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Teden mobilnosti in Pešbus  

Novo šolsko leto se je začelo in, kot že kar nekaj zapore-
dnih septembrov, smo zelo uspešno izvedli tudi letošnji te-
den mobilnosti. Pešbus je na OŠ Gorje potekal v okviru tedna 
mobilnosti od 16. 9. do 22. 9. 2020. Namen Pešbusa je ozave-
ščati otroke in njihove starše, kako pomembno je gibanje za 
zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok. S Pešbusom 
so se učenci v šolo odpravili peš v organiziranih skupinah po 
domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Pripravili 
smo sedem linij poti. Skozi cel teden je v šolo organizirano 
prihajalo 100 učencev od 1.–5.razreda. To je kar 20 več kot 
v lanskem septembru. Zelo pohvalno! Otroci so med hojo 
zelo uživali, klepetali in staršem prihranili vožnjo z avtom. 
Za vseh pet opravljenih pohodov so otroci zadnji dan dobi-
li lepo simbolično darilo. Ob tem smo jim čestitali skupaj z 
ravnateljico in županom. Projekt je na pravi poti uspešno-
sti, saj so se po pripovedovanju nekateri učenci že naslednje 
jutro kar sami dogovorili in se v skupinici odpravili peš v 
šolo. Povedali so, da imajo svoj Pešbus. Pešbus bo spet vozil 
v spomladanskem času. Do takrat pa se otroci potrudite, da 
čimvečkrat pridete v šolo peš, sami ali v družbi sošolcev. Na 
poti se ozrite okoli sebe, da vidite, kako lepe so Gorje. Velika 
zahvala gre 15 gorjanskim upokojenkam in upokojencem, ki 
odlično poskrbijo za otroke in jih varno pospremijo v šolo. 
So lep zgled ostalim šolam, kjer le stežka najdejo spremstvo 
za otroke. 

Tudi po končani akciji priporočamo, da starši spodbujate 
otroke, naj v šolo prihajajo peš. Če presodite, da pot v šolo ni 
varna, otroke odložite na varni točki v bližini šole, kjer po-
tem sami po pločniku pridejo do šole. 

Podporo in material za izvedbo Pešbusa nudi IPoP - In-
štitut za politike prostora v okviru Aktivno v šolo, ki ga so-
financira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj 
Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. 
Spomladi bomo akcijo prav gotovo ponovili. Takrat se nam 
lahko pridružite tudi vi.

Na petkov dan mobilnosti smo na razredni stopnji v več 
razredih izvedli tehniški dan. Učenci so se učili o prometu, 
nevarnostih na poti v šolo in kako poskrbeti za čim večjo 
varnost. Po krožnem sistemu so spoznali delo pomembnih 
poklicev za varnost vseh občanov. Preizkusili so se v gaše-
nju, poznavanju pripomočkov za delo gasilcev, reševalcev z 
reševalnim vozilom, policista na motorju in gorskega reše-
valca s psom. Bilo je nadvse zanimivo, še posebej navdušujo-
če pa druženje s psom Voxom. Najlepša hvala vsem. 

Učenci petega razreda so večino dopoldneva preživeli na 
šolskem igrišču, kjer so najprej postavili svoja kolesa na pre-
gled brezhibnosti. Policist jim je povedal tudi marsikaj za-
nimivega o njegovem delu in o ravnanju vseh udeležencev v 
cestnem prometu. Veliko novega so se naučili in že znanega 
obnovili.

Svoje spretnosti so prikazali z vožnjo po kolesarskem po-
ligonu. 

Ko bodo usvojili dovolj znanja in spretnosti, bodo opra-
vili kolesarski izpit. Postali bodo samostojnejši in upamo, 
tudi odgovornejši udeleženci v prometu. To pa je najpo-
membnejši cilj prometne vzgoje, ki ga želimo učitelji doseči 
pri učencih.

 » Janja Geltar, mentorica prometa na OŠ Gorje
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Spoštovane Občanke  
in Občani,

kljub ponovno razglašeni epi-
demiji mora življenje teči dalje, 
pripravljati se moramo na čase, 
ko bo stanje spet normalizirano 
in seveda sočasno skrbeti za svoje 
zdravje ter upoštevati varnostne 
ukrepe. Dejstvo je, da se z upošte-
vanjem ukrepov da zajeziti širje-

nje virusa in da se je potrebno prikrajšati za dejavnosti, ki 
nam trenutno niso dovoljene. Vsi smo kdaj na robu nemoči, 
jeze, žalosti in strahu zaradi situacije, v kateri trenutno smo. 
Vendar moramo najti notranjo moč in optimizem, vero in 
upanje. V Občini Gorje nadaljujemo s projekti, kot smo jih 
zastavili. Investicija na Poljšici je zaključena in ne glede na 
zaplete, ki so skoraj vedno neizogibni, je delo opravljeno 
kvalitetno. Vas je dobila novo podobo in ponosni smo lahko 
na napredek, ki se kaže na območju celotne občine. V me-
secu oktobru se je začela obnova ceste na Lazah. S pomočjo 
sofinancerskih sredstev Triglavskega narodnega parka bo 
sanacija predvidoma zaključena do spomladanskih mese-
cev naslednjega leta. 

Naj na tem mestu pohvalim zaposlene v občinski upra-
vi, ki so izvedli planirane investicije v letu 2020. V mesecu 
novembru bo v obravnavi predlog proračuna, ki bo podlaga 
za nadaljnji razvoj Občine Gorje. V proračun so vključeni 
projekti, ki bodo kvaliteto bivanja v naši občini dvignili na 
še višji nivo. Dostikrat, ko se pogovarjam s kolegi župani in 
občani drugih občin, vsi, brez izjeme, pohvalijo pozitivne 
spremembe v Gorjah. Enotni so si, da smo majhna občina z 
velikimi projekti. Zavedamo se, da je še veliko za postoriti, 
da smo si ljudje različni in imamo različne prioritete. Vsako 
načrtovanje in vsak projekt zahtevata svoj čas. In na koncu 
se vedno zatakne pri sredstvih. Proračun občine je omejen 
in prioriteta je osnovna infrastruktura v gorjanskih vaseh. 

Naj na tem mestu pozdravim občane novega naselja Za-
trnik, ki je bil v minulem mesecu uradno zabeležen v vseh 
javnih evidencah. V občini je torej nastala trinajsta vas, to je 
pravljični Zatrnik.

Pred nami je dan spomina na mrtve, ki ga bomo letos 
obeležili drugače, bolj intimno. Ob priložnosti spomina na 
mrtve je bistvo v spominu in ne v prireditvah. Letos bomo 
pač vsak pri sebi obudili spomine na ljudi, ki jih ni več med 
nami. Prostovoljci in prostovoljke so tudi letos uredili gro-
bišče in okolico spomenika v Zgornjih Gorjah. Hvala za vašo 
skrb! Ostanite zdravi, bodite odgovorni! Skupaj bomo zma-
gali in ponovno kmalu uživali s polnimi pljuči!

 » Vaš župan Peter Torkar
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Dela na Poljšici gredo h koncu

Sporočilo članicam Društva žena in deklet na vasi občin 
Bled in Gorje

Letošnje leto izvedbi društvenih aktivnosti ni naklo-
njeno. Epidemiološka slika se iz dneva v dan spreminja, 
posledično pa tudi predpisi glede druženja. Upravni od-
bor društva se je na sestanku 6. 10. 2020 odločil, da aktiv-
nosti med tem časom ne bo izvajalo. Ko se bo stanje umi-
rilo, vas bomo o nadaljnjem delovanju obvestili.

V upanju, da se bodo razmere čim prej normalizirale, 
vas lepo pozdravljam ter vam in vašim domačim želim, da 
ostanete zdravi.

 » Maja Ambrožič, predsednica društva

Vas Poljšica dobiva novo podobo, saj se v tem trenutku 
največja investicija v Občini Gorje, in, kot pravi župan, vse-
kakor med najbolj zahtevnimi, vse odkar Občina Gorje ob-
staja, počasi zaključuje. Vas leži v hribu, cesta je strma z veli-
ko nakloni in nagibi, do ceste vodi veliko hišnih priključkov. 
V projektu je Občina Gorje rekonstruirala vso infrastruktu-
ro, ki leži pod cesto, meteorno in fekalno kanalizacijo, vas 
ima novo razsvetljavo, nov vodovodni sistem, električni vodi 
in komunikacijski kabli so vkopani. Poljšica je tako v enem 
letu dobila ogromno infrastrukture. Kot pravi župan Peter 
Torkar, jih je najbolj skrbelo, če so odvodnjavanje s ceste 
uredili pravilno, zadnje večje padavine so pokazale, da je 
temu tako in da so težave, ki so krajane mučile leta, sedaj 
odpravljene. Investicija je v prvi in drugi fazi trajala leto 
dni, skupaj je vredna skoraj pol milijona evrov. Septembra 
je Občina Gorje dobila možnost koriščenja državnih spod-
bud v skupni vrednosti 55.000 evrov, ta denar bodo porabili 
za dela od križišča Poljšica–Zatrata–Zgornje Gorje do hišne 
številke Poljšica 34. Gre za 280 metrov rekonstrukcije ceste, 
cesto bodo razširili in statično podprli. Investicija bo v celoti 
zaključena novembra. 
Laze z obnovljeno cesto

Tudi dela na Lazah sodijo med zahtevnejša, gre namreč 
za nekaj manj kot kilometer dolg odsek od križišča, ki vodi 
na Pernike in Mežaklo na Zgornjih Lazah proti hišni števil-
ki 21. Teren je plazovit, gradnja, ki bo zahtevala tudi oporne 
zidove, bo zahtevna. Vrednost investicije je 330.000 evrov, 
dela bo opravljala na razpisu izbrana Gorenjska gradbena 
družba. Projekt mora biti v celoti končan do aprila priho-
dnje leto. Velik del tega projekta se financira iz sredstev, ki 
jih parkovnim občinam zagotavlja zakon o TNP. 
Spopadanje z epidemijo

Epidemija je zarezala tudi v vsakdan občank in občanov 
Gorij. Štab civilne zaščite, župan in občinska uprava podrob-
no spremljajo stanje na terenu, že avgusta so sprejeli načrt 
za ravnanje v epidemiji. Število okužb je tudi v Občini Gorje 
visoko ter se seveda iz dneva v dan spreminja, kot se spremi-
njajo tudi ukrepi države. Župan Peter Torkar prosi občanke 
in občane, naj zares spoštujejo vse priporočene in predpisa-
ne ukrepe ter naj imajo v mislih ranljive skupine prebival-
cev, za katere je virus lahko usoden. Vsi ukrepi in vse novice 
v zvezi s koronavirusom so objavljene na spletni strani www.
gorje.si in jih občinska uprava sproti posodablja.

