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Pomoč pri gašenju požara na Krasu 2022
Za požar, ki je na slovenskem in 

italijanskem Krasu izbruhnil 15. 7. 
2022 in zajel večje travnate površine, 
grmičevje in gozd, je bil že 17. 7. 2022 
aktiviran državni načrt za velike poža-
re v naravi. Na podlagi načrta je bila za 
pomoč pri gašenju zaprošena tudi Ga-
silska zveza Gorenjske. Pozivu smo se 
21. 7. 2022 odzvali člani PGD Podhom 
in PGD Gorje.

Večer pred odhodom smo pripravili 
opremo, primerno za gašenje požarov 
v naravi. Na zboru enot Gorenjske v 
Kranju ob 4.00 smo predali naše po-
datke vodstvu gorenjskega kontingen-
ta, katerega vodja je bil Tomaž Vilfan, 
namestnik Janez Koselj in vodja enot 
GZ Bled – Bohinj Silvo Režek. Iz Kra-
nja je proti Krasu krenil konvoj okoli 
70 gasilskih vozil. Konvoju, ki je bil na 
avtocesti dolg okoli 4 km, so se na pri-
ključku Logatec pridružila še vozila iz 
okolice Žirov. Konvoj je na zbirno me-
sto v Vrtojbi prispel nekaj pred 7.00. 
Med čakanjem na nadaljnja navodila 

smo dobili prvi občutek, da se približu-
jemo požaru – dobro je bil viden oblak 
dima in čutil se je vonj po pepelu. Po 
zaslugi dobro organiziranega zbirne-
ga mesta smo se prve enote že ob 7.20 
odpravile na mesto intervencije. Kot 
del enot Gorenjska 1 smo se vsi priso-
tni iz GZ Bled – Bohinj odpravili pro-
ti Kostanjevici na Krasu. Med vožnjo 
smo že videli večja področja požgane 
pokrajine, dim in vonj po pepelu je po-
stajal vedno močnejši. 

Med potjo smo v svoje vozilo PGD 
Podhom sprejeli poveljnika gorenjskih 
gasilskih enot Tomaža Vilfana in tako 
prvih nekaj ur spremljali in pomagali 
pri taktičnem razporejanju enot. Vse 
enote našega kontingenta so se razpo-
redile na cesti med krajema Kostanje-
vica na Krasu in Vojščica z nalogo, da 
preprečimo preskok požara preko ce-
ste. Sprva je bližino požara nakazoval 
dim in ob pojavu močnejšega vetra še 
leteči pepel. Na našem področju je bilo 
na obeh straneh ceste nizko grmičevje 
z nekaj listnatimi drevesi, ob cesti je 
požarni posek že izvedla nočna izme-

na gasilcev. Taktika čakanja na požar 
je bila za nas nenavadna, vendar nujna 
zaradi velikega števila neeksplodira-
nih ubojnih sredstev iz 1. svetovne voj-
ne. V dokaz so bile občasne eksplozije 
iz različnih oddaljenosti. Domačini so 
nas opozorili, da je hoja v gozd prene-
varna in da so neeksplodirane mine na 
nekaterih mestih tudi v kamnitih škar-
pah ob samih cestah.

Da se nam požar približuje, je po-
kazala tudi vedno večja aktivnost nad 
nami. Večkrat so nas preletavali heli-
kopterji in kasneje še letalo Canadier. 
Dim je postajal vedno gostejši, tako 
da smo večino časa nosili maske in za-
ščitna očala. Zaradi varčevanja z vodo 
smo šele, tik preden je požar prišel do 
ceste, z vodo namočili krošnje dreves 
in ogenj gasili šele pri oddaljenosti le-
-tega v dosegu curka vode. Na našem 
področju je požar prišel do ceste hkra-
ti v dolžini nekaj 100 metrov, na srečo 
»počasi« in pri tleh. Ker požara v kro-
šnjah ni bilo, smo ga brez večjih težav 
na celotni dolžini ustavili pred cesto. 

– nadaljevanje na str. 4



Gorjanc

2

OBČINSKE NOVICE, AKTUALNO

Spoštovane Občanke in Občani!
»Najlepše poti so poti, ki nas vodijo do drugih ljudi«. 

S temi besedami me je ustavila zadovoljna občanka na 
pločniku nad Mercatorjem v Sp. Gorjah. »Sedaj bom pri-
šla iz Spodnjih v Zgornje Gorje na pokopališče varno«, se 
je zahvaljevala. »Ker rada hodim, mi tudi do vasi Krnica 
ni težko obiskati prijateljico. In to po varnih poteh. Nikoli 
si nisem predstavljala, da bo v mojem življenju kraj, ki ga 
imam tako rada, ponudil moji starosti toliko priložnosti. 
Vsak dan lahko hodim in se srečujem s soobčani, s kate-
rim se skupaj veselimo in radi poklepetamo. Tako nam 
čas hitro mine in smo tudi starejši motivirani za aktivno-
sti za vsak naslednji dan in se držimo v vrhunski kondi-
ciji. Saj smo Gorjanci vrhunski tekači kajne?« se je gospa 
pošalila in s pohodnimi palicami nadaljevala pot.

Da pridemo do takšnega zadovoljstva, je bila potreb-
na najprej ideja za projekt. Naslednji pomemben in težak 
korak je bil prepričati Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo, da je pristopila k postopkom realizacije. 
Pred začetkom del je bilo potrebno naloge in obvezno-
sti opredeliti v sporazumu o sofinanciranju osnovnega 
projekta rekonstrukcije ceste z gradnjo pločnika. Tretji 
korak je bil pridobiti soglasja lastnikov ob trasi za poseg 
v njihovo lastnino ter pridobiti ostala ustrezna soglasja. 
V proračunih države in občine je bilo potrebno opredeliti 
investicijo ter jo vrednostno in časovno uskladiti. Ker se 
projekt delno financira z EU sredstvi, je morala občina 
še v tem delu časovno usklajevati, glede na pogoje sofi-
nanciranja. Za nove cevi za vodooskrbo, kanalizacijske 
cevi za odpadno in meteorno vodo in javno razsvetljavo, 
smo morali v občinskem proračunu zagotoviti dodatna 
sredstva. Ureditev plinifikacije, zemeljskih elektrovodov 
ter komunikacijskih vodov je terjalo od občine dodatno 
usklajevanje z vsemi subjekti, ki skrbijo za našteto in-
frastrukturo, da so v svojih finančnih planih zagotovili 
sredstva za izgradnjo njihovih vodov. Od leta 2014 smo 
vsak teden na občini vodili aktivnosti v povezovanju ter v 
projektnem usklajevanju vse vpletene subjekte, in danes 
lahko ugotovimo, da smo na več kot polovici izvedbenih 
del. Gradbišče je območje, v katerem je življenje popol-
noma drugačno, ker je veliko hrupa, prahu, blata, mesto-
ma ste občanke in občani brez dostopa do svojih domov.

Realizacija vseh projektov, ki se odvijajo v občini, je 
občino Gorje dvignilo med najuspešnejše občine v Repu-
bliki Sloveniji, kar je rezultat odličnega sodelovanja vseh 
vas občank in občanov. Deležni ste vse pohvale, pred-
vsem tisti, ki živite v neposredni bližini gradbišč, kot tisti, 
ki prevozimo daljše poti do svojih ciljev zaradi neizogib-
nih obvozov.

Po poteh, kjer hodimo srečujemo dobre ljudi. Veselje 
je spregovoriti besedo ali dve. Morda nas na poti čaka vez, 
ki nas bo peljala skozi življenje in nam bo še lepše. 

Ena od teh vezi je zagotovo vez med Kenijo in občino 
Gorje. Zgodila se je tako preprosto, pred Vrtom okusov 
gospe Mateje Reš med blagoslovom kapelice v posebni 
izvedbi domačega župnika Mateja Pavliča in župnika iz 
Kenije Imota Donalda.  Življenjski zgodbi gospoda Imo-
ta smo lahko prisluhnili predzadnji avgustovski  sobotni 
večer v Gorjanskem domu, ki smo ga pripravili v sodelo-
vanju z župnijsko Karitas in Kulturnim društvom Gorje. 
Turkana je okrožje v nekdanji provinci Rift Valley v Ke-
niji in je rojstni kraj gospoda Ima. V tej pokrajini prevla-
duje suša, lakota in veliko pomanjkanje. Da človek v ta-
kem okolju preživi, se mora predvsem zelo zgodaj naučiti 
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zakonitosti narave, ki je v tem delu Kenije zelo kruta. Ko se pri 
nas začnemo pogovarjati o krizi in pomanjkanju, je razume-
ti, da je tema razprave le o spremembi nadstandarda. Ko se v 
Turkani začnejo pogovarjati o krizi, je to suša, pomanjkanje 
vode, za katero umirajo živali in tudi ljudje. Ob izpovedi go-
spoda Ima smo vsi prisotni lahko začutili, da je vera v življe-
nje in imeti varno zavetje v svojem rojstnem kraju, ponos in 
velika dobrina.

Poti, ki jih gradimo, v občini Gorje niso le pločniki, ceste 
ali mostovi. So poti, kjer Gorjanke in Gorjanci kažemo veliko 
srce, vero v življenje, ljubezen do rojstnega kraja, strpnost, 
potrpljenje, ljubezen in vztrajnost. Naj bo vse to še naprej vo-
dilo k doseganju naših skupno zastavljenih ciljev.

 » Vaš župan Peter Torkar

Zbiranje vlog oškodovancev zaradi suše  
v letu 2022

Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje sta izdala na podlagi pobude Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije ter na podlagi 8. in 54. čle-
na Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list RS, 
št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) sklep, da se prične z ocenje-
vanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v 
letu 2022.

Vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pri-
delkih (priznanih kulturah), pozivamo, da do 16. 9. 2022 
oddajo obrazec 2, ki ga dobijo na spletni strani ali v spreje-
mni pisarni Občine Gorje. 

Oškodovanci izpolnjen obrazec oddajo v sprejemni pi-
sarni Občine Gorje v času uradnih ur, v občinski poštni nabi-
ralnik ali ga pošljejo na e-naslov: obcina.gorje@gorje.si.

Obrazec 2 mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
davčno številka nosilca,
naslov nosilca,
KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če 

KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, ni upravičen do 
državne pomoči,

GERK – številka GERK-a,
vrsto kulture in šifro – seznam priznanih kultur iz 

Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode,
poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti,
površino poškodovane kulture – dejanska površina 

poškodovane kulture v arih v GERK-u.
 » Občinska uprava Občine Gorje
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Zaključena dela na križišču pri Fortuni
Križišče pri Fortuni je kar nekaj 

časa ostalo neasfaltirano. Razlogov je 
bilo več. Potrebno je bilo zagotavljati 
prevoznost zaradi del in zapore na Sp. 
Lazah. Če bi takoj zaprli še križišče pri 
Fortuni, bi povsem onemogočili pro-
met do Gorij za občane Zg. Laz, Poljan 
in Kočne. Iz ločenega projekta, rekon-
strukcije državne ceste, sta se v križi-
šče navezala tudi dva jaška, zato je bilo 
potrebno počakati, da se dela najprej 
izvedejo in se asfaltira le enkrat. V na-
sprotnem primeru bi morali nov asfalt 
rezati, prekopati ter zakrpati. Na koncu 

Obnova igrišča pri Osnovni šoli
Občina Gorje je preplastila igrišče 

pri OŠ, pred vhodom v telovadnico. 
Sočasno je osnovna šola naročila novo 
konstrukcijo in koše za košarko. As-
faltiranje je že izvedeno, novi koši pa 
bodo dobavljeni in montirani v priha-
jajočih dneh. Pred začetkom novega 
šolskega leta bo učence pričakalo pov-
sem prenovljeno igrišče.

 » Občinska uprava

Zaključek del na Lazah
Dela na Spodnjih Lazah so konča-

na. Poleg rekonstrukcije ceste in obno-
ve vodovoda je bila postavljena še nova 
javna razsvetljava in položene cevi za 
električne vode. Dela na tem odseku 
se sofinancirajo iz sredstev, ki jih ob-
čina pridobi na podlagi zakona o TNP 
in morajo biti porabljena znotraj meja 
TNP.

