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Novo šolsko leto je pred vrati
Jutranje rose nakazujejo prihod jeseni. In z jesenjo pride 

novo šolsko leto. Pouk se za vse učence začne 1. septembra in 
vemo, da bomo delovali po modelu B. Poenostavljeno pove-
dano – pouk bo potekal približno tako kot ob koncu šolskega 
leta. Ob upoštevanju priporočil in smernic bomo delo orga-
nizirali tako, da bodo učenci enega oddelka skupaj in bo čim 
manj stikov z učenci iz drugih oddelkov.

Vsi zaposleni v šoli se pripravljamo, da zagotovimo čim 
bolj prijeten pričetek dela v šoli. Učitelji že pišejo priprave 
za pouk, načrtujejo delo v oddelku, dneve dejavnosti in pri-
reditve. Vsi, ki smo v zadnjih dneh avgusta v šoli, že težko ča-
kamo živ-žav in živahen utrip, ki ga naredijo učenci. Najbolj 
nestrpno pričakujemo 28 prvošolcev. V letošnjem šolskem 
letu bo Osnovno šolo Gorje obiskovalo 250 učencev. Navo-

dila za delo in potek bivanja v šoli bomo staršem posredovali 
tik pred začetkom pouka. Že zdaj prosim vse, ki boste vsto-
pali v šolo in vrtec, da prihajate le zdravi, tako učenci, zapo-
sleni in obiskovalci. Vsi, ki vstopate v šolski prostor, upošte-
vajte predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. 

Verjetno ste tudi opazili, da se je v stavbi šole in vrtca, pa 
tudi v okolici čez poletje kar veliko dogajalo … Prenovili smo 
stavbo vrtca, šola pa bo kmalu bogatejša za tri nove učilnice 
in parkirišče. Res smo veseli, da se je začelo, in ko bodo dela 
končana, bomo vsi lažje zadihali.

Vsem družinam, ki imate šolarje, želim uspešno in veselo 
šolsko leto 2021/2022.

 » Mojca Brejc, ravnateljica
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Spoštovane Občanke  
in Občani,

ob razmišljanju o vsebini av-
gustovskega uvodnika sem začu-
til, da (še) ni čas za preresne teme. 
Poletje se še ni poslovilo, še se ob-
čuti lahkotnost tega letnega časa. 
Tudi če niste bili dopustniški, ste 
vsekakor lahko začutili utrip tu-
rizma, ki je letos pod pričakovanji 

v naših koncih spet oživel. Na žalost tudi v smislu negativnih 
vplivov, ki jih pristojne službe kolikor toliko obvladujejo. 

Začetek šolskega leta je pred vrati in v stavbi ter ob stav-
bi šole sta ta čas še odprti gradbišči. V septembru bosta pro-
jekta ureditve učilnic in parkirišča zaključena in resnično 
upam in želim, da bo celo šolsko leto v šoli in okrog šole 
slišati vrvež otrok. Šolanje na daljavo otroke pač za marsi-
kaj prikrajša in držimo pesti, da bomo to šolsko leto speljali 
brez tega. 

Torej, ob razmišljanju o tokratnem uvodniku se mi je v 
glavo prikradla slovenska popevka. Dovolimo si razvajati se 
ob čarih poletja, ob poletnih nočeh, kot je pela edinstvena 
Marjana Deržaj:

Poletna noč bila je najin dom,
vse stene iz dreves, za strop nebo,
preproga travnih bilk,
zvezd nebroj za luč,
brez strehe, brez zidov
mladim je toplo.

Poletna noč, ljubezni spev šepet,
sij čustev žar strasti,
vse mine, vse,
ostane pest spoznanj in prgišče sanj,
spominov sto za stare dni.

Prepustite se lahkotnosti, prepustite se glasbi. Čim dlje 
zadržite v sebi poletno toploto in energijo sonca, ki smo se je 
naužili avgusta. Ohranimo nasmeh in dobro voljo!

 » Vaš župan Peter Torkar
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Novi uspehi plavalke Ine Sekne
12-letna Ina Sekne iz Podhoma, učenka Osnovne šole 

Gorje in plavalka Plavalnega kluba Radovljica, žanje nove 
uspehe. 

Ob zaključku sezone je svoje uspešno leto, ki ga je tako 
kot za vse mlade športnike, zaznamovala epidemija, nadgra-
dila z velikimi uspehi na državnem prvenstvu za deklice in 
dečke, ki je letos potekalo na Kodeljevem v Ljubljani. Tek-
movala je v disciplinah 50, 100 in 200 m prsno, 200 in 400 
m prosto ter 200 m delfin. Prav slednji disciplini sta za tako 
mlado tekmovalko zelo naporni, discipline 200 m delfin na 
državnem prvenstvu ni plavalo nobeno drugo dekle njene 
starosti.

Tekmovanje je zastavljeno tako, da v kategoriji »deklice« 
plavajo dekleta, stara 12 in 13 let. Deklice mlajše kategorije 
torej tudi če v svojem letniku zmagajo, za zmago ne dobijo 
medalje, pač pa diplomo. Ina Sekne je prejela šest diplom, 
dvakrat je zmagala, enkrat je bila tretja in trikrat druga. Kar 
pomeni, da je vsako disciplino, v kateri je plavala, končala 
na stopničkah. »Letos zaradi korone nismo odšli na pripra-
ve v Mursko Soboto, trenirali smo doma, se pravi v bazenu 

v Radovljici. Na srečo so treningi potekali normalno. Osre-
dotočali smo se na šprinte in na vaje za različne tehnike,« 
pravi Ina. Njen trener je Anže Pretnar, prav tako občan Ob-
čine Gorje. Ina Sekne je letos prvič na državnem prvenstvu 
plavala izredno zahtevno disciplino, 200 m delfin. »To je ena 
izmed mojih najmanj ljubih disciplin, saj je zelo zahtevna 
tako fizično kot tudi slogovno in tehnično. Od plavalke zah-
teva veliko moči in veliko tehničnega znanja, zato je v mlaj-
ših kategorijah ne plavajo. 200 m delfin plavam 3 minute in 
8 sekund, kar pa je za okoli 5 sekund bolje od mojih vrstnic«. 