 » Romana Purkart
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Javna predstavitev celovitega spremljanja obiska v  
Triglavskem narodnem parku

Omogočanje obiskovanja in doži-
vljanja Triglavskega narodnega parka 
na način, ki je v skladu z varstvenimi ci-
lji območja, je ob varstvu narave, ohra-
njanju kulturne dediščine, raziskova-
nju ter okoljski vzgoji in izobraževanju 
eden od ključnih ciljev parka. Zaradi 
vedno bolj množičnega obiska in ra-
znovrstnosti oblik rekreacije je spre-
mljanje obiska nujno, prav tako pa tudi 
določitev ukrepov, ki bodo pripomogli 
k ohranjanju ugodnega stanja okolja, 
ob tem pa tudi k doseganju pozitivne 
izkušnje obiskovalcev. Javni zavod Tri-
glavski narodni park je o aktivnostih za 
spremljanje obiska v Triglavskem na-
rodnem parku preko spleta pripravil 
predstavitev za širšo javnost.

V letih 2019 in 2020 je Javni zavod 
Triglavski narodni park  v okviru dveh 
CLLD-projektov Usmerjanje obiska 
v Triglavskem narodnem parku – Pot 
Julijske Alpe/JA TRAIL in SMER 
TNP namestil 10 števcev na izbranih 
točkah, ki štejejo pohodnike. Zbrani 
podatki prispevajo k poznavanju dina-
mike obiska parka poleg vseh ostalih 
statističnih in drugih razpoložljivih se-
kundarnih podatkov, kot so na primer 
obisk plačljivih mest v parku, število 
nočitev, število posredovanj Gorske 
reševalne zveze, podatki o prometnih 
obremenitvah in število povozov pro-
stoživečih živali.

Primerjava Triglavskega naro-
dnega parka z vidika obiskovanja je z 
drugimi narodnimi parki v Evropi ali 
svetu zelo zahtevna med drugim zaradi 
velikosti, lege ali razlik v dostopnosti. 
Obisk Triglavskega narodnega par-
ka je mogoč preko več vstopnih mest 
vse leto, ni vstopnine in je poseljeno 
območje s 25 naselji s približno 2400 
prebivalci, spremljanje obiska in dolo-

čitev ukrepov pa zato pravi izziv. Siste-
matično spremljanje obiska v zadnjih 
letih kaže na povečanje obiska na letni 
ravni, vse večje število vozil in vse več 
novih oblik rekreacij. Za območje Tri-
glavskega narodnega parka, ki vklju-
čuje osem občin (Bled, Bohinj, Bovec, 
Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska 
Gora in Tolmin), podatki kažejo, da se 
je od leta 2010, ko beležimo približno 
1.500.000 nočitev, v letu 2019 število 
nočitev povečalo na 3.500.000. V so-
teski Vintgar na primer pa se je obisk 
z 219.833 obiskovalcev  v letu 2016  po-
večal na 373.669 v letu 2019. 

Poznavanje obiska, tako število kot 
tudi to, kam, kdaj in zakaj obiskovalci 
zahajajo v park, je ključnega pomena 
za sedanje in prihodnje upravljanje 
območja Triglavskega narodnega par-
ka, pri čemer je najbolj pomembno 
ohranjanje ugodnega stanja naravne in 
kulturne dediščine območja ter zago-
tavljanje ugodnih življenjskih razmer 
lokalnim skupnostim, ki so v parku. 
Števci se nahajajo na najbolj obreme-
njenih delih parka. Na severni obali 
Bohinjskega jezera na primer so od 
sredine maja do konca decembra 2019 
zabeležili nekaj več ko 86.000 obisko-
valcev, kar je dobrih 12.000 na mesec 
oz. 400 na dan. Na planini Kuhinja pa 
je bilo v enakem obdobju zabeleženih 
29.600 obiskovalcev, kar je 4.400 na 
mesec oz. 144 na dan. 

Prvi pregled stanja na področju 
obiskovanja je Javni zavod Triglavski 
narodni park izvedel leta 2016 z izved-
bo terenskega in spletnega anketiranja 
obiskovalcev parka, vzporedno s tem 
pa tudi z naborom različnih kvantita-
tivnih podatkov, povezanih z obiskom 
območja. V nadaljevanju sta leta 2018 
sledila pregled in analiza dostopnih 

podatkov o obisku Triglava. Rezultati 
so bili predstavljeni na simpoziju ob 
240. obletnici prvega zabeleženega pri-
stopa na Triglav. 

Javni zavod Triglavski narodni 
park poleg projektov CLLD v letih 
2018–2020 izvaja tudi spremljanje 
obiska na območju Triglava in Doline 
Triglavskih jezer iz virov 56. člena Za-
kona o Triglavskem narodnem parku 
na vseh izhodiščih za obisk teh dveh 
območij. V dolinah Vrata, Krma, Za-
dnjica, na Konjščici, Vojah, Blatu in pri 
Črnem jezeru je skupno nameščenih 
10 števcev. Na Tominškovi planinski 
poti, ki vodi iz doline Vrat proti Trigla-
vu, je bilo od sredine junija do sredine 
septembra 2020 zabeleženih nekaj več 
kot 4.900 obiskovalcev. V dolini Vrata 
je bil sistem dopolnjen še s števcem 
prometa.  V letu 2020 pa so bili poleg 
tega nameščeni še prometni števci na 
lokacijah Krnica–Zatrnik, Gorjuše–
Mrzli studenec, Ribčev Laz–Ukanc, 
Ukanc–Savica in Zatolmin–Polog. 

Pri sistematičnem spremljanju 
obiska je za zasledovanje značilnosti 
pomembna kontinuiteta, zato bo Javni 
zavod Triglavski narodni park tudi v 
okviru projekta VrH Julijcev za izbolj-
šanje stanja vrst in habitatnih tipov do 
konca maja prihodnjega leta namestil 
35 števcev in sicer na območju Poklju-
ke, Mangarta, Vitranca, Fužinarskih 
planin, Vogla, Doline Triglavskih jezer 
in Triglava. Cilj beleženja števila obi-
skovalcev je poleg štetja obiskovalcev 
v posameznih delih Triglavskega naro-
dnega parka tudi  spremljanje upošte-
vanja predpisanega režima na varstve-
nih in mirnih območjih.

 » Javni zavod Triglavski narodni park 

Na Zatrniku bomo spet smučali
Prihajajoča zima bo drugačna. Ne 

le zaradi omejitev, povezanih s korona-
virusom. Starejši Gorjanci pravijo, da 
nam bo nasula tudi veliko snega. V Re-
kreacijsko-turističnem centru Zatrnik 
(RTC Zatrnik d.o.o.) se zaradi slabih iz-
kušenj s preteklo zimo na te napovedi 
sicer ne zanašamo, a si želimo, da bi se 
uresničile.

Odločili smo se, da poskušamo za-
gotoviti zasneževanje dela smučišča 
Zatrnik s tehničnim snegom. Ker pa 
na Zatrniku nimamo dovolj pitne vode 
niti za vse prebivalce, bomo vodo za 

potrebe zasneževanja poskušali po-
iskati s pomočjo vodne vrtine. Na ta 
način bi zagotovili začetek smučarske 
sezone že v začetku decembra. Nočne 
temperature na Zatrniku so namreč 
zelo primerne za zasneževanje, saj Za-
trnika, za razliko od Pokljuke, največ-
krat ne doseže toplotna inverzija. 

V letošnji zimski sezoni bodo na 
Zatrniku obratovale 3 nizkovrvne vleč-
nice. Postavljene bodo na širokem ob-
močju smučarskih prog, ki pripadajo 
vlečnicama Plana 1 in Plana 2.  Konfi-
guracija tega terena in njegova sončna 

lega sta izrazito primerni za smučanje 
otrok. Otroški zimski program bo zaje-
mal vrtec na snegu in smučanje, uredili 
pa bomo tudi sankaško progo in progo 
za tek na smučeh, ki bo primerna tudi 
za manj zahtevne odrasle tekače. V so-
delovanju s Športnim društvom Gorje 
in Smučarskim klubom Bled bomo or-
ganizirali tudi šolo smučanja in teka na 
smučeh za otroke.

Poskrbeli bomo za upoštevanje 
priporočil Nacionalnega instituta za 
javno zdravje (NIJZ) upravljalcem 
smučišč, tako da bodo starši lahko brez 
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Tudi čebelji pridelki so pomemben vir  
antioksidantov

Antioksidanti pomagajo zavirati 
razvoj nekaterih obolenj, zmanjšuje-
jo tveganje za razvoj rakavih obolenj, 
ateroskleroze, bolezni srca in ožilja, 
raznih vnetij in artritisa. Izboljšajo de-
lovanje imunskega sistema in preven-
tivno delujejo pred procesi staranja. 
Redno uživanje rastlinskih antioksi-
dantov zmanjšuje možnost za oksida-
tivne poškodbe celic in s tem za nasta-
nek nekaterih bolezni. Čebelji pridelki 
so pomemben vir antioksidantov.
Zakaj so pomembni antioksidanti v 
čebeljih pridelkih?

Cvetni prah vsebuje fenolne spoji-
ne, v največji meri flavonoide, ki lahko 
delujejo kot antioksidanti in so speci-
fični za posamezno rastlinsko vrsto. 
Študije o antioksidativni učinkovitosti 
cvetnega prahu kažejo na visoko spo-
sobnost »lovljenja« prostih radikalov. 
Pomembno je, da uživamo lokalno 

velikih skrbi otroke prepustili zim-
skim radostim.

Seveda je to šele začetek naših pri-
zadevanj za postopno popolno obnovo 
tega smučišča. Letos je RTC Zatrnik 
d.o.o. postal lastnik vlečnic Zatrnik, 
Hotunjski vrh, Plana 1 in sedežnice 
Berjanca. Strokovnjaki za žičniške na-

prave so jih pregledali in ocenili, da za 
izvedbo obnove teh naprav ni nobenih 
tehničnih ovir. Z obnovo bomo lahko 
začeli takoj, ko bo gorjanski občinski 
svet odločil o našem predlogu za spre-
jem koncesijskega akta, ki bo podla-
ga za sklenitev koncesijske pogodbe. 
Podobno odločitev je pred kratkim 

sprejel tudi bohinjski občinski svet za 
vlečnico Kozji hrbet na Kobli in s tem 
prižgal zeleno luč začetku obnove tega, 
nekoč prav tako priljubljenega smuči-
šča. Zimski turizem v teh težkih časih 
širitev turistične ponudbe potrebuje 
bolj kot kdaj koli v zadnjih desetletjih.