 » Občinska uprava

Cesta na Poljanah proti  
Rokovemu mostu

Na Poljanah se izvaja asfaltiranje in 
delno tudi obnova vodovoda na lokalni 
cesti iz smeri Poljan proti Rokovemu 
mostu v smeri Podhoma. Dela na tem 
odseku se financirajo iz sredstev, ki 
jih občina pridobi na podlagi zakona o 
TNP in morajo biti porabljena znotraj 
meja TNP.

 » Občinska uprava 

pa so se pojavile še težave z dobavo as-
falta in vložili smo kar precej usklaje-
vanja in pozivov, da smo zagotovili do-
bavo. V času asfaltiranja in potrebe po 
popolni zapori smo z informatorji na 
zaporah, na vseh vpadnicah, preprečili 
prometni kaos. Dela so bila izvedena in 
projekt, ki je zagotovil navezavo fekal-
nega kanala O-2 na obstoječo kanaliza-
cijo proti Podhomu, postavitev 5 novih 
luči javne razsvetljave, obnovo vodovo-
da in vkop ostalih vodov, je zaključen.

 » Občinska uprava 
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Največja težava je bila v tem, da je zaradi gašenja na takšni 
razdalji več enotam hkrati pričelo zmanjkovati vode v cister-
nah in da nam, zaradi zaprte ceste do Kostanjevice na Kra-
su, vodstvo intervencije v tem trenutku ni moglo zagotoviti 
dostave vode. Kljub temu smo vodo prejeli pravočasno, tako 
da smo na tem mestu popolnoma pogasili požar in se skupaj 
z drugimi enotami pomaknili v smeri proti vasi Vojščica. V 
precejšnjo pomoč nam je bil tudi policijski vodni top, ki se je 
za takšen primer gasilske intervencije izkazal kot zelo upo-
raben. Po premiku smo se zopet razporedili po cesti kot pr-
vič. Tudi tu smo ob sodelovanju več enot preprečili preskok 
požara. Nadalje smo večino časa spremljali širjenje požara, 
oddaljenega od ceste, in sprotno gasili žarišča, ki so se obča-
sno pojavljala v neposredni bližini.

Preko radijskih postaj smo spremljali, da položaj ni pov-
sod tako pod nadzorom kot na našem področju. Na nekate-
rih delih so le z velikimi napori preprečili preskok požara 
preko ceste. Požar se povsem drugače in hitreje širi preko 
borovih dreves – širi se preko hitro gorečih krošenj in ne le 
po tleh. O resnosti takega scenarija govori prejeto navodilo, 
da v primeru, ko se znajdemo ob gorečih krošnjah, podro-
čje zapustimo. Požar je nedaleč od nas prišel neposredno do 
kraja Vojščica, ki ga je policija tudi evakuirala. Gasilske eno-
te so naselje uspešno obranile in stanovalci so se že zvečer 
lahko vrnili domov. 

Enote za našo menjavo so prispele okoli 21.00. S tem se 
je naše delovanje zaključilo in po odjavi na zbirnem mestu 
v Vrtojbi smo se vrnili v domače gasilske domove. Že nasle-
dnji dan so odšli na pomoč v nočni 12-urni izmeni novi čla-
ni PGD Podhom in PGD Gorje. Poleg tega, da organizacija 
gasilstva v Slovenija omogoča, da je na področju požara več 

– nadaljevanje z naslovnice

dni zapored prisotnih preko 1.000 gasilcev z ustrezno opre-
mo, me je navdušila organizacija zbiranja enot v Kranju in še 
bolj sprejem enot v Vrtojbi in kratek čas za razporeditve na 
mesto intervencije. Izredno je bilo medsebojno sodelovanje 
med enotami različnih gasilskih društev, tako prostovoljnih 
kot poklicnih, policije, Slovenske vojske, nujne medicinske 
pomoči, prevoznikov cistern z vodo, raznih društev, ki so 
nam dostavljala pijačo in hrano, gostincev, ki so zagotovili 
topel obrok, … in odziv domačinov, ki so nas še med vožnjo 
domov ob cesti spremljali z aplavzom in velikimi plakati z 
izrazi hvaležnosti.

 » Bojan Jakopič, PGD Podhom

Ali občina nasprotuje smučišču na Zatrniku?
Že nekaj časa med občani in tudi 

širše poteka razprava, ali Občina Gorje 
nasprotuje oživitvi smučišča na Zatr-
niku. Smučišče je dolgo časa samevalo 
in propadalo, dokler se pred nekaj leti 
ni ustanovilo podjetje, ki je z dvema 
nizkovrvnima vlečnicama pričelo za-
gotavljati smuko za najmlajše. Podje-
tje je vložilo tudi vlogo za sprejem od-
loka o koncesijskem aktu, po katerem 
bi pridobilo koncesijo za vse vlečnice 
na smučišču, neposredno brez javne-
ga razpisa. Po začetni razjasnitvi, da 
podjetje ne želi javno zasebnega par-
tnerstva, temveč da bo delovalo sa-
mostojno, se je pričela dolga razprava 
in usklajevanje glede vsebine odloka o 
koncesijskem aktu, ki ga je predlaga-
lo. Večina svetnikov je bila mnenja, da 
predlagan odlok ne zagotavlja zado-
stnega varstva občinskega premoženja 
in da posamezne stvari v odloku niso 
dovolj ali ustrezno opredeljene (zago-
tavljanje parkirišč, soglasja lastnikov 
zemljišč na območju smučišča ...). Kar 
na 10 sejah so svetniki razpravljali, 
odločali ali se seznanjali s postopkom. 
Aprila letos občinski svet ni sprejel 
predloga odloka, ki ga je predlagalo 
podjetje. Zaradi prepoznane želje po 

oživitvi smučišča se je občina poveza-
la z Inštitutom za lokalno samoupravo 
iz Maribora in mu naročila pripravo 
vsebine odloka, ki bo omogočal oživi-
tev smučišča in bo pripravljen v skladu 
z veljavno zakonodajo ter bo varoval 
tako premoženje občine kot tudi pra-
vico do zasebne lastnine vseh lastni-
kov zemljišč na območju smučišča. 
Inštitut je v sodelovanju z občino pri-
pravil odlok, ki je bil po prvi obravnavi 
javno objavljen, da je javnost lahko 45 
dni sporočala morebitne pripombe in 
svoje predloge, dokler ni bil dokončno 
sprejet na avgustovski seji. S tem je ob-
čina pridobila Odlok o predmetu in po-
gojih za podelitev koncesije za graditev 
žičniških naprav na smučišču Zatrnik 
v Občini Gorje.

V čem je torej razlika med odlokom, ki 
ga je predlagalo podjetje (prvi odlok), in 
tistim, ki ga je občina pripravila v sodelo-
vanju z inštitutom iz Maribora?

Bistvena razlika je v postopku po-
delitve koncesije in varstvu pravic 
lastnikov zemljišč na območju smu-
čišča. Prvi odlok je predvideval pode-
litev koncesije neposredno, brez jav-

nega razpisa. To je na podlagi Zakona 
o žičniških napravah za prevoz oseb 
mogoče le, kadar je žičniška napra-
va prometno povezana z že obstoječo 
žičniško napravo ali napravami ali v 
primeru, da bodo uporabniki te žični-
ške naprave uporabljali smučišče oz. 
druge rekreacijske površine, ki jih je 
uredil koncesionar že obstoječih žični-
ških naprav. Občina nima podatka, ali 
ima kdorkoli za naprave na smučišču 
Zatrnik veljavno koncesijsko pogodbo, 
ravno tako je na poziv v postopku ni 
predložilo podjetje. Zaradi tega mora 
odlok za podelitev koncesije skladno 
z zakonom predvideti tudi možnost 
podelitve koncesije preko javnega raz-
pisa. Odlok občine predvideva oba po-
stopka podelitve (najprej neposredno, 
če se kdo izkaže s koncesijo in šele nato 
preko javnega razpisa, če neposredno 
koncesija ni bila podeljena), medtem 
ko je odlok, ki ga je predlagalo podjetje, 
predvidevalo le neposredno podelitev. 
Druga bistvena razlika je v tem, da od-
lok občine predvideva, da je za pridobi-
tev koncesije potrebno imeti soglasja 
lastnikov zemljišč na smučišču Zatr-
nik. Navedeno določilo je oblikovano 
na podlagi določil 33. člena Ustave RS, 
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Trud Turističnega društva Gorje za čimbolj prijazen obisk  
soteske Vintgar

Turizem je v letošnjem letu ponov-
no v razcvetu, kot ga poznamo iz časov 
pred pandemijo. Zaradi izkušenj v času 
pandemije in trajnostnega upravljanja 
soteske smo se v Turističnem društvu 
Gorje (TD) za sezono 2022 digitalno 
pripravili z uvedbo nakupa elektron-
skih vstopnic. Na ta način sledimo 
odzivu družbe za nemoteno delovanje 
tudi v času, ko so razmere zaradi pan-
demije koronavirusa nepredvidljive, v 
skrbi za trajnostno upravljanje narav-
nega bisera – soteske Vintgar.

Ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine je ključni in najpomembnej-
ši cilj Turističnega društva Gorje, zato 
je potrebna neprestana skrb in iskanje 
sinergij med okoljem, ki smo ga pode-
dovali od naših prednikov, in lokalnim 
prebivalstvom, ki je srce naših prizade-
vanj. To je mogoče le s trajnostno na-
ravnanostjo v varno, prijetno in vzpod-

budno okolje za občane in obiskovalce 
Gorij. Z vzpostavitvijo elektronskega 
nakupa vstopnic sproti uravnavamo 
število obiskovalcev Vintgarja, prepre-
čujemo nepotrebne čakalne vrste za 
nakup vstopnic, skrbimo za trajnosten 
vidik, saj ni tiskanih vstopnic, posle-
dično pa tudi manj smeti. Tako smo v 
začetni fazi preko spletne strani ponu-
dili opcijski nakup elektronskih vsto-
pnic, kar je zlasti uporabljala nekoliko 
mlajša generacija. Ker želimo delovati 
do obiskovalcev prijazno, vzpostavlja-
mo postopen prehod na popolno digi-
talno prodajo, kot jo poznajo marsikje 
v Evropi in svetu za obisk naravnih in 
kulturnih znamenitosti. Prav tako smo 
uvedli spletno anketo za obiskovalce, 
na podlagi katere želimo izboljšati do-
živetje soteske. Pri vsaki spremembi 
se lahko pojavijo tudi nepredvidene 
situacije, negodovanje in odobravanje 

ter pohvale. Tako opažamo, da se obi-
skovalci pred obiskom soteske Vintgar 
v pretežni meri preslabo pozanimajo 
o pogojih obiska, čeprav imamo vse 
informacije v slovenskem, angleškem, 
nemškem in italijanskem jeziku. Zato 
so nekateri obiskovalci tudi razočara-
ni, ko ugotovijo, kakšen režim nakupa 
vstopnic je vzpostavljen. Spet drugi 
nas pohvalijo, da smo uvedli elektron-
ski nakup in omejili vstop v gorjanski 
biser. Sicer pa so obiskovalci, kot opa-
žamo iz mnenj na družabnih omrežjih, 
zadovoljni z našo spletno stranjo in 
prijaznostjo osebja, ki se dnevno trudi 
pomagati in pojasnjevati glede dosto-
pa, parkiranja in nakupa vstopnic.

Za pestro ponudbo turistom z mo-
žnostjo razvoja domače obrti in lokal-
ne ponudbe so izdelki na voljo tako v 
recepciji vstopne točke v sotesko, in-
formacijski točki pisarne Turističnega 

Odlok o koncesiji ne prinaša sprememb
Občinski svet Občine Gorje je na 

zadnji seji sprejel odlok o koncesiji za 
4 vlečnice na smučišču Zatrnik.

