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GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

Hura, pumptrack!
Mali in veliki otroci so se razveselili novega pumptrack 

poligona na katerem bodo urili svoje sposobnosti in se dru-
žili. Na odprtju se je zbrala pisna množica navdušenih ob-
čank in občanov iz območja celotne občine, predvsem naj-
mlajši pa so se razveselil slastne torte. Zahvala za hitro in 
kvalitetno opravljena gradbena dela na projektu gre družbi 
Aliance ASE (Zavod Aliansa), ki je v enem mesecu spre-
menila ravno zemljišče v odličen poligon. Občina je za iz-
gradnjo poligona zagotovila 78.711 EUR ter dodatnih 8.481 
EUR za izvedbo ponikovalnega polja in ureditev parkirnih 
prostorov. Vsem želimo veliko zabave. Uporabnike poli-
gona pozivamo, naj z zaščitno opremo poskrbijo za svojo 
varnost. Občina se je z Zavodom Aliansa dogovorila, da bo 
v spomladanskem času organiziran tečaj in demonstracija 
vožnje ter izvajanja trikov.

 » Občinska uprava
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Spoštovane Občanke in Občani!
Ta uvodnik je zadnji v tem mandatu. Priložnost bom 

namenil vprašanju, ki je v zadnjem času razburilo mnoge 
občane, zlasti tiste, ki trpijo zaradi prometnega kaosa, ki ga 
vsako poletje povzročajo obiskovalci soteske Vintgar. Ali je 
delo v Gorjanskih društvih res prostovoljno in v javno korist 
ali pa gre za dobro plačan  »biznis« na račun javne koristi? 
Pa si poglejmo tri primere.

Člani športnega društva Gorje že leta prostovoljno delu-
jejo na športnem udejstvovanju, ki zajema širok krog Gor-
jancev, od otrok do sezonskih rekreativcev. Ob tem vzgajajo 
nove rodove bodočih vrhunskih športnikov, ki po svetu no-
sijo  dober glas o svojem rojstnem kraju, o svoji domovini. 
In pri slednjem so zelo uspešni. Na zadnjih zimskih olimpij-
skih igrah je bil kar vsak deseti slovenski športnik iz Gorij. 
Za svoje delo si ne izplačujejo nagrad. 

Gasilci so ena najmnožičnejših prostovoljnih organiza-
cij v Sloveniji, tudi v občini Gorje. V vseh pogledih so izje-
mno uspešna organizacija. Večino svojega prostovoljnega 
dela usmerjajo v izobraževanje podmladka, posodabljanje 
opreme in kar je najpomembneje, požrtvovalno rešujejo ži-
vljenja in premoženje ob naravnih in drugih nesrečah. Tudi 
gasilci si za svoje prostovoljno delo ne izplačujejo nagrad. 

Kaj pa Turistično društvo Gorje? Kot je videti iz njiho-
vih letnih poročil, se društvo pretežno ukvarja z urejanjem 
soteske Vintgar, pobiranjem vstopnine za njen ogled, sezon-
sko urejanje parkirišč na kmetijskih površinah in zaračuna-
vanju parkirnine ter v zadnjem času še vlaganje denarja v 
kapital zasebnega podjetja, špekulativne nakupe zemljišč in 
gradnjo nepremičnin za trg. Pri svojem delu so zelo uspešni, 
tako zelo, da so si predsednik in njegovi ožji sodelavci za pro-
stovoljno delo v zadnjih treh letih izplačali preko 130.000 
eur nagrad in sejnin. Kljub temu, da so si v zadnjih letih z 
razkazovanjem soteske Vintgar, ki je naravna vrednota, na-
brali dobrih 5 milijonov kapitala, obenem pričakujejo, da bo 
občina z denarjem Gorjanskih davkoplačevalcev gradila in 
urejala prometno in drugo infrastrukturo za potrebe obi-
skovalcev Vintgarja.

Katera gorjanska društva torej ravnajo v javno korist, si 
lahko odgovori vsak sam. 

 » Vaš župan Peter Torkar
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Volilna kampanja pred lokalnimi  
volitvami 2022

Pred lokalnimi volitvami 2022 bo v času volilne kampa-
nje 16. novembra izšla posebna številka Gorjanca, v celoti 
posvečena plačani predstavitvi kandidatov in kandidatk za 
župana oziroma županjo ter kandidatk in kandidatov za čla-
ne in članice občinskega sveta.  

Objave se bodo plačevale v skladu z veljavnim cenikom 
za oglaševanje v glasilu Gorjanc, ki velja od marca 2010, in 
sicer:

Za župana oziroma županjo bo možno oddati 1 pol stran-
ski oglas v merah 18,5 x 12,8 cm, v formatu PDF in v kakovo-
sti, primerni za tisk. Cena oglasa je 136 evrov + ddv. Na ogla-
su mora biti jasno naveden plačnik oglasa. 

Za kandidata oziroma kandidatko za občinski svet bo 
možno en oglas za enega kandidata, velik četrt strani, v me-
rah 9,0 x 12,8 cm, v formatu pdf in v kakovosti, primerni za 
tisk. Cena oglasa je 64 evrov + ddv. Na oglasu mora biti jasno 
naveden plačnik oglasa.

Predstavitev idejne zasnove  
novega Gorjanskega doma

V sredo, 26. oktobra, je bila v Gorjanskem domu predsta-
vljena idejna zasnova novega Razvojnega središča kulture in 
športa v Občini Gorje.

Vsebine, ki jih bo gostil nov Gorjanski dom, so predstavili 
partnerji v projektu: Urad za seizmologijo Slovenije, Priro-
doslovni muzej Slovenije, zavod Triglavski narodni park, re-
gionalna razvojna agencija BSC Kranj, projektantska druž-
ba Prizma ter produkcijska hiša Nordcross production. 

Nosilec projekta je Občina Gorje, ki bo z idejno zasnovo 
nadaljevala z aktivnostmi priprave projektov za pridobitev 

Vse oglase morajo naročniki oblikovati sami. Pri zahte-
vah po objavljanju propagandnih sporočil na določenih me-
stih časopisa bomo spoštovali vrstni red naročil.

Datum, do katerega uredništvo na naslov gorjanc@gorje.
si sprejema oblikovane in predhodno z naročilnico, poslano 
na naslov marko.koblar@antus.si, naročene oglase, je 10. no-
vember. 

 » Romana Purkart, odgovorna urednica Gorjanca
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Obnova Doma Planika pod Triglavom.
V letošnjem letu je na Domu Planika potekala večja ener-

getska sanacija na obeh stavbah. V lanskem letu smo pra-
znovali 110 letnico Doma Planike, ki ga poleg Koče na Do-
liču že 76 let upravlja Planinsko društvo Gorje. V vsem tem 
obdobju so prizadevni člani skrbeli za redno vzdrževanje 
obeh postojank, kar pa je zaradi ostrih razmer v visokogorju 
zelo zahtevno. Skozi ves čas so obe postojanki dograjevali, 
posodabljali in prilagajali notranjost  naraščajočemu števi-
lu obiskovalcev. Planika, nekoč Maria Tresien Hitte, je bila 
odlično načrtovana in grajena za maloštevilne obiskovalce 

Dozidava objekta Zdravstveni dom Bled

19. oktobra je izvajalec gradbeno obrtniških del Kovinar 
Gradnje ST d.o.o. začel z deli pri projektu »Dozidava objekta 
ZD Bled«. Investicija je vredna dobra 2,5 mio EUR, sofinan-
cirajo pa ga Občina Bled (675.000), Občina Gorje (232.000), 
Zdravstveni dom Bled (OZG, 895.000) ter Ministrstvo za 
zdravje (702.000). Z deli naj bi zaključili konec oktobra 2023.

Občina Gorje uspešno pridobila evropska sredstva za ureditev rekreacijskih površin

Občina Gorje je uspešno pridobila 
sredstva iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj v operaciji Zelena Go-
renjska in iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja v operaciji 
Medgeneracijski živ žav. 

S pridobljenimi sredstvi bomo na 
treh lokacijah uredili vadbene povr-

šine za aktivno preživljanje prostega 
časa za vse generacije. Ena lokacija je v 
Zgornjih Gorjah ob igrišču pri Gorjan-
skem domu, druga ob pešpoti Zgornje 
Gorje–Spodnje Gorje in tretja v nase-
lju Spodnje Gorje, kjer je pravkar zaži-
vel pumptrack. 

Na javnem razpisu izbran izvajalec 
Taurus IQ d.o.o. bo še v letošnjem letu 
postavil vadbene kozolce. Priložena 
fotografija predstavlja primer tovrstne 
postavitve v Kranjski Gori.

Na vseh treh lokacijah se bodo 
uredile površine za namen dviga ži-
vljenjske ravni prebivalstva in bodo 
predstavljale prostor srečevanja in 
združevanja. Skupna vrednost obeh 
operacij je dobrih 98.000 €, od tega 

je znesek sofinanciranja iz evropskih 
skladov nekaj več kot 63.000 €, ostalo 
so lastna sredstva občine iz naslova po-
brane turistične takse. 

 » Občinska uprava 

pred 100 leti, ne pa za današnje razmere. Potrebna je bila 
prenove vendar statika objekta ne dopušča večjih gradbenih 
posegov za preureditev in posodobitev notranjosti izvedene 
pa so bile večje energetske sanacije.

Planinsko društvo Gorje se je lansko leto prijavilo na jav-
ni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
za podelitev nepovratnih sredstev  namenjenih za obnovo 
planinskih postojank. Iz tega sklada nam je uspelo pridobiti 
četrt milijona €. To nam je omogočilo, da smo z dodanimi 
lastnimi sredstvi na Planiki, na obeh stavbah, lahko izvedli 

gradbenega dovoljenja. Partnerji v projektu smo zasnovali 
vsebine, ki so osnova za pridobitev evropskih in državnih 
sredstev. Župan zagotavlja finančno pokritje za izgradnjo 
novega Gorjanskega doma v roku dveh let. Vsi prisotni v 

dvorani, med njimi predvsem predstavniki gorjanskih dru-
štev, so idejno zasnovo pozdravili v želji, da se čimprej prič-
ne z gradnjo.

 » Občina Gorje

 Novogradnja je predvidena na zahodnem delu obsto-
ječega objekta. Objekt bo v treh etažah. Tloris dozidanega 
objekta je pravokotnih dimenzij 17,46 x 15,06m. Zazidana 
površina novogradnje – dozidave bo znašala 254,90 m2. Do-
zidava se navezuje na obstoječi objekt ZD Bled z vmesnim 
pokritim prehodom.

V kleti novega objekta bosta urejena dva vhoda, glav-
ni na južni strani za potrebe vhoda na urgenco in prehod 
v obstoječ objekt ZD Bled na vzhodni strani. V pritličju bo 
ambulanta za predšolske otroke z vsemi pripadajočimi pro-
stori, ordinacija za logopeda in psihologa ter skupni prostori 
(sanitarije in komunikacije). V nadstropju bo ambulanta za 
mladino s pripadajočimi prostori. Direktor Zdravstvenega 
doma Bled mag. Leopold Zonik je povedal, da gradnja pred-
stavlja veliko pridobitev za zdravstvo, poleg novih prostorov 
za nujno medicinsko pomoč, ambulante za otroke in mladi-
no in kar tri nove ambulante družinske medicine z mladmi 
zdravniki, ki trenutno že opravljajo specializacijo. Seveda 
bo nova pridobitev olajšala tudi zagotavljanje zdravstvene 
oskrbe za potrebe turizma. Mag. Zonik je zagotovil, da bo 
gradnja prizidka potekala ločeno in ne bo ovirala procesa 
zdravstvene oskrbe. 

 » Branka Smole
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Razglasitev gorjanskih cerkva za spomenik lokalnega pomena
V prvi polovici leta je Občinski svet Občine Gorje spre-

jel tri odloke o razglasitvi cerkve sv. Jurija, sv. Nikolaja in sv. 
Ožbolta za spomenike lokalnega pomena. Gre za cerkve, ki si 
na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine tak status zaslužijo.