 » Aleš Zalar

Rožnati oktober na Zgornjem Gorenjskem

Združenje Europa Donna Slovenija 
tudi letos pripravlja različne dejavno-
sti v okviru rožnatega oktobra, mese-
ca osveščanja o raku dojk, najpogo-
stejšega raka pri ženskah, za katerim 
lahko zbolijo tudi moški. Po podatkih 
Registra raka je v letu 2016 v Sloveniji 
zbolelo 1386 žensk in 14 moških, istega 

leta je za rakom dojk umrlo 384 žensk 
in 8 moških. Za uspešno zdravljenje in 
zmanjševanje umrljivosti je pomemb-
no predvsem osveščanje o zdravem 
načinu življenja, zgodnje odkrivanje 
in takojšnje učinkovito in vsaki bolni-
ci prilagojeno zdravljenje. V ospredje 
smo tokrat postavili pomen rednega 
mesečnega samopregledovanja in zgo-
dnjega odkrivanja raka dojk, ki je zelo 
pomembno za uspešno in manj agre-
sivno zdravljenje, manj poznih posle-
dic in zmanjševanje umrljivosti.

Na Jesenicah deluje ob splošni bol-
nišnici od januarja 2018 tudi mobilna 
enota presejalnega programa Dora. K 
skrbi za zdravje prispeva tudi odziv na 
ostala dva presejalna programa, Zora 
in Svit.

V vseh zgornjegorenjskih občinah 
so tudi letos oktobra rožnate pletenine 
in pentlje opozarjali na osveščanje o 
raku dojk. 

 » Rina Klinar, članica Upravnega odbora 
Slovenskega združenja za boj proti raku 

dojk Europa Donna 

Koronavirus
Na Daljnem vzhodu se zgodil je 
virus, strašen virus, usmili se nas, 
bog, 

politiki prepozno so zaprli meje, 
turisti raznosili ga naokrog,

po celem svetu zdaj se virus smeje 
ter mori pretežno stare in upoko-
jene ljudi.

Sedaj ta virus – to dajem vam na 
znanje,

po celem svetu ureja upokojensko 
vprašanje! 

Brez respiratorjev, mask, rokavic 
ter brez zdravil se naše zdravstvo v 
kruti je boj spustilo,

kljub pomoči politikov to prvo bit-
ko z virusom gladko je dobilo.

Vojna pa kar traja, traja. Se vame 
naselil je velik strah, saj spadam v 
tisto rizično skupino,

da virus s koso seseklja me v prah!

Tako bi komentiral doktor strog, 

ker pacient strokovno ni umival 
rok, ga pahnil v prerani grob.

Virus korona, zdaj kličem vam 
tako rekoč iz groba, usmilite se 
starih nas, zaboga!

Smo ujčkali vas ter vam hlačke 
prali, ko bili ste še otročički mali,

ne žurajte, ostanite doma, in tudi 
vi, ki zasvojeni z daljnimi morji ste 
– 

nikar ne bodite sedaj potrti, tam 
plovejo mogočne ladje smrti, 

ki nosijo nam novo pandemijo.

Zapomnite si tole do obisti, saj ko 
starih več ne bo,

se znašli boste vi na črni listi!

Vprašanje politikom, ki so v denar 
zazrti, bo kdo kdaj odgovarjal za 
vse te smrti?

 » Josip Kogoj, Sp. Gorje

pridelan in čimbolj svež cvetni prah, 
saj sušenje in dolgotrajno skladiščenje 
vplivata na zmanjšanje njegove antio-
ksidativne učinkovitosti. Cvetni prah 
je primerno dopolnilo vsakdanji pre-
hrani, zaradi nizke energijske vredno-
sti pa ga lahko uživajo tudi sladkorni 
bolniki. Uživamo ga lahko samostojno 
ali v kombinaciji z ostalimi živili.

Propolis vsebuje veliko flavonoi-
dov, ki prispevajo največ k njegovi an-
tioksidativni učinkovitosti. Vsebnost 
flavonoidov v propolisu je odvisna od 
rastlinja, kjer so čebele nabrale smo-
le in od časovnega obdobja nabiranja. 
Propolis se uporablja v zrncih ali v pra-
hu in kot sestavina v številnih izdelkih. 
Najbolj poznan je propolis v alkoholni 
ali vodni raztopini. Kot sestavino pa ga 
dodajajo bombonom, različnim kre-
mam, šamponom, zobnim kremam, 
… Uporablja se tudi v kombinaciji z 
ostalimi čebeljimi pridelki. Z njim si 
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Birma v Gorjah

Za 31 gorjanskih družin je bila za-
dnja nedelja v septembru nekaj poseb-
nega. Praznovali smo slovesnost svete 
birme. 

Birma je bila načrtovana že v aprilu, 
vendar je bila zaradi epidemije presta-
vljena na jesen. Tako je 27. 9. 2020 po 
rokah kardinala Franca Rodeta prejelo 
dar Svetega Duha 18 devetošolcev in 14 
dijakov prvega letnika. Slovesnost je 
ob takratnih zdravstvenih razmerah 
še lahko potekala v dveh skupinah. Sv. 
mašo devetošolcev je daroval brat na-

šega župnika pater Marko Pavlič, ki 
je birmance s svojo pesmijo ob spre-
mljavi kitare opogumil in spodbudil, 
naj takrat, ko bodo v težavah, zaupajo 
svojemu najglobljemu hrepenenju, ki 
ga izpolni le Bog.  Kardinal pa je v svo-
jem nagovoru mlade in vse zbrane opo-
gumil, da nas Bog, ki je naš oče in vliva 
ljubezen v naša srca, po Svetem Duhu 
in njegovih darovih spremlja in nam 
daje upanje vedno in povsod. Spomnil 
nas je, da smo Svetega Duha prejeli že 
pri svetem krstu, ko nas je nebeški Oče 

sprejel in vzljubil kot svoje otroke. Bir-
ma pa nas usposobi za naše krščansko 
poslanstvo v svetu.

Kardinalu Rodetu je na birmansko 
jutro ob prihodu v Gorje pred župnij-
sko cerkvijo zaželel dobrodošlico žu-
pan Peter Torkar in mu podaril mono-
grafijo o našem kraju, ki je izšla pred 
nedavnim. Visokega gosta je prijazno 
pozdravila tudi skupinica narodnih 
noš pod vodstvom Anice Mulej.

Birmanci so se poleg obiskovanja 
verouka na prihod Svetega Duha pri-
pravljali tako, da so bolj zavzeto so-
delovali v življenju župnije in polnili 
seznam s točkami. Le-te so si prisluži-
li, ko so naredili nekaj, kar gradi našo 
skupnost: ministrirali, peli v zboru, 
pripravljali drva za ogrevanje, koledo-
vali, pekli piškote za starejše, izdelovali 
voščilnice in venčke za Karitas, se ude-
ležili predavanj in drugih prireditev.

Bogu hvaležni za dar življenja in 
vero naših otrok se zahvaljujemo vsem, 
ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi 
slovesnosti, vsem birmancem pa oblju-
bljamo molitev in spremljanje na nji-
hovih življenjskih poteh.

 »  Starši birmancev

pomagamo pri odpravljanju raznih te-
gob. Uporablja se tudi pri pridelovanju 
hrane za uničevanje rastlinskih zaje-
davcev. 

V vsakdanji prehrani lahko med kot 
naravno živilo služi kot dodaten vir an-
tioksidantov, čeprav ne more nadome-
stiti sadja in zelenjave, ki je zaužijemo 
znatno več. Zaradi bogate hranilne se-
stave je dobro nadomestilo za sladkor. 
Svež med ima podobno antioksidativ-
no učinkovitost kot nekatero sadje in 
zelenjava. Vsebnost teh sestavin vari-
ira glede na botanično in geografsko 
poreklo medu. Od slovenskih medov 

imajo najvišjo antioksidativno učinko-
vitost hojevi medovi, sledijo smrekovi, 
gozdni, kostanjevi, cvetlični, lipovi in 
nazadnje akacijevi. 
Kupujmo kakovosten med! 

Pri nakupu medu bodimo pozorni 
na poreklo in dodatne označbe kakovo-
sti, kot so zaščitena geografska označba, 
zaščitena označba porekla, ekološka pri-
delava, ki predstavljajo dodatno jamstvo, 
da se kakovost in način pridelave takšne-
ga medu redno spremlja!
Kaj pridobimo z nakupom medu višje 
kakovosti?

- kontrolirano kakovost,
- znano poreklo,
-zagotovljeno sledljivost.
Prepoznamo ga po evropskih za-

ščitnih oznakah na nalepki ali pre-
lepki izdelka!

Tudi matični mleček vsebuje an-
tioksidante. Matični mleček uživamo 
dnevno v dveh obrokih, zjutraj in zve-
čer pred jedjo. Za odrasle je dnevna 
količina 250–300 mg. Naravni matični 
mleček vstavimo pod jezik, dražeje in 
tablete pa lahko pogoltnemo. Uživamo 
ga 1–2 meseca. Uživanje lahko večkrat 
ponovimo.

V prihajajočih zimskih dneh naj 
bodo tudi čebelji pridelki nepogre-
šljiva živila na vaši jedilni mizi. 
Po njih povprašajte pri slovenskih 
čebelarjih! Izkoristimo prednost 
bogatega znanja slovenskih čebe-
larjev in čebelje pridelke kupujmo 
direktno pri lokalnih čebelarjih!

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

Obiščite spletno stran Čebelarske 
zveze Slovenije: www.czs.si, www.oku-
si-med.si

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

 » Čebelarska zveza Slovenije
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Potep po Mežakli je vendarle uspel!
V soboto, 10. 10. 2020, smo se pre-

budili v lepo in sveže jesensko jutro. 
Po dvakratni odpovedi zaradi slabega 
vremena smo se tokrat le odpravili na 
izlet na Mežaklo. Zbrali smo se na par-
kirišču pred športno dvorano Podme-
žakla na Jesenicah. Z avtobusom smo 
se peljali do Kočne, kjer smo pri vsto-
pni informacijski tabli »Potep po Me-
žakli« pričeli z našim pohodom. 