Kot lastnik in upravljalec teh vleč-
nic smo občinski svet, župana Petra 
Torkarja in občinsko upravo večkrat 
opozorili, da besedilo tega odloka ne 
bo omogočilo postopne obnove žični-
ških naprav, saj je napisano tako, da 
nihče ne bo mogel pridobiti koncesije 
zanje, kar ni v javnem interesu, ki naj 
bi ga odlok zasledoval.

Ker je občinski svet pred časom za-
vrnil predlog RTC Zatrnik za podelitev 

ki določa, da je v Republiki Sloveniji 
zagotovljena pravica do zasebne la-
stnine in dedovanja. V skladu z nave-
denim Občina Gorje varuje temeljno 
človekovo pravico uživanja lastnine 
lastnikov zemljišč na smučišču Zatr-
nik ter lastnikov zemljišč, kjer poteka-
jo smučarske proge in rekreacijske ter 
druge turistične površine ob smučišču 
Zatrnik. Skladno z navedenim je z od-
lokom določeno, da mora prijavitelj 
pred pridobitvijo koncesije pridobiti 
soglasja vseh lastnikov zemljišč, saj ob-
čina s svojimi dejanji ne sme posegati 
v temeljne človekove pravice, če ni to z 
zakonom izrecno določeno. 

Ali lahko podjetje, ki trenutno obratuje 
dve nizkovrvni vlečnici na Zatrniku, pridobi 
koncesijo tudi po sprejetem odloku? 

Sprejeti odlok ne daje prednosti ali 
izključuje nikogar. Kot opisano zgoraj 
predvideva najprej postopek neposre-
dne podelitve koncesije, ki je mogoč 
le v primeru, da se nekdo izkaže z ve-
ljavno koncesijo povezanih žičniških 
naprav in šele nato preko razpisa, na 
katerega se lahko prijavijo vsi zaintere-
sirani, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa. 
V primeru, da bo v postopku javnega 
razpisa prišlo več vlog, bo koncesionar 
izbran po merilih iz odloka.

Občina ne nasprotuje oživitvi smu-
čišča, ravno nasprotno, spodbuja vso 
rekreacijo in šport, je pa njena dol-
žnost, da varuje porabo javnih sredstev 
in za privatnega investitorja ne ureja 
parkirnih mest ali pomožnih objek-
tov, potrebnih za delovanje smučišča, 
hkrati pa vse enako obravnava s tem, 

da ne favorizira nikogar ali komu po-
deli koncesijo za smučišče brez javne-
ga razpisa, če ni koncesionar prometno 
povezane žičniške naprave. Hkrati ob-
čina želi, da se podjetje, ki bo obrato-
valo smučišče, z dialogom dogovori z 
lastniki zemljišč na območju smučišča 
o pogojih, po katerih so pripravljeni z 
njimi sodelovati in pridobi njihova so-
glasja, ne pa, da bo občina za zemljišča 
na območju smučišča vodila postopke 
obremenitve služnosti v javno korist 
proti lastnikom, ki ne bodo sprejeli 
pogojev podjetja. Vse te varovalke pa 
predvideva odlok, ki ga je sprejel ob-
činski svet.

 » Primož Tomše Zorč, direktor OU

koncesije, odločitve pa ni v ničemer 
obrazložil, je očitno, da je tokratni od-
lok, ki je bil sprejet na predlog župana, 
zgolj slaba predstava za javnost, na-
menjena zlasti volivcem na jesenskih 
lokalnih volitvah v Gorjah, ki težko 
sledijo tej, več kot 2 leti trajajoči kon-
cesijski sagi. Župan Torkar in peščica 
njegovih podpornikov v občinskem 
svetu si s sprejemom odloka o konce-
siji obetajo, da v očeh občanov ne bodo 
izpadli kot formalni zaviralci obnove 
smučišča Zatrnik, dejansko pa se bodo 
v zgodovino zapisali prav kot tisti, ki so 

si krčevito prizadevali, da do obnove 
smučišča in vzpostavitve celoletnega 
rekreacijskega središča ne bi prišlo.

V RTC Zatrnik zagotavljamo, da jim 
to ne bo uspelo. Naše nadaljnje načrte 
bomo razkrili na javni prireditvi »Ov-
čarski bal«, ki ga bomo 3. 9. 2022 izve-
dli na Zatrniku. Vabimo vse ljubitelje 
narave, rekreacije in športa, da nas z 
udeležbo na prireditvi podprejo v na-
ših prizadevanjih.

 » Aleš Zalar, direktor RTC Zatrnik d.o.o.
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društva Gorje v Zgornjih Gorjah kot 
tudi na spletni strani društva. Soboda-
jalci, ki so tudi člani našega društva in 
ponudniki lokalne hrane, lahko svoje 
nastanitve in proizvode brezplačno 
objavijo na spletni strani, kjer lahko 
turisti ob nakupu vstopnic poiščejo še 
druge koristne informacije in ponud-
bo. Na ta način želimo turistom pribli-
žati možnosti doživetja avtentičnosti 
Gorij in s tem tudi širiti dober glas ši-
rom sveta.

Za boljše sobivanje krajanov s turi-
stično ponudbo smo uvedli tudi pobude 
in predloge krajanov. Vsakega predloga 
za boljše delovanje soteske Vintgar in 
ponudbe Turističnega društva Gorje 
bomo tudi v prihodnje veseli.

V letošnji turistični sezoni je žal 
prometno stanje neprijazno, včasih 
tudi nevzdržno, zlasti do občanov, ki 
živijo ob gradbišču, kot tudi drugih, 
predvsem zaradi slabe signalizacije 
gradbišča in nezadostnega nadzorova-
nja spoštovanja prometnih ureditev.

Zavedamo se in razumemo, da je 
nujno obnavljati in graditi ustrezno 

infrastrukturo v lokalnem okolju, še 
posebno ceste in pločnike, vendar pa 
morajo biti projekti vsebinsko, časov-
no in finančno dobro pripravljeni, z 
njimi pa morajo biti seznanjeni vsi, še 
posebno pa lokalno prebivalstvo oziro-
ma občani. Investitorja (država in ob-
čina) zadnjega skoraj ne izvajata. Žal v 
TD pogosto dobimo obvestilo o novem 
režimu prometa dan pred spremembo. 
Tako je bilo tudi ob zadnji spremembi, 
v sredo, 17. 8. 2022. Ne glede na to v TD 
poizkušamo sodelovati pri  zmanjše-
vanju težav, ki nastajajo kot posledica 
premnožičnega motornega prometa. 
Tako so naši redarji, čeprav njihova 
primarna naloga ni urejanje  prometa  
na  osi  državne  ceste, prisotni iz dne-
va v dan in hkrati razmeščeni na nove 
lokacije z namenom zagotavljanja mo-
bilnosti v občini. Žal se podobne aktiv-
nosti ne zgodijo na strani investitorjev. 
Na slednje nimamo vpliva. Lahko pa še 
naprej računate, da bomo v TD z vsemi 
razpoložljivimi viri skrbeli, da nam sla-
bo pripravljeni in organizirani projek-
ti ne bodo onemogočali sodelovanja, 

povezanosti in sožitja. Ključno je, da 
se v času poletne turistične sezone, ne 
samo zaradi soteske Vintgar, temveč 
zaradi širše lokalne obremenjenosti s 
to gospodarsko dejavnostjo, ne izvaja-
jo investicije na cestah. Takšne dobre 
prakse so vidne tudi drugje v Sloveniji 
kot tudi preko meja.

Kljub velikemu trudu in naporom 
informiranja Turističnega društva 
Gorje o dostopnosti do soteske Vintgar 
in parkiranju predstavlja mobilnost 
precejšen izziv, ki ga moramo v priho-
dnje skupaj rešiti. Pri tem nam mora 
biti vodilo trajnostna mobilnost, ki je 
hkrati okoljsko sprejemljiva, pravična 
in spodbuja razvoj.   

Ob tej priložnosti se vsem prebival-
cem zahvaljujemo za potrpežljivost, 
strpnost in razumevanje do obisko-
valcev soteske. Prizadevamo si za čim 
boljšo informiranost preko digitalnih 
medijev in se s pomočjo osebja in za-
poslenih trudimo, da bi obisk soteske 
Vintgar potekal čim bolj tekoče.

 » Tadeja Kvas Majer, Janez Poklukar in 
Tomaž Bregant

Paša in agrarne skupnosti na območju Občine Gorje
Vse premalo se zavedamo, kako 

pomembno je za podeželje ohranjanje 
tradicionalne krajine, s tem pa tudi de-
javnosti, kot je planinska paša, kar je 
eno od osnovnih poslanstev agrarnih 
skupnosti. 

V začetku letošnjega leta je v velja-
vo stopila novela Zakona o agrarnih 
skupnostih, ki po eni strani skuša olaj-
šati delovanje AS v Sloveniji, ki glede 
na lastništvo zemljišč v skupnem fon-
du pomenijo pomembnega deležnika. 
Ena ključnih novosti, ki jo prinaša no-
vela zakona, je tudi možnost pridobi-
tve davčne številke za vse AS, ki so že 
registrirane po zakonu iz leta 2017. S 
slednjim v vseh postopkih, tudi davč-
nih, AS zastopa zakoniti zastopnik, to 
je predsednik AS. 

Novela zakona omogoča, da se de-
leži v posamični AS, na osnovi sklepa 
občnega zbora s strani lokalne skupno-
sti – občina in tudi država, prenesejo 
nazaj na AS v pripisanem deležu de-
ležnikom, ki tvorijo AS. Premoženje, 
zemljiški deleži torej, sta obe, tako ob-
čina kot država, pridobili ob vračanju 
premoženja AS, v postopkih dedovanja 
po naknadno najdenem premoženju, 
kar je povezano z denacionalizacijski-
mi postopki. Zakonodajalec je ob no-
velaciji predpisa želel z umikom obeh 
subjektov, tako občin kot države, ure-
diti anomalijo, saj je oba subjekta, tako 
občine kot državo, prepoznal kot nena-
ravni tvorbi v lastniški strukturi AS.

Na območju Občine Gorje je zaen-
krat zgolj AS Poljšica že registrirana po 
novem zakonu iz leta 2017, vse ostale 
AS , to je AS Kranjska dolina, AS Pod-
hom in AS Sp. Gorje, še čaka registraci-
ja po novem zakonu, pri čemer novela 
zakona predvideva tudi skrajni 5-letni 
rok za registracijo po novem zaklonu, 
po uveljavitvi novele iz letošnjega mar-
ca. Morda še zanimivost, da na teritori-
ju Občine Gorje delujejo tudi AS iz so-
sednje Občine Bled, to so AS Zasip, ki 
ima pašno planino v Krmi, AS Rečica in 
Grad-Bled, s površinami na območju 
Brda in Lipance in domicilnima plani-
nama, to je Rečiško in Grajsko planino 
zunaj katastra Občine Gorje. Celo AS 
Nomenj – Gorjuše, iz sosednjega Bohi-
nja, ima pašne površine na planini Za-
javornik, ki je del k.o. Zg. Gorje.

Bolj kot vse administrativne zadeve 
pa člane AS, ki se v resnici še ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo in s tem pašo, 
zanima živa materija, se pravi stvari, 
ki dejansko omogočajo pašo, še pose-
bej v tem poletju, ki nam je postreglo 
s kar nekaj nevšečnostmi. Prav vsi se v 
tem poletju soočamo s pomanjkanjem 
paše in tudi vode kot posledice ene 
najhujših suš, kar jih pomnimo. Tako 
smo bili člani AS Poljšica živino po 20. 
juliju primorani locirati na površini, 
kjer imajo živali dostop do pitne vode, 
zaradi pomanjkanja paše pa smo kupili 
suho krmo -seno, ki je živalim na voljo 
ob pomanjkanju paše.