Razglasitev v praksi pomeni, da se enota dediščine ne va-
ruje preko prostorskega akta, ampak ima posamezna enota 
svoj odlok o razglasitvi z natančnejšimi navedenimi vredno-
tami, varstvenim režimom, hkrati pa lastniku oz. investi-
torju omogoči prijavo na različne razpise za sofinanciranje 
restavriranja oz. obnove. 

Občina Gorje je objavila javni razpis za sofinanciranje 
obnove kulturnih spomenikov v Občini Gorje v višini 20.000 
€. Na razpis se je uspešno prijavila tudi Župnija Gorje, ki je 
za obnovo opornega zidu vzhodno od cerkve sv. Jurija prido-
bila pravico do koriščenja sredstev v višini 18.895,07 EUR iz 
občinskega proračuna. 

 » Občina Gorje

Obisk ministra za okolje v Vintgarju
 14. oktobra je sotesko Vintgar v 

spremstvu sodelavke iz kabineta obi-
skal minister Uroš Brežan. Sotesko je 
obiskal ob družbi in spremstvu pred-
sednika TD Gorje Janeza Poklukarja in 
župana Občine Gorje Petra Torkarja. 
Ogledu sva se pridružila še Tomaž Bre-
gant iz strokovne službe TD in Boštjan 
Pogačnik iz MIR Jesenice – Gorje. Mi-

večjo energetsko sanacijo. Na stari stavbi smo zamenjali 111 
let stara okna z enakimi, macesnovimi, energetsko mnogo 
bolj varčnimi s tri slojno zasteklitvijo in ko je dom  zaprt za-
varovanimi s kovinskimi naoknicami.

Za oskrbo z elektriko je bila posodobljena električna 
instalacija in na streho nameščeni dodatni sončni paneli. 
Dodatni sončni paneli so dodani tudi na streho novejše de-
pandanse katera je na novo prekrita s spodaj izolirano plo-
čevino. Spalnice pod njo smo še dodatno izolirali, da ob pri-
peki ostanejo prijetno hladne in jeseni niso mrzle.

V stavbah so dobili dodatno izolacijo tudi stropi in podi. 
V novem delu je bila izvedena izolacija sten, obnovljeni so 
bili skladiščni tlaki in obloženi s keramiko.

Stara zunanja stranišča so nadomestila nova ekološko 
sprejemljivejša suha stranišča, ki sledijo sodobnim stan-
dardom. Blato se zbira v nepropustni jami,okolica pa je brez 

smradu in muh. Večina gradbenih del  je potekala v poletnih 
mesecih, v času največjega obiska planincev, ki  pa niso bili 
prikrajšani v ponudbi. Predstavljalo pa je več prilagajanja 
delavcev in zaposlenih v domu.

Pohvalo zasluži podjetje M SKALA in še posebej direktor 
Marko Smrekar, ki je prevzelo in izvedlo celotno sanacijo v 
težjih pogojih visokogorja.

Zelo so se angažirali tudi člani gospodarskega odbora 
društva in posebno naporno je bilo za vodjo odbora Marico 
Okršlar, ki je vodila vso logistiko del in redno oskrbo posto-
jank.

Letošnja sezona je bila posebno naporna za vse, za delav-
ce in osebje postojank ker je skoraj vso sezono zelo primanj-
kovalo vode kar so deloma občutili tudi obiskovalci.

Lepo vas vabimo na obisk naših postojank in Triglava v 
prihodnjem letu!

 » Jože Kosmač PD Gorje 

nister Brežan, ki prihaja iz Tolmina, 
deloma že pozna problematiko upra-
vljanja z naravnimi vrednotami, saj je 
bil kot bivši župan Občine Tolmin tudi 
že udeležen v procesih upravljanja s 
Tolminskimi koriti, ki so primerlji-
va vrednota in znamenitost. Minister 
se je v družbi sprehodil do Žumrovih 
galerij, med potjo smo mu orisali zgo-

dovinski okvir in princip zdajšnjega 
upravljanja, tako s sotesko kot z obi-
skom. Razkrili smo mu tudi našo vizijo 
razvoja, želje, hotenja in tudi težave, s 
katerimi se v procesu upravljanja ob 
tem srečujemo v TD Gorje. Minister je 
kritično prisluhnil tako navajanju dru-
štva kot tudi Občine Gorje. Poudaril 
je, da verjame, da smo skupaj zmožni 
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Oktobrski obisk ministra za okolje in prostor  
Uroša Brežana v Gorjah

V petek, 14. oktobra, se je minister 
za okolje in prostor odzval vabilu žu-
pana Občine Gorje. Minister in župan 
sta obravnavala dve problematiki. Prva 
je sprejem uredbe zaščite virov pitne 
vode, druga pereča problematika je 
upravljanje soteske Vintgar. Na temo 

zaščite vodnih virov je minister ob 
pregledu vseh študij vplivnih območij 
Občino Gorje pohvalil, saj bodo podla-
ge pospešile pripravo državne uredbe, 
kar pomeni, da bo uredba na podlagi 
odlično opravljenega dela Občine Gor-
je lahko sprejeta v roku treh mesecev. 

Druga pereča problematika je upra-
vljanje soteske Vintgar. Organizacija 
prometa in parkiranja obiskovalcev 
soteske Vintgar pod vodstvom predse-
dnika TD Janeza Poklukarja nam Gor-
jancem povzroča vsakoletni prometni 
kaos. Ministra je začudilo, da so si v 
TD Gorje s pobrano vstopnino soteske 
Vintgar od nastopa Janeza Poklukarja 
izplačali vsako leto 30.000 € nagrad za 
prostovoljno delo in da gradijo dvosta-
novanjski objekt za trg s sredstvi, po-
branimi z vstopnino v sotesko. 

Minister je ob zaključku sestanka 
ocenil, da je občina odlično zaščitila 
vodne vire. Glede upravljanja s sote-
sko Vintgar pa je obljubil, da bo na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor sprožil 
urgenco za reševanje predstavljenih 
problemov.

 » Občina Gorje

Rožnati oktober

Europa Donna – Slovensko zdru-
ženje za boj proti raku dojk (ED) po-
vezuje zdrave ženske, bolnice z rakom 
dojk ali rakom rodil, posameznike in 
strokovne institucije v Sloveniji, ki 
delujejo na področju raka dojk in ra-
kov rodil. Pomemben cilj Združenja 
Europa Donna Slovenija je povečati 

osveščenost o raku dojk in rakih rodil 
v Sloveniji. 

Osveščanje o pomenu zdravega na-
čina življenja, rednega mesečnega sa-
mopregledovanja dojk ter odzivanja na 
vabila državnih presejalnih programov 
DORA, ZORA in SVIT poteka skozi 
celo leto. Največ aktivnosti pa poteka v 

mesecu oktobru, ki je kot rožnati okto-
ber namenjen navedenim aktivnostim.

Pod okriljem ED smo konec lan-
skega leta v Bohinju ustanovili skupi-
no. Svoj program želimo razširiti na 
sosednje občine in tudi zato smo bili 
v torek, 11. oktobra prisotni v knjižnici 
Gorje. Izredno smo se razveselili obi-
ska župana Petra Torkarja, ki je skupaj 
z nami obiskovalcem knjižnice pripe-
njal rožnate pentlje.  S tem je dodal na-
šemu prizadevanju posebno vsebino, 
saj je dal vedeti, da se zaveda pomena 
osveščanja in pravih informacij. Pred-
vsem pa tudi, da mu za zdravje občank 
in občanov ni vseeno.

Na naslov bohinj@europadonna.
si nam lahko pišete vsi, ki bi se želeli 
pridružiti skupini ali pa potrebujete 
odgovore na vprašanja v zvezi z bole-
znijo ali delovanjem ED. Bogatejši smo 
za lastne izkušnje, znamo poslušati in 
znamo objeti, ko je to potrebno. Bodite 
in ostanite zdravi.

 » Iva Lapajne, Vodja skupine Bohinj

stvari v še dokaj nedoločni sferi upra-
vljanja z naravnimi vrednotami dr-
žavnega pomena na nivoju cele države 
postaviti na pravo mesto. Seveda je za 
slednje potrebno tvorno sodelovanje 
ob upoštevanju vseh vidikov in argu-
mentov. Minister je pogovore ločeno 
nadaljeval na Občini Gorje, kasneje pa 
smo se še enkrat srečali skupaj s pred-
stavniki občin, predstavniki TNP in 
MOP – Sektorja za ohranjanje narave 

in deležniki, ki upravljajo z naravnimi 
vrednotami. Na prvi v  nizu  prihodnjih  
delavnic je bila pojasnjena potreba 
po urejanju tega področja in tudi sam 
koncept, ki že ima nastavke. Po mini-
strovih besedah bo tovrstnih usklaje-
valnih sestankov v prihodnosti še kar 
nekaj, v želji in cilju, da ob dobrem so-
delovanju, ki ga premoremo, pridemo 
do zastavljenih, sprejemljivih ciljev. 

 » TD  Gorje
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Priznanja  TD  Gorje ob  akciji  ocenjevanja »najlepših«
V zgodnje jesenskem času TD Gor-

je vedno opravi pregled nad zbranim 
dokumentarnim gradivom, ki se nana-
ša na urejenost domov-hiš na območju 
Gorij. Zadnja tri leta smo bili pozorni 
tudi do cvetočih travnikov in stogov, 
ki so še v prvotni funkciji, se pravi, da 
se v njih še suši mrva. Izurjeno foto-
grafsko oko Mira Zalokarja je tisto, ki 
zazna veliko večino posebnosti in lepo-
te, ki si zasluži še posebno obravnavo. 
Nekaj motivov najdemo tudi ostali, ki 
sodelujemo ob ocenjevanju. Želeli bi 
si, kar poudarjamo vsako leto posebej, 
da bi nas občani tudi sami opozarjali na 

posebne dosežke ali še bolje, da bi nam 
gradivo s podatki tudi kar posredovali. 

Priznati je potrebno, da je ocenje-
vanje vedno težko, v množici gradiva 
se je vedno težko opredeliti, kaj je ti-
sto, kar je najlepše, najbolj urejeno in 
usklajeno. Navadno nastopi še zadre-
ga, ker se mnogokrat pojavljajo tudi 
eni in isti kandidati, katerim bi lahko 
znova prisodili primat. V vsaki od treh 
kategorij vedno, če je le dovolj gradiva, 
izberemo »pet naj«, kar pa ni bistveno. 
Bolj kot slednje se nam zdi pomembno, 
da vas vse, ki se trudite, ali ste kakorko-
li zaslužni za stanje v ocenjevani kate-

goriji javno pohvalimo in se vam vsem 
tudi zahvalimo za vaš trud. 

 V priloženem kolažu predstavlja-
mo nekaj najbolj izstopajočih motivov, 
imena izbrancev bomo javno predsta-
vili na jesenskem občnem zboru. Vsem 
izbrancem v posamičnih kategorijah 
pa bomo osebno vročili natisnjena pri-
znanja.

 Ob tej priliki se Turistično društvo 
Gorje iskreno in lepo zahvaljuje vsem, 
ki skrbite zato, da so naše Gorje lepše 
in vam izrekamo javno pohvalo s pri-
poročilom za prihodnost! 

