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50 let Vrtca Gorje
Pred petdesetimi leti se je pričela pisati zgodovina Vrtca 

Gorje. Prvi zapis v kroniki, ki jo hranimo v vrtcu, sega v šol-
sko leto 1970/71. Zapisano je, da je bila otvoritev Vzgojno-
-varstvene enote (VVE) Gorje 28. avgusta 1970, na krajevni 
praznik KS Gorje. 

VVE je pričela z delom 1. oktobra 1970. Vključenih je bilo 
45 otrok, ki so bili razdeljeni v dve skupini – starejši mešani 
oddelek in mlajši mešani oddelek.

Zaposleni v vrtcu takrat so bili: Angelca Kokalj – vzgoji-
teljica in vodja enote, Marija Reichman – vzgojiteljica, Lju-
dmila Pogačar – kuharica, Jerca Ambrožič – čistilka in Ven-
celj Božnar – kurjač, zaposlen honorarno.

Vzgojiteljica Angelca Kokalj je vodila starejši mešani od-
delek, vzgojiteljica Marija Reichman pa mlajši mešani odde-
lek. Zapisana so praznovanja v VVE v prvem letu, in sicer so 
otroci z vzgojiteljicami ob dnevu spomina na mrtve obiskali 
partizanske grobove ter prinesli cvetje in sveče. Ob 29. no-
vembru, takratnem Dnevu republike, so pripravili interno 
praznovanje po oddelkih. V  novoletnem času je otroke obi-
skal in obdaril dedek Mraz. Pustovanje so obeležili z okraše-
vanjem igralnic in kot maškare odšli na sprehod. Otroci so 
mamicam izdelali čestitke za 8. marec. Ob dnevu mladosti, 
25. maja, so pripravili interno proslavo. Na zaključku šolske-
ga leta pa so pripravili razstavo otroških izdelkov in risbic. 
Zapisali so, da je bila razstava zelo dobro obiskana, otroci pa 
so svoje risbice in izdelke odnesli domov. 

Do novega leta je bila VVE Gorje priključena Vzgojno-
-varstvenemu zavodu (VVZ) Bled, v novem letu pa so bili vsi 
VVZ združeni pod upravo VVZ Radovljica.

V letošnjem šolskem letu bomo praznovanje 50. rojstne-
ga dne vrtca vpletali v različne dejavnosti preko celega leta 
in upamo, da boste sledi našega praznovanja lahko v kraju 
tudi opazili. Vse bralce Gorjanca ponovno vabimo, da nam 
pošljete kakšen svoj spomin, ki je povezan z vrtcem – zapiše-
te prigodo, sestavite pesmico, se spomnite vzgojiteljic, mor-
da imate shranjeno kakšno fotografijo ... Vašega prispevka 
bomo zelo veseli. Pošljete ga lahko po pošti, najlaže po ele-
ktronski: vrtec.gorje@guest.arnes.si. Že vnaprej se vam za-
hvaljujemo za sodelovanje.

 » Meta Šilc, pomočnica ravnateljice
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke in Občani!
september se je vendarle začel kolikor toliko »normal-

no«, če se lahko tako izrazim. Letošnji prvošolčki in prvo-
šolke so, ne glede na posebne ukrepe in drugačne pogoje kot 
prejšnja leta, veselo in z zanosom zakorakali v čas osnov-
nošolskega izobraževanja. Njihove očke so žarele tako, kot 
žarijo očke vsakoletnim prvošolcem. Veselja ob PRVEM 
šolskem dnevu jim vendarle nič ni moglo vzeti. Želim jim, 
da jih veselje ne bi minilo, da bi v novem okolju našli svoje 
prijatelje in nasitili svojo neizmerno vedoželjnost.

September je mesec, ki ga zaznamujejo dejavnosti šole 
in tudi letos je tako. V tem mesecu obeležujemo evropski 
teden mobilnosti, ki ima namen ozaveščati o alternativnih 
oblikah mobilnosti. S tem namenom se prostovoljke in pro-
stovoljci radi odzovejo na povabilo šole Gorje k sodelovanju 
v akciji PEŠBUS in bi se jim na tem mestu ponovno iskreno 
zahvalil v imenu staršev, učiteljev, občine in nenazadnje po-
tnikov na pešbusu.  Gorjanska šola je v mesecu septembru 
gostila ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Aleksandro Pivec, s katero smo obravnavali problem za-
vržene hrane in skozi pogovor ugotovili, da OŠ Gorje vlaga 
veliko energije v smislu ozaveščanja. Šola v Gorjah že izvaja 
določene ukrepe, ki prispevajo k zmanjšanju zavržene hra-
ne. Trenutni ukrepi v povezavi s koronavirusom žal slabijo 
rezultate v primerjavi s preteklimi leti. V preteklem letu so 
ostanek malice ponudili v šolski avli, kjer so si otroci lahko 
postregli s sadjem, kruhom, jogurti, … kot prigrizek ob poja-
vu občutka lakote, za malico po malici. Verjamem, da bomo s 
takšno prakso kmalu lahko nemoteno nadaljevali.

Trenutno je v postopku izdelava Celostne prometne 
strategije Občine Gorje – del je predstavljen kot razstava v 
obliki vizualizacije pred občino in nam bo ob zaključku pri-
nesla trajnostne rešitve v prometu. Vabljeni na ogled, mi-
mogrede, ko boste na sprehodu po občini in po opravkih. 

V iztekajočem se mesecu so se zaključila gradbena dela v 
vasi Poljšica. Ob mnogih zapletih in tudi slabi volji se je ven-
darle izkazalo, da je bilo vredno potrpeti. Vas je dobila novo 
podobo in verjamem, da bodo nevšečnosti, ki so ob vsaki 
gradnji neizogibne, kmalu pozabljene. Hvala vsem za po-
trpljenje in razumevanje. Želim vam, da vstopite v oktober 
optimistični, da bo jesen s čim manj pretresi in omejitvami 
ter predvsem, da ostanemo zdravi. Virus nam še vedno diha 
za vrat. Okrepite svoj imunski sistem. Obstaja mnogo nači-
nov, eden izmed njih je dobra volja. Naj vam je ne zmanjka!

 » Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana 
Purkart;  Člani uredniškega odbora: Marjan Zupan, Tina Kosi, 
Valentina Žemva, Mojca Pečar. Lektoriranje: Mateja Erman 
Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nak-
ladi 1.170 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribu-
cija: 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

Naslednja številka Gorjanca izide 29. oktobra, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 21. oktobra.

Obisk ministrice za kmetijstvo v  
Osnovni šoli Gorje

V tretjem tednu septembra smo v šoli gostili ministrico 
za kmetijstvo Aleksandro Pivec in župana Občine Gorje Pe-
tra Torkarja. V torek, 29. septembra, je mednarodni dan od-
padne hrane, ki ga je razglasila Generalna skupščina Zdru-
ženih narodov, in prav o tej problematiki je tekel pogovor v 
ožji skupini strokovnih delavcev šole, predstavnika občine 
in ministrstva v zbornici naše šole. 

Na Osnovni šoli Gorje se že več let sistematično in skrb-
no posvečamo vzgoji za odgovoren odnos do hrane in skrbno 
ločevanje odpadkov ter drugim eko vsebinam. Tako so učen-
ci lani pod mentorstvom vodje šolske prehrane in učiteljice, 
Asje Sodja, pripravili instalacijo, s katero so prikazali koli-
čino odpadne hrane na posameznega Slovenca v enem letu. 

Na predlog gospe Tadeje Kvas Majer, ki naše delo na tem 
področju dobro pozna in ceni, bo letos razstava odpotovala 
tudi v Ljubljano in bo na ogled v stavbi Ministrstva za kme-
tijstvo. Ministrico Pivčevo je zanimalo, kako v šoli skrbimo 
za čim manj odpadne hrane in s kakšnimi izzivi se soočamo 
pri naročanju živil. Vodja šolske prehrane je povedala, da 
uporabimo velik delež živil lokalnega izvora (krompir, ja-
bolka, jajca, jabolčni kis, mešano suho sadje, med, kislo zelje, 
kisla repa, čebula, zelje, jabolčni sok, hruške, jagode, mleko 
in mlečni izdelki ...). Prav tako sadje in zelenjavo za Shemo 
šolskega sadja in mleka naročamo pri lokalnih dobavite-
ljih. Živila za Tradicionalni slovenski zajtrk pa so čisto vsa 
'gorjanska'. Sodjeva pa je izpostavila tudi težave, ki jih ima-
jo manjši kmetje z izdajanjem e-računov in zagotavljanjem 
zadostnih količin živil tekom celega leta.

Ministrica je prisotnim nato predstavila načrt za vzpo-
stavitev regijskih centrov, ki bi prevzeli del bremena kmetov 
in pomagali šolam ter drugim večjim ustanovam, da bi lahko 
nabavljali kvalitetna in lokalno pridelana živila. 