Trener Anže Pretnar in plavalka Ina Sekne zelo dobro 
sodelujeta, kar se je poznalo tudi v času, ko so bili za mlajše 
tekmovalce in tekmovalke treningi v bazenu prepovedani. 
»Med korono nam je Anže poslal vaje za vsako skupino mi-
šic. V sobi sem si naredila fitnes in sem trenirala po njegovih 
navodilih,« pravi Ina. Tudi sicer je dobro sodelovanje med 
trenerjem in tekmovalko izrednega pomena, saj trener naj-
bolje pozna njene zmožnosti in slabosti. »Veliko mi pomeni, 
da vsakič pove, kaj sem delala prav in kaj bi morala izboljšati, 
da delava tako, da sem na koncu na tekmi lahko najboljša«. 

Nova sezona bo spet nekaj posebnega, saj bodo v Rado-
vljici prenavljali bazen, tako da bodo treningi morali pote-
kati drugje, verjetno v Kranju. 

Radovljiški plavalni klub je imel tudi svojo predstavnico 
na olimpijskih igrah v Tokiu. »Res je, Špelo Perše. To je velik 
dosežek in zelo sem vesela zanjo, da se je uvrstila na igre in 
da je tam tudi tako dobro nastopila.«

Ina Sekne pravi, da je nastop na olimpijskih igrah tudi 
njena velika želja. 

 » Romana Purkart



Gorjanc

3

AKTUALNO, OBČINSKE NOVICE, DOGAJANJA

Začasna sprememba  
prometnega režima od  

križišča v Spodnjih Gorjah 
proti Kočni 

Zaradi povečanega prometa pro-
ti soteski Vintgar do konca turistične 
sezone (oz. najkasneje do 3. 10. 2021) 
velja začasna sprememba prometnega 
režima na državni cesti R3-634/1104 
od križišča za smer proti Kočni v Spo-
dnjih Gorjah do trgovine Mercator (pri 
Črnetu).

Na tem delu zaradi povečanja pre-
točnosti vozil velja enosmerna uredi-
tev prometa v smeri od križišča proti 
Mercatorju. 

 » Občinska uprava Občine Gorje

Gradnja parkirišča pri šoli v polnem teku
V juliju so se začela gradbena dela 

za novo parkirišče ob Osnovni šoli 
Gorje. Novo parkirišče bo imelo 31 
parkirnih mest, od katerih bosta dve 
namenjeni za invalide. Uredili bomo 
tudi dve površini za tako imenovano 
območje »poljubi in odpelji« – prostor, 
kjer starši na varnem odseku v nepo-
sredni bližini šole, brez parkiranja, od-
ložijo otroke. Uvoz na novo parkirišče 
bo urejen z državne ceste, obstoječi do-
voz do šole pa bo namenjen le pešcem 
in kolesarjem. Dela se bodo zaključila 
v septembru.

 »  Občinska uprava Občine Gorje

Pohod na Triglav – učenci OŠ bratov Žvan Gorje, letnik 1958

Slovenci smo res en velik narod. Imamo svetovno znane 
športnike, glasbenike, zdravnike, raziskovalce, menedžerje, 
podjetnike, prelepo deželo in pridne, sposobne delovne ljudi.  

Učenci Osnovne šole Gorje, letnik 1958, skoraj vsako leto 
organiziramo srečanje. Naš sošolec Cvetko Podlogar pa je 
pravi gorski „guru“. Živi na Japonskem in uspešno vodi sku-
pine po tamkajšnjih gorah, pa tudi drugod po svetu. Ko pride 

na dopust v rodne gorjanske kraje, se vedno s sošolci vkup 
zberemo in letos je padla ideja, da tudi nas pelje na Triglav. 
Pavovčov Andrej je bil glavni pobudnik. In kot je praksa v 
naši državi, je bil potreben sestanek. Po vseh usklajevanjih, 
ker naš Cveto tudi med dopustom dela in vodi skupine, saj je 
bil letos že več kot 10-krat gor, smo se le dobili pri Krmelovi 
Mojci v Radovni. Kot se za prave gostitelje spodobi, je bila 
miza polna domačih dobrot, saj je vsak nekaj prinesel. Do-
ločili smo datum in pobrali prijave. Od prvotno skoraj vseh 
prijavljenih in navdušenih „planincev“ so na Triglav 10. 8. s 
Cvetom odšli le trije z največ kondicije – Andrej, Mojca in 
Pečarjeva Slavi. Po zaslugi pametnih telefonov smo bili vso 
pot na vezi, tako da smo nekako tudi mi bili z njimi. 11. 8., ko 
so se vračali, pa sta jim šla naproti Zidankov Fridi in Mrko-
tov Franci, ki pa je poznan jamar. Ob povratku je bil sprejem 
naših planincev pri Mojci, kjer smo jim sošolci postregli s 
pravimi domačimi jedmi – golaž, polenta, ajdovi krapi, poti-
ca …, žal pa tokrat brez Cvetka, saj se je na pol poti s Triglava 
vrnil nazaj in odpeljal gor novo skupino.

Naslednje leto bomo za naše srečanje organizirali malo 
lažjo pot, da jo bomo sposobni vsi prehoditi.

 » Klinarjeva Danica
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Čebelarska zveza Slovenije postavila čebelnjak za raziskovalne namene
V juliju so monterji v Vrtu okusov 

v Zgornjih Gorjah postavili čebelnjak 
v lasti Čebelarske zveze Slovenije in v 
upravljanju Čebelarskega društva Bled 
– Gorje. Čebelnjak bodo uporabljali za 
različna raziskovanja ČZS in lokalno 
za osnovnošolske krožke ter dejavno-
sti društva. Čebelnjak je dimenzije 4 × 
5 metrov, trenutno je v njem 6 čebeljih 
družin s panji in vsa oprema za čebe-
larjenje. Čebelnjak ima tudi tehtnico, 
ki je povezana s sistemom pospeševal-
ne službe za medenje pri ČZS. Zahva-
ljujemo se Občini Gorje, Mateji Reš in 
Čebelarski zvezi Slovenije.

