj je dobro in kaj je slabo. 
Zaposleni in otroci vrtca se iskreno 
zahvaljujemo gorjanskim taborni-
kom, ki so gozdni hišici namenili 
izkupiček, ki so ga dobili v dar, ko so 
v novoletnem času nosili lučko miru. 
Hvala ekipi v sestavi Gregor Neči-
mer, Jože Krulič, Jože Kocjančič, 
Matej Pintar, Robert Novak za do-
sedanja dela, hvala županu Petru 
Torkarju, ki je poskrbel za izravna-
vo terena in Klemenu Kraigherju za 
prevoz. 

 Ivica Knaflič
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Kemija in okolje
Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji smo učenci naredili raziskoval-
ne naloge o tem, kako kemija vpliva na okolje. Za predstavitve smo se 
kar dolgo pripravljali. Zbrali smo  zanimive članke ter izvedeli  nekaj 
osupljivih, zaskrbljujočih ter že poznanih dejstev. Ti članki so govorili 
o povezavi kemije ter okolja. Članki so bili razdeljeni po sklopih: hra-
na, kozmetika, voda, ozračje, gozdovi, segrevanje, avtomehanični, pro-
metni članki ...  Zanimivo je , da so fantje izbirali članke, ki so govorili 
o vodi, segrevanju ozračja, prometu, dekleta pa bolj o kozmetiki, hrani 
…   Velik omenjeni problem je gensko spremenjena hrana ali hrana, ki k 
nam pripotuje z letali ali ladjami. Opozarjali smo tudi na velike količine 
smeti v oceanih ter nevarne kozmetične izdelke, svetlobno onesnaževa-
nje in drugo.
Zavedamo se, da človek vsak dan pridela veliko odpadkov. Sklenili 
smo, da bomo pri poskusih v kemiji iz odpadnega tetrapaka izdelali 
izdelke za ponovno uporabo. Ideje, kaj se da izdelati, so bile zanimive. 
Izdelali smo pripomočke, ki jih sedaj lahko uporabljamo pri pouku ke-
mije. To so razne oblike in barve čaš, lijev, žličk, stojal, celo trinožno 
stojalo. Vsak učenec je moral 
s svojim izdelanim materialom 
predstaviti izvedbo svojega po-
skusa. Hkrati pa smo izdelali tudi 
cvetlične lončke, v katere je šesti 
razred posadil in sejal rastline.
Učiteljica nam je dala odlično 
idejo – predstavitve naj bi izvedli 
ob dnevu Zemlje. O posledicah 
kemije bi ozaveščali vrstnike, 
nekaj stvari predstavili učiteljem, 
enostavnejše pa mlajšim učen-
cem.
22. april je bil naš dan. V spodnji 
avli šole smo postavile nekakšno 
postajo. Predstavljale smo raz-
lične izsledke v kemiji in njihov 
vpliv na okolje in na naš organi-
zem. Za nas je bila zanimiva iz-

Zelišèa
Lansko leto smo se učenci 6. razreda z učiteljico Miro Žemva odločili, 
da bomo naredili lastno zeliščno gredo. Začeli smo z zbiranjem zelišč. 
Nekaj učencev je prineslo svoja semena oziroma čebulice, večino ze-
lišč pa je priskrbela učiteljica. To smo posadili. Ko so v jeseni zelišča 
dovolj zrasla, jih je šlo nekaj deklet porezat. Vse odrezane užitne dele 
zelišč smo posušili. Te smo potem uporabili za kuhanje. Učenci izbir-
nega predmeta Sodobna priprava hrane smo iz njih skuhali zelenjavno 
juho in spoznali, kakšen okus daje posamezno zelišče. Nato smo recept 
zapisali in ga obesili na pano ob stopnišču. Vsak učenec je opisal eno 
zelišče z grede, pripravil herbarij in slikovni material. Med zapisi smo 
izbrali tistega, ki je bil hkrati lep, poučen in pregleden in ga razstavili v 
avli šole. V 7. razredu smo poleg opisov, kuhanja, obrezovanja in suše-
nja naredili še kartice za igro spomin. Igrali smo se v šolski avli. Igra je 
bila na voljo vsem učencem od 1. pa vse do 9. razreda OŠ. Iskali smo 
trojke (ime, slika, uporaba). Namen igre pa je bil predvsem poučevanje 
učencev o zeliščih. 
Obiskovalce decembrskih delavnic smo pogostili z zeliščnim čajem iz 
melise in mete, ki smo jo pridelali sami.