Vsi smo se strinjali, da si moramo dnevno prizadevati za 
čim manjši odpadek hrane – tako v šoli kot po domovih. Tu 
učitelji vidimo priložnost za raznolike dejavnosti, ki podpi-
rajo šolsko vzgojo otrok k zdravemu načinu prehranjevanja 
in zmanjševanju odpadne hrane, je pa tudi ministrica pou-
darila, da se temelji tovrstne vzgoje postavijo doma.

V šoli ostanke malice (sadje, kruh, jogurt …) tekom dneva 
ponudimo učencem v šolski jedilnici, ki so se na to že lepo 
navadili. V dogovoru z lokalno skupnostjo in humanitarnimi 
organizacijami pa smo tudi že poiskali možnosti razdeljeva-
nja kosil pomoči potrebnim. 

Naj zaključim s pozivom, ki je bil izrečen na sestanku: 
ne nasedajmo akcijam 'plačaj 2, dobiš 3', če živila dejansko 
ne potrebujemo, saj tako pogosto cele zavitke hrane s pre-
tečenim rokom zavržemo. Tudi z zgledom lahko vsi skupaj 
poskrbimo za vzgojo mladih generacij. 

 » Mojca Brejc, ravnateljica
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Več kot dva tisoč kamenčkov za več kot dva tisoč manj odpadkov

Spomin z lesom

Lične papirne sveče

Solarna sveča gori tri leta

Slovenci smo v svetovnem vrhu 
po uporabi sveč na pokopališčih. 
Govorimo predvsem o plastičnih sve-
čah s pokrovom, ki na odlagališčih 
predstavljajo neverjetno visoke kupe 
nerazgradljivih odpadkov. Iz mladosti 
se nekateri še spomnimo pokopališč, 
žarečih od sija odprtih sveč. Takrat ni 
bilo potreb po kontejnerjih za sveče, 
vse so pogorele. Naši predniki najbrž 
ne bi želeli, da tako obremenjujemo 
naravo ob spominu nanje.

Infrastruktura Bled že nekaj let ob 
prvem novembru opozarja na pora-
bo sveč. Kot je povedala mag. Jožica 
Peljhan, je največji problem pri sveči 
plastika, ki se je ne da reciklirati, kar za 
okolje pomeni velik problem. »Nekate-
ri proizvajalci se tega zavedajo, začeli 
so izdelovati sveče, ki se jih da recikli-
rati, to so te z oznako PP.« Imamo več 
alternativnih možnosti. Prav temu je 
namenjena akcija, ki jo pripravljata In-
frastruktura Bled in Društvo za varstvo 
okolja Bled

Pozornost, ki jo posvečamo umr-
lim, je potrebna, a ne na račun oko-
lja in življenja zanamcev. Zato so se v 

izdelali toliko alternativnih svečk na 
kamenčkih, da jih bo dovolj za vse gro-
bove v obeh občinah. Teh pa je več kot 
dva tisoč. 

Bodite kreativni, upajte si. Na 
sosednjem grobu vas bodo morda ču-
dno gledali. Ko jim boste povedali, da 
sveče predstavljajo velik problem v 
okolju, se bodo vsaj zamislili in počasi 
spremenili svojo miselnost v prid na-
ravi. Če bodo vaše kreacije ukradene, 
bodite ponosni, cenena sveča bi posta-
la odpadek, vaša kreacija pa bo oživela 
in živela svoje življenje nekje drugje. 

V tednu pred praznikom bodo 
člani Društva za varstvo okolja 
Bled v sodelovanju s podjetjem In-
frastruktura Bled d.d., Osnovno 
šolo Bled in cvetličarno na poko-
pališču ob določenih urah prisotni 
na pokopališču na Bledu, kjer bodo 
natančneje predstavili različne mo-
žnosti, ki bodo nadomestile uporabo 
plastičnih sveč. O urnikih boste obve-
ščeni preko Radia Triglav, po spletu in 
morda še kako drugače.

Društvo za varstvo okolja pa bo v ta 
namen v četrtek, 29. 10. 2020, ob 18h 
organiziralo delavnico tudi v Knji-
žnici Bled. Vabljeni! 

 » Društvo za varstvo okolja Bled,  
Infrastruktura Bled in RP

Društvu za varstvo okolja Bled odločili 
za poziv občanom, naj razmislijo o dru-
gačnih možnostih krašenja grobov na 
praznik vseh svetih in tudi med letom. 
Pokojnemu zlahka kupimo plastično 
svečo, lahko pa mu posvetimo del svo-
jega časa in energije in sami izdelamo 
okrasni predmet, ki mu je bil po načinu 
življenja in navadah bližje kot cenena 
sveča. Med delom se ga spominjamo. 
Ustvarimo lahko poslikane in popisa-
ne prodnike, lesene oblike sveč, druge 
simbolne predmete, skulpture iz naj-
različnejših materialov, predvsem lesa, 
šibja, vrvic, gline, delov rastlin, cvetov, 
papirja, pločevine, kamnov – majhne, 
enostavne in zastonj ... Če pa želimo 
ogenj, luč, so na voljo različne možno-
sti: navadne bele svetilne sveče, ki go-
rijo in pogorijo v celoti, če ne piha in je 
suho, sveče iz papirja, okrašeni odslu-
ženi stekleni kozarci, v katere položite 
svečke, oljenke na več načinov, laterne, 
solarne in vetrne lučke, kadila ...

Še nekaj je pomembno. Kot pravi 
mag. Jožica Peljhan, so lesene sveče 
in cvetje del narave. Ko svoje odsluži-
jo, postanejo prst in se vrnejo nazaj, s 
tem pa je krog sklenjen. Infrastruktu-
ra Bled je tudi letos k akciji povabila 
otroke iz občin Bled in Gorje, ki bodo 

Nepravilno odlaganje odpadkov pri vrtcu
Na otoku za ločeno zbiranje od-

padkov pri vrtcu so vse večkrat od-
loženi odpadki, ki niso vrtčevski in 
nikakor niso odloženi po pravilih 

ločevanja. Prav tako so v zabojnike po-
gosto nametane smeti, ki ne sodijo tja. 
Otroci v vrtcu namreč že vedo, kakšno 
je pravilno odlaganje odpadkov in jih 

lahko povprašamo, kaj je prav in kaj 
narobe. Z veseljem nam bodo razkrili 
svoje znanje.

 » Meta Šilc
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Nova prikazovalnika hitrosti “Vi vozite” na Pokljuki

V projektu VrH Julijcev – Izbolj-
šanje stanja vrst in habitatnih tipov v 
Triglavskem narodnem parku, ki ga 
sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj in Re-
publika Slovenija, je Turizem Bohinj 
kupil štiri prikazovalnike hitrosti “Vi 
vozite”. Dva sta bila v letošnjem avgu-
stu postavljena na državni cesti Mrzli 
Studenec–Rudno polje, še dva pa bosta 
umeščena po zaključku rekonstrukcije 
državne ceste pred Rudnim poljem.

Na podlagi strokovnih študij je za 
zmanjševanje hrupa motornega pro-
meta v življenjskem prostoru divjega 
petelina priporočena hitrost na tem 
odseku 50 km/h, saj cesta poteka v 
neposredni bližini mirnih območij 

divjega petelina. Raven hrupa se ob 
priporočeni hitrosti 50 km/h zmanjša 
tudi za 8 dB(A). Od sredine avgusta do 
sredine septembra je prikazovalnik hi-
trosti v smeri proti Mrzlemu Studen-
cu zabeležil 30.301 meritev oz. 62.492 
prevozov (en prevoz je lahko izmerjen 
večkrat). Povprečna hitrost vozil je bila 
60 km/h, najvišja izmerjena hitrost 
pa kar 165 km/h. V celotnem obdobju 
meritev je 85 % vozil vozilo do hitrosti 
največ 74 km/h, 50 % vozil je vozilo do 
hitrosti 61 km/h in 30 % vozil je vozilo 
do hitrosti 54 km/h.

Na prikazovalniku, ki meri v sme-
ri Rudnega polja, je bilo zabeleženih 
29.744 meritev oz. 56.758 prevozov. 
Povprečna hitrost vozil je bila 65 km/h, 
najvišja izmerjena hitrost 165 km/h. V 
celotnem obdobju meritev je 85 % vo-
zil vozilo do hitrosti največ 78 km/h, 
50 % vozil je vozilo do hitrosti 66 km/h 

in 30 % vozil je vozilo do hitrosti 59 
km/h. Aktualne podatke merilnikov 
hitrosti na Pokljuki za obdobje zadnjih 
15 dni si lahko ogledate na spletni stra-
ni Občine Bohinj.