 » ČD Bled – Gorje 

Slovesnost na Vodiški planini

Avgusta je bila na Vodiški planini 
tradicionalna slovesnost v spomin na 
ustanovitev in boje Cankarjevega bata-
ljona, ki jo je organizirala Zveza zdru-
ženje za vrednote NOB Radovljica. 

Slavnostni govornik je bil bivši mi-
nister za notranje zadeve, mag. Boštjan 
Poklukar. Orisal je zgodovinska dej-

stva, ki so botrovala ustanovitvi bata-
ljona in uporu na slovenskih tleh. 

»Na Gorenjskem je samo štiri me-
sece po nemški okupaciji vzniknil or-
ganiziran oborožen upor. V gozdove 
Mežakle, Pokljuke, Jelovice, Kara-
vank in Storžiča so se zatekli domači-
ni – uporni domoljubi, večinoma slabo 

oboroženi in vojaško opremljeni, a z 
globokim prepričanjem in neomajno 
vero, da se borijo za pravo stvar – za 
svobodo svoje domovine. Med ljudmi 
so močno odmevale vojaške akcije »go-
šarjev«, nemški okupator je bil prvič 
odkrito napaden, začela se je oborože-
na vstaja!« je med drugim dejal Poklu-
kar in nadaljeval:

»Po osemdesetih letih je duh Can-
karjevega bataljona med vsemi nami 
še kako živ. Imamo oblast, ki epidemijo 
zlorablja za demontažo pravne države, 
razgradnjo demokracije, kršenje člo-
vekovih pravic in svoboščin, sistema-
tično policijsko represijo, uničevanje 
STA, napade na medije, tožilstvo in 
ostale neodvisne državne organe. Pod 
pretvezo domoljubja vladajoči celo 
brez sramu podpirajo častilce nacizma 
in fašizma – te bisere, odete v rumene 
jopiče, ki javno poveličujejo Hitlerja!« 

Zahvalil se je vsem, ki so do sedaj 
skrbeli za ohranjanje spomina, občan-
kam in občanom Radovljice pa zaželel 
lep občinski praznik.    

 »  Romana Purkart

Pobuda za vključitev v ekipo prve pomoči
Prostovoljce in prostovoljke, ki jih 

zanima področje prve pomoči in po-
moč ljudem, vabimo, da se prijavijo za 
članstvo v ekipi prve pomoči Rdečega 
križa Slovenije – OZ Radovljica. 

Ekipe prve pomoči RKS so skupi-
ne prostovoljcev in prostovoljk z iz-
popolnjeno usposobljenostjo iz znanj 
prve pomoči in so tako pripravljeni 
na ukrepanje ob nesrečah in so lahko 
tudi pomoč rednemu sistemu nujne 
medicinske pomoči, kadar ta ne zado-
stuje potrebam.  Člani in članice ekip 

prve pomoči se udeležujejo preverjanj 
ekip iz znanj prve pomoči (regijsko, 
državno), se vključujejo kot podpora 
za nudenje psihosocialne pomoči pre-
bivalcem ob nesrečah ter na dogodkih 
zagotavljajo zdravstveno varstvo. 

Vsak, ki želi biti prostovoljec v 
ekipah prve pomoči, mora opraviti 
45-urni tečaj za bolničarja. Tečaj je 
brezplačen in bo jeseni organiziran na 
sedežu RKS-OZ Radovljica. Po opra-
vljenem tečaju so prostovoljci uspo-
sobljeni za delo bolničarja/ke in pri-

pravljeni za delo v resnih razmerah. 
Bolničarji ekip prve pomoči RKS so 
zavedeni v evidenci Regijskega cen-
tra za obveščanje. Vse zainteresirane 
vabimo, da se prijavite do 20. septem-
bra 2021 po e-pošti: radovljica.ozrk@
ozrks.si. Dodatne informacije na tel. 
št.: 04/597 16 80. Pred pričetkom iz-
obraževanja se bomo sestali na infor-
mativnem sestanku. 

 » Območno združenje  
Rdečega križa Slovenije
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Škodljivci na kapusnicah

Letošnja pomlad in poletje sta nas presenetila s pada-
vinskimi in temperaturnimi nihanji, kar se zelo pozna na 
količini in kakovosti pridelka večine rastlin. Velik pomen v 
sušnih razmerah so imele različne zastirke. 

Prišel je čas za razmnoževanje rabarbare, čas za delje-
nje in presajanje rastline. Vedno moramo po presajanju za 
močno koreninjenje rabarbari zagotoviti topla tla, najbolje 
je dodati kompost. Razmnožujemo lahko tudi trajna zelišča 
in izdelujemo potaknjence balkonskih rastlin. Posebno skrb 
posvetimo ohranjanju starih sort rastlin. Sejemo zeleno li-
stno zelenjavo, predvsem solatnice, špinačnice in kapusni-
ce. 