Člani AS Kranjska dolina se prav 
tako soočajo s pomanjkanjem pašnih 
površin na območju matične planine 
in lokacije dodatnega Gerka planine, 
to je Velike ravni, ki je bila nekdaj za-
radi slabše paše rezervirana izključno 
za pašo volov. Ob pomanjkanju pašnih 
površin na matičnih delih planine se 
živali deloma in občasno pasejo tudi ob 
prometnicah, ob tem uhajajo v gozd, 
čemur pa nasprotujejo tako gozdarji 
kot lastniki gozdov. 

Bolj spodbudne vesti pa so te dni 
prišle prav iz AS Kranjska dolina, kjer 
je ob pomoči sredstev iz naslova Ztnp-
1, ki jih v razpisu dodeljuje JZ TNP, na-
stal nov kal, ki bo v bodoče pomembna 
pridobitev na Pustovem polju, ki se 
uporablja kot prehodna pašna povr-
šina v poznopomladanskem in zgo-
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Kolesarje v septembru čakajo nove označbe kolesarskih povezav

Na Gorenjskem si prizadevamo za 
celosten razvoj kolesarstva na regio-
nalni ravni. Od leta 2016 aktivno deluje 
Svetovalni organ gorenjske regije za ra-
zvoj kolesarstva (SORK) kot strokovno 
telo Odbora za okolje, prostor in infra-
strukturo pri Razvojnem svetu gorenj-
ske regije. Sestavljajo ga predstavniki 
treh razvojnih agencij (Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
in Razvojne agencije Sora), predstavni-
ki gorenjskih občin ter kolesarji.

Eden najpomembnejših rezultatov 
skupine SORK je vzpostavitev gorenj-
skega kolesarskega omrežja. Gre za 

skrbno izdelan preplet 640 kilome-
trov državnih in lokalnih kolesarskih 
povezav na Gorenjskem in v nekaterih 
sosednjih občinah. Pri določitvi so bili 
upoštevani mednarodni kriteriji pro-
metne varnosti, atraktivnost pokrajine 
in dosegljivosti gostinskih in servisnih 
storitev, trase pa so bile potrjene s stra-
ni vseh 24 vključenih občin ter Direk-
cije RS za infrastrukturo (DRSI). Glav-
ni cilj projekta je na celotnem omrežju 
postaviti enotno prometno signaliza-
cijo za kolesarje tako na državnem kot 
tudi lokalnem omrežju. 

Postavitev prometnih znakov 
na terenu se bo predvidoma zače-

la izvajati v mesecu septembru. 
Postavitev prometne signalizacije 
za kolesarje bo potekala v vseh go-
renjskih občinah in občinah Cer-
kno, Komenda, Logatec, Medvode, 
Kamnik in Vodice, zato vse vozni-
ke ter ostale prometne udeležence 
prosimo za strpnost. 

Gorenjska je prva regija v državi, ki 
se je vzpostavitve kolesarskega omrež-
ja lotila sistematično, povezano ter 
enotno. Namen je tudi, da na terenu 
označeno kolesarsko omrežje ustrezno 
promoviramo in predstavimo njegove 
potenciale tako za turizem kot za spod-
bujanje trajnostne mobilnosti. 

Projekt Gorenjsko kolesarsko 
omrežje poleg Ministrstva RS za infra-
strukturo, Direkcije RS za infrastruk-
turo financirajo občine: Bled, Bohinj, 
Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-
-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, 
Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, 
Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, 
Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Ži-
rovnica, Kamnik, Logatec, Medvode in 
Vodice, koordinacijo pa izvaja Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenjske. 

 » Nina Kobal, RAGOR

dnjejesenskem času, pred in po paši na 
sami planini. Ob namigu in spodbudi 
članom AS Kranjska dolina so slednji 
kandidirali za sredstva, na razpisu so 
bili uspešni, tako da so iz naslova razpi-
sane pomoči prejeli 10.000,00 evrov, ki 
so jih ob dodatnemu lastnemu vložku 
v višini skoraj 8000,00 evrov namenili 
ureditvi in nastanku kala, ki bo v priho-
dnje predstavljal dovolj veliko akumu-
lacijo pitne vode za pašno živino. Kal, 
ki je nastal v izkopni jami, v katero je 
položena in varjena posebna folija, ki 
zadržuje vodo, akumulira do 130 m3 

vode, kar je dokaj zadovoljiva količina. 
Kal so člani AS tudi ogradili, tako da 
živina ne bo mogla dostopati neposre-
dno vanj, iz njega pa bo do napajalnega 
korita speljana čista voda.

Člane AS v prihodnosti čaka še sa-
nacija mlake na Kranjski dolini, ki pa 
predstavlja živ ekosistem, zato bo sa-
nacija mlake zahteven poseg, ki nuj-
no potrebuje tudi strokoven pristop. 
V AS računamo, da nam bo tudi v tem 
projektu stal na strani JZ TNP, tako s 
strokovno pomočjo kot s sredstvi za 
sanacijo. Upoštevati gre tudi dejstvo, 

da mlaka na Kranjski dolini ni po-
membna samo v povezavi s pašo, am-
pak predstavlja živ ekosistem, obenem 
tudi pomembno napajališče za divjad, 
pomembna je tako z ekološkega kot 
varovalnega vidika. Mlaka na Kranjski 
dolini ima svoj izvir, vsak nepremišljen 
poseg bi lahko pomenil tudi izgubo 
enega redkih vodnih izvirov na sicer 
z vodo revni kraški planoti Pokljuki, 
zato terja posebno strokovnost in ten-
kočuten pristop.

Tomaž Bregant, član Sveta JZ TNP

Dobrodelno kolesarjenje z Matjažem
Med 19. in 31. julijem je kolesar Matjaž Hribljan preko-

lesaril 2.576 km dolgo traso s kar 30.000 m višinske razlike 
in obiskal vseh 212 slovenskih občin. Namen kolesarja, ki je 
doma iz Ivanjega sela pri Uncu in je član Kolesarskega klu-
ba Jan Sport iz Vrhnike, je bil ozaveščanje o amiotrofični 
lateralni sklerozi – ALS. ALS je hitro napredujoče nevrolo-
ško obolenje, ki zaenkrat še ni ozdravljivo. V Sloveniji s tem 
obolenjem živi približno 150 ljudi. 

Matjaž je kolesarsko turo pričel 19. julija v Cerknici in 
jo zaključil 31. julija v Postojni. Občino Gorje je obiskal 28. 
julija v sklopu etape, ki jo je začel v Železnikih in zaključil v 
Kamniku. Zbrana sredstva so namenjena za sofinanciranje 
fizične pomoči ALS obolelim na domu, nakupu električne 
postelje in stropnega dvigala. 

Več o akciji si lahko preberete na www.drustvo-distrofikov.si.
 » Martina Hribar Brus
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Turistično društvo Gorje objavlja 

Turistično društvo Gorje je v Občini Gorje najpomemb-
nejši dejavnik na področju turizma. Ena od prednostnih 
nalog društva je upravljanje s sotesko Vintgar, ta  je ena od 
najbolj obiskanih naravnih znamenitosti Slovenije. Turi-
stično  društvo  Gorje želi s podeljevanjem Žumrovih kadro-
vskih štipendij prispevati k vzgoji strokovno usposobljenih 
in motiviranih sodelavcev, ki nam bodo v veliko pomoč pri 
nadaljnjem zagotavljanju kakovosti storitev tako na podro-
čju trajnostnega turizma kot tudi na področju ohranjanja 
naravnih danosti.
ŽUMROVE KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2022/23

Zavedamo se, da se pot do znanja začne že zgodaj. Da  bi 
bili tudi v prihodnje kos izzivom na področju turizma, po-
trebujemo izobražene, zanesljive in inovativne sodelavce iz 
lokalnega okolja (občine Gorje, Bled ali Jesenice). Na  osnovi  
Pravilnika  o  štipendiranju z  dne 2. 12. 2021 in  objavljenega  
razpisa  o  štipendiranju  TD Gorje s kadrovskimi štipendi-
jami spodbuja dijake in študente iz navedenih občin, da se 
izobražujejo na smereh:
a) Poklicno izobraževanje:

Program Smer Št. štipendij

gostinstvo natakar 1 štipendija

gradbeništvo zidar/tesar 1 štipendija

lesarstvo mizar 1 štipendija

Program Št. štipendij

gimnazija ali ekonomska gimnazija 1 štipendija

Program Št. štipendij

organizator  poslovanja  v  gostinstvu  
in  turizmu/ management 2 štipendiji

b) Srednješolsko izobraževanje: 

c) Višješolski, visokošolski ali magistrski študij: 

Štipendist bo po končanem izobraževanju moral skleniti 
delovno razmerje pri štipenditorju. V času poletnih počitnic 
bo moral štipendist opravljati obvezno prakso v trajanju 
najmanj 30 delovnih dni (delo bo plačano). Več o tem si lah-
ko preberete v Pravilniku o štipendiranju, objavljenem na 
spletni strani TD Gorje.

https://vintgar.si/wp-content/uploads/2022/08/Pravil-
nik-o-stipendiranju.pdf
ZAKAJ TURISTIČNO DRUŠTVO GORJE
• Omogočamo redno mesečno nakazilo kadrovskih 

štipendij;
• Nudimo usposabljanje z delom: opravljanje prakse, 

študentsko delo;

• Imamo posluh za podporo pri kariernem razvoju;
• Z nami lahko raziskujete (seminarska/raziskovalna/

diplomska dela);
• Nudimo možnost sodelovanja s strokovnjaki na 

področju turizma ter ohranjanja narave;
• Zagotavljamo zaposlitev po opravljenem izobraževanju;
KAKO SE PRIJAVITE

Za pridobitev Žumrove štipendije se prijavite tako, da iz-
polnete prijavni obrazec ter priložite potrebne priloge:
• življenjepis ali CV,
• dokazilo o tem, da imate stalno prebivališče v eni izmed 

občin Gorje, Bled ali Jesenice (na primer: obojestransko 
kopijo osebne izkaznice);

• zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih iz-
pitih,

• potrdilo o vpisu za š. l. 2022/2023 (dostaviti ga je 
mogoče naknadno),

• priznanja in pohvale za dosežke med dosedanjim 
šolanjem (zadnja 3 leta)
ter vse to pošljete po elektronski pošti na naslov: mirjam.

racic@vintgar.si ali pošljete po pošti na naslov: »Kadrovska 
štipendija«, Turistično društvo Gorje, Podhom 80, 
4247 ZGORNJE GORJE.
DO KDAJ JE POTREBNO POSLATI PRIJAVO

Prijavo za pridobitev Žumrove kadrovske štipendije je 
potrebno poslati najkasneje do 10. 9. 2022. Kandidati bodo 
o dodelitvi Žumrove štipendije obveščeni do 20. 9. 2022. 
Z izbranimi kandidati bomo po opravljeni izbiri podpisali 
ustrezno pogodbo, v kateri bomo opredelili medsebojne ob-
veznosti in pravice.
KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Mirjam Račič
E-pošta: mirjam.racic@vintgar.si
Telefon: 051 621 511