Do konca leta bosta na Pokljuki po-
stavljena še dva prikazovalnika hitro-
sti in dopolnilne table o priporočeni 
hitrosti. Vse voznike prosimo, da upo-
števajo priporočeno najvišjo hitrost, 
saj s tem prispevamo k dolgoročni 
ohranitvi tega značilnega predstavnika 
gorskih gozdov na Pokljuki.

 » TNP in Turizem Bohinj

Ob spravilu pridelkov pazimo na higieno zemljišča

Vstopamo v jesenski čas, ko se na-
rava umirja, s tem pa se zmanjša tudi 
naše delo, ki se nanaša na oskrbo ra-
stlin. Čas bomo posvetili spravilu pri-
delkov in pripravi na skladiščenje. Po-
leg obiranja sadja in spravila zelenjave 
porežemo tudi vsa zelišča in dišavnice, 
pripravimo jih za sušenje, iz trajnih ze-
lišč pripravimo zelnate potaknjence. 

Med uporabne trajnice, ki uspe-
vajo celo na Gorenjskem, prištevamo 
tudi hmelj. Uporaben je tako v pivo-

varstvu kot tudi v zeliščarstvu. Deluje 
izredno pomirjujoče, uporabljajo ga 
pri težavah z jetri, želodcem, vranico, 
mehurjem, ledvicami, … pospeševal 
naj bi celo rast las. Hmelj spada v dru-
žino konopljevk, jeseni nadzemni del 
propade, v zemlji prezimi njegova ko-
renina. Spomladi iz nje odžene zelnato 
steblo, ki se ovija okrog opore in doseže 
višino šestih metrov. Mladi poganjki se 
razvijejo tudi iz koreninskih izrastkov. 
Njegove smolnate storžke, ki vsebuje-
jo grenčilo z zaviralnim delovanjem na 
pojav bakterij, obiramo, preden popol-
noma dozorijo in jih kot polnilo upo-
rabimo v spalnih blazinicah. Iz njih 
lahko pripravimo samostojni čaj ali v 
kombinaciji z meliso in baldrijanom. 
Pri pripravi zeliščnih mešanic mora-
mo paziti na pravilno razmerje med 
posameznimi zelišči, ob tem moramo 
upoštevati navodila farmacevtov. 

Nikoli ni dobro vsevprek mešati 
različnih zelišč. Jeseni, ob spravilu pri-
delkov, bodimo pozorni na pojav talnih 
škodljivcev, preprečimo jih z ustrezno 
higieno zemljišča, upoštevanjem ko-

lobarja, ustreznega sosedstva rastlin 
in večkratno obdelavo tal. Njihovo 
škodo vedno določamo na podlagi kri-
tičnega števila, ki je odvisno od vrste 
škodljivca in vrste kulturne rastline. 
Pri talnih škodljivcih to število najlaž-
je določamo s pomočjo feromonskih 
vab. Feromoni so izločki samic, ki pri-
vabijo samčke. Med pogostimi talnimi 
škodljivci so koreninske uši, strune, 
ki so pravzaprav ličinke hrošča poka-
lice, ogrci – ličinke majskega hrošča, 
bramorji, rjavkasto sive ličinke sovke, 
ki sodijo med metulje … Koreninske 
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90 let Pokljuške soteske
 29. julija je minilo natanko 90 let, 

odkar so prvič svojemu namenu sveča-
no predali galerije v Pokljuški soteski. 
Letošnje leto je dokaj čudno zaradi še 
bolj čudnega virusa, ki razsaja po sve-
tu in na katerega smo se ljudje očitno 
navadili do te mere, da gredo mnogo-
krat stvari, ki ne bi  smele, mimo nas na 
način, kot v normalnih časih ne bi šle. 
Morda je slednje le izgovor in smo se v 
resnici na tak način življenja navadili 
že veliko prej, ko so nas prevzeli mobil-
nost in spletni mediji.

Se kdaj vprašamo, koliko zanosa, 
naprezanj, truda in odrekanja je bilo 
potrebno, da so naši  predniki ustvari-
li svet, ki nas obdaja? Vsekakor je ena 
takih stvari, ki je Gorjance v preteklo-
sti navdala z zanosom, tudi Pokljuška 
soteska. Veliko delo je bilo storjeno, še 
posebej tam, kjer so v strme peči vpete 
galerije, ki  vodijo skozi skalno poko še 
višje naprej. Ljudje očitno vedno išče-

uši so pogoste na korenčku, solati in 
endiviji. Škodo naredijo s sesanjem 
soka, rastline zaostajajo v rasti. Stru-
ne, oranžni črvički, ki se v tleh pojavijo 
od julija dalje, največ škode naredijo 
z objedanjem korenin solatnic in za-
vrtanjem v gomolje krompirja, pese, 
repe, sladkega krompirja in korenčka. 
Njihovo kritično število zato vedno 
določamo ob koncu poletja. Hroščki 
pokalice nikoli ne bodo naredili škode 
na rastlinah, je pa pomembno, da jih 
zatiramo, saj samička izleže do dvesto 
jajčec. Hroščki so četrta faza preobraz-
be škodljivcev s popolno preobrazbo. 
Njihova krila so spremenjena v po-
krovke. Debele, zelo pogoste belkaste 
ličinke pripadajo majskim hroščem, ki 
jih samička odloži na več mestih, ško-

do delajo šele spomladi naslednje leto 
z objedanjem korenin. Predstavljajmo 
si, kako se hitro namnožijo, če posa-
mezna samička odloži do devetdeset 
jajčec. Razvoj od jajčeca do odraslega 
majskega hrošča poteka tri leta. V tleh 
škodo delajo tudi ogorčice ali nemato-
de, ki sodijo med valjaste črve. Samič-
ko, tik preden odloži jajčeca, spozna-
mo po telesu, ki je v obliki hruške ali 
limone. Večkrat se pojavi vprašanje 
glede bramorjev, ki delajo škodo v na-
sadu krompirja ali pri pridelavi polj-
ščin. Bramorjem nastavimo lončke z 
vodo, zakopane na nivo površine tal, 
lovimo jih z nastavljanjem hlevskega 
gnoja. Metulji, imenovani sovke, odlo-
žijo tisoč in več jajčec, razvite ličinke se 
lahko prehranjujejo na koreninah in li-

stih. Ličinke sovk bomo spoznali tako, 
da se ob dotiku zvijejo v klobčič. V tleh 
bodo prezimili tudi koloradski hrošči. 
Običajno jih najdemo na globini 30 cm, 
škodo delajo tako hrošči kot ličinke, ki 
pogrizejo vse liste. Koloradski hrošč 
ima običajno dve generaciji na leto. Za 
zatiranje talnih škodljivcev je na voljo 
že veliko naravnih sredstev, na prvem 
mestu je vsekakor preventiva. V okto-
bru razmnožimo trajnice, balkonske 
rastline, pripravimo radič za siljenje, 
vse okužene in obolele dele rastlin po-
žgemo. Posadimo rastline za živo mejo, 
grmičevje in lesnate rastline. Pred prvo 
zmrzaljo posadimo česen in čebulček, 
toplotno zahtevne rastline zavarujemo 
pred mrazom.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

mo nekaj novega, ponavadi hlepimo 
po čem drznem, tudi  takšnem, kar je 
morda celo nekoliko nevarno, važno je 
le, da je novo, neodkrito. Najbrž je prav 
slednje gnalo g. Krišpina Ogrisa starej-
šega v vlogi podpredsednika gorjanske 
podružnice SPD in g. Jakoba Jana v 
vlogi predsednika in vse ostale člane 
planinskega  društva, kot tudi vse dru-
ge, ki so sodelovali pri gradnji galerij, 
ki so z dovoljenjem kralja Karadžor-
dževiča dobile ime po tretjem rojencu 
kraljeviču Andreju.

Sprašujem se, ali bi se danes za do-
bro vseh še znali tako čvrsto povezova-
ti in sodelovati, najti  izziv in se na kon-
cu tudi tako veseliti, kot so se bojda na 
nedeljo, 29. julija, daljnega leta 1930. 
Nenazadnje se sprašujem tudi to, ali 
bi v današnjem naboru državnikov in 
državnic našli koga, ki  bi mu ali ji pri-
padla čast, da se delček poti imenuje po 
njem ali njej ali celo po  potomcih. Si 

predstavljate … Sprašujem se tudi, ali 
bi znali in zmogli pripraviti tako pester 
kulturni in družabni program. Tisti-
krat so bili poleg obvezne pihalne god-
be, takrat še »Gasilske godbe iz Gorij«, 
domačega gorjanskega mešanega zbo-
ra iz Gorij in dveh gostujočih pevskih 
zborov iz Zasipa in  Vintgarja z Dobra-
ve, nepogrešljivega Remarjevega An-
dreja, Andreja Prešerna iz Zgornjega 
Grabna, nepogrešljivega kulturnega 
delavca in samoniklega izobraženca, ki 
je svoje še mlado  življenje izgubil med 
vojno v Meji dolini, prisotni številni 
predstavniki družbene in politične 
skupnosti, ki so pozdrave iz Pokljuške 
soteske pošiljali takim in drugačnim 
oblastnikom skupne države. Ključno 
sporočilo je bilo eno in osnovno: Naši 
ste in delajte za nas, za narod!