V letošnjem letu je bilo na kapusnicah žal opaziti veliko 
kapusovih stenic, bolhačev in kapusovega belina. Preventiv-
no lahko za zaščito pred pojavom bolhačev, majhnih hrošč-
kov, ki poškodujejo liste, kot vmesni posevek sadimo solato 
in paradižnik. Pelin in poprova meta bosta posevek hkrati 
zavarovala pred pojavom kapusovega belina, dobrodošli 
bodo tudi žajbelj, timijan in koper. Pred pojavom večine go-
senic posadimo tudi zeleno, saj jih odganja s svojim vonjem. 
Ščitasto stenico prepoznamo po trikotno oblikovani glavi, 
sledita dve pokrovki, ki prekrivata zadek. Hrošči imajo kri-
la preobražena v pokrovke. Pri nas je poleg ščitaste stenice 
zelo pogosta kapusova stenica, ki dela škodo na rastlinah v 
fazi ličinke in odrasle žuželke. Odrasla stenica ima na hrbtu 
rdeče, rumene ali oranžne vzorce, velika je do osem milime-
trov. Stenice škodo delajo z zabadanjem ustnega aparata v 

liste, izsesavanjem celičnega soka, hkrati pa izločajo strupe-
no slino, kar zavira rast rastline, poškodbe so vidne kot belo 
prosojne pege, list je lahko celo preluknjan. Samička večkrat 
letno odloži jajčeca na spodnjo stran lista, običajno do de-
set jajčec. Učinkovito je prekrivanje rastlin z agrokopreno, 
da preprečimo odlaganje jajčec, v prvi vrsti sta pomembna 
preventivna ukrepa upoštevanje kolobarja in sajenje me-
šanih posevkov, ob pojavu ročno pobiranje odraslih stenic 
in škropljenje s pripravki iz rastlin, med katere spada tudi 
rabarbara. Poleg odrasle žuželke škodo delajo tudi ličinke. 
V primeru večjega napada je pridelek neuporaben. Odrasle 
žuželke prezimijo pod listjem, zato je pomembno zatiranje. 
Poleg stenic jev nasadu kapusnic zelo nadležen škodljivec 
bolhač, ki spada med majhne hrošče, velike do 4 mm, nje-
gova posebnost je v močno razvitih zadnjih nogah, ki jim 
omogoča skakanje. Samička v maju in juniju odloži jajčeca, 
iz njih se razvijejo ličinke, ki se prehranjujejo z listi in kore-
ninami, odrasli hroščki ravno tako naredijo v listih luknjice. 
Letošnje sušno leto z visokimi temperaturami je bilo ideal-
no za njihov pojav, razvoj in širjenje. 

Preventivno lahko rastline zavarujemo z namakanjem 
in posipanjem pepela. Metuljčki kapusovega belina ravno 
tako odložijo rumena jajčeca na spodnjo stran listov, iz njih 
se razvijejo ličinke, ki objedajo vse kapusnice. V kolikor na 
kapusnicah opazimo muhe, podobne komarjem z značilni-
mi tipalkami, in zakrnele rastne vršičke rastlin, gre zagotovo 
za hržico, največ škode naredijo belkasto rumene ličinke s 
sesanjem in izločanjem sline, ki ustavi rast. Pojavijo se v vla-
žnejših področjih. 

September je čas za spravilo pridelka, pri rastlinah, ki jih 
bomo skladiščili dlje časa, je zelo pomembno vreme v času 
spravila, izogibamo se dežju ali previsoki vlagi, kar bi lahko 
povečalo pojav glivičnih obolenj. Septembrski čas nas obi-
čajno razveseljuje s cvetenjem trajnic. Proti koncu meseca 
jih tudi na novo sadimo, pripravimo načrt za sajenje sadnih 
rastlin, pregledamo jesenski česen ali si zagotovimo nov se-
menski material. Konec septembra izkopljemo gomolje dalij 
in posadimo spomladi cvetoče čebulice. V septembru lahko 
še sejemo travo, porežemo živo mejo in okrasne grmovnice 
cepimo na oko. Največkrat izvajamo T-okulacijo, kar pome-
ni, da podlago zarežemo v obliki črke T, vanj vstavimo cepič 
žlahtne sorte in povežemo skupaj podlago in cepič.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Pestro poletje na razstavi Čudovite živali na Bledu
Odkar smo ob začetku šolskih počitnic odprli pre-

novljeno razstavo eksotičnih živali na Bledu, je bilo 
dogajanje pri nas res pestro. Razstava je bila doslej, in 
bo tudi v septembru, odprta vsak dan od 10. do 18. ure, 
naši obiskovalci pa so pri nas lahko vedno odkrili ka-
kšno novost.

Kot prvi v Sloveniji smo predstavili male koristne čistil-
ce – izopodne rake, mokrice, ki so bili postavljeni na ogled 
v sredini julija, zaradi velike priljubljenosti bioaktivnih te-
rarijev pa smo podaljšali njihovo razstavo do konca avgusta. 
Zadnja nova pridobitev je agamalandija, velik prostor, pose-
bej prirejen za agame z vsemi dodatki za njihovo boljše po-
čutje. Imamo kar nekaj mladih: leopardji gekoni in ameriški 
goži so se že začeli izlegati iz jajčk, obiskovalci pa bodo naj-
brž najbolj navdušeni nad ljubkima mladičkoma činčil. Ve-
seli smo bili nekaterih skupin, ki so pripeljale otroke, kot so 
bili taborniki, športna društva in kolonije. Z veseljem bomo 
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gostili tudi šole v septembru. Začetek avgusta je bil pri nas 
v znamenju mladostne energije, saj smo gostili prvega od 
dveh letošnjih počitniških taborov. Fantje in dekleta so bili 
cel teden zelo zaposleni, med drugim smo skupaj izmerili in 
stehtali našega pitona Boba, ki je dolg kar 456 cm in težek 45 
kg. Seveda so izvedeli veliko zanimivih stvari o eksotičnih ži-
valih in skrbi zanje, se družili s sovrstniki in nasploh uživali 
pod vodstvom Nike Leben.

V avgustu je bil vsak petek čas tudi za nočni obisk naše 
razstave. Kaj eksotične živali delajo ponoči? Spijo, se pre-
hranjujejo, so aktivne? Od 20. do 23. ure bodo obiskovalci k 
nam lahko prišli tudi vsak petek v septembru.