Klara Hudovernik in Ema Arnež  
iz eko skupine z mentorico Miro Žemva

Postali smo mladi člani Rdečega križa
V petek, 22. maja,  smo učence 2. razreda sprejeli med mlade člane 
Rdečega križa.
Učenke 3. razreda  Eva, Anja, Manca, Nuša, Anika in Sara so drugošol-
cem predstavile, kaj pomeni biti mladi član Rdečega križa. Mladi člani 
Rdečega križa znajo varovati svoje zdravje, poznajo pravila varnosti 
v prometu ter imajo spoštljiv odnos do ljudi in živali. Vedo, kako po-
membno je čisto okolje in kako ga ohranjati.
Mlade »rdečekrižkarje« so pozdravili ravnatelj, Milan Rejc, župan Pe-

ter Torkar ter Nada Kuralt, predsednica KORK Gorje. Obiskala nas je 
tudi Anica Svetina, predsednica OZRK Radovljica. Novim »rdečekriž-
karjem« je namenila nekaj spodbudnih besed ter jim podarila svinčnike 
s figurico.
Ob zaključku našega srečanja so vsi sodelujoči prejeli paketke, v ka-
terih je bil poleg prigrizka tudi svetleči trak z znakom Rdečega križa. 
Paketke je pripravil KORK Gorje.

                                                                               Petra Kraigher
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kušnja, za poslušalce pa, upamo, da poučna in zanimiva. Pravzaprav sta 
dve uri res hitro minili. 
Naš namen je bil sporočiti in opomniti vse, da je naš planet, v rokah 
nepremišljenega človeka, ogrožen. Kar pa je še bolj pomembno, naše 

telo je samo eno in neponovljivo, zato naj nam ne bo vseeno, kaj se z 
njim dogaja, kaj jemo in kaj nanašamo na našo kožo.

Nina Zrimšek, Metka Stojan, Pia Kunčič, Nives Ambrožič iz 8. a

Pomladni kros  2015

Kako je prijetno poslušati vprašanja naših najmlajših krajanov in kra-
jank, kdaj bomo spet tekli! Lep je občutek, ko jih gledaš, kako si priza-
devajo in tečejo, pa padejo, včasih malo pojokajo, pa gredo spet naprej. 
In predvsem so ponosni na medalje, ki jih dobijo vsi najmlajši. 
Živžav se začne že kar nekaj ur pred štartom, ko si otroci zapenjajo 
štartne številke, vsi vznemirjeni in pripravljeni, da se pomerijo med 
sabo in s samim sabo. 
Organizatorji smo presrečni , če jim lahko »podarimo« še lepo vreme, 
spomladansko in ne preveč vroče. In tako srečo smo imeli letos na na-
šem, že 15. krosu po vrsti. Prvič je bil organiziran leta 2001, pa potem 
le enkrat odpovedan zaradi res slabega vremena, ko smo skoraj gazili 
vodo po nalivu. 
Od leta 2012 je vpisan tudi v koledar tekov Gorenjskega pokala, in s 
tem smo pridobili tudi več predvsem starejših tekmovalcev. Veseli nas, 
da se vsako leto udeleži tega teka tudi kdo iz drugih delov Slovenije, saj 
tako promoviramo tudi našo lepo občino in predvsem prekrasno nara-
vo, ki spremlja tekače na daljši, skoraj 7-kilometrski progi. 
Otroci in mladina v Gorjah pa je tako ali tako zapisana športu in gibanju 
in to je največje darilo organizatorju, ŠD Gorje. 
Letos se je prijavilo v vseh kategorijah 206 tekmovalcev, med tistimi 
najmlajšimi, ki so dopolnili le 5 let ali manj, pa kar 18 nadebudnežev.  
Pri deklicah je v tej kategoriji slavila Karla Kunstelj (Vrtec Radovljica), 
2. mesto je zasedla Eva Tičar (AD Bled) in na tretje mesto je prite-
kla Neža Larisi (Vrtec Gorje).  Pri dečkih je zmagal domačin Kristjan 
Žvan, drugo mesto je pripadlo Tjažu Dolžanu (prav tako iz Gorij) in na 
tretje mesto se je uvrstil Jože Borse (HK MK Bled). 
Šolska mladina je tekmovala v 5-ih kategorijah pri deklicah in dečkih. 
Tekli so od  300 m do 1,6 km. 
Pri deklicah do 7 let je zmagala Živa Bijol (OŠ Gorje), pri dečkih pa 
Ožbej Repe (AD Bled), v kategoriji od 8 do 9 let je pri deklicah slavila 
Mina Repe (ŠD Gorje) in pri dečkih Andraž Bizjak (AD Radovljica). 
Lucija Medja (AD Radovljica) je zmagala v kategoriji  deklice od 10 
do 11 let, pri dečkih v isti kategoriji pa Ožbe Mulej  (ŠD Gorje). V 
kategoriji deklice od 12 do 13 let je zmagala Kaja Marič (SD Bohinj), 
pri dečkih pa domačin Jošt Mulej.  V kategoriji  od 14 do 15 let so tekli 