 » Tomaž Bregnat

Razstava gob v Gorjanskem domu
Triindvajsetega in štiriindvajsete-

ga septembra smo pripravili tradici-
onalno gobarsko razstavo. Gobarsko 
društvo Gorje že vrsto let prireja eno 
največjih gobarskih razstav v Sloveniji. 
Tako smo v Gorjanskem domu razsta-

vili kar 472 različnih vrst gob. Nekaj 
med njimi je bilo tudi nedoločljivih 
gob. Pri postavljanju razstave se zbe-
re skupina poznavalcev in mikologov 
iz vse Slovenije. Razstavljalci se naj-
bolj veselimo prvega dne razstave. V 

petek si tako razstavo ogledajo otroci. 
Od najmlajših, vrtčevskih, do starejših 
osnovnošolskih radovednežev. Res jih 
je veselje pogledati, s kakšnim zani-
manjem in občudovanjem se spreho-
dijo po razstavnem prostoru. Postavi-

Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj - prostor za inovativne, 
podjetne in iskrive Gorence in Gorenjke

»Če vsi vedo, da so skoki doma v 
Planici, potem drži, da je podjetništvo 
doma v Kovačnici.«

Kranjska Kovačnica je bila usta-
novljena v letu 2015. Njeno glavno 
poslanstvo je bilo pomagati potencial-
nim in obstoječim podjetnikom zače-
tnikom pri hitremu, učinkovitemu in 
cenovno ugodnem vstopu v svet pod-
jetništva. Kovačnica je danes osrednja 
podjetniško podporna organizacija 
na Gorenjskem. V Kovačnici povedo: 
»Smo marsikaj: prostor za druženje, 

kul plac, pisarna in sodelavni prostor, 
predvsem pa smo podjetniški inkuba-
tor. Pomagamo mladim, starim, po-
tencialnim, zrelim, inovativnim, digi-
taliziranim, nedigitaliziranim in vsem 
ostalim podjetnikom.« Letno organizi-
rajo preko 70 različnih informativnih 
in izobraževalnih dogodkov, ogledov 
dobrih praks in strokovnih ekskurzij. 
V Kovačnici lahko dobite svetovanje o 
odpiranju podjetja, podjetje lahko tam 
tudi registrirate. Podjetnikom omogo-
čajo pridobitev mentorja ali strokov-

nih svetovalcev za individualno delo in 
podporo, prav tako pa vam omogočajo 
sodelovanje in pridobivanje izkušenj 
v različnih nacionalnih in evropskih 
projektih. 

Kranjska Kovačnica ni namenje-
na samo Kranjčanom, temveč vsem 
Gorenjcem. Občina Gorje program 
Kovačnice in njene projekte sofinan-
cira, in tako svojim občanom omogo-
ča brezplačni dostop do podjetniških 
znanj, podpore in projektov, ki se v Ko-
vačnici odvijajo. Vse občane, ki jih za-
nima več, vabimo, da pogledajo spletno 
stran Kovačnice (www.kovacnica.si), 
Kovaški FB (Kovačnica Kranj) ali pa se 
obrnejo direktno na Kovaško ekipo! V 
občini Gorje želimo projekt za mlade 
in inovativne nadgraditi, zato bomo 
veseli vaših predlogov kako lahko sku-
paj naredimo še več. Vaše cenjene pre-
dloge pošljite na naslov nives.justin@
bsc-kranj.si. 

V podjetništvu je velik pomen so-
delovanja, zato je gorenjska Kovačnica 
v Kranju stičišče vseh podjetnikov s ci-
ljem mreženja in povezovanja v ožji in 
širši regiji, kar prinese predvsem mla-
dim podjetnicam in podjetnikom širše 
obzorje in hitrejši začetek samostojne 
podjetniške poti. 

 » Razvojna agencija BSC Kranj in  
Občina Gorje
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Urejanje poti čez Hom
 Preko Homa vodi steza po pašni-

ku v lasti deležnikov AS Podhom in 
AS Zasip. Pot koristijo tako domačini 
in sprehajalci, kot turisti, ki se vrača-
jo po ogledu soteske Vintgar. Pot ali 
bolje steza, je bila do nedavna neure-
jena, pred dvema letoma jo je iz smeri 
Zasipa proti Podhomu pričela urejati 
Občina Bled, natančneje delavci In-
frastrukture. Sredstva za urejanje poti 
prispeva Turistično društvo Gorje, 
saj se zavedamo, da poti, po katerih se 
sprehajajo ne samo turisti, najsi bodo 
to obiskovalci Vintgarja ali drugi in ne 
nazadnje tudi okoliški prebivalci, mo-
rajo biti urejene. Pot, ki se vije iz Vršč 
preko pobočja Homa do cerkvice sv. 

Katarine, zaradi česar se je tudi loka-
cije same že kar prijelo ime »Katarina« 
je nedvomno ena najlepših razglednih 
poti tako na območju Gorij kot Bleda. 
Pogledi, ki se odstirajo od tod so re-
snično izjemni, naj bo to v katerem koli 
letnem času, je pa sprehod po tej poti v 
lepem, sončnem, jesenskem vremenu 
še posebej lep in bogat s toplino jesen-
skih barv, zato ga toplo priporočamo 
vsem, ki količkaj lahko hodijo. 

 V TD Gorje upamo, želimo in tudi 
verjamemo, da bo sčasoma vsa pot ure-
jena vsaj tako, kot je sedaj iz Katarine 
do Podhomskega roba. 

 » Tomaž Bregant

jo vprašanja, povejo svoje izkušnje z 
nabiranjem gob,...Razstavo si ogledajo 
vodeno. Ob ogledu se jim predstavi 
različne gobe, se jih pouči o nabiranju, 
o uživanju gob, o vedenju v gozdu. Po-
kaže se jim kako se gobe pravilno nabi-
ra, kako se varuje zaščitene vrste.

V bodoče bo potrebno več pozorno-
sti in časa nameniti nabiranju gob v za-
varovanih območjih TNPja. Opažamo, 

da je v tem delu še veliko prostora za 
ozaveščanje in obveščanje.

Vsem gobarjem, mikologom in pri-
jateljem gobarskega društva se zahva-
ljujemo za sodelovanje in pomoč pri 
postavitvi razstave.

Nekaj dni po razstavi gob, pa smo 
vse pohodnike, ki so se podali iz Go-
rij na Kranjsko dolino razveselili s 
slastnim gobovim golažom. Pohod je 

bil organiziran s strani društva upo-
kojencev. Zbralo se je več kot trideset 
pohodnikov. 

Golaž je prispevalo gobarsko dru-
štvo v znak dobrega sodelovanja, pred-
vsem pa iz hvaležnosti, da lahko kori-
stimo prostore društva upokojencev.

 » Pavel Jakopič, predsednik Gobarskega 
društva Gorje

Pregled gasilnih aparatov
Skupaj z gasilskim servisom 

Bled organiziramo pregled ročnih 
gasilnih aparatov in nakup novih.  

Stari gasilnik 6 ali 9 kg na prah 
zamenjamo za novega 6kg na prah 
– 35 €

Nov gasilnik na prah 6 kg – 40 €
Nov gasilnik na prah 2 kg – 25 €
Za pregled in nabavo novega 

jih bomo zbirali v petek, 11. 11. in 
soboto, 12. 11. od 16. do 18. ure. 
v gasilskem domu.

Cena pregleda za 6 in 9 kg je 6 
€ za 2 kg pa 4 €. Materialni stroški 
po potrebi (menjava cevi, ročni-
ka…).

Pregledane in nove gasilnike 
boste lahko prevzeli v ponede-
ljek, 14. 11.  od 16. do v 18. ure. 

Gasilni aparat priporočamo za 
v vsako hišo, aparati so enostavni 
za uporabo in pri začetnih požarih 
dosežemo zelo velik učinek gaše-
nja ter s tem preprečimo hitro šir-
jenje požara.

Če želite dodatna pojasnila ali 
dostava izven omenjenih termi-
nov, lahko pokličete Draga na 041 
341 471  

 » PGD Gorje
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Pekli kruh za starejše
Učenci Osnovne šole A. Janše 

Radovljica so v šoli pekli kruh, s 
katerim so razveselili oskrbovance 
radovljiškega doma starostnikov. 

Na osnovni šoli Antona Janše Ra-
dovljica prenašajo tradicijo in izroči-
lo dedkov in babic na najmlajše. Pri 
spoznavanju običajev peke kruha, ki 
je bila nekoč del vsake družine, jim je 
pomagal gorjanski župan Peter Torkar. 
Svoje znanje in veselje do peke kruha 
je delil z učenci, s katerimi je preživel 
dopoldne in jim popestril šolski dan. 
Z ljubeznijo, ki jo je bilo čutiti skozi 

Občine si želijo samooskrbnih občanov

Leto 2022 je bilo že drugo, v kate-
rem so se občine Žirovnica, Kranjska 
Gora, Gorje, Jesenice, Bled in Rado-
vljica odločile podpreti projekt Lokal-
na samooskrba, ki je namenjena spod-
bujanju in podpori vsakega občana, ki 
se odloči za vzgojo vrtnin, pa četudi le 
na balkonu. 

Spomladi, na začetku vrtne sezo-
ne, so bila organizirana predavanja 
strokovnjakov z različnih področij o 

vzgoji posameznih sort; poučili smo 
se o vzgoji krompirja, fižola in domači 
predelavi mleka v skuto, sir in ostale 
mlečne proizvode. Ob tem smo med 
udeležence glede na temo predavanja 
razdelili 550 kg semenskega krompir-
ja in okoli 50 vrečic semena fižola če-
šnjevca.

V času glavne vrtne sezone smo 
med 163 občanov, ki so se na akcijo 
prijavili – objavo smo naredili na Face-
bookovem profilu RAGOR in vse kvote 
podelili že v nekaj urah – razdelili 1698 
različnih sort sadik (cvetače, brokolija, 
zelja, hokaido in zucchini buč, kumar, 
drobnjaka, timijana in luštreka). Med 
poletjem smo, na socialnih omrežjih s 
pomočjo ključnika #lokalnogor, spre-
mljali rast sadik in vse ostale samoo-
skrbne projekte občanov ter v juliju 
izžrebali tri nagrajence kompostnika 
Bokashi, konec meseca oktobra pa 
bodo izžrebani še trije dobitniki ozi-
mnice lokalnih pridelovalcev Zgornje 
Gorenjske. Vse te aktivnosti je za obči-
ne izvajala Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske, aktivno pa se je vanj vklju-
čila tudi slovenska spletna tržnica lo-

kalnih pridelkov – Optifarm SMART.
Visokotehnološko podjetje Optifarm 
d.o.o. je razvilo mobilno aplikacijo, 
platformo Optifarm SMART – sple-
tno tržnico, kjer združujejo lokalne pri-
delovalce in ponudnike hrane s kupci, 
ki prisegajo na lokalne, sezonske, sve-
že in ekološke pridelke in izdelke. V 
tovrstno slovensko spletno tržnico so 
vključene številne kmetije iz Zgornje 
Gorenjske kot tudi čebelarji, lokalne 
trgovine, kmetijske zadruge, pivo-
varji ter drugi. Medtem ko je kupcem 
omogočen enostaven način spletnega 
naročanja izbranih košaric z lokalno 
pridelano hrano, dostavljenih na dom 
ali izbrano lokacijo, Optifarm SMART 
predstavlja tudi dodatno podporo in 
promocijo kmetij in drugih prideloval-
cev lokalne hrane, s tem pa tudi še šir-
še osveščanje prebivalstva o pomenu 
lokalne samooskrbe. Z namenom pro-
mocije samooskrbe in podpore kmeti-
jam Zgornje Gorenjske do konca leta 
2022 omogočajo brezplačno tedensko 
dostavo izbranih izdelkov in pridelkov 
na dom.

 » Neli Penič Slapšak

Poleti so občani objavljali ali nam pošiljali 
fotografije samooskrbnih projektov pod 
ključnikom #lokalnogor. Izžrebani so bili za 
to tudi nagrajeni. Foto: Majca Vidmar

Vodenje virtualnih prodajnih sestankov
Izšla je prva slovenska knjiga za 

vodenje virtualnih prodajnih sestan-
kov, vtkana v novo realnost digitalnega 
okolja in družbenih medijev. 

Seznani vas z enostavni koraki za 
izvedbo učinkovitih digitalnih pristo-
pov na trgu, s pomočjo uporabe digital-
nih orodij kot so Zoom, Teams ipd. 