Česa se ljubitelji eksotičnih živali v Sloveniji najbolj ve-
selijo? Vsakoletne Bioexo razstave eksotičnih živali, ki je to-

krat potekala na prostem v Mozirskem gaju. Razstavo Čudo-
vite živali smo predstavili številnim obiskovalcem, saj smo 
gostovali z razstavo „Izopodi, mali čistilci“, s paličnjaki, pti-
čjim pajkom in anakondo Anabel. Z nami občasno sodeluje 
kar nekaj mladih prostovoljk in prostovoljcev, ki z veseljem 
pomagajo hraniti živali in skrbeti za urejenost njihovih bi-
vališč. Otroci se na naši razstavi najbolj veselijo trenutka, ko 
lahko določene živali tudi potipajo ali jih celo dobijo v roke. 
Še več možnosti za to so dobili tisti, ki so postali oskrbniki 
za en dan. Seveda pa vas vabimo, da nas obiščete tudi v sep-
tembru. Zagotovo vam pripravimo še kakšno presenečenje.

Ob začetku šolskega leta vsem otrokom in mladini želi-
mo uspešen začetek šolskega leta!

 » Nika Leben

Predšmarni večer v Poglejski cerkvi
V soboto, 14. avgusta, smo v TD Gorje pripravili prire-

ditev v Poglejski cerkvi. Tokrat smo v  goste povabili pevke 
Društva upokojencev Bled pod vodstvom Metke Rutar Pi-
ber, ki so  pripravile nabor slovenskih ljudskih in ponaro-
delih pesmi. Kot posebna gostja večera pa se nam je s po-
ustvarjanjem in pripovedovanjem zgodb skozi kamišibaj 
predstavila Dragica  Ropret Žumer. Kamišibaj je posebna 
zvrst gledališča, kjer poustvarjalec skozi slikanice  pripove-
duje in odstira zgodbo, izhaja pa iz daljne Japonske. Vsebi-
na predstavljenih zgodb  tokrat ni bila prav nič »japonska«, 
Dragica nam je predstavila Prešernovo Lepo Vido, ki ima  
sicer korenine v slovenskem ljudskem slovstvu. Lepa Vida 
ima v ljudskem  izročilu  pomembno in na nek način podob-
no mesto kot  Devica Marija, obe se na nek način spopadata  
s problemom starševstva, bolj natančno materinstva, le da 
se Slovenci liku svetnice Marije  priporočamo ob stiskah in 
tegobah v želji, da nas usliši in nam pomaga, Vida pa je v svoji  
stiski ostala sama.

V nadaljevanju smo podoživeli še bolgarsko narodno 
pravljico o miši, ki išče nevesto za  svojega sina, za konec pa 
še ponarodelo pripoved o ježu in lisici Frana Levstika.

Večer sva s hudomušnimi pripovedmi iz domačega oko-
lja poskušala narediti veder in  sproščen še Kamnekov Peter 
in Tomaž Bregant.

Kljub maloštevilni udeležbi smo doživeli lep in prijeten 
večer v zavetju starodavne votline  nad vasjo.

 » Tomaž Bregant

Akustični koncert skupine Tabu
Akustični koncert skupine Tabu bo 28. avgusta ob 20.00 

na veslaških tribunah v prijetnem ambientu Blejskega jezera.
Možnost nakupa vstopnic v Infocentru Triglavska roža 

Bled, TIC Bled in na www.eventim.si. Cena vstopnice je 15,00 

EUR, VIP-vstopnice pa 100,00 EUR (VIP-vstopnica vključu-
je mizo na vrhu tribun, karti za dve osebi in pijačo dobrodo-
šlice). V primeru dežja bo koncert prestavljen na drug datum.

Vabljeni, da se skupaj poslovimo od poletja!
 » Turizem Bled
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Prva delavnica Turizem UP – Green & Safe Bled: Skupna zelena zaveza do narave  
in prebivalcev v ponudbi in promociji turizma

Turizem Bled organizira prvo de-
lavnico v nizu izobraževanj, ki jih pri-
pravlja v sodelovanju z Agencijo za ra-
zvoj in komunikacije Nea Culpa. 

Kot so zapisali na Turizmu Bled, so 
»nove razmere tudi nova priložnost, 
da smer turizma začrtamo tako, da bo 
prijazna za goste kot tudi prebivalce 
destinacije«. Na prvi od dveh delavnic 
bodo zato pozornost namenili trajno-
stnim ravnanjem na destinaciji Bled. 

Osrednje teme bodo: Zakaj je traj-
nost destinacije Bled skrb vsakega po-
nudnika posebej, kako skupaj razvija-
mo trajnostna ravnanja na Bledu, kako 
naša zelena prizadevanja komunicira-
mo z gosti, jih spodbujamo k trajno-
stnemu obnašanju in tako zvišujemo 
svojo vrednost in ugled.

Osrednje teme predavanja bodo:
• Komuniciranje trajnosti. 

Kako komunicirati zelena priza-
devanja in kako oblikovati ključna 
sporočila? Kako spodbujati goste, 
da ravnajo trajnostno? Kako s ko-
munikacijo zviševati našo vrednost 
in ugled? Kaj se lahko naučimo iz 
primerov dobrih praks?

• Trajnostno poslovanje ponud-
nikov. Katere spremembe lahko 
ponudniki turističnih storitev 
vpeljemo v svoje poslovanje, da bo 
to bolj trajnostno? Katere rešitve 
so nam na voljo na področju skrbi 
za naravno okolje, kako krepimo 
sodelovanje z lokalno skupnostjo 
in kaj je trajnostni menedžment?

• Zelena shema slovenskega 
turizma in drugi certifikati. 
Kaj je Zelena shema slovenskega 
turizma in kaj znamka Slovenia 
Green? Katere so prednosti in 
priložnosti vključitve v Zeleno sh-
emo slovenskega turizma? Katere 
mednarodne okoljske in trajnostne 

certifikate shema priznava in kako 
do njih?
Predavateljici bosta:
Neja Petek je direktorica agen-

cije Nea Culpa za razvoj in komuni-
kacije v turizmu, ki se je v desetletju 
uveljavila kot vodilni slovenski specia-
list za razvoj, celostno komunikacijo in 
marketing destinacij, turističnih pro-
duktov in ponudnikov v turizmu. Neja 
izhaja iz visoko dinamične agencijske 
dejavnosti vodilnega slovenskega tour 
operaterja in ima 20 let izkušenj v in-
tegriranih komunikacijah ter gostolju-
bju.