Gorjanci odprli svoja srca za revne v Keniji 
V soboto, 20. avgusta, je v Gorjanskem domu potekala 

dobrodelna prireditev za pomoč revnim v Keniji, ki jih pe-
sti huda lakota. Dogodek so soorganizirali Občina Gorje ter 
župnija in Župnijska karitas Gorje. Glavni gost večera je bil 
duhovnik Imo Donald Basols iz župnije St. Michael Napetet 
iz Lodwarja v Keniji. Fr. Imo je mlad katoliški duhovnik (7 
let), odgovoren za okrog 10.000 razseljenih polnomadsko 
živečih prebivalcev puščavskega predela Kenije – Turkane, 
ki mu zaradi neznosne vročine skozi vse leto pravijo »ponev 
brez obzorja«. V mladosti musliman, uspešen košarkaš in 
rap glasbenik se spreobrne in odloči za duhovniški poklic. 
Kot duhovnik v tem delu sveta je največkrat tudi edini pri-
našalec upanja na preživetje, delivec hrane in drugih nujnih 
življenjskih potrebščin, reševalec življenj, pomočnik pri po-
rodih, graditelj, vodja projektov, avtoriteta v mirovnih po-
gajanjih med sprtimi plemeni, daleč znan po svoji požrtvo-
valni dobroti in odpovedovanju lastnemu udobju. Kot eden 
najožjih škofovih sodelavcev je odgovoren tudi za dodatne 
službe na ravni celotne škofije. Njegov prvi stik s Slovenijo je 
bila pravzaprav Stična mladih 2019, nekajkrat pa je že poma-
gal v neki dolenjski župniji. Lansko leto je prvič obiskal Gor-
je, kjer je tudi blagoslovil znameniti Vrt okusov in navezal 
prijateljske vezi z občino in župnijo. Na prvem srečanju se je 
utrnila zamisel, da bi ob svojem naslednjem obisku predsta-
vil svoj način življenja in dela sredi Turkane. Imova obljuba 
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Vrt v septembru

se je uresničila to soboto, ko so Občina Gorje ter župnija in 
Župnijska karitas Gorje priredili dobrodelni večer za namen 
pomoči revnim prebivalcem pokrajine Turkane, ki je velika 
za tri Slovenije. Duhovnik Imo je povedal, da se večina pre-
bivalcev Turkane preživlja z živinorejo, ker je pokrajina pre-
sušna za poljedelstvo. Drugih možnosti za delo in preživetje 
skoraj ni, zato mnoge ljudi pesti huda lakota. Zaradi vojne 
v Ukrajini cene hrane v Keniji zelo naraščajo, saj so večino 
gnojil za pridelavo poljščin uvažali iz Ukrajine, odkar se je 
začela vojna, pa se je to končalo. Tudi cene goriva, zemelj-
skega plina in drugih dobrin naraščajo, zaradi česar je sedaj 
življenje še veliko težje. Velik problem v Keniji je tudi dostop 
do čiste pitne vode, saj ljudje pogosto zajemajo vodo iz izvi-
rov skupaj z živalmi. Primanjkuje primerne infrastrukture, 
tudi v zdravstvu, saj nimajo dovolj bolnišnic ter tudi zdravil. 
Ljudje zato umirajo za boleznimi, kot so malarija, kolera, ti-
fus, aids. Primanjkuje tudi šolskih zgradb, mnogo ljudi je še 
nepismenih. V župniji St. Michael Napetet zato izvajajo tudi 
program za opismenjevanje odraslih, mlade pa učijo, kako 
namakati polja, da bi več pridelali. Duhovnik Imo je povedal, 
da primanjkuje tudi cerkva, saj ima na veliko »podružnicah« 
mašo kar pod drevesom. Duhovnik Imo je povedal tudi o po-
moči, ki jo je že dobil iz Slovenije preko Slovenske karitas, kot 

so sredstva za nakup koz za revne družine ter za gradnjo po-
rodnišnice. Njegovo župnijo so letos v sodelovanju s Karitas 
obiskale tudi tri prostovoljke zdravstvene stroke, ki so me-
sec dni pomagale v zdravstvenem centru. Med njimi je bila 
Lucija iz Gorij. Večer pa je svojimi pesmimi popestril vedno 
plemeniti glasbenik Aleksander Mežek. Duhovnik Imo nam 
je predstavil tudi kulturo ljudstva Turkana, tudi s poklonom 
tradicionalnih oblek organizatorjem. Predstavil je tudi po-
men njihove zastave in kako deček v Keniji postane mož. 

Gorjanci so pokazali svoje veliko srce in solidarnost z lju-
dmi na območju Turkane, ki trpijo zaradi lakote. Na samem 
dogodku se je skupaj zbralo 1.555 evrov. Župnik Matej je 
namenil tudi nedeljsko nabirko pri maši za ta namen, poleg 
tega, kar se je zbralo na župnijski Karitas. Skupaj zbrana po-
moč je v višini 3030 evrov. Duhovnik Imo se je vsem iz srca 
zahvalil za vso dano pomoč ob koncu večera. Povedal je, da 
ima zelo rad Slovenijo in vse ljudi iz Gorij, ki smo vedno do-
brodošli v Turkani. 

Darove za pomoč lačnim v Keniji je možno še vedno na-
kazati na TRR Župnijske karitas Gorje: SI56 0433 1000 29 
81 992, Nova KBM, s pripisom za Kenijo. Iz srca hvala za 
vsak dar. 

 »  Jana Lampe, Župnijska karitas Gorje

V zadnjem poletnem mesecu nam 
bo v veselje pobirati jesenske pridelke, 
največ bo plodovk, ki bodo zaključe-
vale svojo vegetacijsko dobo. Skrbno 
moramo premisliti, na katero gredo 
bomo posadili trajne kulture, kateri 
del bomo zaorali in na kateri del bomo 
posejali rastline za podoravanje. 

Med trajnice prištevamo večino 
zelišč, trajne okrasne rastline, vrtni-
ne: artičoko, hren, rabarbaro in belu-
še. V tem času sadimo rabarbaro, jo 
razmnožujemo, oskrbimo beluše, jih 
oplevemo, oblikujemo grebene. Poseb-
no pozornost namenimo gredam, kjer 
se pojavljajo trajni pleveli z globokimi 
koreninami. Trajne plevele, kamor 
sodijo njivski slak, gabez, širokolistno 
ščavje, … moramo uničiti. Prednost ra-
sti plevelov se je v letošnjem sušnem 
poletju izkazala v zadrževanju vlage in 
zaščiti gojenih rastlin pred izsušitvijo. 
V sušnem obdobju poberemo seme od 
rastlin, ki smo jih predhodno izbrali 
kot zdrave rastline z velikimi plodovi, 
pridelki. Pri nabiranju semen pazimo, 
da imamo na površini posajeno le eno 
sorto posamezne rastlinske vrste, da 
ne pride do medsebojnega križanja. 
Semena plodovk pozorno sušimo, da 
ločimo sluz od semena, jih predhodno 
spiramo z vodo ali izvedemo postopek 
fermentacije. 

V septembru sejemo rukulo, zimske 
solatnice, motovilec, špinačo, sadimo 
nekatere kapusnice in por. Korenovke 
za razvoj močnih korenov dognojuje-
mo s kalijem, rastlin pa ob koncu sep-
tembra ne dognojujmo več z dušikom. 
Naredimo potaknjence balkonskih ra-

stlin, obstoječe balkonske zasaditve v 
začetku meseca še vedno dognojujemo 
z gnojili za cvetoče rastline. 

V septembru sadimo sadno drevje 
in jagodičevje. Nov nasad jagod za-
snujemo na črni foliji. Tudi zelišča in 
trajnice razmnožimo z deljenjem ko-
reninske grude ali z vršnimi in stebel-
nimi potaknjenci. Grme grobamo ali 
grebeničimo, tako nas bodo čez leto 
dni razveselile nove mlade ukoreninje-
ne rastline. 

Jeseni poskrbimo za ustrezno kom-
postiranje, novo posajenim rastlinam 
dodamo zrel kompost. Sadimo spo-
mladi cvetoče čebulnice, ne pozabi-
mo na barvne kombinacije in tvorimo 
skupine rastlin, višje rastline naj bodo 
v ozadju, nižje spredaj. Oskrbimo skal-
njake in dvignjene grede. Počasi načr-
tujmo zasaditev dvoletnic in v nasle-
dnjem mesecu tudi spravilo enoletnic. 
Silimo radič, belimo endivijo, pobe-
remo nedozorel paradižnik, toplotno 
zahtevne rastline posadimo v lonce, saj 
jih tako pripravimo na prenos v kleti, 
zavarovane prostore. 

Čas je za ureditev trate. Prazna 
mesta dosejemo, jeseni lahko sejemo 
travo na novo. Skrbno pripravimo tla, 
glede na obremenitev trate izberemo 
ustrezno sorto. V prihodnosti bo vse 
bolj pomembno vsakodnevno namaka-
nje trate, zato je priporočljivo osnovati 
namakalne sisteme. Že obstoječo rušo 
dognojimo z gnojili na osnovi železa in 
kalija ter jo prezračimo. Odstranimo 
mah, lahko uporabimo tudi sredstva 
proti rasti mahu. V tem času še vedno 
nabiramo zelišča, jih sušimo in shra-

nimo za zimske dni. Vse premalo na-
biramo zlato rozgo, ki je odlična za pri-
pravo čajev. Raste samoniklo v naravi, 
njena rastišča so ob robu travnikov, 
gozdov, na brežinah, ob vodi. Navadna 
zlata rozga zraste preko metra visoko, 
ima enostavne suličaste liste, cveti v 
rumeni barvi, cvetovi so v obliki koška. 
Na ustreznem rastišču, stran od ceste 
naberemo cvetoči del rastline, ga po-
sušimo, pri pripravi prelijemo zelišče 
z vrelo vodo, mešanico pustimo stati 
pokrito do petnajst minut. Poznamo 
tudi invazivni vrsti zlate rozge, kanad-
sko in orjaško zlato rozgo, ki sta prav 
tako zdravilni. Učinkovine zlate rozge 
so pomembne za zdravljenje ledvic, 
mehurja in okužbe sečil. Vendar ne 
pretiravajmo s pitjem samo omenjene 
vrste zelišča. Zelišč tudi ne mešajmo 
kar povprek, pomembno je vedeti, ka-
tera zelišča lahko mešamo med seboj 
in katerih ne. V kolikor zelišč ne po-
znamo dobro, je bolje preventivno piti 
samo eno vrsto zelišča, da ne škodimo 
našemu zdravju.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Gorjanci poskrbeli za oglje iz osrčja TNP, kakršnega še v zlatih časih ni bilo  
V gozdovih planote Mežakla v Tri-

glavskem narodnem parku  je bilo ku-
hanje kope za pridobivanje oglja včasih 
pomemben in pogost običaj. Že lansko 
leto so v Gorjah poskrbeli za to, da so 
to tradicijo ponovno obudili in s tem 
poskrbeli za ohranjanje nesnovne kul-
turne dediščine. 
Tokrat so prvič uporabili leskov les

Prvo kopo po dolgem času so na 
Mežakli skuhali že lani jeseni, drugo 
so zakurili letošnjo pomlad in jo v za-
četku julija odprli. Za obe sta skrbela 
lastnik območja, kjer sta se kuhali, An-
drej Lipovec (po domače Pavovčev) in 
Rafko Kadunc z Bleda. Kot je pojasnil 
slednji, so tokrat prvič uporabili leskov 
les, saj daje mnogo bolj kalorično in 
kakovostno oglje kot bukov les, ki so ga 
za pridobivanje oglja na tem območju 
uporabljali včasih. Oglje leskovega lesa 
gori še enkrat dlje od oglja bukovega 
lesa in doseže tudi do devetsto stopinj 
Celzija. 

Po tradiciji morata kopo zakuriti 
njena botra in boter, v vlogi katerih sta 
se znašla domačinka Majda Tišler in 
župan Občine Gorje Peter Torkar. Kot 
je dejal župan Torkar, je bil počaščen, 
da se je znašel v tej vlogi. Ponosen pa 
je tudi na to, da se obujanje tako po-
membne tradicije dogaja prav v njiho-
vi občini. Kopo je ob prižigu blagoslovil 
župnik Matija Selan iz župnije Zasip.

Da gre pri obujanju tradicije za po-
membno dejanje, opozarja direktor JZ 
TNP dr. Tit Potočnik. »Biosferno ob-
močje Julijske Alpe, ki je širše od ob-
močja Triglavskega narodnega parka, 
je Unesco leta 2003 priznal kot obmo-
čje, kjer obstaja ravnovesje med člove-
kom in naravo, tudi tovrstni običaji pa 

so del tega sožitja. V JZ TNP smo veseli 
obujanja tradicije kuhanja oglja, saj je 
bistvo nesnovne kulturne dediščine 
ravno v tem, da živi in se ohranja med 
ljudmi,« je poudaril. 
Dva tedna so kopo kuhali, pet tednov 
pa hladili 

Po tem, ko so spomladi kopo zaku-
rili, so jo kuhali dva tedna, hladili pa 
kar pet tednov. V njej je bilo 11 prostor-
ninskih metrov leskovega lesa, iz česar 
so pridobili približno petsto kilogra-
mov oglja. Ko so ohlajeno kopo odprli, 
so oglje pospravili v manjše vreče, da 
ga lahko uporabljajo za poslovna dari-
la. Vreče so opremili tudi z nalepko, ki 
opisuje tradicijo oglarjenja in kuhanja 
oglja na območju Julijskih Alp. 