na daljši progi 1,6 km in tu je zmagala Alja Polanec (ŠD Gorje) in pri 
dečkih Nik Ambrožič (OŠ Gorje). 
Odrasli so se pomerili v 11-ih kategorijah in sicer v štirih ženskih in 
sedmih  moških. Rezultati: pri ženskah od 50 do 59 let zmagovalka 
domačinka Anica Klinar, od 40 do 49 let Erika Melihen (CŠOD) , od 30 
do 39 let Urška Malovrh in v kategoriji do 29 let domača tekmovalka 
Anja Mandeljc (ŠD Gorje). 
V moških kategorijah so bili zmagovalci: kategorija 70 let in starejši 
Slavko Sitar (ŠD Mošnje), od 60 do 69 let Franc Roglej (Zarica), od 
50 do 59 let domačin Slavko Klinar, od 40 do 49 let Marko Pintar (ŠD 
Kokrica), od 30 do 39 let Mirko Dolžan (Zvezde Gorje), od 20 do 29 let 
Domen Potočnik  iz Gorij in do 19 let Peter Dijak (Gimnazija Šentvid). 
Vsako leto smo veseli, ko se kros zaključi z zadovoljnimi udeleženci, 
mi pa že načrtujemo, kaj bi lahko še izboljšali ali ponudili kaj več. Idej 
in načrtov nikoli ne zmanjka, pa tudi volje in energije ne. 
Zato se vidimo spet drugo leto, ko bomo zopet naročili lepo vreme in 
prijetno vzdušje. Tekači pa bodo poskrbeli za piko na i! 

  Renata Ambrožič

 

Foto: Miro Zalokar
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94 let Ivanke Ropret  
V Domu dr. Janka Benedika se je veselila 94. rojstnega dne gospa Ivan-
ka Ropret.  Pravi, da ji v njenem ''drugem'' domu nič ne manjka in da 
lepo skrbijo zanjo. Voščiti smo ji prišli predstavniki Rdečega križa Gor-
je in Občine. Bila je nasmejana, v družbi nečakinje in zelo dobre volje.  
Ni ji dolgčas. Rada ima obiske. Rada bere časopise, ima naročen tednik 
Družina. Prebere tudi kakšno knjigo. Televizije ne pogreša, pravi, da je 
že doma ni veliko gledala. 
Pogovarjali smo se o tem in onem, spomini so uhajali v preteklost.  
Včasih so veliko hodili peš, saj z Bele ni bilo toliko avtobusov. Neča-
kinja je šla v kolonijo na morje in gospa Ivanka ji je s kolesom peljala 
kovček na Bled na avtobus. Rada je imela otroke.
Kasneje se je preselila v Gorje v blok in tam si je zlomila kolk. Iz bol-
nišnice ni mogla domov, ker je bivala sama. Imela je srečo in je takoj 
dobila možnost za bivanje v Domu. Po dobri fizioterapiji si je opomo-
gla in je lahko spet hodila. Prejšnje leto pa je šla na balkon, padla in si 
zlomila še drugi kolk, od tedaj pa je samo še v postelji. Se ne pritožuje. 
Ob odhodu smo ji zaželeli zdravja in dobre volje še naprej, v Domu pa 
naj se še naprej dobro počuti in naj bo zadovoljna.                          M.J.

Sreèanje z Ejti Štih in Melito Vovk
Poleg tedenskega druženja ob slikanju in predavanjih mentorice, obi-
skovanja slikarskih razstav in drugih kulturnih dogodkov bomo v Sli-
karskem društvu Atelje Bled v goste vabili tudi priznane umetnike. 
O tem, koga bi povabili na 1. srečanje s slikarji in likovnimi ustvarjalci, 
ki je bilo 20. maja, ni bilo nobenega dvoma – to sta lahko le blejski 
akademski slikarki Melita Vovk in Ejti Štih.
Mati in hči, obe v celoti predani umetnosti, sta ustvarili in še ustvarjata 
svojstvene umetnine na več področjih likovnega izražanja –  vse od 
slikarstva, risbe, grafike, ilustracije, lutkarstva in kiparskih inštalacij do 
gledališke scenografije in kostumografije.
Več kot 70 obiskovalcev sta v mali dvorani Festivalne dvorane Bled 
gostji navdušili s svojimi pogledi na slikarstvo in s slikovito predstavi-
tvijo svojih del. Slikarsko društvo Atelje Bled sta še posebej počastili s 
sprejetjem častnega članstva.
Umetniški opus slikarke Melite Vovk z naslovom »Risbe, slike in gra-
fike« je še do 27. junija na ogled v Bežigrajski galeriji 2 v Ljubljani.
Ejti Štih, ki živi in ustvarja v Boliviji, pa na Bledu pripravlja razstavo 
svojih del v juliju, ko bo njena razstava na ogled v Galeriji Stolp na 
Blejskem gradu.