Podprta je s praktičnimi nasveti 
vodenja virtualnega sestanka vključ-
no s poslovnim bontonom ter uporabe 
in maksimalnega izkoristka digitalnih 
medijev.

Tri ključna poglavja, trije avtorji v 
virtualni realnosti: Janez Hudovernik, 

Roman Peterman in Matjaž Kristan.
Zagotavlja pregled aktualnih digi-

talnih in virtualnih orodij, vključujoč 
najboljše nasvete in priporočila, vse na 
en mestu .

Pot, po kateri vas knjiga vodi, je 
zahtevna, vendar oprijemljiva, podpr-
ta s praktičnimi primeri.

V kolikor boste svoje znanje nad-
gradili z virtualnimi prodajnimi koraki 
in predlaganimi pristopi na področju 
digitalnega marketinga, uspeh ne bo 
izostal.

Knjiga je pravzaprav priročnik,  je 
primeren za vsakogar, saj v njem naj-

demo koristne informacije: kako se 
lotiti virtualnih sestankov in virtualne 
prodaje, 

če želimo zares uspeti v svojem po-
slu, napotke za delo s pomočjo infor-
macijske tehnologije in 

kako še bolje poudariti prednosti 
naših produktov oz. storitev, z name-
nom, da se izpopolnimo in postanemo 
bolj konkurenčni.

Predstavitev knjige bo v četrtek 
24.11.22 ob 19 uri v knjižnici novega 
Medgeneracijskega centra na Bledu.

Vljudno vabljeni.
 » Avtorji
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njegove pripovedi otrokom, je pričaral 
podobo starih časov, ko so ljudje v svo-
ji skromnosti imeli veliko spoštovanje 
do kruha. Otroci so tako spoznavali 
tradicijo in kulturno dediščino, zato 
je pomembno druženje različnih ge-
neracij. Starejši z veseljem povedo o 

svoji mladosti in delijo svoje izkušnje, 
mladi pa radi pokažejo svoje znanje in 
spretnosti. Poleg kruha so učenci spe-
kli tudi pice in s tem razveselili še svoje 
vrstnike. 

Kot pravi župan, skupna peka kru-
ha daje pomembno sporočilo: da so 

učenci najpomembnejši ter da nas 
kruh simbolno povezuje, vse generaci-
je in v vseh dobrih namenih. Sveže pe-
čeni kruh so otroci podarili starejšim v 
domu starostnikov v Radovljici. 

 » Peter Kolman

Tradicionalni oktobrski pohod na Kranjsko dolino

V soboto, 8 .10., smo se pohodniki 
zbrali v Jeli. Skupaj z županom Pe-
trom sva jim predstavila zgodovino in 
rastlinstvo v Pokljuški soteski. Nato 
smo krenili proti Pokljuški luknji in se 
skoznjo povzpeli  na Staro Pokljuko do 
Figovčeve kmetije. Pot smo nadaljevali 
proti Repečnekovemu rovtu, vmes sem  
pokazal  podorno jamo. Med potjo smo 

nabrali in spoznali tudi nekaj gob, ki so 
nas spremljale ob poti. Po dobrih dveh 
urah hoje smo prispeli v Kranjsko doli-
no, kjer so nas pričakali  ostali prijatelji 
pohoda. Pripravili so nam dobrodošli-
co s pijačo in odličnim gobjim golažem, 
ki sta pripravila Pavel in Majda. Po 
daljšem odmoru se nas je nekaj odpra-
vilo peš, ostali pa z avtomobili v dolino, 

kjer smo zaključili prijeten jesenski 
dan in sklenili, da se dobimo tudi na-
slednje leto. Na pohodu in srečanju je 
sodelovalo 37 ljudi, pohodniki pa smo 
prehodil okoli 8 km in premagali okoli 
550 višinskih metrov.

 » Zdravko Zalokar

Medgeneracijski center vezenine Bled
Dom dr. Janka Benedika je s 3. ma-

jem 2022 odprl enoto dnevnega var-
stva za starejše. Bivanje v centru je na-
menjeno starejšim od 65 let, ki imajo 
težave pri samostojnem bivanju doma 
ali pa si le želijo popestriti dneve v je-
seni življenja.

Dnevno varstvo starejših je name-
njeno tistim starejšim, ki imajo težave 
pri samostojnem bivanju v domačem 
okolju in organizirano obliko bivanja 
za le določeno število ur dnevno. Prav 
njim je v novem medgeneracijskem 
centru na Bledu storitev dnevnega 
varstva na voljo pet dni v tednu, od po-
nedeljka do petka, od 7. zjutraj do 16. 
popoldan, nato pa se vsak dan vračajo 
domov. V tem času lahko nekaj ur na 
dan preživijo v družbi vrstnikov in se 
udeležujejo organiziranih dejavnosti, 
kot so ustvarjalne delavnice, telesne 
aktivnosti in kognitivne dejavnosti. 
Uporabnikom so na voljo razvedrilne 
aktivnosti kot so bralne urice, telo-
vadba, petje, predvajanje video vsebin, 
družabne igre, sprehodi, ročne spre-

tnosti in tematske delavnice, pa tudi 
delavnice za trening spomina. Doda-
tno vrednost bogatemu dogajanju do-
dajata še Ljudska univerza Radovljica 
in Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled. 

V prostorih dnevnega varstva je na 
voljo 12 mest. Večina uporabnikov sto-
ritev trenutno prihaja iz občine Bled, 
nekaj pa tudi iz občine Gorje in Rado-
vljice. To nas še posebej veseli, saj gre 

za povezovanje različnih lokalnih oko-
lij. Samo delovanje in povezovanje si 
je ogledal tudi župan občine Gorje go-
spod Peter Torkar in izrazil svoje nav-
dušenje nad novim centrom in aktiv-
nostmi, ki se tam odvijajo. Predvsem 
pa je prepoznal prednost ravno v so-
delovanju med občinami in posledič-
nemu povezovanju starejše generacije.

 » Zala Novak, Dom Dr. Janka Benedika
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Ekipe PGD Podhom na  
gasilskem tekmovanju

Ekipa pionirk med opravljanjem vaje

Ekipa članic B PGD Podhom

Ekipe mladih gasilk in gasilcev z mentorji

Ekipi članic in članov PGD Podhom

V septembru in oktobru so na Gorenjskem potekala ga-
silska tekmovanja za pokal Matevža Haceta. Tekmovanje 
Gasilske zveze Bled – Bohinj je bilo organizirano skupaj z 
Gasilsko zvezo Radovljica v soboto, 24.9.2022 na Brezjah.

Iz PGD Podhom so se tekmovanja udeležile 3 ekipe mla-
dih gasilcev in 2 članski ekipi. Vsako ekipo je sestavljalo po 
9 gasilk ali gasilcev. Vse ekipe mladih članic in članov so se 
uvrstile na regijsko tekmovanje, saj so zasedli:
• Ekipa pionirjev: 1 mesto;
• Ekipa pionirk:  2 mesto;
• Ekipa mladincev:  1 mesto;

Dobre rezultate sta dosegli tudi ekipi članic B in članov B, 
saj sta obe v svojih kategorijah osvojili prvi mesti.

Regijsko tekmovanje Gasilske zveze Gorenjske je pote-
kalo dne 1.10.2022 za mladinske ekipe in 8.10.2022 za član-
ske ekipe. V organizaciji Gasilske zveze Jesenice so gasilci 
tekmovali na Regijske gasilskem poligonu na Jesenicah.

Mladinskega dela tekmovanja so se udeležile vse tri eki-
pe iz PGD Podhom. Ekipa mladincev je ob obilici tekmoval-
ne smole dosegla 24. mesto, ekipa pionirje 7 mesto, ekipa 
pionirk pa se je z odličnim 2. mestom uvrstila na državno 
tekmovanje.

Članice se zaradi bolezni nekaterih članic ekipe tekmo-
vanja niso mogle udeležiti, člani pa so od 15 ekip dosegli so-
lidno 10. mesto.

Vsem tekmovalcem, še posebej pa mentorjem ekip, za 
dosežene rezultate iskreno čestitamo. Ekipi pionirk pa želi-
mo veliko uspehov na državnem tekmovanju za pokal Mate-
vža Haceta, ki bo izvedeno v naslednjem letu.

 » Jakob POR, predsednik PGD Podhom

Velik uspeh pionirjev PGD Gorje
Da znamo zmagovati na večjih tekmovanjih, smo doka-

zali že v preteklosti. Pionirji in mladinci ter mladinke, so bili 
že večkrat državni prvaki in dvakrat na državnem tekmova-
nju bivše Jugoslavije, mladinci 4. mesto v Tjentištu, 1980 in 
pionirji 2. mest v Zrenjaminu, 1988.

V zadnjih desetih letih smo bili dvakrat državni prvaki v 
orientaciji s pionirji, enkrat z mladinci in s  pionirji v kvizu.

V oktobru so naši pionirji na regijskem tekmovanju do-
segli 2. mesto in s tem možnost uvrstitve na državno tekmo-
vanje, ki bo v naslednjem letu. Želimo si, da bi po nekaj letih 
ponovno zmagali, čaka nas veliko dela z pripravami. 

Tekmovanje za memorial Matevža Haceta je vsake štiri 
leta in so vaje prilagojene zgolj na gasilske veščine. 

NA POMOČ!
 » Drago Stojc, Predsednik VGČ
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Nastop gasilcev starodobnikov PGD Podhom

Spodobi se in pravično je, da se prav v oktobru, mese-
cu požarne varnosti, poleg požrtvovalnega in uspešnega 
aktivnega gasilstva, spomni aktivnosti in požrtvovalnosti 
ustanoviteljev, pa tudi vseh kasnejših rodov te množične 
humanitarne organizacije, pripravljene kadarkoli priskočiti 
na pomoč. Veliko odrekanj, entuziazma in trdega dela naših 
pradedov, dedov, očetov in v dandanašnjem času kolegov, 
kolegic gasilk je bilo in je potrebnega, da je gasilstvo na ni-
voju, ki smo mu priča danes. Zavoljo omenjenega je prav, da 

se spominjamo dediščine gasilstva. Prav v ta namen v PGD 
Podhom že lep čas deluje enota gasilcev starodobnikov, ki z 
originalno, staro a še vedno funkcionalno gasilsko opremo, 
starodobnimi povelji in taktiko gašenja, prikazuje načine 
gašenja izpred sto in več let. Nedavno smo gasilsko tehniko, 
taktiko in pojavo na ogled postavili na Ovčarskem balu na 
Zatrniku. Ob tem gre gasilcem zaželeti čim boljšo usposo-
bljenost in čim manj intervencij.

 » Marjan Zupan, Foto: Mojca Poklukar in Katarina Bijol

Zahvala misijonarja Janeza Mesca
Lep pozdrav z Madagaskarja vam 

pošiljam Janez Mesec. Pred 23 leti sem 
prišel na Rdeči otok pomagat misijo-
narju Janezu Krmelju v Matango. Ko 
sva takrat po tridnevni vožnji prispela 
iz glavnega mesta v Vangaindrano, me 
je tam sprejel župnik, sedaj že pokojni 
misijonar Klemen Štolcar z besedami: 
Hvala, ker si pršù. Od takrat naprej 
sem se potem večkrat oglasil v Gorjah, 

ko sem bil na dopustu. Še posebej na 
lanskem "prisilnem" oz. podaljšanem 
dopustu sem rad prišel, ko me je g. žu-
pnik Matej prosil za kakšno mašo ali 
spovedovanje. 

Pred 10 leti sem se v Farafanga-
ni pri Klemenu, ki je bil takrat tam 
župnik in generalni vikar na škofiji, 
srečal z Andrejem Sokličem, ki mu je 
prišel pomagat za par mesecev. Tudi k 

meni v Manambondro je takrat prišel 
in podrl nekaj velikih dreves mange 
in atafe. Pozneje je pri nas vozil trak-
tor, ko smo gradili šolo, letos pa mi je 
veliko pomagal, ko je dva meseca vozil 
terensko vozilo. Prinesel je tudi veliko 
daril in pomoči od raznih dobrotnikov 
iz Gorij in drugod, za kar se vsem iskre-
no zahvaljujem. Misaotra. Bog povrni. 

 » Hvaležni Janez Mesec, misijonar

Razvoj in spodbujanje podjetništva – ključ do uspeha

Obstajajo številne definicije, kaj podjetništvo je. Prepro-
sto pa bi ga lahko opredelili kot proces ustvarjanja nečesa 
novega in s tem povezano doseganje dohodka na eni strani 
ter prevzemanje tveganj, vezanih na ta proces na drugi. Gre 
za ustvarjanje priložnosti za boljšo kakovost življenja tako 
posameznika, njegove družine kot širše družbe. Predstavlja 
silo razvoja lokalnega in državnega gospodarstva. Ponu-

ja delovna mesta, omogoča razvoj konkurence, široko po-
nudbo za stranke, stalno izboljševanje storitev in izdelkov 
... Zato je razvoj in spodbujanje podjetništva že več let tudi 
strateški cilj politike EU in držav članic. 

Pomena podjetništva, njegovega razvoja in spodbujanja 
pa se dobro zavedajo tudi na Občini Gorje. V sodelovanju z 
Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske že več let izvajajo, 
podpirajo in financirajo projekte, s katerimi se vzpostavlja 
podjetnikom prijazno in prilagojeno podporno okolje. 

Ker je podjetništvo način življenja, podjetnik pa mora 
imeti in obvladovati določene sposobnosti ter lastnosti, je 
za razvoj podjetništva potrebno izobraževati in spodbuja-
ti že najmlajše. Skozi projekt podjetniških krožkov, ki se 
izvaja tudi v sodelovanju z Osnovno šolo Gorje, otroci pod 
vodstvom mentorja spoznavajo podjetništvo skozi igro, se 
učijo, kako iz svojega hobija ustvariti vir prihodkov in izpe-
ljati svoj prvi posel. V svojem »podjetju« si razdelijo vloge 
in dela ter napišejo mini poslovni načrt. Podjetniško idejo 
predstavijo na šoli, s prodajo izdelkov pa nekaj tudi zasluži-
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Obisk  predstavnikov  Škofije Novo  mesto
Na posebne obiske smo v TD Gorje vedno ponosni. Tako, 

kot smo ponosni na obisk ministra za okolje, smo ponosni 
tudi na obisk novomeškega škofa msgr. Andreja Sajeta s 
spremstvom. Le ta je Vintgar obiskal dne 11.10. v družbi še 
dveh eminentnih cerkvenih dostojanstvenikov, g. Igorja 
Stepana, ravnatelja novomeške gospodarske uprave in ge-
neralnega vikarja škofije g. Petra Kokotca. Turistično dru-
štvo Gorje si vedno prizadeva za urejenost odnosov, s tem 
razlogom smo vzpostavili kontakt z novomeškim kapitljem, 
ki upravlja s škofijskim premoženjem. TD Gorje se trudi za 
varnost obiskovalcev, pri tem je primorano nameščati tudi 
varovalne mreže na erozijsko nevarnih mestih na pobočjih 
nad sotesko. V prihodnosti načrtujemo enega od tovrstnih 
sistemov tudi na lokaciji, ki je v lasti novomeške škofije. Po 

začetnih pogovorih je bil ravnatelj, g. Igor Stepan povabljen, 
da si ogleda stanje na terenu. Počaščeni smo bili z odzivom 
in tudi prisrčno sproščenostjo vseh treh gospodov. Skupaj 
smo si ogledali sotesko Vintgar in prehodili povratno pot 
preko Bl. Dobrave. Čas na poti je v živahnem in sproščenem 
pogovoru minul tako rekoč prehitro. Pravijo, da je odkrit in 
pošten odnos ključ, ki odpira večino vrat. Slednje se potrju-
je tudi v odnosu TG do Škofije Novo mesto. Med tem smo v 
TD Gorje že parafirali služnostno pogodbo, na osnovi katere 
si bomo pridobili neodplačno služnost na zemljišču v lasti 
škofije na katerem bomo v nadaljevanju lahko postavili va-
rovalni sistem. Ob tem Škofiji Novo Mesto, s tem tudi vsem 
že imenovanim gospodom tudi prisrčna zahvala! 

 » Tomaž Bregant, TD Gorje

jo. Na ta način se v praksi učijo, kako uresničiti svojo idejo, 
in se pripravljajo na prve podjetniške korake v resničnem 
poslovnem svetu. 

Ker pa se učimo celo življenje in so dandanes pravzaprav 
edina stalnica spremembe, v sklopu projekta Podjetniška 
kavica Razvojna agencija Zgornje Gorenjske posebno po-
zornost namenja tudi usposabljanju in izobraževanju pod-
jetnikov, potencialnih podjetnikov in zaposlenih. Z zagota-
vljanjem novih znanj in izkušenj udeležencem pomagamo 
do boljših položajev na trgu dela, uspešnejšega poslovanja 
njihovih podjetij ter lažjega soočanja z izzivi, s katerimi se 
srečujejo. V okviru organiziranih delavnic se dotikamo po-
dročja marketinga, prodaje, digitalizacije, računalniške pi-
smenosti, promocije zdravja na delovnem mestu ter oseb-
nostne rasti na poslovnem področju. Vse oblike sodelovanj 
so brezplačno namenjene in dostopne tudi občanom in pod-
jetnikom z območja občine Gorje.

Skozi projekt Ustvarjalni podjetnik Razvojna agenci-
ja Zgornje Gorenjke ob podpori in financiranju več občin 
(med njimi tudi Občine Gorje) ločeno kot specifično ciljno 
skupino naslavlja tudi lokalne ustvarjalce. S seznanitvijo in 

ureditvijo ustreznih statusov, organiziranjem delavnic, pri-
pravo promocijskih gradiv ter z omogočanjem prodaje na 
različnih lokacijah se sodelujočim ustvarjalcem pomaga k 
večji prepoznavnosti, pridobitvi novih znanj ter možnostim 
novih zaslužkov. Aktivnosti se prilagajajo potrebam in že-
ljam sodelujočih  ter tako skupaj ustvarjamo nove poslovne 
priložnosti. 

Vse  zgoraj navedene aktivnosti pa se nadgrajujejo in zao-
krožajo  v sklopu projekta SPOT svetovanje Gorenjska, ki 
je sicer sofinanciran s strani Evropskega sklada za regional-
ni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter SPIRIT Slovenija. Posamezniki in podjetja lahko v sklo-
pu projekta koristijo brezplačna podjetniška svetovanja, 
opravijo registracijo podjetja in druge postopke, se udeležijo 
dodatnih delavnic, usposabljanj ter ogleda dobrih praks. 

Vabimo vas, da se nam v sklopu predstavljanih projektov 
pridružite in izkoristite priložnost za razvoj vaših poslovnih 
idej in nadgradnjo podjetniških znanj. Ni vam potrebno daleč, 
saj se skupaj z občino trudimo, da so vam storitve dostopne 
blizu in brezplačno. Skupaj lahko ustvarjamo zgodbe uspeha.  

 » Urška Luks, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Štokar
Starejši, ko smo, bolj radi se spominjamo tistih starih ča-

sov in obujamo spomine, kako lepo smo se pravzaprav imeli.
Ob gobarski mrzlici so privreli na plan spomini na čase 

izpred šestedeset let nazaj. 
V tistem času so les iz Pokljuke vozili tovornjaki, ki smo 

jim rekli »štokarji«. Ime so dobili po starem izrazu za hlod, 
»štok«. Z njim smo se vozili otroci skupaj z mamami, ki smo 
izhajali iz revnih družin. Zjutraj ob šestih smo ob cesti po-
čakali, da se je mimo pripeljal »štokar«, ki nas je za petdeset 
dinarjev, v kasonu zapeljal do Pokljuke. Tam smo ves dan 
obirali borovnice, maline, brusnice, po domače »pušpen« in 
nabirali gobe. 

Vse smo nabirali v pletene košare, plastičnih vrečk in 
posod takrat praktično sploh še nismo poznali. Ves dan smo 
preživeli v nabiranju. Mama mi je pripravila malico, ki sem 
jo imel za ves dan dela. To je bil kos kruha namazan z zaseko.

Pozno popoldan smo se čez Staro Pokljuko peš vračali 
nazaj v dolino. In, ko smo prišli v dolino, smo se še naprej peš 
podali do Bleda, da smo vse nabrano prodali gospodi. Tako 
smo takrat rekli bogatim družinam. Vseh gozdnih sadežev 
smo nabrali samo toliko, kolikor smo vedeli, da jih bomo isti 
dan lahko prodali. Tiste čase smo naravo globoko spoštovali 
in bili hvaležni za vse kar nam je nudila. Moj ata je vedno 
govoril, da je Marija Terezija nabiranje gozdnih sadežev na 

Pokljuki dovolila izključno revnim domačinom, da so na ta 
način lahko zaslužili nekaj denarja in tako lažje preživeli.

Letošnje leto nam je postreglo z obilico gozdnih sade-
žev, tudi gobami. Takoj, ko se je razvedelo, da je na Pokljuki 
bogata bera gob, so se v TNP vsule množice ljudi. TNP je bil 
ustanovljen z namenom, da se ta predel zaščiti in se ga ne-
guje. Žal se je letošnjo sezono izkazalo, da temu ni tako. Do-
mačini si večinoma v zavarovana območja niso upali stopiti. 
Nabiralci iz drugih predelov Slovenije in tudi iz drugih držav 
se za pravila zavarovanega območja niso kaj preveč zmenili. 
Območje Lipance spada v drugo cono zavarovanega predela, 
to pomeni, da je v tem delu nabiranje gozdnih sadežev pre-
povedano. Kljub prepovedi pa je bilo v času gobarske sezone 
to območje najbolj oblegano. Po gozdu so nastale nove steze, 
ki so jih shodili nabiralci. Gobe, ki jih ljudje ne poznajo so 
bile zbrcane, borovničevje pomendrano.

V TNPju je domačim kmetom prepovedana prosta paša 
živine. Za prekršek se jih lahko oglobi tudi v višini štiristo 
eurov. Nič pa se ne razmišlja , oziroma ne ukrepa proti ti-
stim, ki brezbrižno ravnajo z naravo, jo teptajo in jo neumor-
no ropajo.

Vprašajmo se kakšna bo Pokljuka čez dvajset let, kaj 
bomo zapustili našim otrokom?

Mestne zelenice zagotovo ne bi več obstajale, če bi po 
njih vsak dan teptalo na tisoče brezbrižnih nog.

 » Zapisal ljubitelj Pokljuke in vse narave,  
Čiklmanov Pavel po domače. 
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Čas je za gnojenje in izdelavo petnih potaknjencev
Gnojila vsebujejo hranila, ki jih 

delimo na makrohranila, mikrohrani-
la in soli. Med organska gnojila sodijo 
hlevski gnoj, gnojevka, gnojnica, po-
dorine, kompost, pravimo jim naravna 
gnojila. Rudninska ali mineralna gno-
jila so umetnega izvora. 

Največkrat uporabljamo NPK gno-
jila, KAN in ureo. NPK gnojilo je ozna-
ka za gnojila, ki vsebujejo dušik, fosfor 
in kalij. Oznaka nam pove, koliko posa-
meznega hranila gnojilo vsebuje. NPK 
z oznako 10-20-30 vsebuje 10 kg duši-
ka, 20 kg fosforja in 30 kg kalija v 100 
kg gnojila. KAN vsebuje 27 kg dušika, 
urea ali sečnina pa 46 ali 47 kg dušika 
v 100 kg gnojila. 

Makrohranila rastline potrebujejo 
v večjih količinah, mednje sodijo dušik, 
fosfor, kalij, kalcij in magnezij, mikro-
hranila rastlina potrebuje v manjših 
količinah, to so bor, mangan, magnezij, 
železo,…med soli spadajo natrij, klor, 
silicij in jod. Vsebnost posameznega 
hranila v tleh določimo z laboratorij-
sko analizo vzorčene zemlje, drugi po-
kazatelj pomanjkanja ali presežka do-
ločenega hranila v tleh so simptomi na 
posameznih morfoloških delih rastlin. 
Pri rezultatu kemijske analize tal sto-
pnja A pomeni, da so tla zelo slabo za-
ložena s hranili, C so srednje založena, 
medtem ko stopnja E pomeni prezalo-
ženost tal s hranili. 

Gnojila dodajamo tlom glede na 
stopnjo založenosti in potrebe po hra-
nilih naslednje gojene rastline, gnoji-
mo lahko jeseni pred obdelavo tal ali 
spomladi. Na čas gnojenja in globino 
obdelave tal ima vpliv tudi vrsta tal. 
Gnojila lahko dodajamo tudi med ve-
getacijsko dobo. Gnojimo lahko s te-
kočimi ali trdnimi mineralnimi gnojili, 
pri čemer upoštevamo koncentracijo 
oziroma odmerek. Trdna rudninska 

Petni podtaknjenci

gnojila lahko dodamo pred sajenjem v 
sadilno jamico, ob tem moramo paziti 
da korenine ne pridejo v stik z gnoji-
lom, saj lahko pride do ožiga korenin. 

Gnojila dodajamo tudi ob rastline 
v času rasti, s tekočimi gnojili gnoji-
mo preko listov, temu rečemo foliarno 
dognojevanje. Gnojimo zjutraj ali zve-
čer, ko ni sonca, da ne pride do ožigov 
listov. Prvo dognojevanje pri rastlinah 
v loncih opravimo tri tedne po sajenju. 
Lončnice gnojimo tudi s kavno usedli-
no ali namočenimi ekološkimi banani-
nimi olupki. Na zunanjih površinah kot 
vir kalija in kalcija uporabimo zmlete 
jajčne lupine. Pri sajenju lesnatih ra-
stlin hlevski gnoj damo v sadilno jamo, 
čezenj plast zemlje ali narobe obrnjeno 
travno rušo, šele nato postavimo sadi-
ko v sadilno jamo. Po sajenju hlevskega 
gnoja ne damo tik ob deblo. Pred glivič-
nimi boleznimi lesnate rastline zava-
rujemo z bakrenimi pripravki. V prvih 
tednih novembra je še čas za sajenje 

čebule in česna. Redno jih posipamo s 
pepelom. Do prve zmrzali na vrtu osta-
nejo še korenček, peteršilj, rdeča pesa, 
preko zime tudi por, motovilec in br-
stični ohrovt. Zimsko solato pokrijemo 
z nizkimi tuneli ali kopreno. Endivijo, 
radič in korenček prenesemo v zavaro-
vane prostore in damo v zasipnice. Ne-
dozorel paradižnik vseeno poberemo 
in dozorevamo v časopisnem papirju 
na okenski polici ali na sadiki v zrač-
nem prostoru v bližini sadja. V tem 
obdobju je v gospodinjstvu dobrodošla 
zelena, ki deluje kot diuretik, hkrati bo 
poskrbela za regeneracijo telesa. Go-
molje zelene jemo sveže ali kuhane, 
uporabljamo tudi posušene liste. 

Zadnji čas je še za sajenje spomladi 
cvetočih čebulic. Rastline zavarujemo 
pred mrazom s šoto in kompostom, 
lahko porežemo nadzemne dele traj-
nic, ni pa nujno, saj nam pozimi delajo 
družbo v kombinaciji s snegom, ivjem. 

Poskrbimo za prehrano ptic. Na-
režemo pololesenele rastline kot so 
pušpani, trdoleske, kleki, ciprese, paci-
prese, brini,… in izdelamo petne pota-
knjence. Enoletni poganjek odtrgamo 
od večletnega lesa, z ostrim nožkom 
spodaj odrežemo odvečni del, pomo-
čimo v hormone in posadimo v vlažen 
substrat. Pri izdelavi prvo novembr-
skih aranžmajev je v prvi fazi pripra-
va dobro namočene gobe, z zelenjem 
določimo višino in širino aranžmaja, 
kar nam do dalo obliko. Vključimo 
vsaj tri vrste zelenja, na bazo damo 
vedno okrogle oblike cvetja ali suhih 
dodatkov, za višino uporabimo triko-
tne, pokončne oblike. Dodatke vedno 
kombiniramo v skupinah. Monotonost 
razbijemo s storži, različnimi plodovi, 
ki jih žičimo in pritrdimo v gobo. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Strokovna ekskurzija na Bienale sodobne umetnosti v Benetkah
Težko je verjeti, da letos mineva že 

15 let,  odkar smo z učenci OŠ Gorje  pr-
vič obiskali Bienale sodobne umetnosti 
v Benetkah.  Ker gre za največji svetov-
ni dogodek sodobne likovne umetno-
sti, povrhu pa poteka v enem najsliko-
vitejših in kulturno bogatih mest na 
svetu, je jasno, da je navdušenje vseh 
udeležencev vsakič znova veliko. Letos 
smo Benetke obiskali že sedmič.  

Ogledali smo si umetniška dela na 
obeh prizoriščih, osrednjem v Arsena-
lu in Giardinih, kjer se umetniki iz ve-
čjih držav predstavljajo v paviljonih. V 
več kot stodvajsetletni zgodovini Bie-

nala se je prvič zgodilo, da večino ume-
tnikov predstavljajo ženske. Izmed 213 
umetnikov iz 58 držav je kar 90 odstot-
kov umetnic.

Opazovali smo lahko različne ume-
tniške postavitve – od tradicionalnih sli-
karskih, kiparskih in risarskih do kom-
biniranih instalacij in videoumetnosti. 
Opazovati, kako se umetnost odziva na 
dogajanje v času, v katerem živimo, je za-
gotovo neprecenljiva izkušnja. 

Letošnja osrednja razstava nosi 
naslov The milk of dreams (Mleko 
sanj). Kuratorka razstave je naslov 
prevzela po knjigi Leonore Carring-
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Ta veseli knjižni svet

Z bralno akcijo za odrasle Ta veseli knjižni svet že trinaj-
sto leto zapored bralkam in bralcem v vseh enotah Knjižnice 
A. T. Linharta Radovljica od oktobra do aprila v branje ponu-
jamo dela na izbrano temo.

Če smo se lani s knjigo podali na Japonsko in v naravo, 
tokrat  vabimo na literarni potep po Parizu, mestu večne ro-
mantike in izjemne kulture. Stičišče kulinaričnih mojstrov, 
modnih gurujev in najrazličnejših umetnikov je v zgodovino 
zapisano tudi kot mesto velikih slikarjev, zato smo med ne-
kaj več kot osemdeset naslovov dodali še romane, biografije, 
dnevniške zapise in osebna pričevanja slikarjev in slikark. 
Vsi v Parizu sicer niso ustvarjali, a so pomembni mejniki v 
zgodovini umetnosti.

Z zbirko Umetnostne monografije, ki prinaša vpogled v 
delo in življenje 24 največjih avtorjev svetovne in slovenske 
likovne umetnosti, in predstavitvijo najboljših likovnih del 
smo hoteli, da bralci vstopijo v čas, v katerem so umetniki 

Novi pevci za Triglav
Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled išče nove pevce. 

Zbor deluje pod sloganom
"Naj ljubezen do slovenske narodne pesmi nikoli ne 

utihne!"
Moško Pevsko Društvo "Triglav" Lesce Bled vljudno vabi 

medse nove pevce za novo sezono 2022/2023! Vaje so pred-
vidoma enkrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih ob 20.00 
uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.

 » MPZ Triglav

ton, nadrealistični zgodbi o čarobnem 
svetu, v katerem se liki preoblikujejo 
in spreminjajo. Slovenijo na Bienalu 
zastopa slikar Marko Jakše z razstavo 
Brez gospodarja. Izvrstna postavitev 
slikarskih platen z mističnimi motivi 
se odlično ujema z zgodbo osrednje 
razstave. 

Po Bienalu smo si vzeli čas še za 
krajši ogled največjih kulturnozgodo-
vinskih znamenitosti mesta. V topli 
popoldanski jesenski svetlobi so bili 
Doževa palača, katedrala sv. Marka z 
zvonikom, Most vzdihljajev, most Ri-
alto s tržnico in ostale znamenitosti vi-
deti prav čarobno. Dopolnil jih je vrvež 
ljudi na Markovem trgu, ki je po treh 
letih zopet kazal svojo staro turistično 
podobo. 

Ostali so lepi spomini in želja, da se 
kmalu zopet vrnemo.

 » Primož Poklukar, učitelj lik. um.

živeli, in v kraje, kjer so ustvarjali. Tako namreč lažje razu-
memo njihovo notranjo potrebo po ustvarjanju. 

Ker pa še vedno ostaja vprašanje, kaj se nas bolj dota-
kne, slika ali beseda, so na seznamu tudi filmi, ki združujejo 
adute obeh. Z njimi se lahko potopite v globine umetniškega 
sveta ali pohajkujete po Parizu različnih časov in mnogovr-
stnih ljudi.

Privoščite si torej slikarsko obarvan pogled na svet in 
skočite na literarni potep po Parizu, mestu večnega veselja 
do življenje. Bralci, ki boste prebrali vsaj sedem del, bomo ob 
zaključku akcije na podelili priznanje in nagrado. Vabljeni k 
branju.

 » Barbara Klinar 

10 let energetske sanacije  
Osnovne šole Gorje

Ustanovitev samostojne občine Gorje je obenem pome-
nila prevzem dotrajanih javnih objektov in naprav, ki so v 
večini potrebovali popolno prenovo oziroma zamenjavo.

Ocena investicije za realizacijo vseh projektov je bila za 
občinski proračun občine Gorje  velik izziv. Samo vlaganja 
v energetsko sanacijo osnovne šole bi obremenilo proračun 
za dobo 6 let.

Obstajale so tri možnosti: ena možnost je bila najem kre-
dita, druga javno zasebno partnerstvo, tretja možnost, da 
poiščemo donatorstvo.

Tretja možnost, se je slišala kot najmanj možna, vendar 
smo bili ob pravem času, na pravem mestu in pripravljeni 
tako, da smo zagotovili popolnoma vsem kriterijem, ki jih je 
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razpisoval Švicarski finančni mehanizem. Kot odličen par-
tner v projektu se je izkazala razvojna agencija BSC Kranj, 
ki je poskrbela za vse aktivnosti za sofinanciranje projekta. 
Energetska sanacija osnovne šole je obsegala zamenjava ko-
tlovnice, peč na lesne sekance je zamenjala dotrajano peč 

na kurilno olje, izvedena je bila toplotna izolacija ovoja šole, 
zamenjali smo  vsa okna, zamenjali in izolirali smo streho, in 
na streho namestili sončno elektrarno.

Z izvedbo energetske sanacije v osnovni šoli, smo dosegli 
boljše rezultate od predvidenih. Predvidevali smo cca 40% 
prihrankov, dosegli smo jih 52%.

Letni finančni prihranki v osnovni šoli znašajo 25.000 
eur, poleg finančnih prihrankov letno 35 ton manj izpustov 
CO2, učni proces v energetsko prenovljenem objektu je kva-
litetnejši in bolj prijazen. 

Poleg energetske sanacije smo v letih samostojne občine 
trajnostno prenovili še javno razsvetljavo, vrtec in knjižnico. 

Samooskrba z energijo je izziv sedanjosti, s katerim se 
nekateri šele spopadajo. 

Občina Gorje že deset let s sončno elektrarno na strehi 
osnovne šole dosega odlične rezultate samooskrbe z energi-
jo. Odločni smo, da z vizijo zelene občine Gorje nadalju-
jemo in kažemo pravo pot občankam in občanom, ker smo 
čista, zelena in okolju prijazna občina pod Triglavom.

 » Občina Gorje

Teden mobilnosti in Pešbus

September, prvi mesec novega šol-
skega leta je mimo, z njim pa tudi zelo 
uspešna izvedba tedna mobilnosti, ki 
je potekal od 19. do 23. 9.                                                                                                                                             

Zagnali smo projekt Pešbus, ki  je 
v celem tednu mobilnosti uspešno 
pripeljal 85 učenk in učencev skupaj 
s 16 vozniki. Otroci so med hojo zelo 
uživali, klepetali in staršem prihranili 
vožnjo z avtom. Poleg mentoric sta jih 
v petek pred šolo pričakala in jim česti-
tala tudi ravnateljica, ga. Mojca Brejc 

in župan, g. Peter Torkar, ki jim je po-
daril svinčnike, da bodo lahko narisali 
velik avtobus, v katerem se bodo pe-
ljali vsi učenci in zaposleni v OŠ Gorje. 
Upamo, da bo nastalo veliko zanimivih 
risbic. Vsem učencem čestitamo za šte-
vilno udeležbo. Želimo si, da se organi-
zirajo in sami ali v družbi vrstnikov ho-
dijo peš v šolo vse do pomladi. Takrat 
pa bo Pešbus spet vozil.

Na petkov dan mobilnosti smo na 
razredni stopnji v posameznih razre-

dih izvedli tehniški dan, otroci iz vrtca 
in ostali učenci pa so sodelovali uro ali 
dve. Učili so se o prometu, nevarnostih 
na poti v šolo in kako poskrbeti za čim-
večjo varnost. Po krožnem sistemu so 
spoznali delo pomembnih poklicev za 
varnost vseh občanov. Preizkusili so se 
v gašenju, poznavanju pripomočkov za 
delo gasilcev, reševalcev z reševalnim 
vozilom in občinskih redarjev. Bilo je 
nadvse zanimivo, zato vsem najlepša 
hvala. 

Učenci petega razreda so večino do-
poldneva preživeli na šolskem igrišču, 
kjer so najprej postavili svoja kolesa 
na pregled brezhibnosti. V odsotnosti 
policista sta jim redarja povedala tudi 
marsikaj zanimivega o njunem delu 
in o ravnanju vseh udeležencev v ce-
stnem prometu. 

Svoje spretnosti so prikazali z vo-
žnjo po kolesarskem poligonu. 

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

 » Janja Geltar in Maja Prešeren, OŠ Gorje

Čebele samotarke
Ob dnevu živali, ki ga vsako leto obe-

ležujemo 4. 10., smo se na naši šoli spo-
mnili na zelo pomembne žuželke, ki so 
ključne pri opraševanju divjih in kme-
tijskih rastlin. Že vrsto let so na šolskem 
vrtu postavljene lične hišice, ki čebelam 
omogočajo gnezdenje. Ker jih je zaradi 
različnih vremenskih vplivov že načel 
zob časa in so nekatere postale tarča 
neprimernega vedenja mimoidočih, 
smo poprosili našega hišnika, da jih je 

odstranil. Z učenci izbirnega predmeta 
ONA smo se lotili njihove prenove. Na 
ta način želimo na šolskem vrtu nudi-
ti dom tudi čebelam samotarkam, ki v 
reže med materialom odložijo svoja jaj-
čeca. Reže nato zaprejo z blatom, drob-
nimi kamenčki ali koščki listja. Iz jajčec 
se izležejo ličinke, ki se zabubijo in šele 
naslednje leto postanejo odrasli osebki. 
Ogrožene so zaradi prekomernega gno-
jenja in prepogoste košnje travnikov. To 

vodi v travnike brez cvetja in zmanjše-
vanje števila čebel, saj nimajo več hra-
ne. Veliko čebel umre zaradi uporabe 
pesticidov. Prostoživečim živalim lah-
ko pomaga tudi vsak izmed nas. Lahko 
zasadimo medovite rastline, pozimi 
krmimo ptice, namestimo gnezdilnice 
za ptice ali netopirnice … Le tako bomo 
še naprej uživali v raznolikosti različnih 
življenjskih oblik v našem okolju. 

 » Asja Sodja
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Učenci OŠ Antona Janše  
Radovljica na obisku  

pri županu
Na OŠ Antona Janše Radovljica le-

tos prvič deluje krožek, ki smo ga poi-
menovali Potepuh. Že samo ime pove, 
da je cilj potepanje po bližnji in širši 
okolici šole, spoznavanje novih krajev, 
znamenitosti, običajev, posebnosti in 
ljudi. Skozi šolsko leto se bo zvrstilo 
kar nekaj zanimivih, tudi adrenalinsko 
obarvanih izletov. 

Prvo potepanje je bilo konec sep-
tembra v Gorje, ko smo obiskali žu-
pana Petra Torkarja. Na uho nam je 
prišlo, da se v Spodnjih Gorjah gradi 
pumptrack park, čisto nova športna 
pridobitev za mlade. Našo šolo obisku-
jejo tudi učenci, ki so doma v gorjanski 
občini. Odločili smo se, da bi bili tudi 
mi radi del tega projekta in pri pouku 
izdelali predstavitveni načrt, kako bi 
po naše izgledal sodobni pumptrack. 
Prav na nič nismo pozabili, saj smo 
poleg poligona vključili tudi klopico za 
zaljubljene ali utrujene, stojnico s pija-
čo, bralni kotiček in zelenico z drevesi 
in cvetjem.

Na občini nas je sprejel župan Peter 
Torkar. Najprej smo prisluhnili krajši 
predstavitvi dela na občini, potem smo 
se pogovarjali o infrastrukturi, čisti 
vodi, smeteh, razvila se je čisto prava 
gospodarska debata. In končno je na 

Poletne aktivnosti v okviru 
dnevnega centra CSD  

Gorenjska, enota Radovljica
Center za socialno delo Gorenjska, 

enota Radovljica je tudi letos v juliju in 
avgustu organiziral raznolike poletne 
aktivnosti in dejavnosti za otroke.

Tudi letos smo pripravili pester 
program. Izvedli smo 11 delavnic, po-
letnih aktivnosti, ki se jih je udeležilo 
14 otrok. Vse aktivnosti so bile brez-
plačne. Tako so se otroci v juliju lahko 
udeležili pohoda na planino Prevala, z 
Vogla smo si pogledali Bohinjsko jeze-
ro od zgoraj. Na Sv. Petra smo odšli v 
družbi jadralnih padalcev, ki so nam na 
vrhu predstavili jadralno padalo, nato 
so zajadrali z vetrom, mi pa smo jim 
pomahali v slovo. V Žejah, smo se s po-
močjo ribičev naučili osnove ribolova, 
ter se pri kosilu naučili kako pravilno 
jesti ribo. Po napornem vročem dnevu 
smo se ohladili s sladoledom. Na Šobcu 
so otroci preverili svoje znanje plava-
nja in se preizkusili pri igri z žogo, ter 
igranju minigolfa. Posebno doživetje, 
tako so svoje občutke izrazili otroci, pa 
je bil obisk Ljubljane, v katero smo od-
šli z vlakom iz Radovljice. Po vodenem 
ogledu Ljubljane in obisku Narodnega 
muzeja Slovenije, smo obiskali še lut-
kovni muzej na Ljubljanskem gradu, 
do katerega nas je popeljala vzpenjača. 
Dan smo zaključili z vožnjo s turistično 
ladjico po Ljubljanici. V avgustu smo 
nadaljevali z potepanjem po Radovlji-
ci, ogledali smo si staro mestno jedro, 
obiskali čebelarski muzej, v katerem 
smo izdelali naravne sveče iz čebelje-
ga voska. Otroci pa so ustvarjali tudi v 

Miklavž prihaja!
Tudi letos bo sv. Miklavž obdaro-

val pridne gorjanske otroke. V Gorjah 
se bo z angelčki in parkeljni mudil 4. 
in 5. 12. v popoldansko-večernih urah. 
Prijave vseh pridnih gorjanskih otrok 
do vključno 10. leta zbiramo do 1. 12. 
na naslovu ana7.cop@gmail.com (za-
deva: Miklavž 2022) ali po telefonu 
041 885 778 (med 16.00 in 20.00). Ob 
prijavi bomo potrebovali naslednje 
podatke: ime in priimek otroka, rojstni 
datum, naslov in hišno ime, če ga ima 
vaša hiša, ter kontakt starša oz. skrbni-
ka. Miklavževa povorka bo, kot veleva 
tradicija zadnjih let, hodila od hiše do 
hiše, od vasi do vasi. Več informacij bo 
sproti objavljenih na facebook stra-
neh Občine Gorje, Kulturnega društva 
Gorje in Župnije Gorje. 

 » Sv. Miklavž z angelčki, parkeljni in  
gorjanskimi pomočniki

dnevnem centru na centru za socialno 
delo, učili so se tehnike poslikavanja na 
majico, spoznali so barve za tekstil, pri-
pomočke in razvijali ročne spretnosti 
in kreativnost. In kaj je še pomembno? 
Svoj unikatni izdelek so takoj preizku-
sili in z oblečeno majico ponosno odšli 
domov. V nadaljevanju aktivnosti v av-
gustu, so pekli palačinke, se preizkusili 
na velikem turnirju enke, na zadnji po-
čitniški dan, so se preizkusili tudi v ku-
harski delavnici,  kuhinja štirih dežel. 
Počitnice so tako minile, kot bi trenil, 
otroci pa so domov odšli z novimi zna-
nji, spoznanji, prijateljstvi, veščinami 
in polni sveže radovednosti. 

Pri izvedbi poletnih počitnic in 
aktivnosti v okviru dnevnega centra 
CSD Gorenjska, enota Radovljica, pa 
gre zahvala tudi številnim podjetjem iz 
lokalnega okolja, ki so nam  pomagala 
z donatorskimi sredstvi, nekateri pa 
tudi s svojimi proizvodi in izdelki.

Največja nagrada in spodbuda, da 
bomo poletne aktivnosti organizirali 
tudi prihodnje leto, pa so iskrice v očeh 
otrok in njihovi nasmejani obrazi.

 » Urška Jesenovec, CSD Gorenjska,  
enota Radovljica

vrsto prišla skica našega projektne-
ga načrta. Še posebej sta se pripravila 
učenca posebnega programa Matej in 
Jan, ki imata največ zaslug za res dode-
lan načrt. Matej je »ta prav' Gorjan'c«, 
kar je tudi s ponosom povedal, Jan pa 
hitro dodal, da se tudi on šteje za majh-
nega Gorjanca, ker ima v Podhomu dva 
bratranca. Oglasila se je še Nuša, ki ima 
v Grabnu ata in mamo, pa Andraž, ki 
dobro pozna Laze tudi zaradi mame, 
ata, sorodnikov, in tudi učiteljici, Boja-
no na Gorje vežejo lepi spomini z otro-
štva, ki jih je preživljala na Višelnici, 
sama se pa tudi štejem za Gorjanko. Ko 
smo se pogovorili o vseh sorodstvenih 
vezeh in ugotovili, kako se vsi med se-
boj poznamo, smo prešli na temo, za-
radi katere smo pravzaprav prišli na 
obisk. Na mizo smo razgrnili načrt.

Župan si ga je pozorno ogledal  in 
kar ni mogel skriti navdušenja. Pove-
dal je, da so otroci v Spodnjih Gorjah 
že zasadili lopato za začetek gradnje 
pumptrack  parka. Povprašal nas je, če 
bi se v ta namen udeležili delovne akci-
je s pravo delavsko malico. Ko je samo 
omenil klobase, so se nam pocedile sli-
ne in že nestrpno čakamo povabilo, da 
se izkažemo tudi pri fizičnem delu.

Po obisku pri županu smo obhodili 
še šestkilometrski krog  po občini in si 
ogledali prostor novega projekta. Vsi 
zadovoljni in seveda ponosni, da smo 
del tako velikega projekta, smo poča-
kali avtobus, ki nas je odpeljal proti 
Bledu in Radovljici.

 »  Janja Urevc

Motokrosist Nace Jelenc
Nace Jelenc prihaja iz Krnice v 

Zgornjih Gorjah. Obiskuje 9. razred 
OŠ Gorje in je star 14 let. Trenira pod 
okriljem Miha Šindlarja, državnega pr-
vaka v motokrosu iz leta 2006, enduro 
državnega prvaka v letih 2019 in 2020. 
Miha s svojo ekipo mladih motokrosis-
tov trenira na progah po celotni Slove-
niji ter v tujini.

Kot vsi motokrosisti si tudi Nace 
želi svoje življenje in delo posvetiti 
motokrosu, kar menim, da mu s svojo 
voljo, energijo, vztrajnostjo in pravo 
ekipo lahko uspe.

 » Saša Jelenc
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Jubilantje-80 letniki v Vintgarju

Turistično društvo Gorje je letos že tretje leto zapored k 
obisku in vodenemu ogledu Vintgarja povabilo 80- letnike, 
se pravi vse, ki so ali bodo letos dopolnili 80 let. Tokrat so 
prišli na vrsto vsi, ki so bili v Gorjah rojeni leta 1942 ali so 
sem prišli živet kasneje. Resnici na ljubo je treba priznati, da 
med njimi ni bilo nikogar iz zadnje kategorije. Vabilu so se 
odzvali samo »rojeni Gorjanci in Gorjanke«. Slednjih je bilo 
med njimi več kot moških kolegov. Do osebnih podatkov, ki 
so varovana kategorija, seveda brez pooblastila ni moč do-
stopati, zato je potrebno nekoliko iznajdljivosti. Podatke o 
jubilantih navadno pridobimo na podlagi osebnih znanstev 
in zaupanja oseb, ki jih poznamo. Tudi tokrat je bilo tako. Na 
račun poznanstev se je krog širil. Ob tej priliki iskrena hvala 
Lojzki za imena sošolk in sošolcev, še posebej pa velja zahva-
la gospe Ivici Čufer, rojeni Mulej. Pri njej doma sem namreč 

prišel do telefonskih kontaktov njenih nekdanjih sošolk in 
sošolcev. Ker je bil namen iskren, mi seveda ni potrebno 
imeti slabe vesti. Gospa Ivica, ki ji življenje ni prizanašalo, 
tudi v zdravstvenem smislu, me je s svojo natančnostjo in 
spominom, ki se ji je po kapi k sreči povrnil, dobesedno nav-
dušila. Med generacijo je kar nekaj dam, ki so bile zelo vesele 
klica in pobude, žal se jih tudi kar nekaj zaradi takih ali dru-
gačnih težav, ki jih prinašajo leta, ni odločilo, da bi se nam 
pridružile. Moških iz tega letnika je, kot smo uspeli prešteti 
žal živih le devet. Kogojev Joža iz Sp. Gorij, se nam zaradi te-
žav, ki jih ima že mnogo let z vidom prav tako ni pridružil, 
čeravno še posebej zanj vem, da je veder in poln optimizma. 
Z nami na poti so bili trije korenjaki: Tomanov Tonček iz Kr-
nice, Čunatarjev Janko, ki živi v Lescah in Joža Božnar, ki ga 
je življenje zaneslo v Boh. Češnjico, kjer pa so pogoji, če se 
nekoliko pošalim, očitno zelo dobri, saj je Joža korenjak, da 
bi mu le stežka pripisali leta ki jih šteje. 

 Pohodniška skupina se je zbrala pred vstopom v sote-
sko, nekaj udeležencev je prisluhnilo namigu in vabilu tudi 
»boljšim polovicam«. Spremstvu na poti se je pridružil tudi 
predsednik TD Gorje, Janez Poklukar, ki je pozdravil in na-
govoril prisotne. Dva od udeležencev sta »prestala« zgolj fo-
tografiranje in preostalim zaželela srečno pot, potem sta nas 
zapustila, saj jima, kot pravita, noge ne dopuščajo tovrstnih 
podvigov. Vsi ostali so pot prehodili v celoti. Čeravno je bil 
udeležencem na spodnjem koncu soteske ponujen prevoz 
na izhodišče, so vztrajali in pot prehodili tudi nazaj. Večina 
jih je bila navdušena ne samo nad urejenostjo soteske pač pa 
tudi nad opcijo, da so se vračali po povratni poti čez Strmo 
stran.

Čeravno nekoliko utrujeni pa vendar z zadovoljstvom 
smo z večino udeležencev dan zaključili ob pijači in klepetu!

 » Tomaž Bregant

Balinarski turnir
V četrtek, 15. septembra, je v sklopu športnih dni upokojen-

cev potekal balinarski turnir, ki je bil zaradi dežja prestavljen v 
jeseniško Bazo. Turnir je s pozdravnim govorom odprla podžu-
panja Danica Mandeljc in zaželela vsem dobro igro. 

Na turnirju je sodelovalo šest ekip: dve gorjanski, Žirov-
nica, Radovljica, Hrušica in Javornik. Ekipa Gorij v postavi 
Franci Divjak, Mirko Markovič Mirko in Stane Stare je zma-
gala, ekipa Mitja Justin, Drago Zupančič in Marjan Cerkov-
nik Marjan pa je bila šesta. Po končanem turnirju je bila na 

OŠ Gorje osvojila prvo mesto na prvenstvu OŠ v kolesarstvu.
Učenci in učenke OŠ Gorje so 28.9. nastopili na letošnjem 

prvenstvu OŠ v kolesarstvu in dosegli  odlične rezultate.
Pod vodstvom Petra Šranca in Marjana Knafliča iz Kole-

sarskega kluba Gorje ter s pomočjo Matjaža Ličefa, je nasto-
pilo  sedem učenk in šest učencev.

Med posamezniki so s kolesi kolesarskega kluba Gorje 
osvojili dve prvi mesti (Alja Zalokar in Mirjam Tomaževič), 
dve drugi mesti(Tadeja Žemva in Špela Lipovec)in štiri tre-
tja mesta (Nina Jan, Jakob Stržinar, Ema Žemva in Kristjan 
Žvan).Tudi ostali, ki se niso uspeli uvrstiti na stopničke, so 
dosegli solidne rezultate.

Vsi skupaj po so poskrbeli za odlično navijaško vzdušje.
 » KK Gorje, Marjan Knaflič

balinišču v Rčic razglasitev rezultatov in pogostitev, ki jo je 
organiziralo Društvo upokojencev Gorje.

V veselem vzdušju smo se okrepčali, se pogovarjali, šalili 
in tudi kaj dobrega spili!

Turnir je uspel v celoti, veselimo se že naslednjega sep-
tembra in novega turnirja.  Žal nam je bilo, ker na športnih 
igrah ni bilo kolesarjev, saj je vreme preprečilo njihovo tek-
movanje. 

 » Mita Justin
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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.

KUPIM ALI 
VZAMEM V 

NAJEM

kmetijska zemljišča, 
travnike in njive.

kmetijska zemljišča, 
travnike in njive.

kmetijska zemljišča, 
travnike in njive.

VZAMEM V 
NAJEM

ALI KUPIM

040 811 681040 811 681

VZAMEM V 
NAJEM 

ALI KUPIM

BoštjanBoštjan

040 811 681  Boštjan040 811 681  Boštjan

ŠPORT, MLADI, OGLASI

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije  
Športnega društva Gorje

Za nami je naporen mesec, saj smo se pridno udeleževali 
tekmovanj na tekaških rolkah: v Logatcu, Ihanu in Dolu pri 
Ljubljani, v biatlonu pa smo se pomerili v Ložu in na domači 
Pokljuki. Če bi na tem mestu naštevali vse lepe rezultate, ce-
lotna stran ne bi bila dovolj, pa še bi se lahko primerilo, da bi 
koga nevede izpustili. Vse rezultate in vse dosežene medalje 
si lahko pogledate na spletnih straneh Sloski. Naj vam priše-
pnemo, da smo kar nekajkrat postali prvaki ali pa podprvaki!

Svoje vtise s tekme v Logatcu, ki je bila 2. oktobra, je Neža 
Larisi strnila takole: »Na tekmo smo se odpravili tako kot na 
vsako … Odpeljali smo se izpred Gorjanskega doma proti Lo-
gatcu, kjer je bila rolkarska tekma. Pred štartom smo se do-
bro ogreli, tudi po zaslugi os, pred katerimi smo bežali. Imeli 
smo skupinski štart, kar pomeni veliko prerivanja in nekaj 
padcev. Vseeno smo Gorjanci dosegli nekaj lepih rezultatov 
in se na koncu zadovoljni in utrujeni odpeljali domov.«

V Dolu pri Ljubljani pa je 9. 10. potekalo tekmovanje v 
šprintu dvojic, najbolj pričakovana tekma poletnega dela 
tekmovanj. Med vsemi tekmovalkami pa na samem vrhu 
absolutni zmagovalki Zala Repe in Tjaša Skubin, na njuno 
zmago smo še posebej ponosni. Mirjam Tomaževič je za 
Gorjanca zapisala nekaj misli: »V Dolu je bilo oblačno vreme 
in mi smo imeli tekmo dvojic. S tekmo smo začele mlajše de-
klice, nadaljevali so mlajši dečki, starejše deklice, pa starejši 
dečki, potem pa starejše kategorije. Imeli smo dobre rezul-
tate. Podeljevali so tudi rezultate poletnega pokala Argeta 
junior.« V skupni razvrstitvi poletnega dela se nam ni uspelo 
tolikokrat povzpeti na stopničke, a le zato, ker se nismo ude-
ležili vseh tekem, nekajkrat je udeležbo preprečila bolezen, 
pa druge obveznosti … Nič zato, saj tekmujemo v zimskem 
športu, na smučkah se zares pokaže, iz kakšnega testa smo 
Gorjanke in Gorjanci!

Vremenoslovci že počasi napovedujejo sneg, ki smo ga 
prav željni, čeprav se nad lepimi in toplimi jesenskimi dnevi 
ne pritožujemo. Pripeta fotografija je z zadnjega treninga, ko 
smo se odpravili na nam bližnji Jerebikovec. Na vrhu je vse 
pričakal dih jemajoč razgled, na obrazih pa zadovoljstvo po 
osvojenih višinskih metrih.

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje
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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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Za kupce MCL parkiranje brezplačno. Gorje

KUPON NOVEMBER
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
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LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
OB NAKUPU VOZIL PEUGEOT

+ KASKO ZA 1 EUR 
+ 5 LET JAMSTVA

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60

Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost 
speci�čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih 
izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 227 Wh/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. Ponudba Pika na i velja samo za �zične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01.09. do vključno 
30. 11. 2022. Vrednost bona in pogoji akcije so objavljeni na www.peugeot.si.

OGLASI
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE

• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA – 
vsak drugi mesec 
Vsako prvo sredo v Spodnjih Gorjah in vsak 
drugi četrtek v Zgornjih Gorjah 
v četrtek, 10. novembra ob 9. uri  
v sejni sobi občine

• SREČANJE STAROSTNIKOV v organizaciji 
Društva upokojencev Gorje in KO Rdečega 
križa Gorje 
v sredo, 16. novembra ob 16. uri  
v Gorjanskem domu 

• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
v ponedeljek, 21. novembra ob 17. uri  
v Gorjanskem domu 

• TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJEN-
OSTI ZA OBČANE; izvaja Zdravstveno 
vzgojni center Bled - Bohinj 
v torek, 29. novembra od 10. do 12. ure  
v Gorjanskem domu 

foto: Miro Zalokar