 » Tomaž Bregant
P. S. Vsaka asociacija na današnji 

čas je zgolj naključna.

Koordinacija  
zgornjegorenjskih 

županov 
V začetku septembra je bila redna 

koordinacija županov občin Zgornje 
Gorenjske, na kateri sodeluje tudi ra-
zvojna agencija RAGOR. Septembrska 
koordinacija je bila v Kranjski Gori, 
kjer so predstavili tudi dobro delujoči 
mobilni socialni servis v Bohinju, 

Na sestanku sta bila tudi dosedanji 
direktor RAGOR-ja Mark Toplak in 
njegova naslednica Eva Štravs Podlo-
gar. 
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Ob 100 letnici koroškega 
plebiscita

V prvih oktobrskih dneh bo minu-
lo 100 let od koroškega plebiscita, ki 
je usodno zaznamoval  tok slovenske 
zgodovine. Dejansko je bil to že drugi 
plebiscit, ki je Slovencem odnesel kos  
etničnega ozemlja (prvi je bil beneški 
leta 1866) in razdelil narod med dve 
suvereni državi. 

9. september je obletnica postavi-
tve spomenika padlim v prvi svetovni 
vojni v Zgornjih  Gorjah. Sprašujem 
se, koliko vojakov je izgubilo svoja ži-
vljenja v nesmiselni moriji, ki so jo vo-
dili predvsem tuji interesi. Nesrečniki 
takrat najbrž niti pomislili niso, da bi 
živeli v svoji  državi kot en narod. Pred-
stavljam si, da so mislili samo na to, da 
se ta nesmisel čim prej konča in da se 
vrnejo na svoje domove k svojim druži-
nam. Ob svojem starem očetu, ki je bil 
zelo  kratek čas tudi prostovoljec za se-
verno mejo, se spominjam tudi drugih 
starih mož, še posebej  Simona Sodja 
s sosednje Blejske Dobrave, zadnjega 
živečega Maistrovega borca, ki so prav  
vsi s spoštovanjem govorili o generalu 
Maistru, poročniku Malgaju in drugih, 
ki so s spretno  vojaško taktiko osvoba-
jali Koroško. Žal se je za mizo in kasne-
je na plebiscitu odločilo drugače. Prav 
vsi, ki se dnevno vozimo ali hodimo 
mimo spomenika prve svetovne vojne, 
najbrž le  redko pomislimo na vojno in 
na razloge za postavitev spomenika. 
Zato naj bo tokrat misel  namenjena 
vsem 115 padlim vojakom vseh treh far: 
Gorij, Zasipa in Dobrave, katerih ime-
na so zapisana na spomeniku, ki je po-
memben del naše kulturne dediščine.

 » Tomaž Bregant

Povabilo na ogled razstave vizualizacij 

Krepimo svojo odpornost z uživanjem  
čebeljih pridelkov

Poleti se spočijemo in naberemo 
novih moči. Ko se začnejo dnevi kraj-
šati in  jutra postajajo hladnejša, pa kaj 
hitro ugotovimo, da bomo morali po-
segali po živilih, ki bodo okrepila delo-
vanje našega imunskega sistema in nas 
varno pospremila v zimo in ohranjala v 
dobri kondiciji. 

Prisluhnimo naravi in uporabimo 
čebelje pridelke slovenskih čebelarjev, 
ki s skrbnostjo, bogatim znanjem in 
veliko pozornostjo pridelujejo kakovo-
stne čebelje pridelke.
Cvetni prah – naravna zakladnica 
hranilnih snovi

Cvetnemu prahu pravijo tudi po-
polno živilo, saj vsebuje vse, kar naš 
organizem potrebuje za normalno de-
lovanje. Energijska vrednost cvetnega 
prahu je nizka, zato se njegova uporaba 
priporoča tudi pri nizkoenergijski pre-
hrani in v prehrani sladkornih bolni-
kov. Predstavlja dober vir prehranske 
vlaknine, ki ugodno vpliva na peristal-
tiko debelega črevesja. Pestra elemen-
tna sestava pa pripomore k zagotavlja-
nju priporočenih dnevnih količin po 
elementih.

Študije kažejo, da uživanje cvetne-
ga prahu ugodno deluje na imunski sis-
tem in povečuje odpornost organizma. 
http://www.czs.si/content/C22
Propolis – naravni antibiotik čebel 

Propolis deluje proti številnim bak-
terijam, virusom in glivicam. Dodano 
vrednost temu čebeljemu pridelku 
dajejo predvsem fenolne spojine. Naj-
večkrat se uporablja v obliki premazov 
za obolele dele kože, pa tudi sluznic v 
ustni votlini in dlesnih ali v obliki tink-
tur. http://www.czs.si/content/C23
Med – naravno sladilo in krepčilo

Med je zakladnica več tisoč snovi, ki 
jih vsebuje in potrebuje človeško telo! 
Med sestavinami medu poleg fruktoze 

in glukoze, encimov, mineralnih sno-
vi, hormonov, vitaminov …  najdemo 
tudi protibakterijske snovi. Med delu-
je uničevalno na nekatere bakterije in 
tudi viruse, ki so pogosto vzrok bolezni 
dihal in drugih bolezni (prehlad, gripa, 
…). http://www.czs.si/content/C21
Kupujmo kakovosten med! 

Pri nakupu medu bodimo pozor-
ni na poreklo in dodatne označbe ka-
kovosti, kot sta zaščitena geografska 
označba, zaščitena označba porekla, 
ekološka pridelava, ki predstavljajo 
dodatno jamstvo, da se kakovost in 
način pridelave takšnega medu redno 
spremljata!
Kaj pridobimo z nakupom medu višje 
kakovosti?
- kontrolirano kakovost,
- znano poreklo,
-zagotovljeno sledljivost.

Prepoznamo ga po evropskih zašči-
tnih oznakah na nalepki ali prelepki 
izdelka!

Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni o 
pomenu kakovosti živil, ki jih uživamo. 
Pomembno je, da zaupamo v izdelek, ki 
ga kupimo.

Slovenski čebelarji zaupamo v če-
belje pridelke, saj so njihovo naravno 
moč s pridom uporabljale že naše babi-
ce, prababice ...

Izkoristimo prednost bogatega 
znanja slovenskih čebelarjev in čebelje 
pridelke kupujmo direktno pri lokal-
nih čebelarjih!

»S čebeljimi pridelki do večje od-
pornosti in boljšega imunskega siste-
ma.«

Obiščite spletno stran Čebelarske 
zveze Slovenije: www.czs.si

Ponudnike slovenskih čebeljih pri-
delkov najdete: http://www.slovenski-
med.si/Si/

 » Čebelarska zveza Slovenije

V sklopu priprave Celostne pro-
metne strategije Občine Gorje je na 
ogled razstava vizualizacij možnih 
prometnih rešitev na lokacijah v Ob-
čini Gorje. Razstava je na ogled pred 
stavbo občine in vas vljudno vabimo, 
da si jo ogledate.

 » Občinska uprava Občine Gorje
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Kako učinkovito usklajevati službo in zasebno življenje?

Vabljeni na potep po Mežakli

Razvojna agencija Zgornje Gorenj-
ske v soboto, 26. 9. 2020 (v primeru 
slabega vremena 3. 10. 2020), organizi-
ra promocijski pohod »Potep po Meža-
kli«. Letos bo združen s tradicionalnim 
pohodom »Po poti meteorita«, ki ga 
organizira društvo Meteorita. Dogo-
dek bo izveden v obeležitev svetovnega 
dneva turizma.

Izlet bo potekal po trasi Kočna–Po-
ljanska baba–planina Obranca–Sne-
žna jama–Planski vrh–razgledišče 
Špica–partizanska bolnica–Zakopi–
Podmežakla. Del te je tudi trasa letos 
že tretjega pohoda Po poti meteorita 

(Kočna–Planski vrh). Zbor udeležen-
cev bo na parkirišču pred športno dvo-
rano Podmežakla, od koder bo ob 8.45 
odhod avtobusa proti Kočni. Zaradi 
prilagajanja trenutnim zdravstvenim 
razmeram je število udeležencev ome-
jeno na 50. Na izlet se zainteresirani 
obvezno prijavite preko telefona 04 
581 34 15 ali e-pošte ambroz.cerne@
ragor.si (Ambrož Černe, RAGOR). Po 
prijavi boste prejeli vse nadaljnje in-
formacije. V primeru slabega vreme-
na se izlet prestavi na kasnejši datum. 
Udeležba je v celoti brezplačna. Pohod 
bo potekal po označeni planinski poti. 