Zora Završnik Črnologar,  Slikarsko društvo Atelje Bled 
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POGREBNE STORITVE

NOVAK

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412, 041 655 987, 040 887 112

Anton Novak d.o.o.
Hraše 19,  Lesce

Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane, 
žalne ikebane, šopke, poročne šopke in aranžmaje ter 
aranžmaje daril. 

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412, 041 655 987, 040 887 112

NOVA OPTIKA 
NA BLEDU!
Poslovni center Union,  
Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in  
kontrolni pregledi

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union, 
Ljubljanska cesta 11,
Bled 

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice

tel + 386 (0)4 583 26 63 
www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_105x148.indd   1 20/01/15   15:10

Gsm: 041 762 636
Tel: 01 200 99 21

gosttus@gmail.com
www.lake-house-bled.com

Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na: 
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah, 

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

Pregrevanje, ropot in počasnejše delovanje 
računalnika so razlogi za alarm! Izognite se 
dragemu popravilu okvar (več sto evrov) zaradi 
pregrevanja računalnika, ker se je v njem nabral 
prah. Čiščenje priporočamo na dve ali tri leta.

Z vami že 25 let!

3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, Jesenice
www.3bm.si, 04 58 36 444, 3bm@siol.net

POKLIČITE 
in prihranite 
tudi do 160 €!

ČIŠČENJE PRENOSNIKA 

45,75 € 41,18 €
ČIŠČENJE RAČUNALNIKA 

22,88 € 20,59 €

10%
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Koledar prireditev

• POMLADNI KONCERT učenk in učencev OŠ Antona Janša 
Radovljica
Predstavili se bodo s pesmimi, Orfovim instrumentarijem in glas-
bili.
v soboto, 30. maja ob 18.00 v farni cerkvi Zgornje Gorje

• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA (holesterol, slad-
kor)
v sredo, 3. junija ob 08.30 v prostorih Društva upokojencev Spo-
dnje Gorje
v četrtek, 11. junija ob 8.30 v sejni sobi Občine Gorje

• RAZSTAVA »Rdeči križ Gorje skozi čas ob 70-letnici«
Del razstave, ki je bila na ogled v času Jurjevega sejma.
od ponedeljka, 8. junija v sejni sobi občine Gorje. Na ogled bo 
do jeseni.

• ZAKLJUČNI LETNI KONCERT UČENK IN UČENCEV 
MUZIČARNE, glasbene šole Klemena Torkarja
v petek, 12. junija ob 19.00 v Gorjanskem domu

• POGLEJSKI POZDRAV V DOLINO v organizaciji KD Gorje
Predpočitniško nedeljsko popoldne s petjem in akrobatskimi toč-
kami.  
v nedeljo, 14. junija ob 16.00 v Poglejski cerkvi

• VRTNA VESELICA v organizaciji PGD Gorje
v sredo 24. junija od 17.00 dalje na vaškem trgu  

• SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU S PODELI-
TVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 
v sredo, 24. junija ob 19.00 v Gorjanskem domu
Občinska proslava s kulturnim programom učencev OŠ Gorje

• TRADICIONALNI POHOD NA OBRANCO Z OGLEDOM 
SNEŽNE JAME 
v soboto, 27. junija; zbor ob 8.00 na balinišču v R´čici
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema.

Priprave na ''Harmonike ob Blejskem jezeru'' že v polnem teku

Prireditve v knjižnici

• Ta veseli knjižni svet
v ponedeljek 1. 6. 2015 ob 20.00 v Kulturnem domu Gorje.
Zaključna prireditev za udeležence akcije Ta veseli knjižni svet s 
predstavo Skupno stanovanje v izvedbi Kulturnega društva Gorjuše. 

• Tu sem doma
od 1. 6. - 30. 6. v Knjižnici Gorje.
Razstava likovnih izdelkov otrok Vrtca Gorje, pod mentorstvom 
strokovnih sodelavk.