Tina H. Zakonjšek v Zavodu To-
varna trajnostnega turizma Good-
Place, katerega soustanoviteljica je, 
največ časa namenja redni nadgradnji 
nacionalnega programa Zelena shema 
slovenskega turizma, vodenju konzor-
cija Slovenia Green in strateškemu 
načrtovanju s področja trajnostnega 
razvoja. Je pooblaščena preveriteljica 
in svetovalka za mednarodne trajno-
stne certifikate Green Globe, Travelife, 
Good Travel Seal, Green Destinations 
in World of Glamping Green.

Delavnica bo potekala preko 
aplikacije Zoom od 13.00 do 15.00. 

Na delavnico se lahko prijavite pre-
ko spletne strani Turizma Bled, in si-
cer najkasneje do srede, 8. septembra 
2021.  

Druga delavnica: Skupni pre-
skok v kakovosti in butičnosti

Na drugi od dveh delavnic bodo 
govorili o kakovosti storitev kot te-
meljnem elementu zagotavljanja 
zadovoljstva gostov. »Zanimalo nas 
bo, kako gradimo prepoznavno znam-
ko in zgodbo, ki se razlikuje od osta-
lih. S specialistom za standarde bomo 
pogledali, kako nam ti lahko dvigujejo 
vrednost na trgu ter kako lahko z do-
brim vodenjem kadrov ohranjamo za-

stavljen nivo kakovosti,« so zapisali na 
Turizmu Bled. 

Osrednje teme predavanja bodo: 
-  kako gradimo znamko in zgodbo,
- kako se lotiti izvedbe in nadzora 

vpeljave standardov v majhnih in 
velikih obratih,

-  kako komunicirati naše aktivnosti 
in si zviševati našo vrednost na 
trgu.
Predavatelja bosta:
Petra Goneli, direktorica ra-

zvoja agencije Nea Culpa, ki se je v 
desetletju uveljavila kot vodilni slo-
venski specialist za razvoj, celostno 
komunikacijo in marketing destinacij, 
turističnih produktov in ponudnikov v 
turizmu. 

Matic Kriter, direktor Hotela A 
in svetovalec v agenciji Nea Culpa, 
je specialist za standarde, organizacijo 
dela in gostoljubje v turizmu. Izobra-
ževal se je na mednarodno priznanem 
Institut Hôtelier César Ritz v Švici ter 
v znameniti hotelski verigi Hyatt opra-
vil vodstveno usposabljanje v vseh od-
delkih divizije hrane in pijače. 

Izobraževanji sta brezplačni, saj 
sta sofinancirani s strani Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo v 
okviru javnega razpisa za dvig kompe-
tenc vodilnih turističnih destinacij in 
razvoj turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah v letih 2020 in 
2021 in njegovimi spremembami z na-
slovom: Javni razpis za preoblikovanje 
turistične ponudbe v vodilnih turistič-
nih destinacijah v letih 2020 in 2021 
zaradi epidemije covid-19.

Prijavite se lahko preko spletne 
strani www.bled.si. 

Na Turizmu Bled verjamejo, da bo 
izobraževanje prišlo prav tudi turistič-
nim ponudnikom iz Občine Gorje. 

 » Romana Purkart

Potepinka  Gorjanka
V TD Gorje smo že dalj časa načrto-

vali krajšo pot na območju samih Gorij, 
ki bi bila zanimiva za vse tiste, ki na 
območju Gorij bivajo kot turisti ali pa 
se tu znajdejo zgolj kot enodnevni obi-
skovalci. V želji, da ustrežemo vsem, 
ki bi jih utegnili zanimati kulturno-
zgodovinski podatki in danosti Gorij, 
smo zasnovali pot kulturne dediščine, 
ki smo jo poimenovali kar Potepinka 
Gorjanka. Poleg osnovne izhodiščne 
table, ki stoji ob cerkvenem  zidu, so na 

poti predstavljeni še štirje sklopi vse-
bin, pri čemer zadnji od njih seže na 
vrh Obočnice. Poleg osnovnih  podat-
kov, ki se vežejo na nastanek gorjanske 
fare in s tem tudi širitve vasi, predsta-
vljamo nekaj dejstev in razpoznavnih 
atributov ožjega jedra Zg. Gorij, kjer 
dominira predvsem farna cerkev. Do-
taknili smo se tudi hišnih imen kot 
pomembnega elementa ohranjanja 
nesnovne dediščine, na kratko pred-
stavljamo gorjansko godbo in oba po-

membna gorjanska pisatelja, Tonejca 
in Kocjančiča, poskušamo predstaviti 
»Jurjovčevo kapelico« kot pomemben 
kulturni element sakralne nesnovne 
dediščine, povezan z izročilom. Eden 
razpoznavnih atributov preteklosti in 
upamo, da tudi prihodnosti, je bil ne-
dvomno ribez, ki ga skupaj z ostalim 
jagodičevjem, ki je lahko pomemben 
prehranski vir in alternativa v kmetij-
stvu, omenjamo ob Vrtu okusov Mate-
je Reš. Pot zaključujemo ob kapelici na 
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Naravni skalni most ob Zadnji skali
Nemara zanj ne ve prav dosti ljudi! 

V želji, da ga ljudem odkrijemo in jim 
ob prijetnem  sprehodu omogočimo 
ogled, smo do tja nadelali in označili 
stezo, ki nas pripelje do  zanimivega 
kraškega pojava.