Začetni del je potekal po lokalni 
pešpoti, označeni z rumeno markacijo. 
Ta se v gozdu nad vasjo združi z marki-
rano planinsko potjo, označeno z rde-
če-belo (Knafelčevo) markacijo in rde-
čimi smernimi tablami. Po pol ure hoje 
smo prišli do Poljanske babe. Ogledali 
smo si informacijsko tablo, pokomen-
tirali njeno vsebino in nastanjanje le-
-te: od zbiranja virov, oblikovanja do 
montaže table. Pot nas je nadalje vodi-
la proti planini Obranca. Vmes smo se 
ustavili na dveh razglednih točkah, od 
koder se odpre lep razgled na dolino 
Poljane, nasproti ležeče Kavče, Vrše in 
Boršt ter v ozadju na Blejski kot, De-
želo in Karavanke. Na Obranci smo se 
najprej ustavili pred spomenikom pa-
dlim borcem, nato pa še pred informa-
cijsko tablo na zahodnem delu planine. 

Pot smo nadaljevali proti Snežni 
jami. Tu pohodnik prvič začuti goz-
dnato in kraško prostranost Mežakle. 
Poti na tej planoti so v preteklosti po-
hodnikom nemalokrat povzročale te-
žave pri orientaciji. Zato je bila celotna 
trasa opremljena z dodatnimi marka-
cijami in rdečimi smernimi puščicami. 
Od Snežne jame smo pot nadaljevali 
proti Planskemu vrhu. Tu smo dose-
gli najvišji vrh naše trase (1299 m). Pri 
informacijski tabli Meteorit Jesenice 
nam je Stane Arh iz društva Meteorita 
predstavil dogodke v času padca mete-
orita na to območje in poudaril svetov-
ni pomen meteorita Jesenice. Nedaleč 
naprej od Planskega vrha se nam je na 
strmem severnem pobočju Mežakle 
odprl pogled na kamnit naravni most. 

Pri informacijski tabli smo pokomen-
tirali njegov nastanek in značilnosti 
rastlinstva na tem delu Mežakle. Tu so 
se nam občasno že ponujali lepi pogle-
di na mesto Jesenice in nasproti leže-
če Karavanke. Razgledni utrinki pa so 
bili le uvertura v naslednji postanek 
na razgledišču Špica (pri oddajniku). 
Zaradi izjemnih razgledov ta točka po-
staja vse bolj priljubljen izletniški cilj 
zlasti domačih pohodnikov. Od Špice 
nas je pot po robu planote vodila proti 
partizanski bolnici. Tam sta nas priča-
kala oskrbnika bolnice, Ivica in San-
di Jernejc iz Podmežakle. Slišali smo 
kratko predstavitev bolnice, njene vlo-
ge v času 2. svetovne vojne in življenja 
tega kulturnega spomenika vse do da-
našnjih dni. Bolnico smo si ogledali in 
se nato podali še proti Zakopom. Tam 
sta nas ustavili še zadnji dve informa-
cijski tabli. Prva predstavi partizan-
sko bolnico, druga pa strateški pomen 
Mežakle v času NOB (1942–1945) ter 
v času fužinarstva (konec 19. stoletja), 
ko je z gozdnim bogastvom Mežakle 
gospodarila Kranjska industrijska 
družba. Po slabi uri spusta od Zakopov 
smo izlet zaključili pri vstopni infor-
macijski tabli v Podmežakli. Poseben 
čar sobotnemu potepu po Mežakli so 
dali občasni sončni žarki, svež jesen-
ski zrak in pestrost jesenskih barv na 

drevesnih listih. Nič drugače pestra ni 
bila druščina pohodnikov. Najmlajši 
pohodnik je štel nekaj manj kot 9 let, 
najstarejši nekaj čez 70. Pripeljali so se 
z različnih koncev Gorenjske: Jeseni-
ce, Gorje, Bled, Radovljica, Žirovnica, 
mlad par celo iz Ljubljane. 

Mežakla je iz doline za marsikoga 
videti morda monotona gozdnata pla-
nota. Nekateri avtorji jo označijo celo 
kot skrivnostno. Res je, saj v sebi skri-
va bogato naravno in kulturno dedi-
ščino. A za to odkritje je treba najprej 
premagati njena strma pobočja, nato 
pa prodreti v njeno osrčje, v prostrane 
gozdove, se sprehoditi med kraškimi 
vrtačami in doseči markantne razgle-
dne točke na njenih robovih. To nam je 
v soboto uspelo in tedaj smo ugotovili, 
zakaj in od kod avtorjem oznaka skriv-
nostna Mežakla. 

Vtisi udeležencev:  
Stane Arh, društvo Meteorita (so-

organizator izleta) in hkrati predstav-
nik Društva upokojencev Jesenice:

»Pot je uhojena in prijetna, strma je 
le v začetnem delu nad Kočno. Na odpr-
tih delih ponuja čudovite razglede na 
Karavanke, na Blejsko jezero z okolico, 
z roba Mežakle pa na Jesenice.« 

»Z Jesenic se Mežakla kaže kot hla-
dna in nepristopna gora, ki Jeseniča-
nom krade sonce. Na svojem grebenu je 
drugačna, topla, prijazna in polno obsi-
jana s soncem.«

»Pohodniki smo se med seboj pove-
zali, da smo postali med seboj pravi pri-
jatelji. Ko smo se razhajali, smo si bili 
enotnega mnenja: bil je lep in odlično 
pripravljen pohod.«

Nena Koljanin, TIC Jesenice, ude-
leženka pohoda: 

»Meni osebno je bil pohod fantasti-
čen: v družbi veselih, nasmejanih ljudi, 
v času, ko mati narava pokaže, kak ume-
tnik je, saj se gozd obarva v tisoč in eno 
barvo.«
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»Ob zanimivi razlagi in veselem kra-
mljanju se še danes ne morem načuditi, 
da smo skupaj preživeli čudovitih 8 ur 
(namesto planiranih 6).«

Primož Pretnar, občinski svetnik 
Občine Gorje, udeleženec pohoda v 
imenu Občine Gorje:

»Osebno se mi poimenovanje Potep 
po Mežakli zdi zelo posrečena izbira 
imena, saj smo se dobesedno res potepa-
li po celi Mežakli.« 

»V prvi vrsti je bilo pri organizator-
jih in snovalcih te poti zaznati veliko 
dobre volje, entuziazma, predvsem pa 
znanja o poznavanju planote.«

»Potep je bil pristen, domač kot ta-
krat v mlajših letih, ko smo pretaknili 
vse kotičke v naravi, v naši bližnji in 
daljni okolici.«

»Prijetni gozdovi na Mežakli v ti-
sočerih čarobnih barvah, s čudovitimi 
pogledi v dolino dajejo človeku neko do-
datno moč in energijo.«

»Planota je zakladnica gozdne sve-
žine (Snežna jama), zelenih pašnikov 
(Obranca) in miru, ki ga prekine le ka-
kšno ptičje petje in zvončkljanje kravjih 
zvoncev.«

»Po mojem mnenju je projekt korektno 
izpeljan, potrebno bo vložiti še nekaj tru-
da v promocijo, predvsem pa v nadaljeva-
nju vzdrževati pot na primernem nivoju.«

Nada Rabič (z Jesenic), udeleženka 
pohoda: 

»Izpolnila se mi je dolgoletna želja, 
da bi prehodila vsaj en del Mežakle. Si-
gurno bom še šla na Mežaklo.«

Vladimir Oblak (z Jesenic), najsta-
rejši udeleženec pohoda: 

»Zame je bil Potep po Mežakli za-
nimivo doživetje, pa tudi priložnost za 
obujanje spominov. Rojen v Kurji vasi 
sem tam živel do koca študija. Kot mul-
ci smo šli na Mežaklo po "plazu" ali po 
"grabnu" ob električnih drogovih. Do-
stop na rob so nam omogočale stopnice 
in lestev tik pod vrhom, ki jih že dolgo ni 
več. Ko smo izvedeli, da je v bližini Špi-
ce voda, smo bili zelo ponosni, ko smo jo 
kaj kmalu tudi našli. Kako lep je zdaj 
pogled z razgledišča na domačo hišo in 
okolico. Po Mežakli bom prav gotovo pe-
ljal vnuke, vsaj na nekaj znamenitosti.

Iskreno priznanje vsem, ki so pripo-
mogli, da gremo danes lahko na čudovit 
izlet, pri tem pa si ogledamo še mnoge 
zanimivosti iz naše preteklosti.«

Jaka Vidmar (z Jesenic, 9 let), naj-
mlajši udeleženec pohoda: 

»Pohod po Mežakli mi je bil všeč. 
Najlepši je naravni most. Na tablah (in-
formacijskih) so zanimive stvari. Videl 
sem, kje je padel meteorit.«

Projekt Potep po Mežakli sta v celo-
ti financirali Občina Jesenice in Obči-
na Gorje. 

Aktivnosti projekta je koordinirala 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske:

Ambrož Černe, T: 04 581 34 15, E: 
ambroz.cerne@ragor.si

 V aktivnosti so bili vključeni čla-
ni Delovne skupine za pohodništvo, 
zlasti: TIC Jesenice, PD Jesenice, DU 
Jesenice, ZB NOB KO Podmežakla in 
ŠKD Obranca. 

Turistična zloženka Potep po Me-
žakli in več informacij o poti je na voljo 
na:  

TIC Jesenice
Cesta Maršala Tita 18
4270 Jesenice
T: +386 (04) 58 63 178
E: info@turizem.jesenice.si
www (Potep po Mežakli): https://
rb.gy/fiufr5
Občina Gorje
Zgornje Gorje 6b
4247 Zgornje Gorje
T: +386 (04) 57 51 800
E: info@gorje.si
www (Potep po Mežakli): https://
www.gorje.si/objava/273619

 » Ambrož Černe, RAGOR

Jesenska opravila v vrtu

Tudi v letošnjem letu smo bili nav-
dušeni nad urejenostjo balkonov, vr-
tov, stogov, predvsem so nas fascinirali 
travniki, ki v Gorjah res nakazujejo iz-
redno veliko biodiverziteto. Prav vsem 
iskreno čestitam za trud, z vašimi pri-
dnimi rokami in skrbnostjo prispevate 
največ za urejenost domačega kraja. V 
kolikor smo balkonske rastline prene-
sli v kleti, je še vedno čas, da si pripravi-
mo potaknjence za naslednje leto. Bo-
dimo izvirni, poskušajmo razmnožiti 
vse vrste balkonskih rastlin. Lahko na-
režemo vršne in stebelne potaknjence 
pelargonij, bršljink, nageljnov, sanvi-
talij, diascij, modrega čudeža, surfinij, 
milijon zvončkov, afriškega smilja, mo-
ljevk, … tudi mleček z drobnimi belimi 
cvetovi bo v kleti lepo preživel zimo. 
Potaknjence postavimo v zavarovane 

prostore, ne zalivajmo preobilno, na 
začetku, ko še ni razvitih korenin, po-
taknjence le pršimo. 