S Kočne je sprva nekoliko strmejši 
vzpon do planote, nato sledi razme-
roma položna razgledna pot in naza-
dnje spust do Podmežakle. Pri vsaki od 
osmih znamenitosti ob poti bo posta-
nek in kratka predstavitev. Malico si 
udeleženci priskrbijo sami. Na zadnji 
postaji (prireditveni prostor na Za-
kopih) bo za pohodnike na voljo brez-
plačen topel obrok. Previden čas hoje 
(brez postankov) je 4–5 ur. Priporo-
čamo dobro telesno pripravljenost in 
pozivamo k ustrezni planinski opremi!   

V zadnjih dveh letih je RAGOR v 
sodelovanju s posebno delovno skupi-
no, TIC Jesenice in Občino Gorje ve-
liko pozornosti posvetil Mežakli. Lani 
je bila postavljena razgledna ploščad 
s panoramsko tablo na Špici ter infor-
macijska tabla na območju padca me-
teorita na Planskem vrhu. Letos so bile 
na celotni trasi urejene planinske poti 
ter ob preostalih naravnih in kulturnih 
znamenitostih postavljene informacij-
ske table. 

Projekt v celoti financirata občini 
Jesenice in Gorje. Rezultati projekta, 
ki bodo vidni tudi na izletu, so plod 
uspešnega sodelovanja med občinama, 
ki si delita Mežaklo – v zadnjih letih 
vse bolj priljubljeno pohodniško desti-
nacijo.   

 » RAGOR

Posamezniki z urejenim življenj-
skim ravnovesjem so učinkovitejši in 
bolj zdravi. Zato je pomembno, da vla-
gamo tudi v razvoj kompetenc, ki nam 
bodo v pomoč pri doseganju tega cilja. 

Razvojna agencija Zgornje Gorenj-
ske vas v sklopu projekta ANIMA SANA 
s tem namenom vabi na brezplačno 
delavnico z naslovom Kako učinkovito 
usklajevati službo in zasebno življe-

nje. Na delavnici bomo odgovarjali na 
najpogostejše dileme pri usklajevanju 
dela in družinskega življenja.

Srečanje bo potekalo v ponedeljek,  
19. oktobra 2020, ob 16.00 v dvorani 
Gorjanskega doma v Zgornjih Gor-
jah. Z nami bo Maša Ribnikar Kajtner, 
ACC, mag. posl. ved, mediatorka, NLP 
Praktik in NLP Mojster Praktik, iz 
podjetja Coaching4me. Število mest je 

omejeno, zato so prijave obvezne. Pri-
javite se lahko preko elektronske pošte 
urska.luks@ragor.si ali telefonske šte-
vilke 04 581 34 17. 

Srečanje bo potekalo v skladu s pri-
poročili NIJZ. Projekt ANIMA SANA 
financirajo občine Bled, Bohinj, Gorje, 
Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in 
Žirovnica. 

 » Občina Gorje

Dejavnosti Zdravstveno vzgojnega centra Bled Bohinj
Bodoči starši se nam lahko oktobra 

pridružite na delavnici Priprave na po-
rod in starševstvo, ki obsega šest sku-
pinskih predavanj: 

• Pozna nosečnost in njene tegobe, 
• Vse o porodu, 
• Uspešno dojenje, 
• Zdravi zobje,
• Fit nosečka,
• Moj novorojenček. 

Delavnica se bo pričela v ponede-
ljek, 5. oktobra 2020 ob 17. uri, v mali 
sejni sobi Zdravstvenega doma Bled. 

Potrebne so predhodne prijave! Ker 
vsakega desetega oktobra obeležuje-
mo svetovni dan duševnega zdravja, 
vas tokrat vabimo na delavnico Pod-
pora pri spoprijemanju s stresom in 
medsebojni odnosi. Na delavnici bomo 
spoznali, kaj stres je, s katerimi znaki 
se kaže, kako ga omejiti in na kakšne 
načine se lahko sprostite. Pozornost 
bomo namenili tudi vplivu stresa na 
medsebojne odnose, reševanju kon-
fliktov in krepitvi dobrega počutja. Z 
delavnico bomo pričeli v ponedeljek, 
5. oktobra 2020 ob 18.30 uri, v mali 

sejni sobi Zdravstvenega doma Bled. 
V torek, 13. oktobra 2020 ob 17. uri, vas 
vabimo na podporno skupino za spo-
prijemanje s tesnobo. V mali sejni sobi 
Zdravstvenega doma Bled se bomo sre-
čali štirikrat. Po skupinskem srečanju 
imate tudi možnost individualnega 
pogovora. Na vse delavnice je potreb-
na predhodna prijava na telefonsko 
številko 030 708 565 ali preko e-pošte 
zvcbled@zd-bled.si. Število prostih 
mest je omejeno.

 » Nika Teran, dipl. m. s.,  
mag. zdr.-soc. manag.
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Knjižnica Gorje vabi k obisku
Ob začetku novega šolskega leta vas 

kljub zaostrenim razmeram, ki niso 
naklonjene nikomur izmed nas, ob 
upoštevanju vseh priporočil NIJZ-ja, 
vabimo k obisku Knjižnice Gorje.

Knjižnica Gorje je za vas odprta 
vsak torek in sredo med 14. in 19. uro 
ter vsak petek med 9. in 14. uro.

V septembru smo za najmlajše pri-
pravili nagradno akcijo MISLICE, s 
1. 9. pa je ponovno na voljo zgibanka 
VESOLJE ZAKLADOV, pri kateri pri-
dni mladi bralci ob izposoji gradiva 
zbirajo štampiljke in s tem pridobijo 
sladko nagrado. Letos se z Nacional-
nim mesecem skupnega branja pri-
družujemo evropski bralni kampanji 
EURead z namenom dviga zavesti o 
pomembnosti izobraževanja in pisme-
nosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj 
kampanje je dati vsakemu državljanu 
možnost postati bralec in polno sode-
lovati v evropski družbi. Seveda pa ni-

smo pozabili niti na odrasle bralce. V 
septembru smo za vas pripravili akcijo 
ZMENEK NA SLEPO S KNJIGO, pri 
kateri si izposodite lično zavito knjigo 
in se ob manjših namigih pustite pre-
senetiti o njeni vsebini. Še vedno vsak 
mesec pripravljamo tudi nagradni kviz 
ZBISTRIMO UM.

V oktobru se ponovno začenja akci-
ja TA VESELI KNJIŽNI SVET, in sicer 
že enajsto leto zapored. Za vas smo iz-

brali 80 naslovov knjig, osrednja tema 
pa je Afrika in izjemne ženske. Zato naj 
še enkrat velja povabilo v knjižnico, 
kjer verjamemo, da se za vsak okus in 
željo najde primerno gradivo.

 » Saša Jelenc, Knjižnica Gorje

Turistično društvo Gorje k ogledu Vintgarja povabilo 80-letnike
V Upravnem odboru TD Gorje sme 

se odločili, da k ogledu soteske Vintgar 
povabimo vse  občane in občanke, ki le-
tos praznujejo 80 let. Idejo smo uresni-
čili 12. septembra. Zbrane sta  na vsto-
pu v sotesko pozdravila podpredsednik 
društva Janez Hudovernik in strokovni 
vodja društva Tomaž Bregant, ki je vse 
obiskovalce ob razlagi popeljal skozi 
sotesko. Ker bi bila celotna pot s pred-
videnim povratkom za nekatere tudi 
predolga in prenaporna, smo   vsem 
tistim, ki so izrazili željo, omogočili po-
vratek na izhodišče s kombijem. Kljub 
temu se je večina udeležencev odločila 
prehoditi tudi povratno pot preko Do-
brave in Strme strani  nazaj do vstopne 

točke. Ob obujanju spominov, kako so 
po isti poti tudi nekdaj prehajali med 
obema vasema, je pot minila zanimivo 
in hitro.  Udeleženci so se za lepo gesto 
društva zahvalili, kar nam daje tudi 
motiv, da bomo istemu ali podobnemu 
cilju sledili tudi v prihodnje. Žal se kar 
nekaj jubilantov zaradi takšnih ali dru-
gačnih razlogov kratkega izleta ni mo-
glo  udeležiti, nekaterim je bilo zelo žal, 
da jim noge ne služijo več do te mere, 
da bi pot zmogli, zato vsem tistim ob 
tej priložnosti pošiljamo prijazen je-
senski pozdrav, vsem pa privoščimo  
lepe jesenske dni in še veliko čim bolj 
zdravih let!

