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Certifikat zero waste
Občini Bled in Gorje sta postali prvi 

evropski certificirani občini zero waste 
po presoji organizacije Mission Zero 
Academy, saj občini uspešno izvajata 
ukrepe na poti k družbi brez odpadkov. 
Revizija je pokazala, da sta pri izvaja-
nju politike brez odpadkov in izvajanju 
krožnega gospodarstva na lokalni rav-
ni bistveno napredovali, zato sta kot 
prvi prejeli po dve zvezdici. To pomeni, 
da lokalni skupnosti že zdaj ravnata z 
viri mnogo bolje od zahtev zakonodaje, 
hkrati pa lokalne akterje spodbujata k 
sprejemanju lastnih ukrepov za manj 
odpadkov. Ambiciozen certifikacij-
ski standard je sestavljen iz 5 korakov 
(izraz interesa, zaveza, implementa-
cija, certificiranje in letne izboljšave) 
in ima stalno podporo strokovnjakov 
s področja ravnanja z odpadki in viri. 
Certifikat vsebuje obvezne in dodatne 
kriterije, ki so ovrednoteni glede na 
ambicioznost in učinek posameznih 

skupin ukrepov. Kombinacija teh točk 
skupaj opredeljuje raven certificiranja 
občine in njeno število „zvezdic“. 

Skupaj z Ekologi brez meja je bilo 
izvedenih več kot 40 ukrepov za izbolj-
šanje upravljanja virov in ozaveščeno-
sti, povečana je bila stopnja ločenega 
zbiranja odpadkov ter zmanjšana ko-
ličina mešanih odpadkov na turista za 
16 odstotkov, število turistov pa se je 
podvojilo.

Te rezultate smo dosegli skupaj z 
vami. Najprej smo začeli z osnovnim 
ločevanjem odpadkov: mešana em-
balaža, papir, steklo in mešani komu-
nalni odpadki. Postopoma smo uvajali 
možnost vse več različnih frakcij, tako 
da jih sedaj ločujemo že več kot 30. 
Prelomna točka je bila uvedba sistema 
PAYT (plačaj toliko odpadkov, kolikor 
jih povzročiš) in ločeno zbiranje bio-
loško razgradljivih odpadkov ter zele-
nega vrtnega odpada, s katerimi smo 

zmanjšali količino mešano zbranih 
odpadkov. Pomemben del je trgovina/
center ponovne uporabe škART (še kr' 
art oz. iz škarta ustvarjamo art), odpr-
tje tržnice in kmalu tudi trgovine brez 
embalaže. 

Tako Bled kot Gorje sta pokazala vi-
zijo pri ravnanju z viri, obstoječa stra-
tegija pa narekuje dodatne izboljšave, 
ki bodo ob naslednji reviziji zagotovo 
prinesle več zvezdic. Naziva “Zero wa-
ste občina” smo se na Infrastrukturi 
Bled zelo razveselili, saj se nam ponuja 
priložnost za izboljšavo in zavezo k še 
večji usmeritvi v krožno gospodarstvo 
na vseh področjih. Zero waste je popo-
tovanje, ki se nikoli ne konča. To je na-
čin življenja, kjer z majhnimi izbirami, 
ki jih sprejemamo vsak dan, delamo 
velike korake, ki spreminjajo naš od-
nos do okolja in družbe.

 » Infrastruktura Bled, foto: Miro Zalokar
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke  
in Občani!

za nami je največji krščanski 
praznik in verjamem, da ste ga 
preživeli v krogu družine in svo-
jih najljubših. Pokoronski čas nas 
je ponovno začel srkati v vrtinec 
naglice in primanjkovanje časa. 
Upam, da bomo znali potegniti 
zavoro pravi čas, ko bomo začutili, 

da spet vse preveč hiti in brzi. Bojim se, da bodo naša spo-
znanja, do katerih smo prišli med korono in ko smo na novo 
postavili lestvico vrednot, le še pozabljeni občutki. V času 
korone je bilo zaznati spokojnost s pridihom strahu pred 
boleznijo in neznanim. Strah se je dokaj dobro razblinil in 
na žalost odhaja tudi spokojnost. Šola, ki nam jo je dala epi-
demija, je bila očitno prepoceni, kajti zaznati je, da se na ve-
čino področij vrača stanje, kot je bilo pred letom 2020. S tem 
imam v mislih naše večno hotenje po več, vedno, takoj zdaj 
in za vsako ceno. Hočem verjeti, da vendarle ni tako in da se 
znamo umiriti, uživati sami v trenutku, doma in s svojimi. 

Tudi to leto se kaže kot posebno. Na področju domače 
politike, stanja varnosti v Evropi, okrevanju po epidemiji 
… Pestro in dinamično se nakazuje vse do konca leta. Kaže, 
da bo tudi turistična sezona ponovno na visoki ravni obiska 
domačih in tujih gostov. Predvsem za našo občino si želim, 
da bomo ob infrastrukturni gradnji, ki smo jo načrtovali 
in pričakovali nekaj let, uspešno »zvozili« sezono, ko bodo 
naše ceste dodatno obremenjene s turisti. Rešitve, ki bi ugo-
dile vsem željam in potrebam, žal ne obstajajo in potrebni 
so kompromisi ter strpnost. Verjamem, da jo premoremo 
vsi vpleteni odločevalci, upravitelji, lokalni prebivalci in 
obiskovalci. 

Glede na normalizacijo razmer na zdravstvenem podro-
čju smo se že veselili velikega gorjanskega praznika – Jurje-
vega sejma. Žal so vremenske razmere, predvsem pa razme-
re na trgu v smislu cen, onemogočile organizacijo dogodka. 
Zahvaljujem se Športnemu društvu Gorje za izkazan trud in 
entuziazem, ki tokrat žal nista bila zadosti. Vsi smo v vese-
lem pričakovanju sejma v letu 2023.

Prihaja za nekatere najlepši mesec leta. Naj bo res naj-
lepši! Naredimo si ga ... najlepšega!

 » Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
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Purkart;  Člani časopisnega sveta: 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 1.230 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
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Naslednja številka Gorjanca izide 26. maja, prispevke na 
naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 19. maja.

Občina Gorje obvešča, da bo z dnem 25. 4. 2022 na 
spletni strani Občine Gorje na naslovu www.gorje.si – za-
vihek OBČINA GORJE/JAVNI RAZPISI IN OBJAVE 
objavljeni naslednji javni razpis:

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE  
KULTURNIH SPOMENIKOV V OBČINI GORJE  
V LETU 2022

Rok za oddajo vlog na objavljen javni razpis je 
25. 5. 2022.

Razpisna dokumentacija bo na voljo tudi v spreje-
mni pisarni Občine Gorje.

Čistilna akcija 2022
Vremenske razmere letošnji čistilni akciji niso bile 

naklonjene. Posamezne skupine so se organizirale in 
izvedle čiščenje okolice, ko so pogoji dopuščali. Druge 
skupine bodo akcijo še izvedle in se jim že vnaprej za-
hvaljujemo. 

Mladi člani Športnega društva Gorje so akcijo izve-
dli na dveh mestih, in sicer ob cesti v Radovni, od jeze-
ra Kreda pa do mostu čez reko Radovno v Krnici, in po 
tekaških progah na Hotunjah. Nabralo se je kar nekaj 
odpadkov.

Člani društva upokojencev so kot običajno uredili 
grobišče pri cerkvi v Zgornjih Gorjah. Hvala skupinam 
in posameznikom!

 » Občinska uprava

2. aprila je ŠD Gorje praznovalo 100 let delovanja.  
Več na strani 12.
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Urejeno skladišče za pomoč beguncem
Aktivnosti Civilne zaščite Občine 

Gorje v trenutni begunjski krizi so na 
ravni države primer dobre prakse. Hu-
manitarna društva, občina, župnija ter 
ostale javne institucije so se povezali 
v operativno in akcijsko skupino ter 
se začeli pripravljati na prihod begun-
cev, še preden so ti zares prišli v našo 
občino. Poleg mnogih aktivnosti je ste-
klo tudi zbiranje potrebnega blaga. Za 
ureditev skladišča za zbrane osnovne 

Dela v Občini Gorje in dostop do Vintgarja
Sproščanje koronskih ukrepov in 

toplejše vreme je v naše kraje privabilo 
prve turiste, z njimi so se pojavili tudi 
prvi zastoji in nedovoljena parkiranja. 
Najbolj obiskana turistična znameni-
tost v Občini Gorje je soteska Vintgar, 
ki je od velikonočne sobote naprej po-
novno odprta za obiskovalce. TD Gorje 
je sotesko uredilo v smislu potrebne 
varnosti in skrbnosti dobrega gospo-
darja.