Jesenski čas je tudi primeren za 
izdelavo petnih potaknjencev, na ta 
način razmnožujemo vse zimzelene 
pololesenele vrste. V prihajajočem 
mesecu poberemo zadnje jesenske vr-
tnine, prezimne vrtnine pa bodo ostale 
na njivah vse do pomladi. V oktobru 
in začetku novembra je čas za spravilo 
zadnje endivije, motovilca, korenčka, 
peteršilja, sladkega krompirja in kitaj-
skega zelja, poznanega tudi pod ime-
nom kitajski kapus. Kot že ime pove, 
rastlina prihaja s Kitajske, nastal je s 
križanjem repe in kitajskega listnega 
zelja. Kitajsko zelje je glede pridela-
ve zahtevnejša vrtnina. Ne sejemo ga 
prezgodaj, saj drugače uide v cvet, kar 
pa ni naš namen, zato ga pridelujemo 
v pozno poletno-jesenskem času. Kali 
že pri dveh stopinjah, dobro uspeva pri 
temperaturah okrog dvajset stopinj, 
izredno pomembna je temperatura 
v času zavijanja glav, ki naj bo okrog 
petnajst stopinj Celzija. Pazimo, da ne 
dodamo preveč dušika, ki bi v pridelku 
povečal vsebnosti nitratov, hkrati pa 
zmanjšal vsebnost vitamina C, pojavi 
se lahko tudi rjavenje notranjih listov. 

Če imamo možnost pridelave kitajske-
ga kapusa v rastlinjakih, ga sejemo še v 
tem obdobju. Sodi med kapusnice, kar 
pomeni, da ga na isto mesto ne sadimo 
vsaj štiri leta. Ogrožajo ga škodljivci, 
kot so kapusov belin, bolhači, kapuso-
va muha, med boleznimi v kislih tleh 
prepoznamo glivično bolezen golša-
vost kapusnic, pogosta je tudi črnoba 
kapusnic. Vrtnino lahko tudi belimo, 
je pa primerna za daljše skladiščenje, 
celo za obdobje štirih mesecev. 

Na gredah lahko pustimo por, mo-
tovilec, zimsko solato, vse dvoletne 
vrtnine, od katerih želimo pridobiti 
seme. Čas je za sajenje česna, čebule, v 
rastlinjakih sejemo mesečno redkvico, 
zimsko solato, terminsko motovilec, 
rukolo, vrtno krešo, okrasne čebulice. 
Čebulice sadimo v ustrezna tla, tistih, 
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Poletavci in Najpoletavci 2020
Letošnja bralna akcija je med šol-

skimi počitnicami potekala v vseh 
enotah Knjižnice Antona Tomaža Lin-
harta Radovljica. Pridružilo se nam je 
kar 166 Poletavcev in NajPoletavcev. 
Številke smo bili veseli, ker je čas epi-
demije koronavirusa zaznamoval tudi 
bralne navade. In letos je bilo več sode-
lujočih fantov kot deklet.

Kaj so brali: Harry Potter je še ve-
dno zelo priljubljeno poletno branje, 
pa Dnevnik nabritega mulca, Pasji 
mož in Kapitan Gatnik. Stripi o Gar-
fieldu, Ariolu in naš Miki Muster so 
vredni poletnih bralnih dogodivščin. 
Priljubljeni domači avtorji so Primož 
Suhodolčan, Svetlana Makarovič in 
Desa Muck, med tujimi pa David Wal-
liams in Roald Dahl. Med zbirkami Lov 
na pošasti, Winnie, Čarobna hišica na 
drevesu, Grozni Gašper, Gospod Gnilc 

so našli mnoge dobre knjige. Nekdo pa 
je v dnevnik branja napisal, da je bral 
tedenske reklame in table ob cesti na 
družinskem izletu. 

Za vse sodelujoče smo pripravili 
vrečke s priznanjem in majico, ki so jo 
prejeli v svojih krajevnih knjižnicah. 
Zaradi epidemije nismo imeli zaključ-
ne prireditve. Glavna nagrada, šotor 
za dva, je bila izžrebana v knjižnici. O 
tem je posnet kratek film in objavljen 
na spletni strani radovljiške knjižnice. 
Vsem sodelujočim splošnim knjižni-
cam je glavno nagrado podarilo podje-
tje Hervis. Projektu Mestne knjižnice 
Ljubljana se je letos pridružilo 15 slo-
venskih splošnih knjižnic, na Gorenj-
skem še Jesenice, Tržič, Kamnik in 
Medvode.

 » Irena Razingar, Knjižnica A. T.  
Linharta Radovljica

ki jih sadimo na travnike, običajno ne 
izkopavamo, sadimo jih v skupinah in 
pri izbiri pazimo, da so primerne za 
okolico, to so narcise, zvončki, žafrani 
in logarice. Čebulice vedno sadimo na 
dvakratno globino velikosti čebulice. 
Iz zemlje izkopljemo poleti cvetoče če-
bulice in gomolje. 

Silimo radič, razmnožujemo tudi 
trajnice, jih delimo, grmovne vrste 
grobamo in grebeničimo, sadimo sa-
dne vrste, živo mejo, ... čas je, da eno-

letnice zamenjamo z dvoletnicami, na 
balkone posadimo jesenske rastline, 
jim dodamo okrasne bučke in jesenske 
dodatke. V tem obdobju bo v ospredju 
rastlina krizantema, ki ravno tako pri-
haja s Kitajske, žal pa jo kar povežemo 
z dnevi žalovanja. Na Nizozemskem se 
je uveljavila povsem v drugi luči, pogo-
sta je v šopkih, celo v poročni floristiki. 
V kolikor bomo na grobove postavili 
lončne krizanteme, jih po cvetenju ni-
kar ne zavrzimo. Posadimo jih v vrtove, 

v naslednjih letih nam bodo polepšale 
okolico, uporabljali jih bomo tudi za 
rezano cvetje. Krizanteme spadajo v 
družino nebinovk, nekoč znano pod 
imenom košarice, saj obliko cveta ime-
nujemo košek. Na prvi pogled so dana-
šnje sorte krizantem podobne dalijam, 
kar nakazuje pripadnost isti družini. V 
primeru sušne jeseni ne pozabimo za-
livati zimzelenih grmovnic, preventiv-
no premažimo debla sadnih vrst.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Srečanje članov Skupnosti šol biosfernega območja Julijskih Alp
Za jesen 2020 je imel zavod TNP in 

njihovi uslužbenci za Skupnost šol ve-
liko načrtov. Strokovne ekskurzije uči-
teljev, srečanje ravnateljev in srečanje 
učencev. Vse pa so, zaradi nam vsem 
znanih razlogov, prestavili ali izvedli 
prek spleta. Veseli smo, da smo prek 
spleta sodelovali v videokonferenci. 
Poigrali smo se tudi s spletnim kvizom. 

Srečanje je vodil dramski igralec 
Nik Škrlec in gospa Mojca Pintar, ko-
ordinatorica iz Javnega zavoda TNP. 
Voditelji so nam na zanimiv način 
predstavili aktivnosti Skupnosti šol – 
visoke grede in zasaditve posameznih 
šol, izlete oziroma naravoslovne ek-
skurzije učencev v biosferna območja 
v Sloveniji in obiske ter spoznavanje 
Triglavskega narodnega parka. Na sre-
čanju sta nas pozdravila direktor TNP-
-ja mag. Janez Rakar, župan Občine 
Tolmin in predstavnik parka Škocjan-
ske jame. Ogledali smo si tudi spletno 
učilnico Triglavska zakladnica, kjer si 
učenci in učitelji lahko ogledamo ži-
vali, rastline, okolja, kjer živimo, vre-

me oziroma vremenoslovje, zaščitena 
območja, biosferna območja in še in 
še. Nekatere vsebine so predstavljene 
z besedilom in slikami, nekatere pa s 
posnetki in celo risankami. Skupaj z 
Nikom Škrlecem smo prelistali časopis 
Skupnosti šol in videli, da vsebuje nam 
privlačne križanke, rebuse in pobar-
vanke. Vsi učenci na šoli so prejeli ča-
sopis, s katerim lahko nadgradijo svoje 
znanje o naravi in o biosfernih obmo-
čjih v Sloveniji. Na koncu srečanja pa 
smo tekmovali v znanju o TNP-ju in 
Skupnosti šol prek spletnega kviza Ka-

hoot. Vprašanja so bila kar težka, ven-
dar smo se učenci 4.a razreda OŠ Gorje 
uvrstili na 3. mesto izmed 20 razredov. 
Čestitke in nagrado dobimo v obliki sa-
dnega drevesa slive. Predstavniki zavo-
da TNP nam bodo slivo posadili na šol-
ski vrt v mesecu novembru. Upam, da 
bo sliva obrodila in bodo sadeži slastni, 
tako kot so bile jagode v visoki gredi. 
Da, gospa ravnateljica Mojca Brejc je 
držala obljubo in nam junija pomagala 
posaditi jagode. 

 » Jerca Šolar Rihtar, koordinatorica  
projekta na OŠ Gorje
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Mlaj ob 50-letnici Vrtca Gorje

Vrtčevske otroke je v tednu, ko smo 
praznovali prihod jeseni, na igrišču 
obiskala tetka Jesen. Prejela je veli-
kansko pismo škratka Gorjanka, ki ji 
je sporočil, da vrtec letos praznuje 50. 
rojstni dan in da bo praznovanje pote-
kalo kar celo šolsko leto.

Točno en dan pred 50-letnico Vrt-
ca Gorje, 30. 9. 2020, je na vrtčevskem 
igrišču zakraljeval kar 13 metrov visok 
mlaj. Ko smo razmišljali, kako bi obe-
ležili pomemben praznik vrtca, se nam 
je porodila ideja, da bi postavili mlaj. Z 
idejo smo seznanili gospoda župana, ki 
nas je takoj podprl ter prevzel izvedbo 
postavitve. S svojo ekipo je poskrbel, 
da smo dobili lep zunanji simbol pra-
znovanja. Izkušeni Gorjanci so mlaj 
postavili na star, klasičen način, ne da 

bi pri tem uporabili kakšno sodobno 
tehnologijo. Potrebnega je bilo kar ne-
kaj usklajevanja, prilagajanja, posluša-
nja, potrpežljivosti in sodelovanja, da 
je dvigovanje smreke uspelo. Poklonil 
jo je gospod Andrej Lipovec in tako po-
stal tudi boter mlaju. Povedal je, da so 
vrtec obiskovali njegovi otroci in vnuki 
ter da ga nanj vežejo sami lepi spomi-
ni. Strokovne delavke so poskrbele za 
okrasitev mlaja s trakovi in vencem. 
Na njem pa je našel prostor tudi škrat 
Gorjanko, ki se nam je končno pokazal. 
Sedi na gugalnici in gleda na igrišče, 
kako živahno se otroci igrajo. Kdo ve, 
koliko dni bo zdržal takole, preden bo 
spet odhitel na potepanje po okoliških 
gozdovih. Vse, ki so vstopili v vrtec, so 
na praznični dan pričakali pisani balo-

ni, ki so poskrbeli za praznično vzduš-
je. Otroci so s svojimi vzgojiteljicami 
obiskali mlaj ter okoli njega zaplesali 
in zapeli. Po kosilu pa je prišel na vrsto 
še slasten sladoled za 50 let.