 »  Tomaž Bregant

Programi Medgeneracijskega centra Bled v Gorjah
1. KULINARIČNE DELAVNICE Z 
MATEJO REŠ, 3 ure, pospremljene 
z degustacijo
Vsaka delavnica traja 3 ure.
• Buče, 25. 9. 2020, vrt Mateje Reš
• Kruh z drožmi, 23. 10. 2020, OŠ 

Gorje
• Brezglutensko kosilo, 20. 11. 2020, 

OŠ Gorje
2. JOGA, Ana Pirih
Trajanje 20 ur, začetek v sredo, 23. 
9. 2020, ob 10.00, Gorjanski dom.

Krog joga vadba za boljše počutje je 
preplet znanja Hatha joge, lastnih raz-
iskovanj v mešanici z Vinyasa jogo, kjer 

se gib in dih povezujeta v skupen ritem. 
Ni enega brez drugega. Vsaka vadba se 
razvija organsko, zato je vedno malo 
drugačna, a smiselno povezana v celo-
to. 
3. NA ZELENJAVNEM VRTU – za 
vse, ki imajo svoj vrtiček in bi si 
radi pridelali še več zelenjave – 
Barbara Podlogar
Trajanje 30 ur, začetek v četrtek, 
24. 9. 2020, 10.00–11.30, Občina 
Gorje.

V sklopu predavanj bomo spozna-
li značilnosti naravnega vrtnarjenja. 
Pogovarjali se bomo, kako pripraviti 
gredice, kako jih pognojiti, kdaj zaliva-

ti in kako pravilno uporabiti zastirko. 
Govorili bomo o semenu in kako si ga 
lahko sami pridelamo. Naučili se bomo 
pridelati svoje sadike. 
PLAČLJIVI PROGRAMI ZA OTROKE v 
Medgeneracijskem centru Bled
1. OTROŠKA ŠOLA SLIKANJA, 
izvajalke Sergeja Ažman Lapaj-
ne, Ana Marija Kovač, Kara Kala-
jžič, Romana Žitko, Biserka Lazar, 
Darja Kemperle, Nada Radonjič in 
Hana Premrl
Trajanje 30 ur, PON, TOR 15.00–
16.30, začetek: 21. 9. 2020, Ledena 
dvor. Bled, letna članarina 70 EUR.
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Otroška šola slikanja je preverje-
na šola slikanja, ki deluje v Avstriji že 
več kot 50 let. Namenjena je otrokom 
med šestim in enajstim letom starosti. 
Otroci na tečaju rišejo poljubne moti-
ve, ki so plod njihove domišljije. Pri sli-
karskem postopku imajo otroci vedno 
glavno besedo, saj se pri tem razvija in 
spodbuja njihovo kreativnost in do-
mišljijo. So zelo aktivni, oni so tisti, ki 
zastavljajo vprašanja o svoji sliki. Uči-
telji in prostovoljci imajo vlogo in cilj, 
da otroke usmerjajo k iskanju motivov, 
idej ter premisleku o slikanju in slikar-
stvu. Otroci bodo risali na slikarskih 
stojalih na formatu velikosti 70x100 
cm ter z osnovnimi barvami. Ob koncu 
tečaja sledi razstava del. S programom 
začnemo oktobra in bo trajal do konca 
maja. 
2. ŠOLA RISANJA IN SLIKANJA Z 
AKADEMSKO SLIKARKO LUČKO 
ŠPAROVEC
Trajanje: torki od 16.30 do 18.45, 
začetek 22. 9. 2020, Ledena dvora-
na. Cena 40 EUR na mesec, letno 
400 EUR.

Program je zasnovan za celo leto 
in se izvaja kontinuirano po vnaprej 
določenem programu. Delo poteka v 
manjši skupini največ 7 udeležencev, 

saj mentorica poudarja individualen 
pristop. Otroci bodo v okviru celole-
tne šole spoznali različne risarske ter 
slikarske tehnike in pomen risanja in 
slikanja kot osnove za vse druge likov-
ne dejavnosti. Razvijali bodo lastno 
likovno govorico in predstavili likovni 
zapis v osebnem slogu. Razvijali bodo 
kreativnost ter se izpopolnjevali v roč-
nih spretnostih. Cilj šole je spodbujati 
otrokovo ustvarjalnost skozi proces 
spoznavanja likovne umetnosti. 
3. NEMŠČINA SKOZI SLIKANJE, 
MOJCA AHČIN ROZMAN
Trajanje: enkrat tedensko, četrtki 
15.00–16.30, začetek 24. 9. 2020, 
Ledena dvorana. Cena 20 EUR na 
mesec.

Nemščina skozi risanje je primerna 
za predšolske in otroke nižjih razredov, 
ki že pišejo. Učimo se preko slik, ki jih 
otroci narišejo sami, na primer številke, 
barve, prevozna sredstva, sadje, živali 
... Je zelo prijetno za otroke, poučno in 
sproščujoče. Če otrok še ne piše, ima mo-
žnost risanja in poslušanja. 
4. RAZVIJANJE KREATIVNEGA 
POTENCIALA Z MODERNIM MO-
ZAIKOM, mentorica Urška A. Po-
točnik.
Trajanje: srede od 14.00 do 16.15, 

začetek 23. 9. 2020, Ledena dvora-
na Bled. Cena 40 EUR na mesec.

Bistvo srečanj je odpirati in razvija-
ti kreativno energijo znotraj posame-
znega otroka s pomočjo sproščenega 
in varnega okolja, kjer otroci z uporabo 
različnih metod iskanja svojih lastnih 
idej kreiranja le-te tudi uresničujejo. 
Vsak otrok je individualen, zato skupi-
na sprejme samo 8 otrok, kar mentori-
ci omogoča različen in predvsem oseb-
ni pristop z vsakim posameznikom. V 
takem okolju bo z otroki iskala njihov 
lasten umetniški slog s pomočjo mo-
dernega mozaika, z učenjem otrok or-
ganizacije priprave na posamezni izde-
lek, s počasnim vpeljevanjem pravil in 
tehnik pri izdelavi modernega mozai-
ka, glede na željo in dovzetnost otroka. 
Spoznavali bodo različne materiale, 
ki so primerni za izdelavo mozaika in 
njihove kombinacije ter uporabo barv 
v modernem mozaiku. Otroci bodo iz-
delane mozaike odnesli domov, razen 
enega, ki ga bodo izdelali vsi skupaj 
(mozaični team building) in bo ume-
ščen v lokalno skupnost. Ob koncu 
šolskega leta bodo udeleženci skupaj 
z mentorico, sami v celoti organizirali 
razstavo nastalih del.

 » Medgeneracijski center Bled

Poletne počitnice v Žarku 
Žarkovci smo tudi letošnje poletne 

počitnice izkoristili za odlična dožive-
tja in tkanje novih prijateljskih vezi. 
Šolsko leto smo zaključili s posebno 
predstavo, v kateri smo predstavili 
vsak svoj talent. Pomerili pa smo se 
tudi v igranju ročnega nogometa in 
namiznega tenisa. Za pogostitev ob 
tej priložnosti so poskrbeli v pekarni 
Karavanke, za kar se jim Žarkovci lepo 
zahvaljujemo. 

Prve počitniške dni smo si pope-
strili z dvodnevnim obiskom kmetije 
Smolej. Uživali smo v vožnji s kočijo 
ter pri jahanju konj. Gospodar Miha 
nam je razkazal kmetijo, pri čemer smo 
veliko izvedeli tudi o kmečkem delu in 
o skrbi za domače živali. Otroci so bili 
nad obiskom kmetije navdušeni, saj je 
bila za nekatere med njimi to prva to-
vrstna izkušnja. 

Počitniški dnevi julija in avgusta so 
bili na Jesenicah, na sedežu Društva 
Žarek, zapolnjeni s številnimi kuhar-
skimi delavnicami, preizkusili pa smo 
se tudi v šivanju mask in bombažnih 
vrečk, katere smo tudi sami poslika-
li. Pri tem sta nam bili v veliko pomoč 
naši prostovoljki. Zabavali pa se nismo 
samo na Jesenicah. Aktivni so bili tudi 
otroci, ki obiskujejo enote Bled, Moj-
strana in Gorje. V večdnevnih poletnih 

ustvarjalnicah, ki so potekale v enoti 
Bled in Mojstrana, smo si dopoldneve 
zapolnili z dolgimi sprehodi, igranjem 
na igralih ter  ustvarjalnimi delavnica-
mi, kjer so otroci preko uporabe različ-
nih materialov in poslikave le-teh izra-
žali svojo domišljijo. Kot se za poletje 
spodobi, smo se večkrat posladkali s 
sladoledom.