Kako zanimive so bile votline in 
jame že nekdaj, živo dokazuje tudi za-
pis v Gornikovi knjigi o Bledu, kjer je 
zapisano, da je bila polovica ene od jam 
tudi predmet kupčije iz nekdanjega 
Pogliča med svobodnjakom iz vasi in 
škofom Matejem. Zadnja skala je jama 
– skalni spodmol nad Zatrato, na delu 
Poljšiške gmajne, ki je svojčas služila 
kot prostor, kjer so v času najhujše po-
letne vročine zapirali živino v opoldan-

skem času, da se je ohladila in nekoliko 
obranila muh. Dandanes jama seveda 
ni več namenjena temu, služi pred-
vsem kot vadbeni center jamarjem, 
preko poletja je praktično zasedena 
vse konce tedna.

Po tem, ko so pobočja v bližini ogo-
lela, se je pokazal tudi omenjeni narav-
ni skalni most, do  katerega so fantje iz 
TD-ja pokopali stezo. Namestili smo 
oznake in bolj za usmerjanje kot  resno 
potrebo postavili še krajšo ograjo.

Ponujamo kot možnost za nedelj-
ski popoldanski izlet, primeren tudi za 
družine z mlajšimi  otroki!

 » Tomaž Bregant

Polepšanje pročelij železniških postaj 

Turistično društvo Gorje je ob soglasju Slovenskih žele-
znic na pročelje Železniške postaje Bled – Jezero namestilo 
sedem razkošnih fotografij velikega formata avtorja Mira 
Zalokarja. Fotografije so nastale na izbranih lokacijah in so 
izjemen prikaz bogastva narave in kulturne krajine, ki nas 

vrhu Obočnice, ki je po nastanku lede-
niškega izvora, saj jo sestavlja ledeni-
ška morena, kar je tudi del informacij-
ske vsebine, predstavljene na tabli, na 
kateri je svoje mesto našel še svetnik 
Anton Padovanski. V Turističnem dru-
štvu upamo in verjamemo, da bo pot 

sčasoma zaživela, predvsem bi želeli, 
da se z vsebinami seznani šolajoča se 
mladina, ne le iz domače osnovne šole, 
pot vidimo predvsem kot možnost, po 
kateri bi se domači, gorjanski otroci 
lahko preizkušali kot mladi turistični 
vodniki. Pri vodenju jim bo zagotovo 

pomagal tudi »črni kos, ki je vsemu 
kos«- logotip, ki nas po poti prijazno 
usmerja z jagodami črnega ribeza v 
kljunu, ki si ga je očitno nabral nekje 
ob poti.

 » Tomaž Bregant

obdaja vse od Bleda, Gorij in seveda tudi do soteske Vintgar 
z vsemi razpoznavnimi lokacijami, ki jih obiskovalec lahko 
zazna ob obisku. Zaradi velikega formata (90 x120 cm) in se-
veda zaradi izjemnosti ujetega trenutka, ki ga premore moj-
strsko oko, v vsej lepoti izpričujejo raj, ki nas obdaja. Ideja o 
popestritvi pročelja sicer izjemno lepe stavbe, ki pa z upa-
danjem železniškega prometa in s tem tudi pomena postaje 
izgublja na pomenu in prepoznavnosti, je nastala ob ogledo-
vanju povsem obledele črno bele fotografije iz Škocjanskih 
jam, katere vrednost je bil zgolj leseni okvir, ki je fotografijo 
obdajal. S fotografijami želimo predvsem promovirati naše 
bližnje danosti in prizore, ki so lahko motiv za obiskovalce. 
Verjamemo, da smo ne samo dobro izkoristili »oglasni  pro-
stor«, ampak da bomo s tovrstno promocijo dosegli tudi pri-
meren učinek v turistični prepoznavnosti krajev in lokacij, 
tudi zaradi dejstva, da se na vse možne načine spodbuja upo-
rabo železniškega prometa kot ene izmed oblik trajnostnega 
in okolju sorazmerno prijaznega načina. Skromne popestritve 
sta bili deležni tudi postaji Podhom in Vintgar – Blejska Dobrava. 

 » Tomaž Bregant, TD Gorje

Balinarski turnir v Rečici
V soboto, 7. avgusta, je na balinišču v Rečici potekal vsa-

koletni balinarski turnir v okviru krajevnega praznika Gorij. 
Pred začetkom turnirja nas je v imenu župana pozdravil Pa-
vel Jakopič in s tem odprl tekmovanje. Spomnili smo se tudi 
na nedavno pokojne člane balinarske sekcije Gorje, ob tem 
je bil podan predlog o vsakoletnem turnirju v spomin Janka 
Justina.

Tekmovalo je sedem ekip: Gorje 1, 2, Podnart, Kurej, 
Radovljica, Javornik – Koroška Bela in Bohinj. Skupaj se je 
zbralo 28 tekmovalcev. Ekipno tekmovanje je potekalo na 
dveh stezah, prav tako posamično tekmovanje v bližanju.
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Zmagala je ekipa Podnart, tekmovalci Gorij pa smo zase-
dli 2. in 3. mesto.

Sledila je podelitev pokalov in nagrad za prva štiri osvo-
jena mesta, tako ekipno kot posamezno. Največ nagrad je 
prispeval Elmont Bled, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.

Gostilna Kurej je poskrbela za dobro malico, za odlično 
vzdušje pa med turnirjem in po njem tekmovalci in navijači. 
Turnir je uspel v celoti in že se veselimo naslednjega leta, ko 
bo v avgustu novo tekmovanje.

 » Mitja Justin, balinarska sekcija ŠD Gorje

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Za nami je nov mesec treningov, pa tudi klubske mor-

ske priprave v Pineti. Tja se tradicionalno odpravimo vsako 
leto konec avgusta, letos pa že malo prej, saj nismo vedeli, 
kako bo z letovanji  in prečkanjem meja zaradi epidemije. Na 
koncu se je vse dobro izšlo. Mlajši dve skupini sta skupaj s 
trenerji napolnili vse tri klubske kombije. Otroci pravijo, da 
so se imeli odlično! In recept? Sončno vreme, toplo morje in 
dobra volja!