 » Meta Šilc, pomočnica ravnateljice

Pouk na prostem … šola na daljavo … počitnice pa po starem
Če je že vse drugače, naj bodo vsaj 

jesenske počitnice res POČITNICE. 
Starejši učenci bodo naredili premor 
po tednu pouka na daljavo. Njim se 
pridružujejo vsi ostali učenci. Za naše 
prvčke so to prve prave počitnice. Po-
čitniški čas naj bo namenjen spreho-
dom, branju in druženju znotraj dru-
žine (mogoče pa kaj dobrega skupaj 
skuhate in spečete).

Po prazničnih dneh pa bomo na-
daljevali, kjer smo prekinili: če bo to v 
šolskih prostorih, bomo najbolj zado-
voljni, če bo na daljavo, smo na to pri-
pravljeni. 

Celo na pomlad že mislimo …
Prav zato vas vabimo k skupni ak-

ciji izdelovanja voščilnic. Zbrane pri-
spevke bomo namenili šolskemu skla-
du. Iz sredstev tega sklada smo lani že 
kupili kavče v spodnji avli pa blazinice 
za sedenje na travi, vsako leto obno-
vimo zbirko igrač in namiznih iger za 
učence v podaljšanem bivanju … V tem 
šolskem letu pa je pred nami večji cilj. 
Okoli šole si želimo postaviti več 
kotičkov za pouk na prostem, t. i. 

mini učilnice pod milim nebom. 
Najprej moramo voščilnice seveda iz-
delati, potem pa jih čim več zamenjati 
za prostovoljni prispevek. Ponudili jih 
bomo staršem, starim staršem, soro-
dnikom, dobrodošla pa tudi gorjanska 
(in druga) društva, podjetja, obrtniki … 
ki bi radi na tak način pristopili k akciji 
naše šole. Navodila za izdelavo boste 
učenci dobili po počitnicah. Vse odra-
sle pa toplo vabimo, da nam pomagate 
pri uporabi voščilnic. Povezava za sple-
tno naročilo bo v prvih dneh novembra 

objavljena na spletni strani šole. Ker 
smo res v čudnih, pretirano virtual-
nih časih, se nam zdi toliko bolj prav, 
da letos ob praznikih voščimo na 'star, 
preizkušen način'. Da lepe želje soro-
dnikom in prijateljem napišemo z roko 
ter pošljemo po navadni pošti. 

Pred 'krompirjevimi počitnicami' 
pa le še tole – vsi sproti spremljajmo 
dogodke in se prilagodimo. Stopimo 
drug ob drugega in skupaj zakorakaj-
mo skozi ta zahteven čas.

 » Mojca Brejc, ravnateljica
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Ogled Pokljuške soteske
Učenci 7., 8. in 9. razreda smo se v 

okviru izbirnega predmeta Turistična 
vzgoja odpravili na ogled Pokljuške so-
teske in Pokljuške luknje. Po poti nas 
je skupaj z učiteljico Klavdijo Koman 
vodil Tomaž Bregant iz Turistične-
ga društva Gorje. Pot smo začeli pred 
Osnovno šolo Gorje, med potjo smo se 
ustavljali pri znamenjih - kapelicah, ki 
so pomemben del kulturne dediščine 
kraja. 

Prvič smo se ustavili ''pr' Brtoli-
novmu znamno'', ki je v obliki granate 
in je iz časa po prvi svetovni vojni. Na-
slednjič smo se ustavili pri Durgl'novi 
hiši, iz katere je izšel gorjanski samo-
uk – pisatelj Janez Kocjančič, ki je na-
pisal knjigo Moja Pokljuka. Nato smo 
se ustavili ''pr' Šmonovmu znamno''. 
Nato smo šli naprej po poti in se usta-
vili čez nekaj časa ''pr' Guzlnovmu 
znamnu'', kjer nam je Tomaž povedal, 

da je v Gorjah poznan rek: »Takrat ko 
je več ljudi na kupu, jih je toliko kot v 
Guzlnovmu znamenju,« kjer gre za 
uprizoritev Marije, ki ima pod plaščem 
zbrane svetnike. Nato smo šli naprej 
in izvedeli, kje se reče Hotune in kje 
so Rače in tako prišli do Jele, kjer se 
pričenja Pokljuška soteska. Malo pred 
Jelo smo izvedeli, kje teče meja zava-
rovanega območja Triglavskega naro-
dnega parka, ki teče po hudourniškem 

Šola v naravi – dom Čebelica
Septembra smo bili učenci 3.a in 3.b 

razreda v šoli v naravi. Šli smo v dom 
Čebelica. Do tja smo se vozili eno uro 
in pol. 

Ko smo prišli, smo razpakirali 
kovčke in preoblekli postelje. Potem 
smo šli na kosilo. Popoldne smo imeli 
orientacijo in pisanje razglednic. Po 
večerji smo se zunaj igrali zanimive 
igre. Drugi dan smo po zajtrku šli v 
gozd. Tam smo kurili ogenj in delali bi-
vake iz platna. Popoldne smo iz lesenih 
gradnikov po načrtih izdelovali vasi ter 
se igrali poučno igro »Pops«. Potem je 
bila večerja, pred spanjem pa smo odšli 
še na nočni sprehod. Zadnji dan smo 
streljali z lokom in plezali po plezalni 
steni. Po kosilu smo se odpeljali proti 
domu.

To je bila naša prva šola v naravi. 
Domov smo se vrnili zadovoljni, polni 
zanimivih vtisov in novih izkušenj.

 » Eva Polajnar in Alja Zalokar, 3.b

Šolska skupnost
Šolska skupnost učencev OŠ Gorje 

je začela s svojim delom v tem šolskem 
letu. Na uvodnem sestanku je učence 
pozdravila Tatjana Pintar, pomočnica 
ravnateljice, nato sva mentorici, Her-
mina Rot in Tina Sušnik, predstavili 
načrt dela. 

Letošnja prednostna naloga šolske-
ga parlamenta je »Moja poklicna priho-
dnost«, ki je prenesena iz lanskega leta, 
prednostna naloga šole pa »Kultura«. 
Predstavniki šolske skupnosti bodo so-
oblikovali in sodelovali pri aktivnostih, 
ki bodo potekale celo šolsko leto.  Velik 
del aktivnosti bo namenjen prednostni 
nalogi šole – kultura – »Slovenija, vse 
najboljše«, saj v letošnjem šolskem 
letu praznujemo 30 let samostojnosti 
naše domovine. Šolska skupnost bo 
organizirala dve papirni akciji. Prva 
je bila izvedena ob koncu septembra, 

ponovno pa bo organizirana v spomla-
danskem času. Prvi teden oktobra je bil 
namenjen obeležitvi »Tedna otroka«. 
Predstavnika 8. r. sta po šolskem radiu 
prebrala poslanico. Teden otroka smo 
povezali s TOM telefonom, ki deluje 
že 30 let. Ker nas ukrepi pred covid-19 
omejujejo socialnih stikov, je TOM-
-ovo geslo »Odgovor je pogovor« za vse 
nas, še posebej pa za mladostnike, izre-
dnega pomena. TOM telefon je v času 
korona krize opazil trend naraščanja 
osebnih stikov, povezanih z duševnim 
zdravjem – osamljenostjo, strahom, 
depresijo. Med najpogostejšimi vsebi-
nami, ki jih beležijo na TOM telefonu, 
so še vedno vrstniki, družina, ljubezen, 
samomor. TOM telefon je v tem času 
odigral pomembno vlogo pri svetova-
nju in pomoči v stiski. Poskrbeli bomo 
za šolski okoliš in za lončnice, ki krasi-

jo notranjost šole (»Posvoji rastlino«). 
Prva delovna akcija urejanja šolske 
okolice je že za nami. Mladi parlamen-
tarci se s tem vključujejo v dela, ki so 
povezana z »Eko šolo«. 

Če bodo dopuščale epidemiološke 
razmere, načrtujemo aktivno udeležbo 
na decembrskih delavnicah. V spomla-
danskem času se bomo udeležili med-
občinskega parlamenta. Tam se bodo 
učenci seznanili z informacijami iz Na-
cionalnega parlamenta v Ljubljani. Od 
aktualne družbene situacije bo odvisna 
tudi izvedba Festivala mladih, ki ga na-
črtujemo v mesecu maju 2021.

Nazadnje so predstavniki izvolili 
predsednika in podpredsednika šol-
ske skupnosti – to sta Gaber Komar in 
Luka Kocjančič.

 » Tina Sušnik, Hermina Rot
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potoku Ribščica in naprej na Špik (Tr-
nik). Malo po vstopu v Pokljuško sote-
sko smo izvedeli, da je spomladanski 
izgled vsakih 14 dni drugačen, saj cve-
tijo vedno drugačne rastline. Izvedeli 
smo tudi, da se je Pokljuška soteska v 
zadnjih 10 letih zelo spremenila. Ra-
zlogi za spremembe površja so žled, 
snegolom, podlubniki in voda, ki je pri-
našala in odnašala material. Po nekaj 
minutah hoje smo prišli do naravnega 

mostu, kjer nam je Tomaž povedal, da 
je bilo tam pred leti protestantsko bo-
goslužje v spomin na čase protestan-
tizma v okolici Bleda. Naprej smo se 
odpravili do galerij, tam smo izvedeli, 
da ima soteska »vrtce«, ki so poravna-
ni deli med klančinami, pa tudi to, da 
letos mineva 90 let, odkar so bile gale-
rije kraljeviča Andreja zgrajene. Nato 
smo si šli skozi galerije pogledat dru-
go stran in nazaj proti Zatrniku, kjer 

smo krenili čez Preras. Na drugi strani 
prelaza smo kmalu prišli na razgledno 
točko, s katere se dobro vidi na okoli-
ške vasi. Kmalu za tem smo se vrnili 
v Pokljuško luknjo, kjer smo izvedeli, 
da je domnevno tam pridigal Primož 
Trubar in Slovence nagovarjal z ''lubi 
Slovenci''. Nato pa smo šli po isti poti 
nazaj v Gorje.