Velikonočni prazniki so pokazali, 
da se zastojem in nepravilno parki-
ranim vozilom tudi v letošnjem letu 
ne bomo mogli izogniti, bosta pa TD 
Gorje in Občina Gorje izvajala ukre-
pe, da bo prometnih težav čim manj. V 
letošnjem letu Občina Gorje, skupaj z 
državo, izvaja rekonstrukcijo državne 
ceste od križišča v Sp. Gorjah do križi-
šča pri Fortuni. Gre za obsežen projekt 
rekonstrukcije ceste, izgradnje pločni-
ka in javne razsvetljave, hkrati pa se bo 
zgradila fekalna kanalizacija, zamenjal 
vodovod, vgradil plinovod in ostala in-
frastruktura. Pričetek takega projekta 
ni stvar le občine, saj mora zeleno luč 
za začetek dati tudi država. Vgradnja 
plinovoda zahteva posebne tehnične 
in fizikalne pogoje, saj robot, ki vari pli-
novod, deluje le pri temperaturah nad 
lediščem, zato vgradnja plinovoda v 
mrzlih zimskih dneh ni mogoča. Zara-
di sofinanciranja projekta iz EU-sred-
stev pa morajo biti vsa dela zaključena 
do letošnje jeseni. Ta cesta je glavna in 
edina prometna povezava med Bledom 
in sotesko, zato do dokončanja I. faze in 
odprtja odseka od Fortune do trgovine 
Pr'Črnetu iz smeri Bleda ni mogoče z 
vozili dostopati do soteske. Odprtje 
tega odseka je predvideno najkasneje 
do konca meseca junija. Izključno iz 
tega razloga se je v danih okoliščinah 
TD Gorje skupaj z Občino Gorje odlo-
čilo, da se bo obiskovalce usmerilo v 
smeri Podhoma, kjer bo na privatnem 
zemljišču urejena začasna parkirna 
površina in zagotovljena rediteljska 

služba. Občina Gorje je imela s policijo 
in MIR-om več sestankov, kako zmanj-
šati prometno obremenitev kraja, ki 
nastaja zaradi obiskovalcev soteske. 
Prisotni so se strinjali, da je eno od 
orodij za zmanjšanje prometnih konic 
tudi spletna prodaja vstopnic s točno 
določeno uro vstopa, s čimer bi se izo-
gnili prometnim konicam, posledično 
pa bi parkirišča pred vstopom v sote-
sko in na Blejski Dobravi zadostila po-
trebam obiskovalcev, saj bi ti prihajali 
ob točno določenih urah.

Vzporedno s predvidenimi meha-
nizmi bo obenem tudi zagotovljeno, 
da bodo koristni in uporabni podatki 
preneseni na spletne strani TD Gorje, 
do katerih bodo uporabniki lahko do-
stopali na naslovu www.vintgar.si/
kako-do-nas/. Podatke bo potrebno 
sprotno ažurirati zaradi spreminjajo-
čih se razmer v povezavi s prometom, 
ki se bo moral prilagajati gradbiščem, 
zlasti na območju naše občine. V želji 

in v prepričanju, da tudi okoliški pre-
bivalci želijo sodelovati v procesu ure-
janja in umirjanja prometa, je priložen 
tudi shematski prikaz spletnih strani 
TD Gorje, iz katerih so razvidne pove-
zave in dostopnost parkirišč. TD Gorje 
bo pri ponudniku Google zemljevidi 
oglaševalo obisk soteske zgolj na na-
čin, ki bo obiskovalca ob prvem kliku 
izbranega načina dostopa (z osebnim 
vozilom, s kolesom, peš) pripeljal na 
vstopno točko.

Verjamemo, da se bomo vsi dele-
žniki tudi v bodoče trudili čim bolje 
usmerjati promet do ene najpomemb-
nejših naravnih znamenitosti Sloveni-
je, verjamemo tudi, da bo rekonstruk-
cija ceste omogočila boljšo pretočnost 
in varnost, dodatni ukrepi pa bodo 
zmanjšali prometne konice. Tako 
bomo obiskovalcem omogočili dožive-
ti lepoto soteske, občanom pa, da se ne 
bodo dušili v prometnih zastojih.

 » TD Gorje in Občina Gorje. 

potrebščine in živila je podjetje LIP 
Bohinj doniralo opažne plošče, s ka-
terimi je domač mizar Boštjan Komar 
uredil skladiščne regale v prostorih v 
lasti župnišča. Kot že tolikokrat doslej 
se je med občani ponovno pokazala hu-
manitarna nota, ki plemeniti celotno 
lokalno skupnost. Iskrena zahvala tudi 
družbi LIP Bohinj!

 » Martina Hribar Brus
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E-oskrba na daljavo za varno bivanje na domu je odslej brezplačna

Ministrstvo za zdravje je na pod-
lagi javnega razpisa za izbor opera-
cije »E-oskrba na domu«, ki ga je 
pripravilo ob podpori službe Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko, za izvajalca storitve 
E-oskrba izbralo Telekom Sloveni-
je s konzorcijskim partnerjem Zve-
zo društev upokojencev Slovenije. 
Slovenija je sredstva pridobila od 
Evropskega socialnega sklada in vi-
rov REACT-EU, skladno s tem pa bo 
uporaba storitve E-oskrba za 5.000 
upravičencev do 30. septembra 
2023 brezplačna. Telekom Sloveni-
je bo z vklopom prvih upravičencev 
pričel sredi aprila 2022.

E-oskrba je socialnovarstvena sto-
ritev socialnega servisa, ki starejšim, 
invalidom in kroničnim bolnikom 
omogoča samostojnejše, bolj varno in 
neodvisno bivanje v domačem okolju, 
saj zagotavlja 24-urno povezavo z asi-
stenčnim centrom oz. zdravstvenim 
osebjem in organizacijo pomoči, če jo 
uporabniki potrebujejo. Do brezplačne 

storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:
• so starejši od 65 let in pretežni del 

dneva bivajo sami;
• zaradi pridruženih kroničnih 

nenalezljivih bolezni spadajo v 
ranljivo skupino prebivalstva v pri-
meru zbolevanja za koronavirusno 
boleznijo;

• jim je v skladu s predpisi s področja 
invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja priznana invalidnost;

• v skladu s predpisi s področja 
invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja prejemajo dodatek za 
pomoč in postrežbo;

• so stari 18 let ali več in so 
zaradi nevroloških oziroma 
nevromišičnih obolenj ogroženi 
za padec oziroma so zaradi kog-
nitivnega upada pri demenci 
izpostavljeni različnim neželenim 
dogodkom v okolju. 
Uporabnik E-oskrbe lahko asi-

stenčni center na pomoč pokliče 24 
ur na dan in vse dni v letu, in sicer s 
preprostim pritiskom na gumb varo-
valnega telefona, ki je nameščen v nje-
govem domu, ali s pritiskom na gumb 
za klic na pomoč na zapestnici, ki jo 
ima vedno pri sebi. Poleg zapestnice 
uporabnik prejme tudi mobilni detek-
tor gibanja na obesku, ki ima prav tako 
poseben gumb za proženje klica na po-
moč, hkrati pa detektor tudi samodej-
no zazna padec in ob tem sproži klic v 

asistenčni center. Uporaba opreme je 
zelo enostavna. Uporabniki bodo z na-
ročilom storitve brezplačno prejeli:
• varovalni telefon z gumbom za klic 

na pomoč,
• zapestnico z gumbom za klic na 

pomoč,
• mobilni detektor gibanja na obesku 

za klic na pomoč,
• SIM-kartico z mobilnim paketom, 

ki omogoča neomejene dohodne in 
odhodne klice ter prenos podatkov 
za potrebe izvajanja storitve E-
oskrba,

• storitve asistenčnega centra 24 ur 
na dan in vse dni v letu,

• tehnično pomoč, vzdrževanje, 
servis.
Za brezplačno namestitev opreme 

na dom uporabnika bo poskrbel Tele-
kom Slovenije, namestitev je enostav-
na, brez vrtanja in posebnih napeljav. 

Namen zagotavljanja storitve E-
-oskrba je krepitev samostojnosti, 
varnosti in višje kakovosti življenja 
starejših, bolnih in invalidnih oseb na 
njihovem domu z uporabo E-oskrbe. 

Zainteresirani za naročilo brez-
plačne storitve E-oskrba lahko po-
kličejo na brezplačno številko 080 
12 13 ali pošljejo sporočilo na eo-
skrba@telekom.si, vse informacije 
so na voljo tudi pri Zvezi društev 
upokojencev Slovenije.

 » Simon Šketa

Zjutraj v varstvo, popoldan domov
Dom dr. Janka Benedika v pro-

storih Medgeneracijskega centra 
Vezenine Bled odpira enoto dnev-
nega varstva za starejše. Bivanje v 
centru je namenjeno starejšim, ki 
imajo težave pri samostojnem biva-
nju doma.

Dnevno varstvo starejših je name-
njeno tistim starejšim, ki imajo težave 
pri samostojnem bivanju doma in si 
želijo pomoč ali varstvo oziroma orga-
nizirano obliko bivanja le za določeno 
število ur dnevno. 

Prav njim je v novem medgenera-
cijskem centru na Bledu storitev dnev-
nega varstva na voljo pet dni v tednu, 
od ponedeljka do petka od 7 h zjutraj 
do 16 h popoldan, nato pa se vsak dan 
vračajo domov. 

V tem času lahko nekaj ur na dan 
preživijo v družbi vrstnikov in se ude-
ležujejo organiziranih dejavnosti, kot 
so ustvarjalne delavnice, telesne ak-
tivnosti in kognitivne dejavnosti. Upo-

rabnikom so na voljo razvedrilne ak-
tivnosti, kot so bralne urice, telovadba, 
petje, predvajanje video vsebin, dru-
žabne igre, sprehodi, ročne spretnosti 
in tematske delavnice, pa tudi delavni-
ce za trening spomina. 