Na praznično nedeljo, 15. avgusta, pa se je začela sezona 
rolkarskih tekmovanj. V Ljubljani, ob stadionu Stožice, je 
potekalo državno tekmovanje v šprintu s tekaškimi rolka-

mi. Vsem štirim prijavljenim iz našega društva (Mina Repe, 
Jošt Mulej, Miha Jan, Miha Ličef ) se je uspelo uvrstiti v če-
trtfinale in naprej v polfinale, Mina sploh kot najmlajša na 
tekmi. Šlo je za dve kategoriji absolutno, dekleta in fantje. 
V moškem finalu se je pomerilo šest najboljših, vmes pa kar 
dva iz našega kluba (Jošt Mulej in Miha Jan). Žal je na koncu 
malce zmanjkalo za stopničke. A dokazali smo sebi in dru-
gim, da se dobro pripravljamo na zimsko sezono, da treningi 
potekajo po ustaljenem načrtu in to uspešno. Seveda rolke 
niso isto kot tekaške smučke, so pa odličen nadomestek v 
poletnih mesecih.
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POGREBNE STORITVEPOGREBNE STORITVE

NOVAKNOVAK
Anton Novak d.o.o.nton Novak d.o.o.
HrHraše 19,  Lesce
wwwww w.anton-novak.siww.anton-novak.siw

Sprejemamo naročila za sveče in suhe 
ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke in 

aranžmaje ter aranžiranje daril.
Velika izbira sveč.

DEŽURNA SLUŽBA: 040 887 169, 041 655 987, 040 887 112

NOVO   NOVO   NOVO   NOVO

CVETLIÈARNA NOVAK
pri pokopališèu na Bledu

prevozi in ureditev pokojnikov 
ter pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

organizacija in izvedba pogrebnih 
ceremonialov na pokopališèih v 
obèinah Bled, Gorje, Radovljica in Bohinj.

PETJE
klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna

KITARA
klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA
 klavirska in diatonična

KLAVIR

MUZIČARNA 
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

www.muzicarna.com 
klemen.torkar@gmail.com 

041 607 451

PETJE
TUDI V LJUBLJAN

I 

vpis v šolsko leto 
2021/22

Bliža se tudi svetovno prvenstvo v letnem biatlonu na 
Češkem (Nove Mesto), kamor se odpravljajo tri Gorjanke: 
Nika Vindišar, Klara Vindišar in Zala Repe. Želimo jim čim-
bolj mirno roko pri streljanju ter hitre rolke. 

Septembra se začenja šola, s tem pa se termin treningov 
prestavlja na popoldanski čas po šolskih obveznostih. Nada-
ljuje pa se tudi letni pokal na tekaških rolkah. Več o tem pa v 
naslednji številki …

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje
Foto: Domen Potočnik, Martina Jakopič, Tomaž Žemva  
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OGLASI

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON SEPTEMBER
2021

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

Trgovine:

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

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

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

NA IZBRANI ARTIKEL
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Kupon velja v septembru 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

dacia.si

*EKO SKLAD na svoji spletni strani: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi 
naslednje kreditne pogoje za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Novi Sandero Stepway Essential 1.0 100 ECO-G 100 v skupni vrednosti 12.790 € z DDV, s pologom v višini 3.940 € in financirano vrednostjo 
8.850 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 78,69 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. Vse informacije so informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na 
spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLAD za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-
vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je 
na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. Kupec ob nakupu novega vozila Dacia Sandero Stepway prejme pet let podaljšanega jamstva, ki obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, 
karkoli se zgodi prej. **Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim plinskim pogonom prejme PETROL kartico, s katero je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG).
Poraba pri mešanem ciklu: 5,3–7,1 l/100 km. Emisije CO2: 119–123 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0209–0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia priporoča

Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

NOVI  DACIA  

SANDERO STEPWAY
ECO-G

Z                                               KREDITOM*

ŽE ZA 

79 €/mesec

PETROL KARTICA S 15 % PRIHRANKA  
OB NAKUPU DO 2000 LITROV GORIVA LPG**
PETROL KARTICA S 15 % PRIHRANKA 
OB NAKUPU DO 2000 LITROV GORIVA LPG

+ 5 LET PODALJŠANEGA JAMSTVA

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 

ALPSKA CESTA 43, LESCE 
PRODAJA T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

DODATNA 
OPREMA, 
ČELADE, 

KLJUČAVNICE, 
KOVČKI, ...

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV SYM 
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE

• RAZSTAVA ROČNIH DEL VEZENJA IN 
KVAČKANJA 
Odprtje razstave v petek, 27. avgusta ob 17. uri v 
prostorih Društva upokojencev v Spodnjih Gorjah 
Razstava bo odprta 28., 29. in 30. avgusta od 15. do 19. ure

• SPOMINSKA SLOVESNOST pod hribom Revovca 
v soboto, 28. avgusta ob 17. uri pri spomeniku 
padlim talcem v Spodnjih Gorjah 
Svečan kulturni program učencev OŠ Gorje in Veter-
anskega pevskega zbora. Slavnostni govornik bo mag. 
Blaž Kavčič, podpredsednik Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB 
V skladu s trenutno veljavnimi omejitvami mora obis-
kovalec prireditve izpolnjevati PCT pogoje. Izpolnjevan-
je pogojev udeleženci prireditve izkazujejo z digitalnim 
ali pisnim potrdilom. Prosimo, da imate ob vstopu na 
prireditveni prostor in ves čas prireditve nameščeno 
zaščitno masko.

• RAZSTAVA GOB v Gorjanskem domu v organizaci-
ji Gobarskega društva Gorje 
Odprtje razstave v petek, 24. septembra ob 09. uri 
Razstava bo na ogled v petek in soboto, 24. in 25. 
septembra od 08. do 19. ure 
V primeru zaostrenih ukrepov, bo razstava samo v petek, 
24. septembra na prostem pred Gorjanskim domom. 

NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

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

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com

POGREBNA SLUŽBA 
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