 » Blaž Trpin, Tomaž Petrov

Študijska tura Trbovlje
V sredo, 30. 9. 2020, sva se Veroni-

ka Peterman in Anja Kolbl, zaposleni 
v Turističnem društvu Gorje, odzva-
li povabilu k udeležbi na testno turo 
v Trbovlje, namenjeno novinarjem, 
turističnim vodnikom ter drugim 
predstavnikom turističnih destinacij. 
Testna tura je bila izvedena v okviru 
projekta Inspiracija. S projektom In-
spiracija želijo oživiti bogato in edin-
stveno industrijsko kulturno dediščino 
Trbovelj – tovarniške zgradbe, dimni-
ke, rudniške jaške, življenje delavcev 
in rokodelske veščine. Lokalno znanje 
je povezano in nadgrajeno s sodobno 
tehnologijo. Kulturni in turistični iz-
delki pa so pripravljeni na podlagi in-
teraktivnih medijev in so zanimivi za 
obiskovalce. Ker nama je bila tura tako 
zanimiva, bi jo želeli na hitro predsta-
viti tudi vam.

V Trbovljah dediščino dveh stoletij 
rudarstva lahko zasledimo na vsakem 
koraku, danes pa mesto stopa po poti 
nove, medijske umetnosti in inovativ-
nih tehnologij. 

Na pot smo se podali v mrzlem je-
senskem jutru, z Dolgega mosta v Lju-
bljani. Avtobus nas je peljal najprej do 
Termoelektrarne Trbovlje (TET), kjer 
so nas sprejeli predstavniki TET, ki so 
nam predstavili zgodovino elektrarne. 
Po pogostitvi s tradicionalno hrano in 

pijačo smo si nadeli čelade in se spre-
hodili do dimnika TET, ki je s 360 m 
najvišji dimnik v Evropi. Nadeli smo si 
VR-očala ter se virtualno povzpeli prav 
na vrh dimnika.

Po ogledu elektrarne smo se vrnili 
na avtobus, ki nas je popeljal do osre-
dnjega kulturnega področja Trbovelj. 
Začeli smo z ogledom stalne razstave 
Rudarsko stanovanje, ki stoji v avten-
tičnem okolju stare rudarske koloni-
je Njiva (Trg svobode). Zbirka skozi 
etnološko dediščino bivanjske kultu-
re predstavlja in primerja dve ključni 
obdobji v zgodovini Zasavja: dvajseta 
leta 20. stoletja in šestdeseta leta 20. 
stoletja. Skupna obema stanovanjski-
ma enotama pa je skromna kvadratura 
tipskih stanovanj, kakršna je pripadala 
rudarskim družinam: 25 m2 in 29 m2. 

Po ječmenovi kavi, kakršno so pili 
tudi rudarji, smo se odpravili do Dela-
vskega doma, virtualnega muzeja ru-
darstva Četrti dritl, kjer so nam pred-
stavili tudi delo rudarjev. Virtualno 
smo se podali v rudnik, kakršen je bil 
ob koncu delovanja, nato pa smo se 
sprehodili še po umetnem rovu, kjer so 
nas sprejeli pravi »trbouski knapi« (ru-
darji), ki so nam iz prve roke povedali, 
kako je izgledalo njihovo delo.

Odpravili smo se na kratek sprehod 
do parka kulture, kjer stojijo posveče-
ne klopi z imeni in  mislimi vplivnih še 
živih Trboveljčanov. Vsak svoj kotiček 
imajo Laibach, Tanja Ribič, Matevž 
Lenarčič, Iztok Kovač, Uroš Zupan ter 
avtorica monolita dr. Maša Jazbec. Na 
vsaki od točk je klopica z nadstreškom, 
ob njej napis in podatki o kulturniku, 
na tleh pa vpisana misel vsakega od 
njih. 

V parku sta nas pričakala Valentina 
Radić ter Gregor Gazvoda in nam po-
stregla s svojo kavo Iconic. Podjetnika 
iz Trbovelj sta nam obrazložila svojo 
ljubezen do kave ter športa, predvsem 
kolesarjenja, ter povedala, kako po-
membna je dobra kava. Kava pri inten-
zivnem športu pogosto povzroča teža-
ve in zadala sta si nalogo, da poiščeta 

kavo, ki bi bila športnikom prijazna, 
kar jima je tudi uspelo! Po pavzi smo se 
odpeljali do podjetniškega inkubatorja 
Katapult, kjer smo obiskali laboratorij 
RUK – raziskovalni laboratorij na po-
dročju kibernetike, virtualizacije, BCI 
(brain - computer interface) sistemov 
in robotike, ki izvaja projekte na po-
dročju umetnosti, znanosti in novih 
tehnologij. Tu so nam predstavili nji-
hovo delo na področju upravljanja ra-
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TD Gorje vodi Janez Poklukar
Turistično društvo Gorje je 22. 9. 

2020 v telovadnici Osnovne šole Gor-
je, ob upoštevanju vseh priporočljivih 
varnostnih ukrepov, organiziralo drugi 
redni občni zbor v letu 2020. Osrednja 
točka dnevnega reda so bile nadome-
stne volitve predsednika društva in 
nadomestne volitve člana nadzornega 
odbora društva.

Delovno predsedstvo v sestavi Ja-
nez Hudovernik kot predsednik, člana 
Roman Beznik in Roman Ambrožič so 
občnemu zboru v potrditev predlaga-
li dopolnjen dnevni red, ki ga je bilo 
potrebno prilagoditi zaradi izvajanja 
ukrepov v povezavi s preprečevanjem 
širjenja virusa.

Na razpis kandidacijske komisije 
TD Gorje so se prijavili trije kandidati, 
pri čemer je eno kandidaturo kandida-
cijska komisija zavrgla, saj kandidat ni 
izpolnjeval pogojev.

Pred izvedbo volitev sta se oba po-
trjena kandidata v krajšem nagovoru, 
ki je vključeval program dela, predsta-
vila občnemu zboru.

Kot prvi se je občnemu zboru 
predstavil dolgoletni član društva g. 
Krist Ogris ml., kot drugi pa g. Janez 
Poklukar. V svojih nagovorih sta oba 
kandidata predstavila nujo dobrega 
sodelovanja z vsemi subjekti, ki imajo 
kakršen koli vpliv na delo društva, tako 
z matično kot s sosednjima občinama 
ter MOP in JZ TNP kot upravljavcem 
zavarovanega območja, ki ob urejanju 
formalnega statusa društva ob skrbni-
štvu naravne vrednote državnega po-
mena, kar soteska Vintgar je, postajata 
pomemben akter v procesih upravlja-
nja.

G. Krist Ogris je poudaril, da bo v 
bodoče izrednega pomena sodelovanje 
vseh deležnikov pri umirjanju in ure-
janju prometa v občini. Sodelovanje bo 

čunalnikov z možgani (robotska roka, 
slikanje, simulator letenja, …) ter ro-
botko Evo, ki nam je tudi demonstrira-
la, kaj vse že zna. 

Predstavila se nam je tudi obliko-
valka Marjeta Hribar iz Zasavja, ki 
ustvarja nakit iz premoga oziroma, po 
domače, »kuolma«. Ustvarila je bla-
govno znamko KUOLMi. Z ljubeznijo 
do te rude nam je razložila, zakaj se je 
lotila izdelave nakita iz tako nenava-
dne sestavine. Premog je že od nekdaj 
srce Zasavja in po zaprtju rudnika je 
Marjeta premogu dala nov namen. Na-
kit je edinstven, vsak kos unikaten ter 
presenetljivo lahek. Njeni izdelki nav-
dihujejo že po celem svetu. Za konec 

smo odšli še na tradicionalno kosilo s 
sodobnim pridihom (v oštarijo), po na-
pornem dnevu pa smo se nato vrnili v 
Ljubljano.  Če si želite malce drugačne-
ga turističnega izleta, vam Anja in Ve-
ronika ogled Trbovelj toplo priporoča-
va! Zdaj je čas za odkrivanje Slovenije.

Dogodek je bil organiziran v skladu 
z navodili NIJZ glede varstva pred co-
vid-19. 

V projektu sodeluje sedem par-
tnerjev: Občina Trbovlje, Razvojno in-
formacijski center Slovenska Bistrica, 
Labin Art Express XXI, Subjekt d.o.o., 
Urbanex d.o.o., Naj tura d.o.o. in TZ Ra-
bac Labin.

 » Veronika Peterman in Anja Kolbl
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v bodoče ključnega pomena in hkrati 
tudi velik izziv. Omenil je povezovanje 
sobodajalcev ter promocijo turistične 
ponudbe v kraju. Izrazil je misel, če so 
v Žumrovih časih imeli vizijo, je do-
pustno, da si tudi dandanes zastavimo 
smele izzive.

G. Janez Poklukar je povedal, da 
se je za kandidaturo odločil, ker je bil 
seznanjen z novico, da želi država so-
tesko Vintgar postaviti v nek kalup ter 
TD Gorje odvzeti nadzor v takšnem 
obsegu, kot ga poznamo danes. Ver-
jame, da s svojo pozicijo ter kompe-
tencami lahko ključno pripomore pri 
vzpostavitvi sprejemljivega pogodbe-
nega razmerja z državo in skrbnikom 
soteske. Pomembno je, da soteska pri-
pada Gorjam in ostane v upravljanju 
Turističnega društva Gorje, seveda v 
sodelovanju z občinama Bled in Jese-
nice. Ena od prednostnih nalog po nje-
govem mnenju je tudi ureditev prome-
ta v vaseh pred vstopno točko v Vintgar 
ter realizacija različnih posvetov. Kot 
dober primer je navedel marčevski po-
svet glede razvoja turizma na območju 
Gorij.

V kratkem nagovoru sta se OZ 
predstavila tudi oba kandidata za na-
domestnega člana NO, g. Janko Peter-
man in g. Tomaž Bergant.

Po predstavitvi so sledile tajne vo-
litve in kasneje razglasitev rezultatov. 
V času preštevanja glasov je program 
potekal po potrjenem dnevnem redu. 
Sledila je predstavitev in potrditev 
poslovnega poročila za leto 2019 ter 
predstavitev in potrditev rebalansa fi-
nančnega načrta za leto 2020. Sezono 
2020 so namreč močno zaznamovale 
razmere v povezavi s covid-19, temu 
primerno je bilo potrebno slediti s fi-
nančnim načrtom.