Ker pa se Žarkovci radi družimo in 
povezujemo, smo si za zaključek pole-
tnih počitnic privoščili skupni izlet na 
Bled, ki so se ga udeležili vsi otroci tako 
z Jesenic kot zunanjih enot (Mojstra-
na, Bled in Gorje). Uživali smo v vožnji 
z vlakom, sprehodom okoli Blejskega 
jezera ter kopanja v njem. Vsi smo si 
bili enotni, da smo preživeli prijetne in 
aktivne počitnice. 

Novo šolsko leto je že v polnem 
teku, prav tako pa tudi vse dejavnosti, 
ki medtem potekajo v Dnevnem cen-
tru Društva Žarek na Jesenicah in vseh 
treh enotah. Vsi mladi, ki si želijo pod-
pore pri odraščanju, brezplačne učne 
pomoči, dobre družbe za prosti čas ter 
jim je ustvarjanje v veselje, so prisrčno 
vabljeni, da se nam pridružijo.

Zunanja enota Gorje deluje vsako 
sredo od 13. do 16. ure v sejni sobi Ob-
čine Gorje.

 » Primož Bezjak
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Sprejem novih prvošolcev
Tudi letošnja topla jesen je pova-

bila v šolo novo generacijo prvošol-
cev. Letos jih je 29 prestopilo šolski 
prag gorjanske šole. Čeprav smo za-
radi upoštevanja varovalnih ukrepov 
letos sprejem prvošolcev malo prila-
godili, smo vsakega od njih zelo vese-
li med nami. Sprejem smo naredili v 
dveh skupinah, da nas ni bilo preveč 
naenkrat skupaj in smo lahko zagota-
vljali varnostno razdaljo. Vsem so do-
brodošlico izrekli predstavnik Šolske 
skupnosti učencev Jakob Rozman, g. 
župan Peter Torkar in ga. ravnateljica 
Mojca Brejc. Vsi trije so jih  pozdravi-
li ter njim in staršem namenili nekaj 
vzpodbudnih besed. Novi prvošolčki 

pa so povedali, da se veselijo prihoda 
v šolo. Učenci drugega in tretjih razre-
dov so pod mentorstvom razredničark 
zanje pripravili prisrčen kulturni pro-
gram in tako pokazali novim prvošolč-
kom delček tega, kar so se do sedaj že 
naučili. Razredničarki Marjana Ražen 
in Valentina Žemva pa sva jim zaže-
leli vso srečo na njihovi šolski poti in 
vsakemu podarili rumeno rutico – za-
ščitni znak prvošolcev. Da jim bo opi-
smenjevanje šlo lažje od rok, je Občina 
Gorje zanje namenila knjigo, ki jih bo 
popeljala v skrivnostni svet črk. Za to 
se jim toplo zahvaljujemo. Vsak učenec 
je dobil še maskoto učbeniške serije 
LILIBI, da mu bo spodbuda pri uče-

nju. V šolski kuhinji so jim pripravili 
prvo šolsko malico, staršem pa sva ra-
zredničarki namenili še nekaj uvodnih 
informacij. Prvošolci so prišli prvi dan 
v šolo s praznimi šolskimi torbicami, 
domov pa so že nesli vsak svoj komplet 
delovnih zvezkov. Tako jih je čakala že 
prva domača naloga – urejanje šolskih 
potrebščin. In tako je bil prvi šolski 
dan hitro končan.  

Dragi prvošolci, veliko veselja, ra-
dovednosti, raziskovanja, ustvarjanja, 
prijateljstva, novega znanja in uspehov 
vam želimo!  Naj vam bo pridobivanje 
novega znanja v veselje in izziv. 

 » Valentina Žemva, OŠ Gorje
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Aktivni kolesarji
Kolesarji KK Gorje so od 26. julija kljub strogim ukre-

pom NIJZ nastopili na sedmih dirkah.
Na mednarodni dirki za VN Kranja 26. julija so mlaj-

ši člani KK Gorje nastopili v ekipi Slovenije. Od članov KK 
Gorje je kljub okvari tekmo dokončal Gregor Matija Černe 
na 114. mestu.

8. avgusta so tekmovali na vzponu na Pasjo ravan, kjer je 
med člani elite Gregor Matija Černe osvojil 4. mesto.

22. avgusta je med mastersi na tekmi na Roglo nastopil 
Andrej Golčman in zasedel 6. mesto. 29. avgusta je bil vzpon 
na Krvavec, kjer je Gregor Matija Černe v kategoriji elite 

Ekipa Slovenije na dirki za VN Kranja 26. julija 2020
Z leve: Žiga Jerman, David Kosovel, Gregor Matija Černe, Matija Topolovec

Zakonca Šterk – 60 let zakona
Diamantno poroko sta 10. septembra 2020 slavila Poto-

karjeva Angela in Martin iz Zgornjih Gorij. Pred 60 leti sta si 
na ta datum obljubila zvestobo v sreči in nesreči, v bolezni 
in zdravju. In res je bilo tako. Vsa leta sta preživela v slogi 
in sodelovanju. Je pa že od njunih začetkov veljal dogovor 
iz Martinovih ust: »Ti boš igrala, jaz bom pa delal.« In oba 
zadovoljna sta tako potovala skozi življenje. Danes ju že pe-
stijo razne težave, vendar povesta, da sta srečna, da še ima-
ta drug drugega in kljub njunim spoštljivim letom še vedno 
skrbita sama zase v njuni hišici, v katero sta prišla kot mla-
doporočenca. 

Ponovitev poročnih obljub sta si zakonca Šterk prav na 
ta praznik izrekla na klopci pred njuno hišo. G. župnik jima 
je podelil blagoslov in prinesel sveto obhajilo, ki jima je sko-
zi vse življenje veliko pomenilo in še danes črpata moč od 
Boga. Sveto mašo sedaj lahko spremljata le še po medijih. 
Angela pa pove, da je rožni venec njen stalni spremljevalec 
in desetko za desetko nameni za žive in pokojne Gorjance. 
Seveda pa z vsakim obiskom še vedno rada zapoje tudi kako 
Marijino pesem. Naj se še naprej veselita življenja in sku-
pnih let, saj ju sedaj spremlja svež blagoslov. 

 » Marjeta Žemva

osvojil 5. mesto. 6. septembra je bilo cestno prvenstvo Slo-
venije za dečke in deklice v Škocjanu. Katja Žvan je med sta-
rejšimi deklicami osvojila tretje mesto, Jan Peterka pa med 
dečki A sedmo mesto.

12. septembra smo se udeležili vzpona na Nanos, v Ilirski 
Bistrici sta na kriteriju nastopila David Kosovel in Gregor 
Matija Černe (18. mesto), na Otočcu pa je bilo državno pr-
venstvo v vožnji na čas za dečke in deklice. Jan Peterka je bil 
21., Katja Žvan pa je zopet osvojila bronasto medaljo.

 » Marjan Knaflič



Gorjanc

12

ŠPORT, MLADI

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije ŠD Gorje
Pa se je končno spet začelo! Tekmo-

vanja na tekaških rolkah, pa državno 
prvenstvo v letnem biatlonu. Vse tako 
kot pozimi, le da manjka sneg. In ker 
ne moremo teči na tekaških smučeh, 
tečemo na tekaških rolkah. Te so sicer 
za neukega opazovalca nerodne, za nas 
stare mačke, ki na njih treniramo do-
bršen del pomladi, poleti in jeseni, pa 
mala malica.

V začetku septembra smo se ude-
ležili letnega državnega prvenstva v 
Dolu pri Ljubljani in dosegli kar nekaj 
odmevnih rezultatov. Hkrati so bila z 
zamudo podeljena tudi priznanja naj-
boljšim tekačicam in tekačem pretekle 
zime. Žal nam je letošnjo zaključno 

slovesnost v Planici odpihnila korona. 
Pa nič zato. Pretekli vikend pa je na 
nam bližji Pokljuki bilo izvedeno dvo-
dnevno državno prvenstvo v letnem 
biatlonu. Prvi dan za vse kategorije, 
od najmlajših do najstarejših, nasle-
dnji dan pa le za starejše kot skupinski 
štart. Spet smo dokazali, da še znamo 
zmagovati. Gorjanci smo kar nekajkrat 
stopili na zmagovalni oder, dobili pa 
smo tudi državnega prvaka, med mlaj-
šimi dečki se je na najvišjo stopničko 
povzpel Ožbej Repe. 