»Pred nekaj stoletji so v Julijskih 
Alpah še prevladovali bukovi gozdovi, 
ki pa so bili zaradi oglarjenja močno 
spremenjeni. Fužinske peči in talilni-
ce, koksarne in kovačije so namreč za 

svoje delo potrebovale veliko energije. 
Fužinarstvo je vrhunec doseglo v 19. 
stoletju, v zlati dobi je bilo na tem ob-
močju več kot 1500 kopišč. V okoliških 
gozdovih so kuhali oglje vse do petde-
setih let dvajsetega stoletja,« bralca 
pouči nalepka na vreči oglja, ki so ga iz 
leskovega lesa skuhali na Mežakli. 

 » Petra Mlakar, Javni zavod Triglavski 
narodni park

Velika podpora godbi Gorje ob 115. obletnici
Godba Gorje je z veliko tridnev-

no prireditvijo ob zadnjem junijskem 
koncu tedna sklenila praznovanje 115. 
obletnice svojega obstoja. Prireditev 
je uspela v vseh pogledih, morda tudi 
zato, ker je bila to prva velika priredi-
tev v Gorjah po izbruhu koronavirusa 
in so bili občani željni druženja.

Odločitev za tridnevno dogajanje 
v velikem prireditvenem šotoru se je 
morda zdela drzna, saj je vložek velik, 
izid pa negotov. A se je izkazala za za-
detek v polno. 

Začelo se je s prijetnim druženjem 
v petek zvečer ob občinski proslavi in 
po njej. Osrednji del praznika so bila 
sobotna gostovanja povabljenih godb 

po vaseh, tudi tam, kjer je redko prilo-
žnost za kakšno javno prireditev.

Sledila je povorka skozi Gorje in 
skupni nastop na prireditvenem pro-
storu. Človek je imel občutek, kot da 
so bili ob trasi povorke in pred šotorim 
zbrani čisto vsi Gorjanci. Čutiti je bilo 
podporo tako godbi kot sami prireditvi. 
Iz Grčije je godbo prišel pozdravit celo 
njen francoski prijatelj in organizator 
prireditev Alain Blanchard. Odzivi z 
vseh strani so bili zelo pozitivni. Ne-
katere godbe so obžalovale, da so ne-
mudoma morale pohiteti že na druge 
nastope, saj je konec junija pač čas ra-
znoraznih praznovanj in drugih prire-
ditev. Sledila je klasična veselica, ki je 

sestavni del tovrstnih prireditev. Sreč-
ke za srečelov, ki je velik organizacijski 
zalogaj, zato je bilo nekaj pomislekov, 
če se ga sploh lotiti, so bile razproda-
ne skorajda v trenutku. Ozvočevalec je 
čez prst ocenil, da se je v sobotnem po-
poldnevu in večeru na prireditvenem 
prostoru izmenjalo okoli štiri tisoč lju-
di, morda celo največ v zgodovini jav-
nih prireditev v Gorjah.

Nedeljska maša pod šotorom je bila 
svojevrstna inovacija, ki se je izkazala 
za zelo uspešno. Pritegnila je lepo števi-
lo udeležencev, morda tudi takšnih, ki 
jim ni do veseljačenja ob bučni zabav-
ni glasbi, a so vseeno prijatelji in pod-
porniki godbe. Takoj po maši najbrž ni 
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nihče odšel domov, saj je sledil osrednji 
koncert Godbe Gorje z Avsenikovimi 
melodijami v priredbah za pihalno god-
bo. Koncertu sta posebno noto dodala 
še pevca Bernarda Poklukar Novak in 

Dejan Zupan. Koncertu je sledila vese-
lica z narodno-zabavno glasbo.

Godba se iskreno zahvaljuje vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli k zares 
uspešno izpeljani prireditvi. To velja 

tako za občino z županom na čelu kot 
za sponzorje, društva (gasilcem iz Go-
rij in Podhoma za redarstvo in izpelja-
vo parade, Turističnemu društvu Gorje 
za pogostitev godb po vaseh, Kulturne-
mu društvu Gorje za sodelovanje pri 
petkovi proslavi) in posameznike, ki 
ste kakorkoli pomagali – tako pri spre-
jemu godb na domu oz. v vasi ali pri 
postavljanju in pospravljanju šotora, 
pri paradi, pri povezovanju progra-
ma, pač kjerkoli. Godba se zahvaljuje 
vsem Gorjankam in Gorjancem, ki ste 
prijetno sprejeli godbe v vaših vaseh. 
Zahvala gre vsem obiskovalcem, ki ste 
s svojo udeležbo na prireditvi pokaza-
li podporo godbi. Lepo je videti, da se 
Gorjanke in Gorjanci odzovete prošnji 
za pomoč in da znamo združiti moči.

Za same godbenike je bila to pri-
reditev, ki jih je medsebojno povezala, 
tako da v obdobje do naslednje oble-
tnice vstopajo z zdravim jedrom, ki je 
zagotovilo, da bo godba še naprej skr-
bela za popestritev javnih in zasebnih 
dogodkov v Gorjah in širši okolici.

Ker se počasi bliža novo šolsko 
leto in s tem novi začetki, vabimo vse 
glasbeno šolajoče se otroke, da nas 
kontaktirajo in se nam pridružijo. Na 
mladih svet stoji, zato si pri godbi ves 
čas prizadevamo za pridobivanje novih 
članov. 

Ker slika pove več kot tisoč besed, 
prilagamo nekaj fotografij z obletnice. 
Avtorji so Zdenka Golob, Miro Zalokar, 
Rado Urevc, Janez Poklukar, Bernarda 
Poklukar Novak, Aleš Jan, Matej Po-
klukar, Sašo Cundrič, Tomaž Bergant 
in Ana Gomilar. Tudi njim se godba 
najlepše zahvaljuje.

 » Simon Demšar

Življenje šole v 2021/22
Konec šolskega leta smo zaključili veselo in vsi 

učenci so počitniške proste dni že težko čakali. Učitelji 
in vodstvo šole smo že v juniju pripravili osnutek de-
lovnega načrta za naprej. V zadnjih avgustovskih dneh 
načrtujemo še krožke, dneve dejavnosti, drugo delo 
ob pouku, tekmovanja, oblikujemo prednostno nalogo 
šole … Prvega septembra se – verjeli ali ne – učitelji 
vsako leto na novo veselimo.

Preden pa zakorakamo naprej, se navadno obrnemo 
nazaj …

Septembra 2021 so nas v šoli in pred šolo pričakale novo-
sti – čez poletje smo uredili tri nove učilnice nad telovadni-
co in novo parkirišče. Takoj smo vedeli, da bo organizacija 
pouka lažja in da bo več prostora predvsem za naše likovne 
umetnine. Kar težko smo dočakali odprtje novih prosto-
rov. Izvedli smo nekaj dni dejavnosti – varni na internetu, 
plavalni tečaj za drugošolce, pa Pešbus je vozil en teden ... 
Učenci od 7. do 9. razreda pa so obiskali Narodni muzej, Na-
rodno in Moderno galerijo in koncert v Cankarjevem domu.

Mesec oktober smo začeli s kulturnim dnevom Slovenske 
ljudske so kul. Mlade glasbenike smo povabili tudi zato, da bi 
bili v redu, to smo si zadali za šolsko leto 2021/22. Začela so se 
tudi športna tekmovanja, s 7. razredom smo šli na ekskurzijo. 

Novembra smo se – kljub negotovim razmeram zaradi 
epidemije – opogumili in v sodelovanju z Gimnazijo Jeseni-
ce tri učence in enega učitelja z dobrimi željami pospremili 
v Kijev na ISF Cool Games. Nazaj so prinesli največji pokal, 
kar smo jih kdaj videli, osvojili so namreč 1. mesto. Čestitke! 
Zadnji teden v novembru smo izvedli še šolo v naravi v Pla-
nici za 8. razred.

Decembra smo najprej okrasili šolo, potem pa en teden 
gostili učitelje in učence iz Španije. Stkale so se nove vezi 
in mislimo, da so nam Erasmus+ projekti 'zlezli pod kožo'. 
Za praznično prireditev ob zaključku leta 2021, kot eno od 
ur Kulturnih 5, smo oblikovali skupni ples (še vedno smo se 
držali 'po mehurčkih'). Prireditvi smo dali naslov Ujemi ri-
tem in se že ves december pripravljali. Cela šola je zaplesala 
v ritmih Jeruzaleme. 
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Januarja nas je pa korona kar pošteno preizkušala – uči-
telji so zbolevali po tekočem traku. Odpovedati smo morali 
zimsko šolo v naravi za 4. razred, pouk smo nekako 'pokriva-
li', z učitelji, ki so bili zdravi, so delali za dva ali tri. 

Prvi teden februarja pa nam je kljub mnogim težavam 
uspelo izpeljati povratni obisk z učenci v Španiji. Osem 
učencev in tri učiteljice smo odleteli v Madrid in naprej v 
Salamanco, da smo zaključili dvoletni projekt izmenjav zno-
traj Erasmus+. Veseli in ponosni smo, smo bili del projekta 
in tako širili obzorja učencem in učiteljem.

V marcu se je že kazalo, da bo pomlad zelo pestra – tek-
movanja v športu in znanju, šole v naravi, tečaj drsanja, 
zdravstveni pregledi … Skoraj vsak dan se je kaj posebnega 
dogajalo. Aktiv učiteljic matematike pa je poskrbel za po-
sebej zanimivo obeležitev dneva števila pi. A kdaj je ta dan? 
14. marca, seveda (3,14). V marcu so se že kazali novi izzivi 
– tudi v Gorje so prišli državljani Ukrajine, ki so se umaknili 
pred vojno. Nekaj otrok si je želelo vpisati se v šolo in vrtec, 
starši pa bi se radi učili slovenščino. Pa smo zagrizli v novo 
jabolko ...

Aprila smo v telovadnici gostili svečano prireditev ob 
100-letnici ŠD Gorje. Veseli smo odličnega sodelovanja z ob-
čino in društvi. Da smo v dobrih odnosih z lokalnimi umetni-
ki, se kaže tudi v tem, da radi povabimo Klemena Torkarja s 
predstavami za učence – tokrat sta bili to odlična Aplikacija 
Opera za starejše učence in Sneguljčica za mlajše. V aprilu 
sta bili dve likovni koloniji, na katerih so naši učenci vedno 
uspešni, predstavitev na Unesco festivalu z znakovnim jezi-
kom, odhod v živalski vrt, devetošolci so po dveh letih spet 
smeli organizirati šolski ples ... Za devetošolce smo v sode-
lovanju s taborniki izvedli tabor preživetja v naravi in zdra-
vstvene preventive. Ponosni pa smo tudi na gledališki klub, 
ki se je s predstavo Čudežni pisalni strojček udeležil sreča-
nja slovenskih gledaliških skupin in prejel srebrno plaketo!