Letno poročilo za leto 2019 s pla-
nom dela za 2020 je bilo potrjeno z 
večino glasov, ravno tako rebalans 
finančnega načrta za leto 2020. Sle-
dila je podelitev priznanj za celostno 
ureditev, biotsko raznolikost travni-
kov ter tradicionalno rabo kozolcev. V 
kategoriji celostne ureditve in biotske 
raznolikosti travnikov je bilo izbranih 
pet dobitnikov priznanj, v kategoriji 
tradicionalna raba kozolcev pa štiri. 
Vsi nagrajenci so prejeli priznanja in 
skromno denarno nagrado.

Popestritev strogo formalnega dela 
občnega zbora je predstavljala pred-
stavitev letošnjih izbrancev, ki so pre-
jeli priznanja TD Gorje za urejenost. V 
letošnjem letu se je TD Gorje (komisija 
za ocenjevanje) odločilo, da tudi letos 
nagradimo tiste, ki v polni meri upo-
rabljajo stogove; kot novost pri ocenje-
vanju pa smo letos pridali še kategorijo 

biotsko najbolj pestrih, ohranjenih, 
cvetočih travnikov. Delo komisije, ki je 
izbirala v posamičnih kategorijah, kot 
tudi odločitev društva, da uvede še eno 
novo kategorijo in razloge za takšno 
odločitev, je članom društva predstavil 
strokovni vodja društva T. Bregant. Po-
udaril je, da delo komisije zaradi števila 
lepo urejenih hiš in izbora v preostalih 
dveh kategorijah ni bilo lahko. Pohvala 
in velika zahvala in čestitke gredo prav 
vsem, ki se trudijo, da so domovanja 
lepša, s tem pa pridobiva celoten kraj. 
Ravno tako je pri stogovih, ki so v rabi, 
saj so le-ti naša narodna identiteta. Po-
stati bi morali tudi naš ponos, tako kot 
smo ponosni na bogato in pisano cve-
tje alpskih travnikov, kjer gre glede na 
način rabe zasluga njihovim lastnikom 
ali tistim, ki jih uporabljajo na naravi 
prijazen način. V društvu verjamemo 
in želimo, da z majhnimi koraki zave-
danja o naštetem in pohvali vsem, ki 
se trudijo, lahko pripomoremo, da bo 
trud in zavedanje o omenjenem v bo-
doče pripomoglo k še lepši sliki, ki je 
lahko podlaga za razvoj sonaravnega 
turizma. 

Po podelitvi priznanj je sledila raz-
glasitev volilnih rezultatov. Novi pred-
sednik društva je postal g. Janez Poklu-
kar, novi član NO pa g. Tomaž Bergant.

Novoizvoljeni predsednik je na-
govoril vse navzoče, se jim zahvalil za 
izkazano zaupanje ter poudaril potre-
bo po sodelovanju pri spoprijemanju s 
prihajajočimi izzivi. Ob koncu je stro-
kovni vodja društva g. Tomaž Bregant 
nagovoril prisotne s povabilom zain-
teresiranim članom, ki bi jih zanimalo 
usposabljanje za turističnega vodni-
ka. Višja strokovna šola za gostinstvo, 
wellnes in turizem Bled bo predvido-
ma tudi v sezoni 2020/21 s pričetkom 
v oktobru pričela usposabljati nove tu-
ristične vodnike. Pogoj za sodelovanje 
je V. st. izobrazbe in znanje vsaj enega 
tujega jezika. Tečaj bo predvidoma po-
tekal v dveh delih: jesenskem teoretič-
nem in nadaljevalnem pomladanskem. 
Vsi zainteresirani so povabljeni, da se 
oglasijo v pisarni društva oziroma na-
mero o opravljanju licence za lokalne-
ga turističnega vodnika izrazijo preko 
maila info@vintgar.si.

 » Turistično društvo Gorje
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Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Trenutni ukrepi zaradi virusa, ki so 

prekinili treninge mladim športnim pri-
jateljem, na srečo nas (še) niso prizadeli. 
Še vedno lahko treniramo, a le v skupi-
nah do 6. Tako se ločimo na dve skupi-
ni, fantovsko in dekliško. Da se le ritem 
treningov ne prekine. Nismo navajeni 
posedati doma! Tudi med krompirje-
vimi počitnicami ne počivamo, temveč 
se družimo na treningih v naravi. Leto-
šnja jesen je tako lepa … Med tekom po 
bližnjih gozdovih in rolkanjem po po-
kljuški planoti nam pogled mnogokrat 
uide na pisano obarvana drevesa, ki nas 
obdajajo. Narava naznanja, da se bliža 
zima. Upamo, da bo s snegom radodarna 
in da bodo tekmovanja, na katera že tež-
ko čakamo, lahko izpeljana … Nekaj dni 
v oktobru smo se že lahko preizkusili na 
tekaških smučkah, ko je višje predele po-
belil sneg. A na našo žalost ga je prehitro 
zmanjkalo …

Priprave, tako biatlonske kot teka-
ške, nam je žal odnesla korona. Pa saj bo 
še prišel čas zanje … Trenutno pa je naša 
glavna skrb, da ostanemo zdravi in da ne 
zbolimo. Verjamemo, da z gibanjem po 
svežem zraku krepimo svoj imunski sis-
tem in se tako varujemo pred virusom.  

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje

Ina Sekne, trikratna državna prvakinja v plavanju
Oktobra je v Kopru potekalo tri-

dnevno državno prvenstvo v plavanju 
za mlajše deklice in dečke.

Ina Sekne, učenka šestega razreda 
Osnovne šole Gorje, članica Plaval-
nega kluba Radovljica, je nastopila v 
šestih disciplinah in se domov vrnila s 
petimi medaljami, od tega so tri zlate. 
Državna prvakinja je postala v discipli-
nah 200 m prosto, 50 m prsno in 100 m  
prsno, srebrno medaljo si je prislužila 
v disciplini 200 m prsno, bronasto na 
100 m prosto, v disciplini 50 m delfin 
pa je bila peta. Ina, njen trener je Anže 
Pretnar, zadnja leta s svojimi rezultati 
dokazuje, da sodi v tisto skupino mla-
dih slovenskih plavalk in plavalcev, od 
katerih športna javnost v prihodnosti 
lahko največ pričakuje. Tega se še naj-
bolje zaveda tudi sama, saj trenira za-
vzeto in za 11-letno deklico zelo resno. 
Tak je tudi njen odnos do soplavalcev 
in soplavalk, kluba in trenerja. Kljub 
temu, da se je z državnega prvenstva 
vrnila s petimi medaljami, dobro ve, da 
je prostora za izboljšanje njenih rezul-
tatov še precej. Trener Anže Pretnar 
jo pri tem vodi, spodbuja in popravlja 
njene napake. Njeno visoko zaupanje 

v njegovo strokovnost je bilo ključne-
ga pomena tako za dosedanje rezultate 
kot tudi za prihodnje. Glede na njeno 
starost sama kot tudi trenerji seveda 
pričakujejo njen razvoj in napredek, 
kar se na treningih kaže vsakodnevno. 
Kljub vsemu pa si je 11-letno dekle na-
ložilo veliko breme, ki ga v končni fazi 
zmorejo le najboljši, sploh, če vemo, da 
poleg velikih uspehov v športu žanje 
tudi uspehe v šoli, kjer je odlična učen-
ka. 

Med spomladansko zaporo javnega 
življenja treningov ni bilo, kljub temu 
pa je doma vsak dan redno in vestno iz-
vajala vaje, ki ji jih je poslal trener, kar 
počne tudi sedaj, ko športniki do 15. 
leta spet ne morejo trenirati. Športni-
kom, tudi tako mladim, bolečine in po-
škodbe niso tuje. Imela je težave z bo-
lečinami v vratu in rami, na državnem 
prvenstvu pa je na tekmi na 50 m delfin 
začutila bolečine in krče v trebuhu, kar 
se je takoj poznalo na rezultatu. Na re-
zultat na tako velikih tekmovanjih, kot 
državno prvenstvo vsekakor je, vpliva 
mnogo dejavnikov – od splošne pripra-
vljenosti in dnevne forme tekmovalke 
do tega, kako se sicer počuti in podob-

no. Edina formula, ki vodi do uspeha, 
pa je sestavljena iz vestnega, prizadev-
nega in trdega dela, strokovnega dela 
trenerjev, talenta, odpovedovanja, do-
bre volje in velike podpore družine.  

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

KUPON NOVEMBER 
2020

Kupon velja v novembru 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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OGLASI

www.pizzeria-rustika.si
Spremljajte nas na  

FB Pizzeria.Rustika.Bled

POKLIČITE NAS NA  
04/ 5768 900 ali 051 812 300

Akcije se ne seštevajo, GRATIS je najcenejša jed.

Pizza Margerita             samo 6,80 €
Pizza Bled (klasika)           samo 7,40 €

- 20 % popusta pri DOSTAVI NA DOM
- 25 % popusta pri LASTNEM PREVZEMU

NA VSE JEDI (tudi PICE)

PRI ENKRATNEM NAROČILU 4 JEDI

Plačaš 3 + 1 GRATIS

TOP PONUDBA! (do konca novembra)

Najboljse pice, po najnižjih cenah!!!
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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.

renault.si

*Mesečni obrok velja za model Renault “CLIO Life SCe 75” in začetno ceno 9.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 700 € ter dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem. K modelu 
CLIO Life SCe 75 pripada 1.466 € ugodnosti ki jih sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje v vrednosti 403,62 € podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in 
vzdrževanje za motor SCe 75 (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 562,42 €. Velja preko Renault financiranja. **Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen 
paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,3 – 7,7 l/100 km. Emisije CO2: 96 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6D full. Vrednosti meritev porabe in emisij 
ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa 
je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault CLIO
Sedaj tudi HIBRID

Bencinski motor že za129 € /mesec
z dodatnimi ugodnostmi od 1.400 € 
s paketom financiranja Renault FLEKSI*

     Paket zimskih pnevmatik**
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča   

Hibrid

Bencin/Dizel

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.

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.

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

www.volkswagen.si

Kombinirana poraba goriva 9−3,4 l/100km. 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. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v 
vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / operativnem 
leasingu / kreditu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika 
družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri 
zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici 
Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON_2020. Več na www.porscheleasing.si. **Višina bona je odvisna od modela. Akcija velja za vozila na 
zalogi in nova naročila do 30.11.2020. Akcija ne velja za električna vozila. Slike so simbolne.

ZAPELJITE 
V PISANO  

JESEN

3.000 € *
Prihranek do

+ Bon za zimske pnevmatike**
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