Vsi lepi rezultati so dokaz trdega 
dela tekmovalcev, pa tudi trenerjev. A 
rezultati niso vse, so le končna nagra-
da in tista češnjica na smetani. Vse to 

je potrditev, da ni vse zaman in da de-
lamo prav. Nekdo je boljši danes, spet 
drug pa jutri. Važno, da smo po tekmi 
spet vsi prijatelji. Pravi zgled sta nam 
te dni Primož in Tadej, na kolesu zagri-
zena tekmeca, ki sta si po vsaki tekmi 
znala seči v roke, se objeti in si čestita-
ti. Vedno je zmagovalec le eden. Če nisi 
zmagal danes, boš pa naslednjič. Le 
obupati se ne sme, potrebno je vztraja-
ti. Na poti do cilja, ki pa ni nujno zmaga 
na tekmi, pač pa zadovoljstvo po vsa-
kem opravljenem treningu, ko veš, da 
si dal vse od sebe. Tega učimo tudi vse 
naše tekmovalce … 

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje
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» Po poti Meteorita « 

SOBOTA, 26. 9. 2020  |  9.00  

VEČ INFORMACIJ IN OBVEZNE PRIJAVE: 

ambroz.cerne@ragor.si | 04 581 34 15 

Financiranje: Organizacija: 

» Potep po Mežakli «  

Vabljeni na brezplačni izlet, kjer bomo spoznavali naravno 
in kulturno dediščino skrivnostne Mežakle! 

P O H O D  
združen s 3. tradicionalnim pohodom: 

V primeru slabega vremena bo pohod v soboto, 3. 10. 2020 ob isti uri.  
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*Kuponi se ne seštevajo in veljajo tudi za izdelke v akciji

KUPON OKTOBER 
2020
Kupon velja v septembru in oktobru 2020    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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

Trgovine:

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

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

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121NA IZBRANI ARTIKEL
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Podhomske krave so se vrnile na pobočje Homa
Prvo soboto v septembru so se kra-

ve podhomskih kmetov vrnile nazaj 
na domači pašnik na pobočju Homa. 
Opravile so dolgo pot s planine Klek, 
kamor so odšle v začetku poletja, na-
tančneje 20. junija. Takrat je bila pot 
brez dvoma precej naporna, v jeseni 
pa so krave hoje že vajene. Ves ta čas 
sta jih na planini budno pazila in skr-
bela zanje ga. in g. Torkar. Nekdaj je 
bila vrnitev krav in drobnice s planine 
pravi praznik za vsako vas. Krave so za 
to priložnost okrasili s planinskim cve-
tjem. Toplo so pozdravili pastirje, ki 
so prignali številčno čredo nazaj v vas. 
Zvonci so veselo pozvanjali in njihov 
prihod je bilo slišati že od daleč. Zvečer 
je navadno sledil ples na vasi, da so se 
vsi  skupaj malo poveselili in tako poz-
dravili pastirje, ki jih niso videli nekaj 
mesecev. V času brez telefonov in tele-

vizije je bilo pastirsko življenje precej 
samotno, naporno in odgovorno. Da-
nes pa je dogodek večinoma neopažen. 
No, se najde kakšen voznik, ki so mu 
krave, ki zavzamejo cesto za nekaj mi-
nut, močno odveč, ostali pa to komajda 
opazijo. Kljub temu pa ta dogodek še 
vedno privabi otroke. Tako morda le 
ne bo šel ta običaj naših prednikov pre-
hitro v pozabo. Letos se jih je kar nekaj 
zbralo, da so pospremili krave spomla-
di na planino in jeseni nazaj s Kleka do 
Vršč. Ni jim bilo težko zgodaj zjutraj 
vstati. Čeprav je bil lep dan, je bila pot 
dolga. Zato so si vsi zaslužili prigrizek, 
za katerega je v bližnji piceriji poskrbel 
Španov Bojan. In ko so se krave vrnile 
na Vršče, je bilo povsem jasno, da sodi-
jo tja mnogo bolj kot kupi tam parkira-
ne pločevine. 

 » Valentina Žemva
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OGLASI

prevozi in ureditev pokojnikov ter  
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

organizacija in izvedba pogrebnih  
ceremonialov na pokopališčih  
v občinah Bled, Gorje, Radovljica in 
Bohinj.

POGREBNE STORITVE

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

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

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

in aranžmaje ter aranžiranje daril.

Že 30 let
z vami!

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- 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: 6,5 – 6,0 l/100 km. Emisije CO2: 148 – 136 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 3.000 € (z DDV) z vključenim popustom in bonom ob financiranju v vrednosti 350€ (z DDV), ki velja za Nissan Juke 1.0 117 TEKNA s kovinsko barvo iz zaloge. 
Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, velja z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, 
d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si

Novi Nissan Juke  
Coupé Crossover
s tehnologijo PROPILOT

+ DO 3.000 € PRIHRANKA*
+ 7 LET JAMSTVA**

NISSAN JUKE DEALER AD A5 AVG20 V1.indd   1 20/08/2020   10:03
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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 

kamnoseštvo

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

www.kamnosestvo-vurnik.si

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

preverite ponudbo na:
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE, OGLASI

• RAZSTAVA GOB za Gorjanskim domom v organizaciji 
Gobarskega društva Gorje 
Razstava bo na ogled v petek 25. septembra od 08. do 19. 
ure. V primeru slabega vremena razstava odpade.

• KULINARIČNE DELAVNICE z degustacijo – izvajalka 
Mateja Reš  
Delavnice se pričnejo ob 17. uri in trajajo 3 ure: 
-   »Buče« v petek, 25. septembra 2020; vrt Mateje Reš 
-   »Kruh z drožmi« v petek, 23. oktobra 2020;  Osnovna šola     
     Gorje 
-   »Brezglutensko kosilo« v petek, 20. novembra 2020;   
     Osnovna šola Gorje

• POTEP PO MEŽAKLI – organiziran pohod 
v soboto, 26. septembra; zbor ob 08:45 na parkirišču pred 
športno dvorano Podmežakla. Informacije in prijave na tel. 
04 581 34 15 ali preko e-pošte ambroz.cerne@ragor.si 
V primeru slabega vremena bo pohod 3. oktobra 2020.

• JOGA – vodi Ana Pirih – v organizaciji Ljudske uni-
verze Radovljica  
Ob sredah od 10. do 11:30 v dvorani Gorjanskega doma 
Skupno bo izvedeno 20 ur brezplačnih vadb. S seboj prine-
site ležalko ali debelejšo brisačo. Krog joga vadba za boljše 
počutje je preplet znanja Hatha joge, lastnih raziskovanj 
v mešanici z Vinyasa jogo, kjer se gib in dih povezujeta v 
skupen ritem. Ni enega brez drugega. Vsaka vadba se razvija 
organsko, zato je vedno malo drugačna, a smiselno povezana 
v celoto. Vadbe bodo potekale v skladu s priporočili NIJZ.

• Predavanja »NA ZELENJAVNEM VRTU« – izvajalka 
Barbara Podlogar – v organizaciji Ljudske univerze 
Radovljica 
Ob četrtkih od 10. do 11:30 v dvorani Gorjanskega doma 
(začetek 15. oktobra)  
Skupno bo izvedeno 30 ur brezplačnih predavanj. V sklopu 
predavanj bomo spoznali značilnosti naravnega vrtnarjenja. 
Pogovarjali se bomo,  kako pripraviti gredice, kako jih pogno-
jiti, kdaj zalivati in kako pravilno uporabiti zastirko. Govorili 
bomo o semenu in kako si ga lahko sami pridelamo.  Naučili 
se bomo pridelati svoje sadike. Predavanja bodo potekala v 
skladu s priporočili NIJZ.

• Delavnica v sklopu projekta ANIMA SANA »KAKO 
UČINKOVITO USKLAJEVATI SLUŽBO IN ZASEBNO 
ŽIVLJENJE?« 
v ponedeljek, 19. oktobra ob 16. uri v dvorani Gorjanskega 
doma 
Število mest je omejeno, zato so prijave obvezne. Prijavite 
se lahko preko elektronske pošte urska.luks@ragor.si ali 
telefonske številke 04 581 34 17. Srečanje bo potekalo v skladu 
s priporočili NIJZ.

• TRADICIONALNI OKTOBRSKI POHOD NA KRANJSKO 
DOLINO v letošnjem letu zaradi varnostnih ukrepov 
proti širjenju virusa ne bo izveden. Ob ustreznih pogojih 
bo pohod izveden v spomladanskih mesecih 2021.

Samsung Galaxy A30S 
64GB (A307)

SBS Polnilna baterija 
3000 mAh

+ DARILO

Apple iPhone 6S Plus 
32GB, kamera 12 MP 

BREZ 
NAROČNINE, 

VEZAVE 
IN SKRBI!

mobiteli, pametne 
ure ter tablice

v vrednosti nad 100 €
od 3 do 24 obrokov.

Condor Plus d.o.o. c., Svobode 4a, 
4260 Bled 

bled@condorplus.si
051/266-367

Condor Plus d.o.o., Kranjska cesta 7, 
4240 Radovljica 

radovljica@condorplus.si 
031/266-367

že od
11,63 € /    
mesec (24 x)

redna cena 
259,90 €

že od
13,42 € /    
mesec (24 x)

redna cena 
299,90 €

BOMBASTIČNA
CENA!

od 3 do 24 obrokov