Vsak pomladanski mesec je bil bolj cvetoč vseh mogo-
čih dogodkov. Ker smo s tem šolskim letom postali tudi del 
konzorcija za mednarodne mobilnosti učiteljev, smo na 'job 
shadowing' že poslali dve učiteljici v Španijo, eno na Šved-
sko, in takoj za tem na enodnevnem obisku gostili tudi špan-
sko delegacijo. Zdi se, da ko greš malo naokrog, vse bolj ceniš 
to, kar imaš doma. V maju smo imeli tudi zelo uspešen zbo-
rovski dan – združila sta se oba zborčka in intenzivno prepe-
vala celo soboto, za kosilo pa so poskrbeli učenci izbranega 
predmeta prehrane. V sodelovanju s TNP smo se udeležili 
Belarjevih dni v Trenti, samostojno pa smo izvedli planinski 
tabor na Valvasorju za četrtošolce. Na šolo smo povabili pla-
netarij, drugošolce odpeljali v čebelarski muzej, tretješolce 
na ogled letališča Brnik. Učenci OPB-ja pa so pripravili raz-
stavo v gorjanski knjižnici.

Junij je hitro minil v znamenju športnih, naravoslovnih 
in kulturnih dni. Zaključili smo bralno značko in z ogledom 

predstave nagradili učence, ki so zvesti knjigi. Petošolci so 
se s kolesi odpravili v Radovno, osmošolci na ekskurzijo v 
rudnik Velenje, četrtošolci pa so zaplavali v Blejskem jezeru. 
Na mini, mali in pravi valeti se je ravnateljica zahvalila učen-
cem, ki so v celotnem šolskem letu posebej izstopali in to ne 
le po učnem uspehu, pač pa tudi po prizadevnosti, prijazno-
sti, sodelovalnosti, lastnem napredku ... Takim učencem na 
naši šoli izročimo pohvalo in darilo šole. Da jih podpremo v 
močnih področjih in tako postanejo zgled tudi drugim.

Učenci so tekmovali tudi iz znanja. Osvajali so priznanja 
na šolskem, regijskem in državnem nivoju. 
 Srebrno priznanje Kenguru sta osvojila Luka Por in Pia 

Pečar.
 Državno priznanje Logična pošast so dobili: Jon Matia 

Mincu, Pia Pečar in Jure Mazovec.
 Srebrno Cankarjevo priznanje je osvojila Živa Bijol.
 Srebrno Proteusovo priznanje sta osvojila Mia Maria 

Mincu in Timotej Žemva.
 Srebrno priznanje iz znanja geografije je osvojila Pia 

Pečar.
Na valeti se je od osnovne šole poslovilo 19 učencev. 

Učenci, ki so imeli v vseh letih povprečni uspeh višji od 4,5, 
so: Jan Kenda, Luka Kocjančič in Jakob Rozman. Prejeli 
so Zlato priznanje Osnovne šole Gorje in knjižno nagrado. 
Sprejel jih je tudi župan Peter Torkar.
Športne pravljice

Naši učenci so dosegli odlične dosežke v različnih špor-
tih, s čimer ohranjamo široke temelje, ki so nujni za visoko 
»športno piramido«. Ni jim bilo lahko, tekmovali so v izje-
mni konkurenci 456 slovenskih OŠ in mnogih športnih klu-
bov, kjer trenirajo učenci.

1. Svetovna tekmovanja:
-  ISF Cool Games, Kijev (UKR), 9.–13. 11. 2021: ZMAGA 

(najvišje doslej) na štafetnih igrah z obilico zahtev po 
odličnih motoričnih sposobnostih!!! Finale: SLOVENI-
JA : UKRAJINA 2 : 1. OŠ Gorje (Ema Kogoj, Jakob Roz-
man, Ajid Muminović in Nenad Pilipovič) JE svetovni 
šolski prvak!!! Gimnazija Jesenice (Špela Šemrl, Laura 
Biščević, Suzi Grilc, Nik Kozel Tomše, Niki Mulej in 
prof. športa, ga. Bojana Martinčič) JE svetovni šolski 
prvak!!!
2. Šolska državna prvenstva in tekmovanja (ŠDP):

-  cestno kolesarstvo - vožnja na čas: Ema Žemva 1., Tadeja 
Žemva 2., Nejc Zalokar 3., ekipno 3. (Ema Žemva, Tadeja 
Žemva, Metka Urevc, Tara Torkar, Nejc Zalokar);

-  smučarski skoki: Tina Lah 6.;
-  dvoransko lokostrelstvo: Neja Marič 1. (najvišje doslej), 

Hema Marič 1., Teodora Peranović 4., ekipno (Neja 
Marič, Hema Marič, Teodora Peranović) 4., (najvišje 
doslej);

-  šah: Luka Kocjančič 28. (najvišje doslej);
-  kros: Živa Bijol 5., Anamarija Poklukar 9., Ana Rogač 13., 

Mirjam Tomaževič 15., Maša Majer 16., ekipno 8. razred 
(Živa Bijol, Anamarija Poklukar, Matevž Majer, Nace 
Jelenc) 1. (najvišje doslej), mešana štafeta 4 x 500 m 4. 
(najvišje doslej);

-  zunanje lokostrelstvo: Neja Marič 2., Hema Marič 2., 
Zak Zelić Žemva 2., ekipno (Neja Marič, Hema Marič, 
Zak Zelić Žemva) 11. (najvišje doslej);  

-  posamična atletika: Ana Rogač 8., daljina, 297 cm;
-  tek trojk (tudi letos žal ni bil del šolskih športnih tek-

movanj): Živa Bijol, Maša Majer, Ana Rogač 2., Ožbej 
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Repe, Matevž Majer, Timotej Žemva 4., Aljaž Repe, Vid 
Kocjan, Tjaž Dolžan 9.
3. Šolska gorenjska (področna) prvenstva (ŠGP):

-  kros: Ožbej Repe 1., Mark Vilfan Pretnar 1., Nace Jelenc 
2., Nika Dolžan 2., Ema Kogoj 3., Katjuša Černilec 3., 
Nina Golob 4., Živa Bijol 4., Max Svete 4., ekipno 4. (vsi 
učenci zgoraj);

-  smučarski skoki: Tina Lah 4., Luka Pogorevc 5., Meta 
Stepanjan 5., Karin Jakopič 5.;

-  šah: Luka Kocjančič 3. (najvišje doslej);
-  zunanje lokostrelstvo: Neja Marič 1., Hema Marič 3., 

Teodora Peranović 4., Zak Zelić Žemva 5., ekipno (Neja 
Marič, Hema Marič, Teodora Peranović) 4.;

-  posamična atletika: Ana Rogač 3. (daljina), Taida 
Mulalić 4. (vortex), Ema Kogoj 7. (60 m), Maša Majer 7. 
(1000 m), Mirjam Tomaževič 10. (600 m), Jure Mazovec 
10. (krogla).
Počitnice se torej iztekajo in kažejo se nove dogo-

divščine. Želimo, da bi bilo šolsko leto 2022/23 za vse 
poučno, delovno, bogato z izkušnjami in novimi medse-
bojnimi vezmi. Želimo, da bi bili zdravi.

Se vidimo 1. septembra!
 » Mojca Brejc, ravnateljica

Odbojka se vrača v Gorje

Ob prvem memorialu Janka Justina
Janko se je z balinanjem začel 

ukvarjati malo pred odhodom v pokoj. 
Že prej je bil vsestransko aktiven član 
ŠD Gorje, tako pri smučanju, skakanju 
s smučmi, odbojki in kegljanju. Takrat 
so še balinali pr' Kurej' v Zasipu. Kma-
lu se je pokazal njegov talent in postal 
je zelo dober balinar. Bil je eden naj-
boljših zbijalcev. Igral je tudi za ekipo 
Jesenic v 2. slovenski ligi. Bil je mentor 
mnogim mladim balinarjem. Številni 
današnji člani sekcije pravijo, da jih je 

prav Janko navdušil za ta lep šport.
Že od leta 1999 je bil predsednik 

sekcije balinarjev v Gorjah. Bil je gonil-
na sila in povezovalec balinarjev. Zato 
smo se v sekciji odločili, da bo glavni 
turnir, prvotno namenjen kot turnir 
ob občinskem prazniku Gorij, preime-
novan v Memorial Janka Justina. 

Ob vsem dolgoletnem bogatem ba-
linarskem dogajanju mu je ves čas ak-
tivno stala ob strani tudi njegova žena 
Mara, ki je vseskozi vodila evidenco in 

pridno beležila dogodke, akcije in član-
stvo v sekciji. Balinarsko sekcijo se na 
njuni osnovi še naprej trudiva voditi 
Mitja in Janja Justin, sin in snaha.

Janko nam bo ostal v spominu ne 
samo kot dober balinar, ampak pred-
vsem kot dober človek in tudi odličen 
obrtnik. Pomagal je, kjer je le mogel. 
Pogrešamo ga.

 » Balinarska sekcija ŠD Gorje

1. memorial v spomin na Janka Justina

6. in 7. avgusta je na balinišču R'čica potekal 1. memorial 
v spomin na Janka Justina. Žal nam jo je zagodlo vreme, tako 
da smo prvi dan lahko igrali le uro in 7 minut, nakar je začelo 
deževati. Lilo je kot iz škafa in dobesedno zalilo obe igrišči 
in tekmovalce, zato je bila tekma prekinjena in prestavlje-
na na nedeljo, in sicer v Bazo na Jesenice, pri čemer nam 
je pomagal Franci Divjak – Divko. Na memorialu je igralo 
8 ekip: Radovljica, Podnart 1 in 2, Hrušica (ženska ekipa), 

Zasip, Bohinj in domači ekipi Gorje 1 in 2.  Zmagala je ekipa 
Radovljice. Gorje 1 (Mitja Justin, Drago Zupančič , Marjan 
Cerkovnik, v soboto tudi Robert Mandeljc) je zasedla 3. me-
sto, ekipa Gorje 2 (Marjan Divjak, Mirko Markovič in Stane 
Stare) je bila peta. Nenavadno za balinanje v  Gorjah je tudi 
zbijanje balinčka in balinanje v krogu.  V zbijanju balinčka je 
zmagal Damir Repe, v balinanju v krogu pa Ingrid Pretnar iz 
balinarskega kluba Podnart.

Kljub slabemu začetku 1. memoriala se je na koncu vse 
dobro izšlo. Ob dobri malici, ki sva jo pripravila Janja in Mi-
tja, stroške pa pokrilo ŠD Gorje, so se tekmovalci sprostili, 
se veselili in nazadnje zadovoljni odšli. Pozabljeni sta bili 
sobotna poplava in nedeljska sparina na igrišču v Bazi na 
Jesenicah.

Veseli smo, da smo uspešno izpeljali 1. memorial v spo-
min na Janka Justina. Zahvaljujemo se ŠD Gorje, ki je prija-
zno krilo stroške za prehrano. Veselimo se 2. memoriala in 
srečanja vseh ekip!   

Lep balinarski pozdrav, pridružite se nam, veseli bomo!
 » Janja Justin 

Po nekaj letih prekinitev se na OŠ 
Gorje vrača program vadbe odbojke za 
dekleta in fante. Tako bomo poskušali 
obuditi bogato tradicijo športa v obči-
ni, ki sega v leto 1974. V tistem obdobju 
je ženska ekipa doživela nagel razvoj in 
leta 1980 pod vodstvom trenerja Bo-
risa Kozinca dosegla celo tretje mesto 
v prvi slovenski ligi, kar še danes velja 
za poseben fenomen. V letih delova-
nja društva se je v Gorjah razvilo kar 
nekaj generacij igralk in igralcev, med 

njimi tudi reprezentantk, ki so kasneje 
v okviru Odbojkarskega kluba Bled na-
stopale v takratni jugoslovanski zvezni 
ligi, v sezoni 1994/1995 pa postale tudi 
slovenske državne prvakinje.

Popularnost odbojke se v zadnjih 
letih, tudi na račun imenitnih uspehov 
moške reprezentance, naglo povečuje. 
Mlade gorjanske odbojkarice se tre-
nutno vključujejo v vadbo ekip na Ble-
du. Zaradi povečanega zanimanja pa 
bo vadba v naslednjem šolskem letu v 

sodelovanju z Odbojkarskim klubom 
Bled potekala tudi na OŠ Gorje pod 
vodstvom trenerjev Urške Miklavc 
in Primoža Tomšeta Zorča. Termini 
vadbe bodo ob ponedeljkih in sredah 
med 17.00 in 19.00. Vadbi se lahko pri-
ključijo fantje in dekleta od četrtega 
razreda dalje. Informacije na številki 
040 303 774.