Dodatno vrednost bogatemu do-
gajanju dodajata še Ljudska univerza 
Radovljica in Knjižnica Blaža Kumer-
deja Bled, ki imata prav tako prostore v 
novem centru in s katerima bo sodelo-
val tudi medgeneracijski center. Vse z 
namenom kvalitetnega, aktivnega pre-
življanja vsakdanjika, krepitve telesa 
in duha ter čim daljše samostojnosti 
posameznika v svojem domačem oko-
lju, kar hkrati pomeni tudi razbreme-
nitev za svojce. Usposobljeno in izku-
šeno osebje uporabnikom zagotavlja 
varno in pestro bivanje z organizirano 
prehrano, ki vključuje zajtrk, kosilo in 
napitke, po želji pa na podlagi zdravni-
škega mnenja tudi dietno hrano. Vpis 
je mogoč na podlagi izpolnjene vloge 

z obvezno prilogo – zdravniško mne-
nje osebnega zdravnika, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni. Uporabniki bodo 
na podlagi potreb, razvidnih iz zdrav-
niškega mnenja, uvrščeni v oskrbo I. 
(13,83 eur za 8 ur), oskrbo II. (17,44 eur 
za 8 ur), ali oskrbo IV. (24,12 eur za 8 
ur). Prevoz si zagotovijo sami, s pomo-
čjo svojcev ali kako drugače.

Vabljeni torej vsi, ki si s strokov-
no izpeljanimi programi v sodobnem 
okolju želijo popestriti jesen življenja, 
da izkoristijo možnost, ki jo ponuja 
novi Medgeneracijski center Vezenine 
Bled, se vključijo v dnevno varstvo, tam 
kvalitetno preživijo del dneva, nato pa 
se vrnejo v domače okolje.

Za vse informacije (cena, vpis, od-
daja vlog, obseg in trajanje storitev) je 
v času uradnih ur na voljo socialna de-
lavka Zala Novak na tel. št. 031 757 711 
ali e-naslov: zala.novak@dom-drjan-
kabenedika.si.

 » Dom dr. Janka Benedika Radovljica
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Vloga občin pri soočanju z begunsko krizo 

Vojna v Ukrajini se je razplamtela 
do nepričakovanih meja. Tistim lju-
dem, ki so se pred grozotami oborože-
nih spopadov zatekli v Slovenijo, sku-
šajo med drugim pomagati tudi občine 
in lokalne skupnosti, kjer begunci naj-
dejo namestitve in možnosti za nove 
začetke. Lokalna integracija beguncev 
je dinamičen in večplasten dvosmerni 
proces, ki vodi v polno in enakovredno 
članstvo v sprejemni družbi. V proces 
integracije so vključene številne stra-
ni, od pristojnih državnih in občinskih 

nije za zaščito in reševanje predstavili 
Uredbo o načinu zagotavljanja pravic 
osebam z začasno zaščito. 

Kot primer dobre prakse vključe-
vanja ukrajinskih beguncev v lokalno 
skupnost je bil na posvet s strani or-
ganizatorja povabljen tudi župan Pe-
ter Torkar. Srčen odziv prostovoljk in 
prostovoljcev Krajevne organizacije 
Rdečega križa Gorje, Župnijske karitas 
Gorje, zaposlenih na občinski upra-
vi, skupaj z županom in podžupanjo, 
Civilne zaščite Gorje, osnovne šole in 
vrtca Gorje, sobodajalcev ter občank 
in občanov Gorij, ki so odprli vrata svo-
jih domov in medse sprejeli begunske 
družine, piše lepo zgodbo o učinkoviti 
integraciji beguncev v Občini Gorje, 
na nivoju celotne države. Župan je na 
posvetu izpostavil pomembnost so-
delovanja vseh občinskih služb, pro-
stovoljskih organizacij ter občanov in 
občank, ki pripomorejo k uspešnemu 
vključevanju beguncev v družbo. O 
svoji osebni izkušnji s sprejemom in 
namestitvijo ukrajinske družine v pro-
store župnišča ter o humanitarnem 
odzivu v lokalni skupnosti je zbranim 
na posvetu govoril tudi župnik Matej 
Pavlič. 

 » Živa Ozmec

Nove cene oskrbe s pitno vodo
Skladno s sprejetim Elaboratom o 

oblikovanju cen storitev obvezne go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Gorje je od 1. aprila 2022 
v veljavi nov cenik za oskrbo s pitno 
vodo. Cena storitve oskrbe s pitno vodo 
je, skladno z Uredbo o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, sestavljena iz vodarine 
in omrežnine. Vodarina je vezana na 
porabo vode, omrežnina pa je odvisna 
od velikosti vašega vodovodnega pri-
ključka. 

Infrastruktura Bled ves čas zago-
tavlja zdravstveno ustreznost pitne 
vode, ki je testirana tako na zajetju kot 
na omrežju in pri končnih uporabni-
kih. Kakovost vode preverjamo skupaj 
z Nacionalnim laboratorijem za zdrav-
je, okolje in hrano. Lani smo na vseh 
vodovodnih sistemih v občinah Bled in 
Gorje opravili 215 testov. Ti testi nam 
pokažejo, ali je voda zdravstveno ustre-
zna ter za vsak parameter tudi kolo-
nijsko enoto. Najvišji nadzor opravlja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje z 
monitoringom pitne vode. Letno na 
naših vodovodnih sistemih odvzamejo 

STORITVE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – OBČINA GORJE

VODARINA Cena v € brez DDV/m3 Cena v € brez DDV/m3

Vodarina 0,59970 0,65667

OMREŽNINA Cena v € brez DDV/m3 Cena v € brez DDV/m3

omrežnina DN 15, 20 7,4709 8,1806

omrežnina DN 25, 32 22,4127 24,5419

omrežnina DN 40 74,7090 81,8064

omrežnina DN 50 112,0635 122,7095

omrežnina DN 65 224,1270 245,4191

omrežnina DN 80 373,5450 409,0318

omrežnina DN 100 747,0900 818,0636

okoli 20 vzorcev. V letu 2021 je storitve 
oskrbe s pitno vodo za občini Bled in 
Gorje izvajalo 7 zaposlenih.

Za kvaliteto pitne vode je pomemb-
no tudi stanje omrežja. Ves čas skrbi-
mo, da se omrežje obnavlja. V zadnjem 
letu se je cena materialov podražila 
med 20 in 30 %, nekateri kosi pa tudi 
že za več kot 100 %, kar je posledica 
dvigov cen na svetovnih trgih surovin. 
Elaborat o oblikovanju cen storitev 

obvezne občinske gospodarske jav-
ne službe oskrbe s pitno vodo v celoti 
lahko preberete na https://www.infra-
struktura-bled.si/sl/Zakonodaja, po-
glavje Izvajanje javne službe oskrbe s 
pitno vodo.

Povprečnemu gospodinjstvu, ki ima 
vodomer velikost DN 20 in mesečno 
porabo vode 12 m3, se bo mesečni stro-
šek oskrbe z vodo povečal za 0,86 €.

 » Infrastruktura Bled

organov, nevladnih organizacij, do šol, 
izvajalcev zdravstvenih storitev, ban-
čnih uslužbencev in najemodajalcev. 
Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 
31. marca 2022, izvedla posvet na temo 
»Vloga občin pri soočanju z begunsko 
krizo«, katerega poudarek je bil na 
sodelovanju in postopanju v skladu s 
predpisi vključevanja beguncev v Slo-
veniji. Na posvetu so predstavniki Ura-
da za migracije, pristojnih ministrstev, 
Visokega urada Združenih narodov za 
begunce in Uprave Republike Slove-
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Čistilna  akcija  na  
območju   Vintgarja

Dokončanje  gradnje  kanalizacijskega  priključka  
na  lokaciji  Vintgarja

Sadno drevje za novorojenčke
Letošnjo pomlad so epidemiološke 

razmere dopuščale, da je župan v živo 
podaril sadike sadnega drevja za novo-
rojenčke, ki so se rodili v letu 2021 in so 
koristili pravico do enkratne denarne 
pomoči ob rojstvu. Gesto s pomemb-
nim simbolnim pomenom so novope-
čeni starši pozdravili in s hvaležnostjo 
prevzeli sadike. 

Župan je v vabilu na sprejem zapisal:
»Drevo predstavlja simbol življe-

nja in moči. Naj podarjeno drevo pože-
ne globoke in močne korenine in naj se 
njegova krošnja vzpenja visoko v nebo. 
Tako kot drevo naj vaš otrok zraste v 
močno, pokončno in čudovito osebo«. 

Veselimo se spremljanja odrašča-
nja teh otrok, ko bodo razigrano tekali 
tudi mimo občinske stavbe. 

 » Martina Hribar Brus

Brez  vnaprejšnjega  dogovora  in  
vendar  usklajeno,  smo  istega  dne,  
tako  sodelavci  in  del članov  oziroma  
podpornikov  TD  Gorje  ter   najemni-
ki  restavracije  Vintgar  poskrbeli,  da  
smo  območje  očistili  nesnage,  ki  se  
nabere   od  jeseni  do  zgodnje pomla-
di. Kljub  temu, da  se   okoljska  ozave-
ščenost  vendarle  nekoliko  izboljšu-
je  pa  se odpadki  še vedno  naberejo.  
Zlasti ob  vodi,  ki  nosi  s  seboj, se  še    
najdejo plastenke,  različna  plastika,  
steklenice  in  pločevinke.  Potrebno  
je  bilo porezati  suho  vejevje, odpelja-
li  smo  kar  nekaj  nagrabljenega  listja, 
ob  tem  se nismo  prav  nič  spraševali, 
čigave  brežine in  cestne koritnice,  ki  
odvajajo  vodo    čistimo.  Zavedamo  
se, da   delavca Infrastuture,  ki  skrbi-
ta  za  red  in  čistočo  na  območju  Go-
rij   v pomladanskem  času  zagotovo  
ne  zmoreta  vsega.  

 » Tomaž Bregant

Tik  pred  letošnjim  odprtjem   so-
teske  Vintgar  za  obiskovalce,  je  TD  
Gorje  zaključilo  z  gradnjo  kanaliza-
cijskega  priključka  na  javno   kana-
lizacijsko omrežje.  Po  predhodni  iz-
vedbi  pripravljalnih  del  na  lokaciji  
vstopne  točke,  ki  smo  jo  dokončali  
že  predlani,  smo  v  lanskem  decem-
bru, tako rekoč  na  pragu  najbolj  mr-
zle  zime,  pričeli   z  zemeljskimi  deli,  
potrebnimi  za  vkop  cevi.  Ob  polaga-
nju  cevi  in  jaškov potrebnih  za  tlačni  
kanalizacijski  vod,  smo  sočasno  za-
menjali  še  vodovodno  cev,  položili  
cevi  za  elektro  kablovod,  pri  čemer  
smo  na  odseku  predvideli  še  možnost  
javne  razsvetljave  in  pitnika  za  vodo. 
Po  začasnem  zasutju  je  bilo v  leto-
šnji  pomladi  potrebno  poskrbeti  za  
dober  ustroj   povozne  površine,  samo    
dva dni pred  čisto  pravim  odprtjem 
pa  še  nadomestiti  manjkajoči asfalt. 
Projekt  je  bil  dokaj  zahteven, tako  
zaradi  pridobivanja  potrebnih   do-
voljenj,  soglasij  in  tudi  služnosti.  Še 
posebej  zahtevna je  bila   gradnja  za-
radi   talne  vode  in  bližine  vodotoka,  
ob  vsem  je  bilo  potrebno  pridobiti  
še  vodno  dovoljenje  za  prečenje  Ra-
dovne. Kljub  zahtevni  gradnji,  smo  v  
TD  Gorje pridobitve  veseli,  ob  vsem  
vendarle  upamo, da  ne  bo  treba  be-
deti  nad  količino  grezničnih  gošč, po  
drugi  strani  pa  smo  ponosni,  saj  z  
izgradnjo  dokazujemo potrebno  druž-
beno  odgovornost,  predvsem  v  smi-
slu varovanja  voda in  ostalega  okolja. 
Ob  gradnji  lastnega priključka  smo  

na  rezervo  zgradili  še  tako  imeno-
vani  rezervni vod,  ki  bo  lahko  služil  
kot  priključek  za  priklop  restavracije 
Vintgar  na  kanalizacijsko  omrežje.  
Ob  zaključku  gradnje  se  spodobi,  da  
pohvalimo  in  se  zahvalimo  doma-
čim  izvajalcem  gradnje,  pri  čemer  
je  zemeljska – gradbena  dela  opravil 
Klemen Kraigher,sp  s  svojimi  sode-
lavci,  za  inštalacije  pa  je  poskrbel  
Elco, Sebastjan Slivnik  s.p,  projekt  in  
nadzor  nad  izvedbo  del pa je  prispe-
val  Profi-L, zanj  Emil Brence. Celotna  
vrednost   investicijskih  del, na  skupni  
dolžini skoraj  400m,  bo  znašala sko-
raj 120.000,00 evr.. Želimo,  da  bodo  
črpalke  delovale  še  dolgo  in  pred-
vsem nemoteno. 

 » Tomaž Bregant  
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Slovesnost v Begunjah
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica or-

ganizira  spominsko slovesnost v  spomin  osvoboditve 
zapornikov iz begunjskih zaporov.

Slovesnost bo v sredo, 4. maja 2022, ob 16. uri pred spo-
menikom padlih talcev v graščinskem vrtu v Begunjah.

Vabljeni!!

Urejanje vojaških pokopališč

Člani zveze borcev in društva upokojencev smo pričeli 
z urejanjem partizanskega pokopališča in gredic okoli spo-
menika 1. svetovne vojne v Zgornjih Gorjah, kot vsako leto, 
prvič v času čistilne akcije. Uredimo ga še najmanj trikrat ali 
kolikokrat je pač potrebno. 28. marca se nas je zbralo kar 16 
in delo smo hitro opravili. Trudimo se, da bi bil izgled poko-
pališča primeren napisu na Plečnikovem spomeniku: SLA-
VIMO VAS, KER STE LJUBILI NAS, ŠLI V SMRT, DA NAM 
ŽIVLJENJE STE REŠILI, zato nas tudi zelo veseli, da se pri-
pravlja dopolnitev oziroma razširitev akta o razglasitvi cer-
kve sv. Jurija za spomenik lokalne vrednosti na to pokopali-
šče, ki je v sklopu starega grobišča. Na spomeniku je nastalo 
nekaj razpok in tudi obzidje bo kmalu potrebno obnove in 
bo prišla prav vsaka pomoč, zlasti z denarnimi sredstvi.

Hvala vsem članom za udeležbo na akcijah in občini za 
pomoč pri tem! 

 » Zdenka Repe

Razstava Čudežne zverinice Bled 
Na Bledu je znova odprta razstava Čudežne zverinice 

Bled, ki jo najdete v stavbi nekdanje trgovine Mercator na 
Ljubljanski cesti 13 a. 

Biologinja Nika Leben skrbi za živali, prostor pa je postal 
kombinacija muzeja, zavetišča in razstave eksotičnih živali.  

Kdo so čudežne zverinice? Kače, žabe, kuščarji, papige in 
druge eksotične živali, ki se jim ljudje odrečejo. Včasih so se 
imenovale čudovite živali, a ker so se zdaj preselile na novo 
lokacijo, jim je njihova skrbnica nadela novo ime. 

 »  RP

KUHAM DOMAče

Na polju turizma, kulturne dediščine in razvoja pode-
želja kulinarika dobiva zelo pomembno vlogo, kar potrjuje 
tudi častitljivi naziv Evropska gastronomska regija, ki ga je 
Slovenija nosila v letu 2021. S projektom KUHAM DOMAče 

si na Zgornjem Gorenjskem prizadevamo ohranjati in širiti 
znanja priprave tradicionalnih domačih jedi. Na kuharskih 
delavnicah, ki jih izvajamo v živo in preko spleta, ne pripra-
vljamo le posameznih jedi, pač pa ovekovečimo njihovo de-
diščino in spoznamo postopek priprave od njive do krožni-
ka. Zlasti nas zanima, kako so to počeli naše babice in dedki. 
V aktivnosti vključimo in med seboj povežemo deležnike 
na različnih nivojih: lokalni muzej, gostince, šole, društva 
in posameznike, npr. lokalne gospodinje, ki so pripravljene 
deliti svoja kuharska znanja. Navsezadnje si s tem prizade-
vamo okrepiti medsebojne vezi med domačini. 

Želimo, da znanja in izkušnje, ki jih naši udeleženci usvo-
jijo na delavnicah, ostanejo dokumentirane. Zato vsako leto 
ob koncu leta izdamo e-knjižico receptov. Določene delavni-
ce tudi posnamemo in posnetke objavimo na YouTube kana-
lu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Projekt v letu 2022 
financirajo občine Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, Bled 
in Gorje. 

Delavnice so za udeležence brezplačne. Če je prostor do-
volj velik, sprejmemo vsakogar, ne glede na občino bivanja. 
Če je prostor omejen, damo prednost občanom občine, v ka-
teri se odvija delavnica. Večinoma jih izvajamo hibridno, to-
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Velika noč

Letošnjo veliko noč smo po dveh 
letih lahko ponovno obhajali v obče-
stvu, kar je bila novost tudi za našega 
župnika Mateja, ki je doživel koronsko 
zaznamovani prvi dve veliki noči v naši 
župniji. G. župnik se je za obrede res 
potrudil, dal v njih del sebe in jih do-
sledno izpeljal. K veličini dogajanja so 
pridali cerkveni pevci z dodelanim pe-
tjem pod vodstvom Janje Hvala. Zelo 
lepo je bilo videti sodelovanje 18 mini-
strantov, saj je imel vsak svojo nalogo. 
Zaradi vseh sodelujočih v lepo okraše-
ni cerkvi smo lahko obrede dojemali še 
bolj doživeto. Novost je bilo letos tudi 
ročno izvezeno banderce nad Božjim 

grobom, darilo rojakinje Oreharjeve 
Marije iz Nemčije. Velikonočno tri-
dnevje se prične s četrtkovo sv. mašo, 
ko se spominjamo Jezusove zadnje 
večerje in trpljenja v vrtu Getsemani. 
Prizor Jezusove ponižnosti umivanja 
nog apostolom je tudi župnik ponazo-
ril z umivanjem nog šestim možem. Po 
sv. maši smo ostali s trpečim Jezusom 
še pri bdenju do devete ure. Velikonoč-
ni petek je dan Jezusovega križanja in 
je edini dan v letu, ko ni sv. maše, se pa 
zvečer opravlja obred. Čez dan se več-
krat ustavimo v cerkvi in premišljuje-
mo o Jezusovem trpljenju. Ob treh, to 
je ura Njegove smrti, je bil v cerkvi kri-

žev pot. Velika sobota je dan pričakova-
nja. Ob šesti uri zjutraj je bil blagoslov 
ognja, ki so ga verniki množično prišli 
iskat in ga odnesli na svoje domove, da 
bi na njem pripravili jedi velikonočne-
ga žegna. Popoldanski blagoslov blago-
slov jedil je potekal v vseh treh gorjan-
skih cerkvah. Velikonočna vigilija, to je 
večer pred velikim praznikom, ne spa-
da več k veliki soboti, ampak že k ne-
delji Jezusovega vstajenja, ko svetloba 
velike noči premaga temo greha. Tako 
smo zvečer že obhajali vstajenjsko sv. 
mašo, ki je bila polna radosti, bogatega 
petja in lepega sodelovanja.  

Velikonočna procesija je bila le-
tos zaradi močnega vetra brez bander, 
praporov in nebesa, zaradi česar pa ni 
bila nič manj veličastna. Jezusa v Naj-
svetejšem zakramentu smo ponesli 
izven cerkvenih zidov. Procesijo je po-
leg cerkvenih pevcev s svojim igranjem 
bogatila gorjanska godba, za kar smo 
ji iskreno hvaležni. Pri velikonočni sv. 
maši je bilo zaznati prisotnost vstalega 
Jezusa in tako je bil trud vseh sodelu-
jočih poplačan. 

 » Župnija Gorje

Blagoslov beganc pri kapeli sv. Jurija
Na cvetno nedeljo je bil  tudi le-

tos blagoslov beganc. Dvakrat pred 
župnijsko cerkvijo, v nedeljo ob 
osmih zjutraj pa pri kapelici sv. Ju-
rija. Čeprav smo za to dolgoletno 
tradicijo bili zadnji dve leti prikraj-
šani zaradi koronskih omejitev, se 
je letos pri blagoslovu vseeno zbralo 
lepo število vernikov. Cvetna nede-
lja je uvod v veliki teden, ko se spo-
minjamo zadnjih dni Jezusovega 
zemeljskega življenja. Tako se pri 
sv. maši bere daljše poročilo o Jezu-

rej v živo in istočasno preko ZOOM-a.  Občini Bled in Gorje 
sta se letos pridružili projektu KUHAM DOMAče, zato smo 
v začetku leta intenzivno iskali deležnike, nabor jedi in loka-
cij za izvedbo kuharskih delavnic. Dokaj hitro smo prišli do 
dveh društev, ki si, kot smo opazili, že v svojem poslanstvu 
uspešno prizadevata za ohranjanje (prehranske) kulturne 
dediščine naših krajev. To sta Društvo žena in deklet na vasi 
občin Bled in Gorje ter KUD Zasip – aktiv žena Prgarija. Z 
delavnicami v izvedbi društva podeželskih žena smo že za-
čeli. Konec marca smo na kmetiji Pazlar v Mlinem pri Bledu 
izvedli velikonočno delavnico, kjer smo pripravljali kvašene 
ptičke in barvali pirhe. Delavnico sta vodili gostiteljica, ga. 
Marija Pazlar, in predsednica društva Maja Ambrožič. Čla-
nice društva so 10. 4. 2022 sodelovale na otvoritvi novega 
Medgeneracijskega centra Vezenine na Bledu. Za obisko-
valce so pripravljale drobnjakove ocvrtke in močnik. Zadnjo 

soboto v maju  (28. 5. 2022 od 11.00 do 13.00) pa pripravlja-
mo dogodek, ki smo ga poimenovali »Kulinarična izmenja-
va na Homu«. Na prostoru pred okrepčevalnico Jurček pri 
Sv. Katarini nad Zasipom bosta omenjeni društvi združili 
moči. Kot smo lani s tepko povezali lokalni skupnosti Rateč 
in Podbrezij, bomo letos na Homu povezali lokalni skupno-
sti gorjanske in blejske občine. Članice KUD Zasip – aktiv 
žena Prgarija bodo izdelovale tepkine krapce in ohrovtove 
zvitke, članice društva podeželskih žena pa jurjevo kapo in 
praženec. Delavnice v blejski in gorjanski občini se izvajajo 
le v živo. Nekaj delavnic z obema društvoma sledi tudi jese-
ni. Nekaj jih bomo izvedli na prostem, nekaj pa v prostorih 
Medgeneracijskega centra Vezenine na Bledu. Se vidimo za-
dnjo majsko soboto na Homu in ob dobri domači hrani po-
vemo še kaj več. 

 » Ambrož Černe, RAGOR

sovem trpljenju ali pasijon. Ob koncu 
ponesemo blagoslovljene begance na 
svoje domove in do bližnjih, ki jih sami 
ne morejo nesti. Ta blagoslov nas varu-
je pred ujmami in spominja na Jezusov 
prihod. 

Gorjanske begance so narejene po 
ustnem izročilu iz 9 vrst lesa, ki po-
nazarjajo Jezusovo trpljenje. Močno 
ogrodje je iz leskovih in vrbovih šib. 
Na to ogrodje so pritrjene vejice kram-
parja (brinja), čemše, mačic, drena, be-
zga, dobrovite in bršljana. Manjkati ne 

sme vejica oljke, ki je vejica miru, in 
jo lahko vsako leto dobimo v cerkvi. 
Nazadnje navežemo jabolka in poma-
ranče. Begance v večini pripravljajo 
družine doma, možno pa je tudi obi-
skati delavnice izdelovanja beganc v 
župnišču na soboto pred cvetno ne-
deljo. Tako se mladi in manj mladi 
lahko priučijo postopka izdelave in se 
s tem ohranja to ustno izročilo.  

 » Župnija Gorje
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Rejništvo
Rejništvo je oblika družinsko-pravnega varstva otrok, 

pri kateri otroka namestimo v drugo družino, kjer zanj skr-
bijo osebe, ki niso njegovi starši. Pri rejništvu ne gre le za to, 
da takšnemu otroku najdemo nadomestno družino, temveč 
gre tudi za odgovornost, da mu najdemo družino, v kateri bo 
pridobil pomembno družinsko izkušnjo, ki jo je težko dobiti 
drugje. Obenem se trudimo odpraviti vzroke, zaradi katerih 
je otrok v rejništvu, in ga vrniti v domače okolje. O namesti-
tvi otroka v rejništvo odloča sodišče, potek rejništva pa spre-
mlja Center za socialno delo. 

CSD Gorenjska – Enota Radovljica trenutno spremlja 
rejništvo za 18 otrok, ki so nameščeni v rejniške družine po 
vsej Sloveniji. Ocenjujemo, da bi za naše območje potrebo-
vali vsaj dve novi rejniški družini. 

Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje rejni-
ške dejavnosti se začne z oddajo vloge v CSD. Da otrokom 
lahko zagotovimo rejniško družino, moramo nenehno skr-
beti za zadostno število usposobljenih rejniških družin in 
intenzivno delati za pozitivno promocijo rejništva.
Izzivi rejništva

Ena največjih težav na področju rejniškega sistema je po-
manjkanje rejniških družin za nameščanje otrok, ki začasno 
krajši ali daljši čas ne morejo bivati v družini. Včasih gre za 
nujne situacije, ki terjajo hitro nameščanje otrok v rejniško 
družino, zato je zelo neugodno, če takrat ni na voljo razpolo-
žljivih rejniških družin. Včasih pa gre za nameščanje otrok 
s posebnimi potrebami, za katere center išče družino, ki bo 
tem potrebam kos in se bo pripravljena spopasti z večjimi 
izzivi, zahtevami.

Zato je zelo pomembno, da ima center na voljo več pro-
stih rejniških družin z različnimi kompetencami in mo-
žnostmi skrbeti tudi za otroke z večjimi izzivi. Strokovni 
delavci na centrih za socialno delo zelo cenimo poslanstvo 
rejnikov, ki ga opravljajo v družbi. Verjamemo, da obstajajo 
družine in posamezniki, ki si želijo skrbeti, vzgajati, poma-
gati otroku, za katerega matična družina ne more poskrbeti 
in ki so pripravljeni poskrbeti za otroka v določenem delu 
njegovega življenja in tako prispevati k dobri osebni izku-
šnji, ki bo ugodno vplivala na otrokov razvoj.

Zato bi radi nagovorili vse ljudi, ki jim je blizu misel ali 
želja pomagati otroku k zdravemu odraščanju, da se oglasi-
jo na Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Radovljica, 
Gorenjska cesta 19, kjer smo jim na voljo s podrobnimi in-
formacijami in izkušnjami. Za več informacij pokličete stro-

kovno delavko Tanjo Bregant na telefonsko št. 04 537 14 00 
in se naročite za osebni pogovor. Osnovne informacije o rej-
ništvu so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Skupnosti 
centrov za socialno delo.

Spodaj pa si lahko preberete razmišljanje ene od naših 
rejnic:
Zakaj sem rejnica?

Najprej sem dobila spodbudo od strokovne delavke, naj 
se udeležim usposabljanja.

To sem opravila, tudi moj mož je šel zraven. Pridobila 
sem nov pogled na družino in nova spoznanja. Moja prepri-
čanja od prej, da je človek vrhunec in sestavni del stvarstva, 
so se samo še utrdila. Že prej sva živela trdno povezana z na-
ravo. Doma se ukvarjava s kmetovanjem na ekološki način. 
Negujeva spoštovanje do vsega, kar obstaja. Vse je tako lepo 
ustvarjeno, le človekov odnos kvari to lepoto. Torej se mora-
mo potruditi za svoj odnos. Če se trudim za zdravo zemljo, 
za vse živo v njej, za dobro in neonesnaženo hrano, za do-
bro počutje živali, se lahko potrudim tudi za človeka. Toda 
kako? Kako naj dam svoj prispevek človeku, družbi? V svoji 
majhnosti nimam možnosti in znanja za nastopanje in pre-
pričevanje soljudi. Tako je nastopil čas, ko sva dozorela za 
rejništvo. Z najinimi biološkimi otroki sva se pogovarjala o 
tem. Čas, ko sva čakala na otroka, je bil podoben kot v noseč-
nosti. Otrok je že tu, le poznaš ga še ne. Ko so nam sporočili, 
da triletna deklica potrebuje družino, smo šli vsi na obisk k 
njej v varno hišo. Po treh tednih je prišla k nam in zdaj je že 
osem let naša.

Obogatila je našo družino tako, kot prav vsak prinese do-
dano vrednost v hišo. Dodana vrednost ni v tem, da se ima-
mo samo lepo. Vrednost je v tem, da se naučimo nekaj nove-
ga. Vsak izziv prinese potrebo po reševanju problema.

Če imaš enega otroka, rešuješ probleme z enim; če jih 
imaš pet, se naučiš vse krat pet. Lahko rečem, da sem hva-
ležna za vse, za otroke, prijatelje, za vsa lepa srečanja, za vse 
ljudi, od katerih sem se kaj naučila.

Otroci so res naše največje bogastvo.
Kaj želim otrokom? Razumevajoče odrasle. Starše.
Kaj želim staršem? Da bi se čutili izpolnjeni v svojem po-

slanstvu.
Kaj je naše poslanstvo? Da vsak dan napolniš z nečim do-

brim. Skušaš biti za drobec boljši od včeraj.
 » Center za socialno delo Radovljica

Mešani posevki in sosedstvo rastlin
S premišljeno, načrtovano setvijo 

in sajenjem na stalno mesto se lahko 
izognemo pojavu in širjenju mnogih 
bolezni in škodljivcev, hkrati pa poskr-
bimo za rodovitnost tal in povečamo 
pridelek. V ta namen v vrtovih z upo-
števanjem kolobarja poskrbimo tudi 
za dobro sosedstvo rastlin, sadimo tudi 
mešane posevke. Namen sajenja me-
šanih posevkov je v tem, da s svojimi 
izločki preko listov in korenin ugodno 
vplivajo na rast in razvoj sosednjih ra-
stlin. Zagotovo vsi sadimo skupaj ko-
renček in čebulo, saj ena rastlina drugi 
odganja muho, korenček odganja če-
bulno muho, čebula korenčkovo muho. 

V maju na stalno mesto sadimo 
plodovke (paradižnik, papriko, jajče-
vec, bučke, kumare, melone, lubenice), 
stročnice (nizki in visoki fižol), nekate-
re kapusnice (brokoli, ohrovt, cvetačo, 
redkvico, zelje), sladki krompir, še ve-
dno je čas za setev korenovk in gomolj-
nic (korenček, peteršilj, zelena, kole-
rabico, brstični ohrovt, rdeča pesa). 
Toplotno zahtevne rastline iz skupine 
plodovk in stročnic ter sladki krompir 
sadimo v drugi polovici meseca maja. 

Zasaditev vedno predhodno načr-
tujemo, tako kumare sadimo ob por, 
zeleno, grah, nizki fižol in čebulo, ena-
ko velja za bučke, ob katerih uspevajo 
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Vpis učencev v Glasbeno šolo Radovljica
V Glasbeni šoli Radovljica pripravljajo nov vpis. Petletni 

otroci se lahko vpišejo v predšolsko glasbeno vzgojo, šestle-
tniki pa v glasbeno pripravnico. Otroci, stari sedem let, se 
lahko vpišejo v učenje inštrumentov in petja. 

Za vse tiste, ki jim je pri srcu ples in so starejši od 6 let, je 
na voljo plesna pripravnica in balet, ki ga izvajajo v čudoviti 
plesni dvorani radovljiške graščine.

Za program predšolske glasbene vzgoje, glasbene pri-
pravnice, plesne pripravnice in balet otroci preizkusa glas-
benih oz. plesnih sposobnosti ne opravljajo.

Po prvomajskih počitnicah bomo začeli z zbiranjem pri-
jav za preizkus glasbenih sposobnosti, in sicer elektronsko 
preko povezave na spletni strani šole od 3. do 15. maja 2022. 

Sprejemni preizkusi bodo potekali skladno z uredbo o iz-
vedbi sprejemnih preizkusov na šoli 20. in 21. maja 2022, po 
razporedu, objavljenem na naši spletni strani. 

Vpis učencev, ki bodo uspešno opravili sprejemni pre-
izkus glasbenih sposobnosti, bo potekal v tajništvu šole od 
2. do 10. junija 2022. Sprejeti učenci bodo o sprejemu pisno 
obveščeni. Rezultati sprejemnih preizkusov bodo objavljeni 
na oglasni deski šole in na spletni strani šole. 

Več informacij o vpisu najdete na spletni strani Glasbene 
šole Radovljica: www.gs-radovljica.si. 

 » Glasbena šola Radovljica

Koncert Mariji

‘Majske trave, majske rose, majski dan. Šmarnic bisernih 
dehtenje, rajskih ptičic žvrgolenje. V slovenskem srcu maj-
nik, Marijin mesec ...’

Čudovit pomladni mesec maj nam v spomin vedno znova 
prikliče šmarnice in nepozabne melodije, posvečene Mariji. 
Tenorist Klemen Torkar in Citrarska skupina Kulturnega 
društva Ihan tako tudi letos pripravljamo tradicionalno tur-
nejo koncertov, poimenovanih preprosto Mariji ... Na kon-
certih bomo poslušalcem predstavili poznana klasična dela 
skladateljev različnih obdobij (Orff, Durante, Mozart, Vival-
di, Schubert, Caccini, ipd.) v zanimivih priredbah za citre in 
glas ter izbor najlepših pesmi, posvečenih Mariji. 

Gostovali bomo v cerkvah širom Slovenije, predvsem pa 
se veselimo nastopa v domačem kraju pevca Klemena Tor-
karja, v Gorjah. Koncert bo v soboto, 21. maja 2022, po ve-
černi sv. maši, v župnijski cerkvi sv. Jurija. Na koncertu 
se nam bo pridružil ženski pevski zbor Jutro iz župnije Ihan 
pod vodstvom zborovodje Luka Štiftarja. Lepo povabljeni!

 » KD Ihan, foto: Andraž Gregorič

tudi paradižnik, špinača, bazilika in 
rdeča pesa. Poleg fižola sadimo paradi-
žnik, krompir, solato, redkvico, redkev, 
rdečo peso, zeleno in kapusnice, ne-
primerne sosedske rastline so čebula, 
česen in grah. Najbolj priporočljive ra-
stline ob papriki so blitva, špinača, red-
kvica, kumara, solata, česen in kolera-
bica, ne sadimo pa zraven fižola. Ob 
paradižniku pa so lahko poleg česna še 
čebula, bučke, korenček, peteršilj, fižol, 
zelena, por, špinača, ob koncu poletja 
tudi radič. Čebula kot sosedskih rastlin 
ne prenese graha, fižola, pora in večine 
kapusnic. Ob kapusnice sadimo zeleno 
in paradižnik z namenom prepreče-
vanja pojava kapusovega belina. V ko-
likor omenjenih dveh rastlin ne bomo 
sadili ob  kapusnice, jih pokrijemo z 
agrokopreno, da samičke kapusovega 
belina ne bodo mogle odlagati jajčec na 
spodnjo stran listov. Solata, korenček 
in zelje so primerne rastline za sajenje 
ob poru. Ob krompirju lahko sadimo 
jagode, večino kapusnic; glavnati in br-
stični ohrovt, brokoli, kolerabico, zelje, 
špinačo ter zelišča. Zelišča poskrbijo 
za boljši okus sosednjih rastlin, priva-

bljajo pa tudi številne opraševalce. Iz-
hlapevanje vlage iz tal poleg zastiranja 
zmanjšamo s sajenjem rastlin, ki imajo 
veliko listno maso. V kolikor imamo 
na voljo pepel, ga posujemo po čebul-
nicah, pri česnu preprečuje nastanek 
glivičnih bolezni. Zraven česna nikoli 
ne sadimo stročnic. 

Nekatere rastline pa privabljajo 
škodljivce, torej delujejo kot feromon-
ske vabe, kot  npr. žametnica privablja 
polže, kapucinka uši. Uši moramo nuj-
no zatirati, saj poleg izsesavanja celič-
nega soka prenašajo tudi viroze. Zago-
tovo ste nekateri že posadili balkonske 
rastline, vendar s prestavljanjem na 
balkone še malo počakajmo, da mine 

nevarnost pozebe. Prvo dognojevanje 
balkonskih rastlin izvedemo tri tedne 
po presajanju. Izrednega pomena je 
zalivanje rastlin z raztopino kvasa. Že 
ob samem vegetativnem razmnoževa-
nju lončnic s potaknjenci se je zaliva-
nje z raztopino kvasa izkazalo za zelo 
učinkovito, tako pri večjem razvoju 
korenin kot tudi z večjim številom 
novo razvitih listov v primerjavi z za-
livanjem s samo vodo. Receptura za 
kvasno raztopino je preprosta, v 10-li-
trsko zalivalko damo 42 g kocko kva-
sa, dobro premešamo, da se raztopi in 
pustimo stati preko noči. Zalivamo po 
koreninah enkrat tedensko. Nekateri 
za zalivanje uporabijo tudi kavno raz-
topino, v tem primeru je slabost ta, da 
se kavna usedlina zgosti in zgornji del 
substrata se zaskorji. V maju je čas za 
odstranjevanje dvoletnic, na vrtove, 
v okrasne grede in na grobove sadimo 
enoletnice. V vrtovih in na poljih bodo 
dobrodošle tudi medonosne rastline, 
ki bodo poskrbele za pisanost vrtov in 
pašo čebelam.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Odbojkarski memorial
Odbojkarji ŠD Gorje, kot da bi se bali številke 13, smo 

do sedaj izvedli 12 tradicionalnih Miklavževih turnirjev in 
zadnji dve leti se nam je na opravičilo podpisal covid. Da ne 
bi bilo letošnje leto enako neaktivno, smo raje pričeli aprila. 
V počastitev naših prezgodaj preminulih soigralcev smo se 
zbrali 9. aprila v telovadnici Osnovne šole Gorje, na memori-
alnem turnirju Riko-Vinko-Janko-Anaya-Marjana.
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30 igralcev se je nabralo. Po 6 je bilo Gorjancev in Jeseni-
čanov, 4 iz Zasipa, po 3 iz Kranja in Dolenjske, po 2 iz Rečice 
in Bohinja ter po 1 z Bleda, Radovljice, Dobrave in Ljubljane. 
Z obiskom nas je počastilo okrog 30 gledalcev. Med njimi sta 
bila 2 dvoletna vnučka in 90 let starejša babica Maruša Noč. 
Sodniško delo je odlično opravil Andrej Polajnar z Bleda. 

Ekipe smo žrebali in sicer 6 po 5 igralcev. Vsaka ekipa je 
imela nosilca, kapetana, po katerem se je tudi imenovala. 
Vsaka ekipa je igrala z vsako, torej je bilo 15 tekem. Nato so 
odigrali polfinale, 1. s 4. in 2. s 3. po točkah, ki so jih prislužili 
z zmagami v rednem delu, na koncu pa še zmagovalca med 
seboj za finale. Zmagala je ekipa Tomaža Pintarja z Rečice. Z 
njim so igrali Robi Prešeren, Urška Kalan, Mirč iz Dolenjske 
in Franci Šmit. Druga je bila ekipa Andreja Sodja iz Bohinja 
in tretja ekipa Juša Hledeta z Jesenic. 

Da se prosti igralci niso dolgočasili in da so se lahko tudi 
nekateri navijači športno udejstvovali, smo odigrali kar ne-
kaj tekem v namiznem tenisu, se podružili ob spremljanju 
tekmovanja in igri z malimi obiskovalci. Ko smo zaključili 
s tekmovalnim delom, smo se preselili v Gorjanski dom na 
razdelitev in pogostitev. 

Kar prehitro nam je minil dan. Na koncu smo družno 
ugotovili, da se moramo zahvaliti vsem udeležencem, ki so 
poskrbeli za odlične prigrizke, pijačo in dobro večerjo, Špor-
tnemu društvu Gorje, občini in osnovni šoli za pomoč, igral-
cem, sodniku in obiskovalcem za športen odnos in čudovit 
dan, predvsem pa, da se veselimo decembra, ko bomo nada-
ljevali z Miklavževo odbojkarsko tradicijo.

 » Zdenka Repe
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Prireditev 100 let Športnega društva Gorje  
in Zvezde na snegu

Prav posebno čaroben je bil sobotni večer, 2. aprila, 
prazničen za Gorje in gorjanski šport. Končno smo lahko 
izpeljali prireditev, ki smo jo zaradi omejitev že nekajkrat 
prestavili. Ker nam tudi tradicionalnega zimskega koncer-
ta ni bilo dano spraviti pod streho, smo združili obletnico in 
Zvezde, in tako imeli kar dve prireditvi v eni.

Prireditev sta povezovala uigran par Nenad Pilipovič in 
Mateja Erman Repe. S pozdravnimi besedami so nas nago-
vorili predsednik društva Grega Repe, župan Peter Torkar, 
predsednik zbora za tek na smučeh pri SZS Roman Beznik in 
predsednik zbora za biatlon Blaž Repinc. Posamezne sekcije 
je predstavila Zdenka Repe, našo najbolj prepoznavno, teka-
ško-biatlonsko sekcijo, pa njen vodja Tomaž Žemva. Medse 
smo povabili tudi našega najstarejšega slovenskega olim-
pionika, poskočnega mladeniča pri 82 letih, gospoda Miro-
slava Cerarja. V imenu Olimpijskega komiteja Slovenije je 
društvu izročil posebno priznanje za okroglo obletnico. Da 
nismo le govorili, pa so s prelepimi melodijami in ubranimi 
glasovi poskrbeli naši glasbeni gostje, vokalna skupina Lip 
Bled in duet Janje Hvala in Darka Petermana ob spremljavi 
harmonike Jerneja Valanta. 

Podelili smo tudi posebna priznanja. Za vrhunske špor-
tne dosežke so jih prejeli vsi trije udeleženci olimpijskih iger 
iz vrst našega društva, Eva Urevc, Miha Dovžan in Miha Li-
čef. Bronaste plakete Športnega društva Gorje so prejeli Ma-
rija Jakopič, časomerilska skupina Timing Gorje, Zdravko 
Zalokar, Renata Ambrožič, Lojze Noč in Janez Hudovernik. 
Dobitniki srebrnih plaket so bili Feri Černi, Zdenka Repe, 
Matjaž Ličef in Miro Zalokar. Žlahtne zlate plakete so pre-
jeli Vinko Rožič, Pavel Kobilica, Boris Kozinc, Vinko Kobal 
in vokalna skupina Lip Bled. Medse smo sprejeli tudi dva ča-
stna člana, Nenada Pilipoviča in Janija Žnidarja. 

Malo društev je, ki se lahko pohvalijo s tako dolgo tradici-
jo. Sto let je dolgo obdobje. Koliko se je v tem času izmenjalo 
članov, tekmovalcev, trenerjev, predsednikov, podpornikov 

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije  
Športnega društva Gorje

Zaključek zimske sezone
Pa smo dočakali tudi konec sezone v teku na smučeh. V 

nedeljo, 10. aprila, se je z zadnjo tekmo sezone, tekmo me-
šanih štafet, tudi uradno zaključila letošnja zimska sezona. 
Kot se spodobi, smo jo zaključili v Planici. Tekma je bila bolj 
za šalo kot zares, a navijači nismo bili nič manj glasni. Eki-
po je sestavljalo 5 tekmovalcev: en starejši (starš/trener/
sodnik/funkcionar), po en tekmovalec in tekmovalka iz 
starejših kategorij in dva iz mlajših kategorij. Štart štafet je 
bil skupinski, da je bilo še bolj zabavno, pa so vsi člani posa-
mezne štafete tekli z istim parom smuči in imeli eno štartno 
številko. Naš trener Domen je premišljeno sestavil kar štiri 

Sedmošolka Ina Sekne petkratna državna prvakinja v plavanju,  
domov se je vrnila s šestimi kolajnami

Pomladno državno prvenstvo za 
deklice in dečke, ki je aprila potekalo 
v Mariboru, je bilo za radovljiški pla-
valni klub in trenerja Anžeta Pretnarja 
ponovno izjemno uspešno. Ina Sekne, 
sedmošolka Osnovne šole Gorje, je 
postala petkratna državna prvakinja, 
domov pa je prinesla še eno srebrno 
medaljo. Noben gorjanski športnik do 
sedaj še ni naenkrat osvojil toliko me-
dalj na kakšnem državnem prvenstvu. 

Ina na teden preplava najmanj 40 
km, tri dni v tednu trenira dvakrat na 
dan, zjutraj pred poukom in še po-
poldne, če ni tekmovanj, je njen edini 
prost dan v tednu nedelja. Poleg tega je 
še odlična učenka. 

V disciplinah 200, 400, 800 m pro-
sto, 50 in 100 m prsno je postala dr-
žavna prvakinja, v disciplini 200 m 
prsno pa je bila druga. Kako so pote-
kale priprave? »Priprave so se začele 
s treningi dvakrat dnevno, kar je bilo 

zelo naporno, saj sem takoj po tre-
ningu morala v šolo, nato pa spet na 
trening. Na treningih smo se posvetili 
predvsem tehniki, obratom, štartom in 
šprintu,« pravi Ina, ki plavanje trenira 
osmo leto. Čeprav je stara šele 13 let, 
seveda ni več med mlajšimi. »Ko sem 
bila mlajša, se mi je zdelo, da nikoli ne 
bom dosegla rezultatov, ki so jih takrat 
dosegali starejši tekmovalci in tekmo-
valke, zdaj sem pa v bistvu razočarana, 
če sem kdaj tretja.« 

Pravi, da ji je bilo na državnem 
prvenstvu jasno, da so zmage v pro-
sti tehniki, čeprav je bila konkurenca 
dobra, njene. »V prsnem slogu sem se 
morala zelo potruditi, kar malo treme 
sem imela,« priznava.

Zdaj jo prvič v življenju čakata dve 
tekmi v tujini, najprej v Banja Luki, 
avgusta pa še v angleškem Coventryju, 
kamor gre na svetovno šolsko prven-
stvo. »To bo prvenstvo za otroke od 7. 

do 9. razreda, tako da bom najmlajša«. 
Na obeh tekmah bo Ina preverila svoje 
plavalno znanje in hitrost tudi v med-
narodni konkurenci. 

 » RP, foto Vita Sekne

… Gre za zgodovino uspehov in padcev športnih zanesenja-
kov iz majhnega slovenskega kraja z velikim imenom. Ob 
tej priložnosti smo izdali tudi knjigo Proti vrhu, kjer smo 
se spomnili vseh velikih imen, vseh junakov, mejnikov in 
zgodb. Zgodovina športnega društva je v resnici zgodovina 
gorjanskega športa. Pot od tistega usodnega dne leta 1921 
je v knjigi lepo opisana. Takrat so zapisali, da bomo v Gor-
jah odslej gojili šport za staro in mlado in nekoč krojili sam 
svetovni športni vrh. Raznolikost športov krasi in bogati 
športno društvo, sekcije, ki se z leti malo spreminjajo, širi-
jo zdrav in športni duh. Naše največje bogastvo pa so otroci, 
naš podmladek, ki mu je treba omogočiti razvoj talentov in 
ga zaščititi pred pastmi sodobne družbe.

In kaj je lepšega kot na oder povabiti vsakega tekmoval-
ca po imenu in oder postane premajhen za vse? Ne, ni malo 
tekmovalcev, kot ni malo uspehov, kot ni malo pretečenih 
kilometrov, kapljic znoja, nasmehov in težko prisluženih 
priznanj. Na koncu smo se družno zahvalili vsem podporni-
kom, prijateljem in somišljenikom. Nazdravili smo na pre-
teklih 100 let in se veselili prihodnjih, ki nas še čakajo. Pot 
navzgor, proti vrhu, je odprta!

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje
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4. 6. 2022
ob 20.00

Folklorna skupina ZKUD Tine Rozanc

Festivalna dvorana Bled

71. letna produkcija

Rezervacija in prodaja vstopnic: 
Mojekarte.si | info@td-bled.si | 04 574 11 22

Kreativa izziva se je uspešno začela
V sodelovanju z Občino Gorje in Razvojno agencijo 

Zgornje Gorenjske smo v marcu uspešno zagnali projekt 
Kreativa izziva Gorje. Projekt je namenjen mladim, ki želijo 
nadgraditi svoje komunikacijske veščine ali pa samo odkri-
ti prostor, kjer se bodo lahko svobodno izražali. Mentorji 
iz Kulturno-umetniškega društva Kamot iz Zasipa smo se 
odločili, da se s to potrebo spopademo s kreativnostjo. Naša 
misija je bila, da za mlade pripravimo pravi mali kreativni 
poligon, kjer bodo na koncu s svojo ustvarjalnostjo pripra-
vili gledališko predstavo. Zato smo v prvem mesecu delav-
nic mlade peljali v svet gledališke improvizacije. Impro je 
oblika gledališča, kjer nastopajoči ne uporabljajo scenarija. 
Prizore in zgodbe si morajo izmisliti v trenutku, ko stopijo 
na oder pred gledalce. Gledališka improvizacija je tehnika, 
ki se jo lahko naučimo in s sabo prinese veliko zanimivih 
orodij, katere lahko vsak uporabi v vsakdanjem življenju. 
Najpomembnejši orodji sta zagotovo igrivost in domišljija, 
ki ju mora improvizator imeti vedno oprtane za pasom, ka-
dar stopi na oder pred gledalce. In velikokrat se zgodi, da im-
provizator bolj igrivo in z veliko večjo mero domišljije hodi 
naprej tudi v svojem vsakdanjem življenju. Impro pa je tudi 
odličen način, kako narediti prve korake v svet gledališča. Po 
končanem obdobju gledališke improvizacije pa mladi nada-
ljujejo s pripravljanjem avtorske gledališke predstave, ki bo 
svojo premiero dočakala konec oktobra. Se že veselimo!

 » Mark Džamastagič, KUD Kamot Zasip

Balinarji so začeli s sezono

V petek, 22. aprila, smo se balinarji prvič v letošnji sezoni 
zbrali na balinišču v R'čic. To srečanje in trening smo že tež-
ko pričakovali. Prišli so skoraj vsi člani balinarskega kluba, 
ki že dolga leta prispevajo k gorjanskemu balinanju.

Letošnja zima je bila skopa s snegom, vendar ni skopari-
la z nizkimi temperaturami in mrazom. Prav tako je sedaj v 
Gorjah čas velikih sprememb glede cestnih del in dostop do 
balinišča je bil skoraj nemogoč.

Ravno zato "balin placa" nismo mogli urediti prej. Veliko 
je dela, preden je balinišče pripravljeno: večkrat smo morali 
pobrati odpadlo listje in veje, dobro pograbiti steze, nasuti 
nov pesek, res velikokrat povaljati in nasoliti steze. Tudi či-
stilno akcijo s pobiranjem odpadkov smo opravili.

Balinišče je pripravljeno za treninge, turnirje in ligo nad 
55 let. Torej, vabljeni vsi novi člani, mladi in stari, ženske in 

gorjanske ekipe, ki so se spopadle z zahtevno progo, slalom-
sko vožnjo, legendarnim spustom navzdol, kroženjem okrog 
avtomobilskih gum in podobnimi ovirami. Ekipa Gorje 1 je 
na koncu za las, v res epskem zaključnem šprintu, osvojila 
2. mesto, v sestavi Matej Poklukar, Jošt Mulej, Tjaša Skubin, 
Ožbej Repe in Mirjam Tomaževič. 

Po tekmovalnem delu je sledila podelitev pokalov za ce-
lotno sezono in tam smo pokazali, kam spadamo. Lepo šte-
vilo naših tekmovalcev je sezono zaključilo na prvih treh 
mestih in se povzpelo na najvišje stopničke. Med mlajšimi 
deklicami je Mirjam Tomaževič dosegla končno 2. mesto. 
Neža Larisi je bila 6., Ema Žemva 8., Tadeja Žemva 17., Neža 
Bijol 23., Julija Medja 34. in Katja Poklukar 36. Pri mlajših 
dečkih je Matic Srečko Mozetič zaključil na 7. mestu, Jošt 
Pogorevc je bil 12., Jakob Poklukar 13., Jakob Gomilar 19., 
Jošt Karlin 30., Matija Korošec in Luka Karlin 34. V kate-
goriji starejših deklic je bila Živa Bijol 4., Meta Mozetič 10., 
Špela Lipovec 17., Tara Torkar 23., Julija Ambrožič 37. Med 
starejšimi dečki pa so bili rezultati naslednji: Ožbej Repe 8., 
Bor Omejc 12., Timotej Žemva 17., Jure Larisi 31., Lovro Ko-
šir 35., Jure Gačnik Rituper 45. V kategoriji mlajših mladink 
je Mina Repe suvereno zmagala, Nina Golob je dosegla 24. 
mesto. Med starejšimi mladinkami je Tjaša Skubin zasedla 
2. mesto, Zala Repe pa 8. mesto. Pri starejših mladincih je 
bil Ožbe Mulej 4. in Aljaž Omejc 12. V kategoriji juniorjev je 
Jošt Mulej z veliko prednostjo zmagal. Med članicami je bila 
Petra Race 4., med člani pa je bil Miha Ličef 2., Miha Jan 8., 
Domen Potočnik 9.

Sledilo je še druženje ob jedači in pijači, kjer smo kovali 
načrte za novo sezono. Sedaj je pred nami mesec dni počitka, 
da si malo oddahnemo, potem pa nas že čakajo treningi in 
priprave.

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje

moški – pridružite se našim srečanjem! Treningi so skoraj 
vsak dan, od 16h do 19h in ob nedeljah od 9h do 12h. Ob po-
nedeljkih je balinišče zaprto.

Zelo vas bomo veseli!
 » Predsednik Mitja Justin
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*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON MAJ 
2022

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

Trgovine:

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

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

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

NA SVEŽE MESO

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.
Kupon velja v maju 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

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

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com

POGREBNA SLUŽBA 
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Anka Zima s.p.       Klemen Zima s.p.

Slaščičarna Zima  |  Grajska 3, Bled
tel.: 04/ 574 16 16  |  E: info@slascicarna-zima.si
www.slascicarna-zima.si  |        slaščičarna zima

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373
info@integral-avto.si, www.integral-avto.si
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PRIREDITVE, OGLASI

KOLEDAR PRIREDITEV
• Tradicionalna prireditev za starše »TA ROŽA JE 

ZATE« 
v četrtek, 19. maja ob 18. uri v telovadnici OŠ Gorje

• 14. TRADICIONALNI ŠIMNOV POHOD v orga-
nizaciji Jamarskega društva  
v soboto, 21. maja; zbor ob 09.00 pri Kunavcu v Krnici

• Koncert MARIJI … 
v soboto, 21. maja po večerni sveti maši ob 19. uri v 
cerkvi sv. Jurija v Zgornjih Gorjah 
Nastopajoči: Klemen Torkar, Citrarska skupina Kul-
turnega društva Ihan, Ženski pevski zbor Jutro 
Vstopnina: prostovoljni prispevki

POGREBNE STORITVE

NOVAK
Anton Novak d.o.o. 
Hraše 19,  Lesce
www.anton-novak.si

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

aranžmaje ter aranžiranje daril. 
Velika izbira sveč.

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

NOVO   NOVO   NOVO   NOVO

CVETLIČARNA NOVAK 
pri pokopališču na Bledu

prevozi in ureditev pokojnikov 
ter pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

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