• Ustvarjati znam
od 1. 6. - 19. 6. v Knjižnici Bled.
Učenci 1. in 3. razredov OŠ Bled so pod mentorstvom učiteljic 
Bernardke Bernard in Romane Berce pri likovnem krožku ustva-
rili čudovite izdelke.

• Zeliščni festival
od 16. 6. - 30. 6. v Knjižnici Gorje.
Vabljeni, da si ogledate izdelke otrok skupine Slončki iz blejskega 
vrtca, ki so nastajali pod budnim očesom mentoric Nadje Lebar in 
Nine Morgan

• Vezenine Bled
v ponedeljek 22. 6. 2015 ob 19.30  v Knjižnici Bled.
Otvoritev razstave čipk in vezenin iz zbirke Gorenjskega muzeja. 
Bled je imel bogato osemdesetletno tradicijo izdelovanja strojnih 
čipk in vezenin. Delo predvojnih obrtnih delavnic je od leta 1947 
nadaljevala Tovarna čipk in vezenin Bled. Vezenine so kot edino 
tovrstno domače podjetje izdelovale trakove čipk, zračne čipke, 
raznovrstne vezenine, predvsem pa so bili znani po izdelkih hišne-
ga tekstila in modni konfekciji. Veliko vzorčnih knjig in izdelkov 
Vezenin hrani Gorenjski muzej in predstavljajo pomemben del in-
dustrijske dediščine Gorenjske.

• Vezenine Bled
od 22. 6. - 31. 8. v Knjižnici Bled.
Razstava strojno izdelanih čipk in vezenin iz zbirke Gorenjskega 
muzeja.

 V organizacijskem odboru 3. poletnega srečanja harmonikaric in har-
monikarjev ob Blejskem jezeru že vse od meseca februarja potekajo 
priprave na ta čudoviti dogodek, ki bo tudi letos popestril Blejske dne-
ve. V nedeljo, 19. julija, bo namreč na Bledu ponovno donela Avseni-
kova pesem ''Otoček sredi jezera'' v izvedbi številnih harmonik. Seveda 
ne bo manjkalo niti znanih Slakovih in drugih viž. 
Organizatorji se trudimo na Bled privabiti čim večje število udeležen-
cev. Zato tudi ob tej priložnosti vabimo vse, ki igrate na harmoniko, 
da se prijavite čim prej, najkasneje do 13. 7. 2015. Prijavljeni do tega 
datuma bodo namreč na sami prireditvi sodelovali v žrebanju za bogate 
nagrade. Gospod Brane Poličar bo v imenu našega glavnega pokrovite-
lja, Harmonike Poličar, že tretjič zapored podelil srečnemu izžrebancu 
najnovejši model njihove harmonike. Marija Mojca Berce iz Selc bo 
ponovno izdelala lajbič gorenjske narodne noše po meri izžrebanca. 
Prav tako so nam priskočili na pomoč iz Čevljarstva Štajnar iz Škoflji-
ce, izžrebancu bodo izdelali škornje za narodno nošo. Podelili bomo 
še računalniške programe za učenje harmonike LTK in številne druge 
nagrade ter darilne bone naših pokroviteljev. Vsi, ki bi s svojimi izdelki, 
storitvami ali darilnimi boni še radi prispevali v nagradni sklad, iskreno 
dobrodošli. Hvala pa tudi vsem medijskim pokroviteljem: Za Gorenj-
sko Radio Triglav, za Dolenjsko Radio Sraka, za Primorsko Primorski 
Val in za osrednjo Slovenijo Radio Veseljak. Zaenkrat sta se jim pridru-

žila še Radio Rogla in TV Vaš kanal.
Program na sami prireditvi bosta vodila harmonikarka Majči Bobnar, 
ki bo tudi vodila povorko harmonik, ter domačin Niko Rakovec. Vse 
informacije glede prijav in poteka prireditve so vam na voljo na www.
harmonike-bled.si, kjer skoraj vsakodnevno objavljamo novice in naše 
aktivnosti, pokrovitelje ipd. Za podrobnosti pokličite 051-30-60-89.
Ena od aktivnosti k večji prepoznavnosti naše prireditve je bila postavi-
tev stojnice na pohodu Po Slakovi poti na Dolenjskem, kjer je bila tudi 
revija harmonikar-
skih orkestrov. Uroš 
Ambrožič in avtor 
prispevka sva tako 
pohodnike kot ude-
ležence navduševa-
la za obisk Bleda in 
seveda naše priredi-
tve. Mladi harmo-
nikar iz Rake (na 
sliki) se nama je z 
veseljem pridružil. 
Toni Mežan in Uroš 

Ambrožič