 » Športno društvo Gorje in  
Odbojkarski klub Bled
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Liga malega nogometa

Tako kot vsako leto se je tudi v letu 
2021/22 odvijala sezona v malonogo-
metni ligi, v organizaciji Športne zveze 
Radovljica. V ligi sodelujejo ekipe iz 
radovljiške, blejske, gorjanske, žirov-

niške in jeseniške občine. Trenutno 
kot edini predstavniki Občine Gorje v 
ligi nastopamo nogometaši ŠD Gorje, 
ki imamo domače igrišče na vsem do-
bro znanem Stovičju.

Sedanja generacija v ligi nastopa od 
leta 2010. Na začetku smo igrali v četrti 
ligi, potem pa smo postopoma napre-
dovali do druge.

V zadnji sezoni pa smo si z odlični-
mi predstavami za prihajajočo sezono 
prvič zagotovili igranje v prvi ligi. Ker 
bo to za nas povsem nova izkušnja, tek-
meci pa zahtevnejši kot v preteklih se-
zonah, bomo na domačih in gostujočih 
tekmah vsekakor veseli vaše podpore s 
tribun.

Tekme se igrajo vsako nedeljo, raz-
pored pa bo v prihodnjih dneh obja-
vljen na spletni strani Športne zveze 
Radovljica. Prav tako bomo razpored 
tekem razobesili tudi na oglasne deske 
po Gorjah.

Za konec pozdravljamo še našega 
dolgoletnega člana Mirka Potočnika, ki 
je ob naši uvrstitvi v prvo ligo zaključil 
s svojo malonogometno kariero: “Mir-
ko, hvala za vse nogometne vragolije”!

Lep navijaški pozdrav, se vidimo na 
igrišču!

 » Nogometaši ŠD Gorje

Mednarodne otroške igre (ICG), 11.–16. 8. 2022, Coventry, Anglija

Po treh sušnih letih in odpovedi 
vseh mednarodnih tekmovanj ICG in 
ISF zaradi koronavirusa je letos or-
ganizatorjem le uspelo izpeljati med-
narodne otroške igre (ICG), tokrat v 
angleškem Coventryju. Gre za največje 
svetovno letno otroško tekmovanje 
in seveda brez udeležbe ekipe Občine 
(OŠ) Gorje ni šlo. Že uvrstitev v ekipo 
je velik uspeh, saj ima učitelj Nenad 
strogo kvalifikacijsko sito. Ekipa, ki je 
zastopala Občino Gorje, je nastopala 
v dveh športih, atletiki in plavanju. V 
atletiki so tekmovali: Taida Mulalić 
(krogla, 400 m), Maša Majer (800 m), 
Živa Bijol (800 m, 4 × 100 m), Anama-
rija Poklukar (krogla, daljina, 4 × 100 
m), Ana Rogač (daljina, 100 m, 4 × 100 
m, 4 × 100 m miks), Ema Kogoj (100 
m, 400 m, 4 × 100 m, 4 × 100 m miks), 



Gorjanc

15

ŠPORT, MLADI

Rafael Hudovernik (daljina, 100 m, 4 × 
100 m), Matevž Majer (krogla, 400 m, 
4 × 100 m), Ožbej Repe (1500 m, 4 × 100 
m, 4 × 100 m miks), Nace Jelenc (1500 
m) in Blaž Zupančič (daljina, 100 m, 4 
× 100 m, 4 × 100 m miks). Tokrat smo 
imeli tekmovalki tudi v plavanju, to sta 
bili Ina Sekne (200 in 400 m prosto, 50 
in 100 m prsno) ter Nina Golob (50 in 
100 m prosto, 50 in 100 m prsno). Vseh 
13 mladih udeležencev je spremljalo 5 
spremljevalcev: Maja Prešeren, Janez 
Hudovernik, Marjan Cerar, Matej Čuk 
in Nenad Pilipovič.  

Iz Gorij smo se odpravili zgodaj 
zjutraj v četrtek, 11. 8., in po 15 urah 
potovanja (kombi, letalo, vlak, avtobus 
…) le dospeli v Coventry. Tam so nas v 
naslednjih dneh čakala atletska in pla-
valna tekmovanja, kjer smo se pomeri-
li z vrstniki z vsega sveta. Z rezultati se 
nismo obremenjevali, prišli smo sode-
lovat, zmagali smo že s tem, da smo bili 
del spektakla. Naša najvišja uvrstitev 
je bilo 8. mesto fantovske štafete 4 × 
100 m, s čimer smo se uvrstili v A-fina-
le in dosegli zastavljeni cilj. 

Vseskozi smo spoznavali nove pri-
jatelje in tkali nove vezi. To so izkušnje 
in spomini, ki ostanejo vse življenje … 
Kar prehitro je bil tu zaključek iger, a 
za nas to še ni bil konec. Naše počitnice 
smo namreč še za nekaj dni podaljšali 
in si šli ogledat London. In kaj vse smo 
lahko videli! Natural and history mu-
seum, Madame Tussaud's museum, 
Covent Garden, China Town, Picadil-
ly Circus, London Eye, Westminster 
Bridge, Tower Bridge, Buckingham Pa-
lace … Skratka, veliko znamenitosti in 
atrakcij. En dan smo po Londonu pre-
hodili celo 35 km! Kako v jurišu hitro 
na metro in z njega in to celotna skupi-
na 18-ih ljudi, pa smo se tako ali tako že 

dodobra naučili. Nenad in Maja sta res 
dobra učitelja v vseh pogledih …

Zadnji dan nam jo je zagodla stav-
ka šoferjev vlakov in avtobusov, tudi že 
kupljene vozovnice niso nič pomagale. 
A so odrasli staknili glave in našli reši-
tev. Na koncu smo le dospeli na letali-
šče Gatwick, odkoder smo se z letalom 
odpeljali do Benetk. Tam sta nas čakala 
naša dva kombija, ki sta nas zapeljala 
do končne postaje, pred šolo v Zgornje 

Gorje. Tu so nas pričakali naši starši, ki 
so nas že pošteno pogrešali. 

Hvala vsem za zaupanje in podpo-
ro projektu. Hvala staršem, Osnovni 
šoli Gorje, Občini Gorje, Turistične-
mu društvu Gorje, Športnemu društvu 
Gorje ter vsem ostalim. Hvala, da ste 
omogočili, da smo doživeli to nepozab-
no športno pravljico!

 » Nenad Pilipovič in Mateja Erman Repe
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ŠPORT, MLADI, OGLASI

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje

Kot strela nas je udarila in pretresla 
novica, da se je na treningu smrtno po-
nesrečila novopečena članica tekaške 
A-reprezentance Hana Mazi Jamnik, 
doma iz Kranja. Vsi smo jo poznali in jo 
srečevali na tekaških tekmovanjih. Za 
sabo je pustila ogromno luknjo, saj je 
bila velik up slovenskega smučarskega 
teka. Našim tekmovalcem je bila svetel 
zgled, kako z vztrajnostjo in borbeno-
stjo priti visoko, lani je postala svetov-
na mladinska prvakinja na tekaških 
rolkah. Hana, pogrešali te bomo!

Vse to nam je dalo misliti, kako 
slabo je poskrbljeno za nas, kadar tre-
niramo na tekaških rolkah ali kolesih. 
Povsod smo izpostavljeni avtomobi-
lom, motornim kolesom in kolesarjem. 
Sicer pazimo, da se vozimo povsem ob 
robu, pa kljub temu lahko hitro pride 
do nesreče. Morda pomagajo živobarv-
na odsevna oblačila, da nas mimoidoči 
avtomobili lažje vidijo. Je pa res zaradi 
oblice prometa in trume turistov vse-
povsod nevarno in dvojna mera previ-
dnosti ni odveč.

Naši treningi sicer neumorno po-
tekajo, za popestritev smo imeli nekaj 
trening tekem, prav tako smo na pohod 
na Debelo peč odšli skupaj s sosednjim 
Smučarskim društvom Bohinj, kjer 
imamo veliko prijateljskih navez. Pa 
naj spregovorijo fotografije, iz katerih 
lahko razberete, kako se zabavamo in 
imamo fajn.

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo 
Gorje, Foto: Domen Potočnik, Saša Eržen  
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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.

GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

številka 14925. avgust 2022

ŠPORT, MLADI, OGLASI



Gorjanc

19

OGLASI

*Kuponi se ne seštevajo. Gorje

KUPON SEPTEMBER 
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. Gorje
Kupon velja v avgustu in septembru 2022    //    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. 04/57-80-121

*Kuponi se ne seštevajo. Gorje
Kupon velja v avgustu in septembru 2022    //    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. 04/57-80-121

*Kuponi se ne seštevajo. Gorje

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

10 %

KUPON SEPTEMBER 
2022

KUPON SEPTEMBER 
2022

KUPON SEPTEMBER 
2022

IN  IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

NA SVEŽE MESO
10 %

IN IZDELKE MCL

Kupon velja v avgustu in septembru 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

Kupon velja v avgustu in septembru 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

NOVI  
DACIA JOGGER 
BIGGER, COOLER, JOGGER* 

*VEČJI, BOLJŠI, JOGGER

NAJDOSTOPNEJŠI 
7-SEDEŽNIK NA TRGU

Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana
 

     DACIA.SI

Dacia priporoča  

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
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Že za 229 €/mesec*

Bon ob financiranju* 
5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Informativni izračun je narejen na dan 4. 3. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 28.590,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.334,14 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev 
in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 8.476,13 €. EOM = 6,83 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.440,51 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,78 € in 
strošek odobritve kredita 400,00 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.779,73 €. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih 
pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financial Services. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, 
da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai
Že za 229 €/mesec*

Bon ob financiranju* 
5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Informativni izračun je narejen na dan 4. 3. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 28.590,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.334,14 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev 
in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 8.476,13 €. EOM = 6,83 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.440,51 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,78 € in 
strošek odobritve kredita 400,00 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.779,73 €. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih 
pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financial Services. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, 
da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai
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PRIREDITVE, OGLASI

KOLEDAR PRIREDITEV
• DAN ZAŠČITE IN REŠEVANJA V  

PODHOMU 
v nedeljo, 28. avgusta ob 13. uri na dvorišču 
gasilskega doma v Podhomu

• SPOMINSKA SLOVESNOST pod hribom 
Revovca 
v nedeljo, 28. avgusta ob 17. uri pri  
spomeniku padlim talcem v Spodnjih Gorjah 
Svečan kulturni program učencev OŠ Gorje in 
Veteranskega pevskega zbora. 
Častna govornica bo ga. Rina Klinar.

• TRADICIONALNI OVČARSKI BAL NA  
ZATRNIKU v organizaciji  
RTC Zatrnik d.o.o. 
v soboto, 3. septembra ob 11. uri 

• SLOVESNOST OB ZAKLJUČKU  
REKONSTRUCIJE CEST na Lazah  
in Pernikih 
v nedeljo, 11. septembra ob 14. uri ob križišču 
Laze – Perniki - Mežakla 
V programu bo nastopila Godba Gorje

• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA 
(krvni tlak in kostna masa)   
v torek, 13. septembra ob 9. uri v sejni sobi 
občine Gorje 
Meritve izvaja Društvo za osteoporozo

• RAZSTAVA GOB v Gorjanskem domu v  
organizaciji Gobarskega društva Gorje 
Odprtje razstave v petek, 23. septembra ob 
9. uri 
Razstava bo na ogled v petek in soboto, 23. in 
24. septembra od 8. do 19. ure

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

KITARA
klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA
 klavirska in diatonična

KLAVIR

MUZIČARNA 
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

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

041 607 451

TUDI V LJUBLJAN
I 

vpis v šolsko leto 
2022/23

kamnoseštvo

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

www.kamnosestvo-vurnik.si

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

preverite ponudbo na:


