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Lepa beseda vedno lepo mesto najde
Kot idejni vodja Prešernove prireditve na predvečer pra-

znika se počutim dolžno dokončati svojo zgodbo. Osrednja 
tema je bila bonton. Ne mislim razpravljati o tem, kako je 
bilo, teh par vrstic bom uporabila za pohvale in zahvale. Brez 
dobrih ljudi, ki ne razmišljajo samo o tem, kaj in koliko bodo 
zaslužili, ne bi bilo tako vrhunske predstave. »Za v Cankar-
jev dom!« so dejali navzoči. 

Prikazali smo Turjaško Rozamundo. Glavna junakinja je 
bila oblečena v obleko iz omare Ane in Maje Humerca Šolar 
z Bleda. Ostrovrhar je ponosno, kot vitez, nosil obleko Loj-
za Ropreta z Bohinjske Bele in oče Rozamunde, kot grajski 
gospod, prav tako. Vitezi so se odeli v obleke Gledališča Je-
senice. Hvala vsem za izposojo. Ostali liki so poiskali obleke 
v domači omari. Le s pravo obleko začutimo tisti pravi duh 
zgodbe, če imamo za povrh še prave rekvizite, smo pa na 
konju. Dobesedno na konjih, izpod rok naše Urške Borovin-
šek, Rozamunde, smo bili med predstavo. Meče so ustvarili 
na Lazah, družina Šoklič z Gašperjem na čelu, pravo viteško 

čelado pa je ustvarila naša pripovedovalka Tina Žemva. Vse 
ostale rekvizite so si punce prinesle od doma. Da ste si laž-
je predstavljali kraj dogajanja, se je s projektorjem poigrala 
naša zborovodkinja Janja Hvala, tematsko pa jo je uglasbil 
Marko Pintar.

Hvala otrokom iz zborčka OtAnaBer, Bernardi in Ani, da 
so tako odzivni. Hvala Mihu Larisiju za ujete trenutke, Mihu 
za toplino doma, Lojzu za ozvočenje in Janezu za njegov 
prevoz.

Nazadnje pa iskrena hvala vsem mojim sopevkam iz pev-
skega zbora ViVo, da ste pripravile tako pogostitev, naj izpo-
stavim Francko Čebašek, ki je prispevala res veliko. Nekateri 
so mislili, da bomo le peli, ampak smo celo dvorano Gorjan-
skega doma presenetili z našimi talenti. Hvala, da ste se tako 
pogumno lotile naloge, ki ste jo dobile. Videlo se je, da ste na 
odru res uživale in mislim, da se bo o nas še veliko govorilo. 
Hvala! Vrhunsko je bilo!

 » Špela Torkar, foto: Miha Larisi



Gorjanc

2

OBČINSKE NOVICE, AKTUALNO

Spoštovane Občanke in Občani,
»Hrast stoji v Turjaškem dvoru,
vrh vzdiguje svoj v oblake.
V sencu pri kamniti mizi
zbor sedi gospôde žlahtne,
ker Turjačan spet gostuje
Rozamundine snubače.

Rozamunda, roža deklic,
čast dežele je domače:
nje pogledi, svitle strele
z neba jasnega poslane,
deleč krog junakov srcem
vžigajo skeleče rane ...

Teh nekaj vrstic Prešernove poezije sem zapisal v čast 
slovenskega kulturnega praznika, v čast našega kulturnega 
društva, ki je pripravilo proslavo za obnemet' in v čast vsem 
ženam, ženskam, materam in dekletom, ki boste v prihaja-
jočem mesecu praznovale. Ob omembi letošnje proslave 
ob kulturnem prazniku me vedno znova prevzemajo ne-
verjetni občutki ponosa, čudenja in navdušenja nad tem, 
kaj osveženo domače kulturno društvo zmore, zna in hoče 
pokazati publiki. Želim, da s tem zanosom nadaljujete, da 
plemenitite svojo vrečo, polno neverjetnih idej. Postavili ste 
visok standard kulture v naši občini! Omenil sem Turjaško 
Rozamundo, ki kaže na zaplete zaradi ženske lepote in na 
nasprotja značajev. Rozamunda in Lejla sta lepotici, vsaka 
s svojimi lastnostmi. V pravljicah in zgodbah dobro vedno 
premaga zlo in skoraj vedno je tako tudi v realnem življenju. 
Zunanja lepota ni zagotovilo za srečno življenje, vir sreče 
je v nas samih. Naše pozitivne lastnosti, ki z lepoto nimajo 
prav nobene veze, dajejo toplo gnezdo, da se lahko rodi sre-
ča. Prav vsem, še posebej pa predstavnicam nežnejšega spo-
la, želim, da gojite samo pozitivna čustva, ki vas osrečujejo in 
vam posledično rišejo lepe poteze na obraz in prižgejo iskri-
ce v očeh. To je lepota, ki ne mine. Da se v Gorjah ljudje zna-
jo sprostiti, je dokaz letošnja pustna sobota. Na občinskem 
trgu se je že ob 12. uri začel izvajati stari običaj vleke ploha, 
ki ga ohranjajo gorjanski fantje v vsej veličini starih običajev. 
Izpod Zatrnika je osemindvajset fantov s konjsko vprego 
privleklo dolgo smreko do občinskega trga, kar nam je Gor-
jankam in Gorjancem lahko v ponos, da imamo sposobne 
fante, ki skrbno in z veliko mero odgovornosti speljejo tako 
zahtevno nalogo. Pustovanje se je nadaljevalo na igrišču 
Gorjanskega doma, kjer so članice in člani Kulturnega dru-
štva Gorje organizirali pravo pustno rajanje za najmlajše in 
malce starejše. Pustne šeme običajno preganjajo zimo, ki je 
letos pravzaprav še nismo doživeli. Gorjansko pustno raja-
nje je bilo usmerjeno predvsem na preganjanje virusov, ki so 
nas obkrožali zadnje mesece. 

Prijetna marčevska praznovanja želim in navdihujoč 
skok v pomlad!

 » Vaš župan Peter Torkar
GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana 
Purkart;  Člani uredniškega odbora: Marjan Zupan, Tina Kosi, 
Valentina Žemva, Mojca Pečar. Lektoriranje: Mateja Erman 
Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nak-
ladi 1.170 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribu-
cija: Pošta Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
Zgornje Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30;  
e-mail: info@antus.si

Naslednja številka Gorjanca izide 26. marca, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 18. marca.

Uskladitev podatkov v RKG-GERK-ih
Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obvešča-

mo, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 24. 
februarja 2020 do 6. maja 2020. Vlagatelji morajo urediti 
GERK-e na upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge 
za kmetijsko subvencijo. Za ureditev GERK-ov in ostalih 
podatkov v RKG se lahko predhodno dogovorite za termin 
preko elektronske pošte ue.radovljica@gov.si.

 » UE Radovljica

Kako zasaditi zeliščni vrt?
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske občane Gorij tudi 

v letu 2020 vabi k sodelovanju v projektu Uporabna zelišča. 
V sklopu projekta bomo organizirali več različnih srečanj na 
temo zelišč. 

Prvo predavanje na območju občine z naslovom Zeliščni 
vrt bomo organizirali v sodelovanju s Klubom Gaia. Preda-
vanje bo potekalo v četrtek, 12. marca, ob 17. uri v dvorani 
Gorjanskega doma v Zgornjih Gorjah. Z nami bo Nevenka 
Breznik, strokovnjakinja Kluba Gaia. Na predavanju bomo 
predstavili, kako zasaditi zeliščni vrt, katera zelišča izbrati, 
kako jih posaditi in zakaj jih uporabiti. Predavanje bo pri-
merno tudi za začetnike.

Izvedbo projekta Uporabna zelišča sofinancira Obči-
na Gorje. Udeležba je brezplačna in v prvi vrsti namenjena 
občanom Gorij. Število mest je omejeno, zato so prijave ob-
vezne. Prijavite se lahko preko telefona 04 581 34 17 (Urška 
Luks) ali elektronske pošte urska.luks@ragor.si. 

 » Urška Luks

Fotomonografija – predstavitev Občine  
Gorje v sliki in besedi

V petek, 13. marca, ob 18. uri bo v Gorjanskem domu 
predstavljena fotomonografija Občine Gorje, ki je v januar-
ju ugledala luč sveta. Na predstavitvi bodo sodelovali avtorji 
fotografij in besedila, strokovno oceno pa bo podal etnolog 
in geograf ter velik poznavalec tovrstnega gradiva g. Janez 
Fajfar.

Fotomonografija je predstavitev občine v sliki in besedi, 
namenjena tudi vsem gospodinjstvom v Občini Gorje. Vablje-
ni na predstavitev, kjer boste knjigo lahko prevzeli. 

 » Občinska uprava Občine Gorje
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AKTUALNO

Spremenite hobije v poslovne priložnosti
Razvojna agencija Zgornje Gorenj-

ske vabi vse, ki radi ustvarjate, k sode-
lovanju v projektu ustvarjalni podje-
tnik. Z izdelovanjem nakita, slikanjem, 
šivanjem, pletenjem, oblikovanjem 
z glino, brušenjem stekla in drugimi 
ustvarjalnimi tehnikami lahko tudi 
zaslužite. Osnovni namen projekta je 
namreč pomagati ustvarjalcem na pot 
podjetništva in hobije spreminjati v 
poslovne priložnosti. Ustvarjalcem v 
sklopu projekta pomagamo pri uredi-
tvi ustreznih statusov za prodajo, zanje 
organiziramo različne izobraževalne 

Posvet o razvoju turizma v Gorjah
Turistično društvo Gorje v petek, 6. 

marca, ob 16.30 v avli gorjanske osnov-
ne šole organizira posvet, ki naj bi od-
govoril na nekaj ključnih vprašanj o 
razvoju turizma v Gorjah. 
• Ali bi se s turizmom v Gorjah lahko 

preživljalo več ljudi?
• Ali Gorje potrebujejo hotel in zakaj 

ni v Gorjah več turističnih kmetij?
• Ali je v Gorjah turizem res odvisen 

samo od Bleda?
• Kdo so zaviralci in pospeševalci 

turizma v Gorjah?
• Kako bi ti rešil prometno zagato z 

Vintgarjem?
Namen Turističnega društva Gorje 

je spodbujati razvoj turizma, krepiti 
turistično kulturo in uresničevati sku-
pne cilje turističnega razvoja v Občini 
Gorje in širše.

V prvi uri bosta na sporedu dve za-
nimivi predavanji na temo trendov in 

razvoja turizma, ob 17.45 pa se bodo 
udeleženci razporedili po učilnicah, 
kjer bodo v manjših skupinah obrav-
navali različne teme, za katere pri 
društvu ocenjujejo, da imajo največji 
potencial. 

Delavnice bodo na temo:
1. Doživetje Vintgarja
2. Pohodne poti in znamenitosti v Gor-

jah: Riklijeva, Miklavževa, Jakobova, 
Poglejska cerkev, Hotunjski vrh, 
Pokljuška soteska, Radovna …  

3. Razvoj zimskega in letnega  
turizma na območju Zatrnika 

4. Športni turizem in ribištvo
5. Kulturni dogodki 
6. Prometna ureditev in parkirišča 
7. Kakšnega turista želimo – koga 

želimo privabiti, kdo sedaj prihaja
Na delavnicah bodo imeli aktivno 

vlogo udeleženci posveta, po zaključku 

delavnic bodo vodje skupin predstavili 
zbrane predloge, ideje in razmišljanja. 

V primeru, da že imate oblikovane 
ideje in predloge, jih lahko vnaprej po-
šljete na mejl: info@vintgar.si, zadeva: 
Razvojni posvet. 

Zaradi lažje organizacije dogodka 
TD Gorje prosi, da se nanj prijavite 
preko spletni strani, kjer lahko tudi iz-
berete, katere skupine se boste udele-
žili. Opis dogodka in prijavo najdete na 
spletni strani TD Gorje www.vintgar.
si. Rok za prijavo je 4. marec 2020. Za 
predhodne prijave društvo prosi zato, 
da bodo lažje organizirali delo po de-
lavnicah. Seveda se bo možno prijaviti 
tudi na sami prireditvi. 

Vabljeni vse Gorjanke, vsi Gorjanci 
ter vsi prijatelji Gorij, da se pridružite 
in prispevate svoje poglede in razmi-
šljanja na temo turizma v Gorjah, so še 
zapisali pri TD Gorje.

 » Janez Hudovernik in RP

Prireditev ob kulturnem prazniku Gorje 2020
Osrednja prireditev ob slovenskem 

kulturnem prazniku v Gorjah je vedno 
pestra in zanimiva, še posebej pa se 
nam bo vtisnila v spomin letošnja pri-
reditev, ki jo je v sklopu praznovanja v 
Gorjanskem domu pripravilo domače 
kulturno društvo na predvečer prazni-
ka. Program je bil izredno sproščujoč 
in zanimiv, seveda je bila osrednja mi-
sel namenjena kulturi, bolje povedano 
bontonu, občim pravilom vedenja v 
družbi in spoštovanju drugih. Priredi-
tev je smelo povezovala Mateja Erman 
Repe ob pomoči svojih stanovskih to-
varišic iz pevskega zbora Vivo, ki je bil 
osrednji nosilec večerne prireditve. 
Koncept prireditve je domiselno za-
snovala Špela Torkar in samo želimo 
si lahko, da se bo v tem pripravljena še 

velikokrat preizkusiti. S svojim petjem 
so nas očarali in prepričali tako otroški 
pevski zbor OtAnaBer, pod vodstvom 
Bernarde Poklukar Novak in ob pomo-
či Ane Medja, kot odrasli ženski zbor 
Vivo, pod umetniškim vodstvom Janje 
Hvala, ki pa očitno ni več zgolj in samo 
zbor, ampak, kot se je pokazalo v veče-
ru, je postal mnogo več. Skozi petje in 
recitacijo z glasbenimi in igralskimi 
vložki so nas popeljali skozi zgodbo 
Turjaške Rozamunde, s katero so ob-
činstvo navdušili do popolnosti. Vlo-
žek je bil, lahko rečemo, na zelo viso-
kem nivoju, vreden občudovanja tako 
s strani kostumografije, scenografije in 
interpretacije, skozi katero se je odra-
žala igralska žilica in ambicija ključnih 
akterk, kar je vse skupaj dalo predsta-

vi izreden umetniški pečat, še toliko 
bolj zaradi solističnih vložkov Janje, 
Bernarde in Urške, katerih petje sa-
mospevov na temo Prešernovih pesmi 
je občinstvu pričaralo resničen in nav-
dušujoč pomen o zavedanju in simbol-
nem pomenu Prešerna kot največjega 
med slovenskimi pesniki. 

Lahko smo upravičeno ponosni, da 
imamo v Gorjah kulturno društvo, ki 
nadaljuje 140-letno tradicijo, še bolj pa, 
da je iz ženskega pevskega zbora Vivo, 
ki je nosilec razvoja kulture v Gorjah, 
pravzaprav nastalo že kar gibanje, ki 
navdušuje s svojo energijo, zanosom in 
svežino, ki jo namenja občanom!

Bravo, »vražje punce«!    
 » Tomaž Bregant

delavnice, jim omogočamo prodajo v 
okviru različnih dogodkov, pripravimo 
promocijski katalog in vzpostavljamo 
povezovanje z drugimi ustvarjalci ter 
s tem spodbujamo izmenjavo izkušenj. 
Za vsakogar se najde kakšna zanimi-
va, poučna in tudi donosna aktivnost. 
V letošnjem letu bomo v projektu po-
vezovali ustvarjalce iz Gorij, Kranjske 
Gore in Jesenic – ustvarjalce iz občin, 
ki bodo s sofinanciranjem v letu 2020 
projekt podprle. Uvodni predstavitvi 
projekta, v okviru katerih boste lahko 
izrazili tudi svoje želje, potrebe in pri-

čakovanja, bosta potekali v torek, 10. 
marca, ob 17. uri na Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske na Jesenicah in v 
sredo, 11. marca, ob 17. uri v sejni sobi 
KS Dovje-Mojstrana.

Udeležba v projektu je BREZPLAČ-
NA. Za vse dodatne informacije in pri-
javo k sodelovanju nas lahko kontakti-
rate na elektronski naslov urska.luks@
ragor.si ali nas pokličete na telefonsko 
številko 04 581 34 17 (Urška Luks). 

 » Urška Luks      



Gorjanc

4

AKTUALNO, DRUŠTVA

Pomoč kranjskim gasilcem
Narava ne prizanaša, vse več je požarov v naravi, poplav, 

močnih neurij, vetrolomov. Območje Občine Gorje je s tega 
vidika kar zaščiteno z okoliškimi gorami in hribi. Gasilci 
smo opremljeni in usposobljeni, pa tudi v preteklosti smo 
imeli kar nekaj intervencij, da smo nudili pomoč občanom.

Gasilska zveza Kranj je zaprosila za pomoč pri odpravlja-
nju posledic močnega vetra, ki je s podrtim drevjem zaprl 
predvsem lokalne ceste med vasmi in odkril veliko strešnih 
površin na več kot 300 lokacijah.

Gasilci Gorij in Podhoma smo se dogovorili, da bomo 
pomagali. V četrtek, 6. februarja, smo se ob 8. uri javili na 
poveljniškem mestu, dodeljena nam je bila lokacija, in sicer 
cesta proti Hrastju v dolžini 2 km. Do 11. ure smo uspešno 
očistili cestišče. Sledila je malica, pica na terenu in nova lo-
kacija, odcep lokalne ceste proti Planjavi, 1 km gosto podr-
tega drevja. Lotili smo se dela in do 14. ure je bila cesta pro-
sta. Ne boste verjeli, kako lepo so nas sprejeli na domačiji, 
ko smo jim omogočili dostop do hiše. V ekipi smo imeli dva 
ta prava »golcarja« (Dorn'k in Matevž Jan). Pohvaljeni smo 
bili, da naši fantje pa res obvladajo.

 » Drago Stojc

Najava javnih razpisov
Občina Gorje obvešča, da bodo z dnem 27. 2. 2020 na 

spletni strani Občine Gorje na naslovu www.gorje.si – za-
vihek OBČINA GORJE/JAVNI RAZPISI IN OBJAVE ob-
javljeni naslednji javni razpisi:
1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRO-

GRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOS-
TI V LETU 2020 NA OBMOČJU OBČINE GORJE 

2. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN OPREME 
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V 
OBČINI GORJE ZA LETO 2020

3. SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI GORJE 
V LETU 2020

4. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADIH V 
OBČINI GORJE V LETU 2020

5. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI SO NAMEN-
JENI STAREJŠIM OBČANOM IN SE IZVAJAJO V 
OBČINI GORJE V LETU 2020

6. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITAR-
NIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI 
GORJE V LETU 2020
Rok za oddajo vlog na objavljene javne razpise je 

31. 3. 2020. Razpisna dokumentacija za navedene javne 
razpise bo na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Gorje.

 » Občina Gorje

Lastniki gozdov, včlanite se v društvo!
Društvo lastnikov gozdov deluje na območju vseh zgor-

njegorenjskih občin, njegova osnovna naloga pa je pomoč 
pri gospodarjenju, upravljanju in trženju. 

Osnovna naloga društva je omogočiti članom pomoč pri 
gospodarjenju z gozdovi, strokovno in kvalitetno upravlja-
nje del v gozdu, nudenje pomoči pri trženju gozdnih proi-
zvodov in raznih storitev v gozdu, pojasnjujejo v upravnem 
odboru Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske, ki 
deluje na območjih občin Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje, 
Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora. Društvo tudi zastopa 
člane pri Zavodu za gozdove in drugih ustanovah, lahko pa 
se povezuje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, ki de-
lujejo na področju gozdarstva in varovanja gozdov, še poja-
snjujejo v upravnem odboru. Za lažje uresničevanje teh na-
log je društvo postalo član Zveze lastnikov gozdov Slovenije.

"Zveza lastnikov gozdov si prizadeva za ureditev pogojev 
za gospodarno ravnanje z gozdovi, njihovo trajno ohranja-
nje in primerno sožitje z divjadjo in strožjo ureditvijo na-
biranja gozdnih sadežev ter prostega gibanja po gozdovih. 
S primerno zakonodajo bi ohranilo dobro gospodarjenje z 
gozdovi, kar je v interesu lastnikov gozdov, in prosto gibanje 
ljudi po gozdovih pod primernimi pogoji, ki ne bi škodovali 
gospodarnemu ravnanju z gozdovi," navajajo v društvu.

Prepričani so, da spremembe lahko dosežejo le združeni 
v močno stanovsko nevladno organizacijo, ki bo primeren 
sogovornik države, zato tudi lastnike gozdov na Zgornjem 
Gorenjskem spodbujajo k včlanitvi v društvo; pristopne iz-
jave so na voljo na spletnih straneh KGZ Gozd Bled in v kme-
tijsko-gozdarskih trgovinah.

 » Društvo lastnikov gozdov zgornjegorenjskih občin
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PUSTOVANJE 2020

Vleka ploha 2020
Tradicionalni pustni običaj, vleko ploha, so tudi letos 

gorjanski fantje predstavili s ponosom! Ploh, ki sta ga poda-
rila Marija in Sašo Cundrič, je vozil Marjan Ambrožič, častni 
gost pa je bil Šmonov ata, saj je pred 30-imi leti tudi sam 
vozil ploh. Njegova prisotnost in še pohvala je gorjanskim 
ploharjem potrdila njihov trud. Na vaškem trgu so kasneje 
potekale licitacije, kjer je vrh odkupil Beno Brejc, sam ploh 
pa Valentin Jemec, podjetje Les Bled. Zahvala gre tudi ku-
harjema, Janezu Mužanu in Sašu Cundriču in seveda orga-
nizatorju dogodka, Urbanu Muleju.   

 » RP, foto: Miro Zalokar

Pustovanje v Gorjah uspelo

Na pustno soboto, 22. februarja, je bilo pri Gorjanskem 
domu pisano, norčavo in razposajeno, kot se za ta dan tudi 
spodobi. Mrgolelo je maškar'c, malih in velikih, mislim, da 
ni manjkal prav nihče! Prireditev je organiziralo kulturno 
društvo s pevskim zborom Vivo na čelu in to več kot uspe-
šno. Ob glasbi se je rajalo in plesalo. Klovni so poskrbeli, 
da ni bilo nikomur dolgčas. Matija je pokazal, kako se bru-
ha ogenj in marsikomu je ob tem zastal dih. Tudi poslikavo 
obrazov smo imeli, eno lepšo od druge! Klemen je s svojo 
kočijo prijazno prevažal maškar'ce in vrsta čakajočih se kar 
ni hotela zmanjšati. Prav tako nismo bili ne lačni in ne žejni. 
Tudi toplo sončno vreme je pripomoglo, da smo »pogverali« 

do poznega popoldneva. Ko so male maškar'ce od utrujeno-
sti z nasmehom na ustih zaspale, pa so zvečer na svoj račun 
prišle še odrasle maske. V Gorjanskem domu, ob živi glasbi 
Dua Benk je bilo tako veselo, da je večer mimogrede minil in 
se prevesil v noč. 

Letos prave zime niti ni bilo in pustne šeme je niti prav 
odgnati niso mogle. Morda pa so jo privabile, kdove? Zagoto-
vo pa bomo naslednje leto v Gorjah zopet pripravili pustno 
rajanje. Idej ne manjka, kaj bi lahko še dodali, kako bi lahko 
bilo še drugače in boljše. Vsem maškar'cam in maškaram 
hvala in se vidimo naslednje leto!

 » Mateja Erman Repe, Kulturno društvo Gorje, foto: Miro Zalokar
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VRT IN OKOLJE, DOGAJANJA

Zaključek projekta Odprta vrata kmetij
Ob zaključku projekta Odprta vrata 

kmetij LAS Gorenjska košarica orga-
nizira okroglo mizo na temo lokalne 
prehranske samooskrbe z naslovom 
Z znanjem in izkušnjami za polno go-
renjsko košarico, ki bo 3. marca ob 11. 
uri v Čebelarskem razvojno izobraže-
valnem centru Gorenjske v Lescah. 

Svoje izkušnje in primere dobrih 
praks bodo predstavile kmetije, ki so-
delujejo v projektu, v katerem sta bili 
na območju delovanja štirih LAS-ov 
vzpostavljeni senena in sadna veri-
ga ter razviti programi izkustvenega 
učenja. Gostje okrogle mize bodo: dr. 
Aleksandra Pivec, ministrica za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 

opravlja tekoče posle, Tomaž Cör, vod-
ja Kmetijske svetovalne službe, KGZS, 
Zavod Kranj, Smiljana Vončina Slavec, 
vodja projektne skupine za povečanje 
lokalne samooskrbe, Gregor Ovsenik, 
Kmetija Odems (senena veriga), Janko 
Jeglič, Kmetija Matijovc (sadna veriga) 
in Tomaž Bolka, Gostilna Krištof.

Izpostavljene bodo možnosti, ki jih 
ponuja slovensko podeželje s kakovo-
stnimi prehranskimi pridelki in izdel-
ki, predvsem tiste, ki so še odprte in 
vabijo k sodelovanju nove kmetovalce 
oz. potencialne pridelovalce mleka se-
nene prireje in sadja na eni strani ter 
ozaveščene potrošnike na drugi. Okro-
gla miza v Lescah in še tri druge, ki jih 

v februarju in marcu v sklopu projekta 
organizirajo LAS Srce Slovenije, LAS 
S ciljem in LAS Loškega pogorja, po-
tekajo pod častnim pokroviteljstvom 
ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki opravlja tekoče posle, dr. 
Aleksandre Pivec. 

Projekt Odprta vrata kmetij sofi-
nancirata Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014–2020. 

Dodatne informacije in prijave: Da-
mjana Peternelj, M: 041/456-469, od-
prtavratakmetij@razvoj.si.

 » Damjana Peternelj

Poskrbimo za preventivo rastišča
Pomembno je, da vsako leto poskr-

bimo za ustrezno odpornost rastlin, 
najprej na zemljišču izvajamo pre-
ventivne ukrepe, saj je bolje bolezni in 
škodljivce preprečiti kot zdraviti. Vse-
kakor je na prvem mestu higiena rasti-
šča, pazimo, da vse obolele dele rastlin 
ustrezno uničimo, tla ustrezno pripra-
vimo, jih ne pregnojimo s posamezni-
mi hranili, semen ne sejemo preglobo-
ko, sejančkov ne zalivamo preobilno. 

Zavarovane prostore ustrezno zra-
čimo, pazimo na prepih, ki bi lahko za 
rastline pomenil šok. Sejemo odporne 
sorte, njihov izbor prilagodimo podne-
bju, vrsti tal in času setve. Pomembno 
je, da na prosto sejemo ustrezne sorte, 
v zavarovane prostore sorte, prilagoje-
ne tem razmeram. 

Pri izboru semena ne uporabljamo 
prestarega, plesnivega ali okuženega 
z različnimi boleznimi. Pri sajenju v 
prvi vrsti upoštevajmo kolobar, pred-
hodne, glavne in naknadne posevke 
v tekočem letu, sosedstvo rastlin. Ob 
vrtnine sadimo zelišča in rastline, ki s 

svojim vonjem odganjajo škodljivce. V 
kolikor se bolezen ali škodljivec pojavi, 
ukrepamo takoj. Če je le mogoče, sprva 
posežemo po naravnih pripravkih, šele 
kasneje po kemičnih. Vsako kemično 
fitofarmacevtsko sredstvo je sestavlje-
no iz aktivne in dodatne snovi. Aktivna 
snov je vedno kemično delujoča, uniči 
bolezen ali škodljivca. Preostanek v 
pripravku je fizikalna snov, ki kemični 
snovi pomaga pri boljšem delovanju, 
boljši razpršljivosti sredstva in dosegu 
ciljne površine. Za nakup in uporabo 
sredstev za varstvo rastlin potrebuje-
mo ustrezno znanje, ki ga dokažemo 
s preverjanjem znanja in pridobitvijo 
potrdila iz znanja fitomedicine. Znanje 
za izvajalca ukrepov obnavljamo na pet 
let. Po nakupu sredstva vedno prebere-
mo navodilo, preračunamo koncentra-
cijo sredstva na določeno velikost po-
vršine, preračunamo glede na količino 
dodane vode oz. velikost škropilnice. 

Ključnega pomena je karenčna 
doba, ki nam pove, koliko časa mora 
preteči od zadnjega škropljenja do pr-
vega pobiranja pridelka. V tem času 
naj bi se kemično sredstvo razgradilo. 
Bodimo pozorni na varstvo čebel, naj-
bolje je škropiti proti večeru, lastnika 
čebel moramo obvestiti o predvide-
nem času škropljenja. Večje škropil-
nice moramo tudi testirati. Pri prvih 
setvah, ki jih izvajamo za lastno vzgojo 
sadik kar doma, v stanovanjih pazimo, 
da nimamo previsokih temperatur. 
Temperatura naj bo okrog osemnajst 
stopinj Celzija, v nasprotnem primeru 
bodo sadike izdolžene. Substrat naj bo 
razkužen, brez prisotnosti gliv, bakte-
rij in virusov. Le pravilno oskrbovane, 
lepe sadike nam bodo zagotovile kako-
vosten pridelek. Pri presajanju lahko 

uporabimo šotne lončke, katere sku-
paj s sadiko potem presadimo na stal-
no mesto. V tem mesecu v zavarovane 
prostore sejemo čili, papriko, solato, 
špinačo, cvetačo, ohrovt, zelje. S setvi-
jo paradižnika, jajčevca v zavarovane 
prostore in s setvijo na prosto letos 
raje še malo počakajmo, saj ne bomo s 
tem nič prehiteli. V kolikor tla niso pri-
merno ogreta, tudi seme ne bo kalilo. 

Kmalu bo čas za sajenje zgodnjega 
krompirja. Pred nizkimi temperatu-
rami ga zavarujemo z agrokopreno. 
Hkrati nam omenjena tkanina tudi 
zmanjša pojav in širjenje škodljivcev, 
saj ne morejo priti v neposreden stik 
z rastlinami. Pri poznem krompirju 
smo opravili poskus z vključenimi šti-
rimi sortami. To so bile: 'Agria', 'Alo-
uette' in srednje pozni sorti 'Carolus' 
in 'Rudolph'. Vse sorte so primerne za 
ekološko pridelavo, sorti 'Carolus' in 
'Alouette' sta pokazali veliko odpor-
nost na krompirjevo plesen, tako na li-
stih kot tudi na gomoljih, največ težav 
s strunami in tudi s koloradskim hro-
ščem smo imeli pri sortah 'Rudolph' in 
'Agria'. Največji pridelek je dala sorta 
'Carolus', sledili sta sorti 'Alouette' in 
'Rudolph', najmanjši pridelek je bil pri 
sorti 'Agria'. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Vabimo vas na  
krovdajalsko akcijo 

v Festivalno dvorano Bled:
23. marca, od 7. do 13. ure in 
24. marca, od 7. do 13. ure.
V Kulturni dom Joža Ažmana Boh. 
Bistrica: 
25. marca, od 8. do 13. ure

S seboj prinesite veljavni osebni 
dokument !

Prosimo, da pred odvzemom zau-
žijete lahek obrok in ne pridete tešči. 
Na Centru za transfuzijsko dejavnost 
Jesenice je možno darovati kri vsak 
petek, od 07.30 do 11. ure, tekom celega 
leta.  

 » RKS – Območno združenje Radovljica

ZDRAVJE, KULTURA, MLADI

Ej, pridite v zdravstvenovzgojni center!

Zdravstveno
vzgojni centerZDRAVSTVENI DOM BLED ZDRAVSTVENI DOM BO

HIN
J

Bled Bohinj

Nosečnost je obdobje, ko se bodoča 
starša pripravljata na prihod novega 
družinskega člana, ki bo s seboj prine-
sel ogromno novosti. Da boste na prve 
skupne trenutke še bolje pripravljeni, 
se nam lahko pridružite na delavnici 
Priprave na porod in starševstvo, ki se 
bo pričela v ponedeljek, 2. marca, ob 
19. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma 
Bled. 

Visok krvni sladkor, krvni tlak in 
holesterol so dejavniki tveganja za 
naše zdravje in povzročajo srčno-žil-
na obolenja, zaradi katerih se poslabša 
kakovost življenja in skrajša življenj-
ska doba. Na delavnici Dejavniki tve-
ganja bomo za vsakega izmed dejavni-
kov izpostavili, kako lahko ukrepamo 

sami. Delavnica bo v petek, 6. marca, 
ob 10. uri v mali sejni sobi Zdravstve-
nega doma Bled. V četrtek, 12. marca, 
obeležujemo svetovni dan ledvic. Pri-
družite se nam v Medgeneracijskem 
centru Bled, kjer boste lahko od 9.15 do 
10.15 brezplačno opravili analizo urina 
in izmerili krvni sladkor in krvni tlak.

Pomanjkanje volje, utrujenost, iz-
črpanost, težave s spanjem in občutek 
preobremenjenosti nas spremljajo, 
ko smo pod stresom. Ker je stres po-
stal del sodobnega sveta, je pomemb-
no, da se z njim soočimo. Na delavnici 
Stresel me je stres se ga bomo naučili 
prepoznati in spoznali nekaj tehnik, 
ki so nam lahko v pomoč. Delavnica se 
bo pričela v torek, 17. marca, ob 18. uri 

v sejni sobi Zdravstvenega doma Bled. 
Svojo udeležbo na delavnici potrdi-

te na telefonsko številko 030 708 565 
ali preko e-pošte: zvcbled@zd-bled.si. 

Poleg že vpeljanih meritev krvnega 
tlaka, holesterola in krvnega sladkorja 
v Zasipu in na Bohinjski Beli bomo v 
torek, 10. marca, od 7.30 do 8.30 izve-
dli še meritve v Zadružnem domu Rib-
no. Meritve so brezplačne. Svetujemo 
vam, da se jih udeležite tešči. 

 » Nika Teran, Zdravstveni dom Bled  

Razmišljanje ob slovenskem 
kulturnem prazniku

Kratko razmišljanje ob slovenskem 
kulturnem prazniku, dnevu, ko se s po-
nosom spomnimo našega največjega 
pesnika. Dr. France Prešeren je s svojo 
poezijo, zlasti s Krstom pri Savici, pov-
zdignil slovenski jezik do največje kul-
turne veljave. Naš materni jezik se je 
uspel ohraniti skozi stoletja, medtem 
ko ga je neusmiljeno pretepala zgodo-
vina. Prav zavoljo tega toliko močneje 
zaboli mačehovsko ravnanje z njim. 
Dandanašnji se jih najde »Kranjcev«, 
ki zlasti na družbenih omrežjih kaj radi 

pokažejo, kako »trendi« da so, ko med-
sebojno komunicirajo v tujem jeziku. 
Znanje tujih jezikov človeka bogati in 
izpopolnjuje, vendar naj bi jih upora-
bljali takrat, ko je to potrebno. 

Ko se sprehodim po domačem turi-
stičnem kraju ali širše, vame s pročelij 
kar nekaj lokalov in hotelov bolščijo in 
me nagovarjajo tuja imena ... Mar nas 
je domačih sram? Ozrimo se čez plan-
ke, kjer tako radi iščemo vzore! 

S ponosom se oklepajo domačih 
imen in noše ... Ko obiskovalec pride k 
nam, poleg tega, da vidi, kje smo, tudi 
vidi, kaj smo! Našo podobo, našo za-
vest, naš ponos.

 » Marjan Zupan
Ilustracija: lesorez, M. Lebez  
(Slovenčev koledar, 1942)

Naj slavec poje 2020
Javni sklad Republike Sloveni-

je za kulturne dejavnosti, območna 
izpostava Radovljica, v soboto, 29. 
februarja, in v nedeljo, 1. marca, v 
baročni dvorani radovljiške grašči-
ne organizira območno srečanje od-
raslih pevskih zborov in skupin. 

V dveh dneh se bo predstavilo 
trinajst skupin, med njimi žal nobe-
nega gorjanskega.

 » RP

Vpis otrok v Vrec Gorje za 
šolsko leto 2020/2021 – 

za vstop 1. 9. 2020
Vrtec Gorje vabi k rednemu vpi-

su otrok, ki bo potekal od ponedelj-
ka, 2. 3. 2020, do srede, 4. 3. 2020, 
v prostorih svetovalne delavke v 1. 
nadstropju Osnovne šole Gorje, in 
sicer v: 
• ponedeljek, 2. 3. 2020, od 8.00 

do 15.00,
• torek, 3. 3. 2020, od 8.00 do 

15.00 in
• sredo, 4. 3. 2020, od 8.00 do 

18.00.
Otroka lahko vpišete v DNEV-

NI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 
ur dnevno. Za dodatne informacije 
lahko pokličete na telefonsko števil-
ko: 04/572 94 77. Vljudno vabljeni!

  

Osnovna šola Gorje  •  Zgornje Gorje 44a  •  4247 Zgornje Gorje 

T: 04 574 51 30  •  F:  04 576 91 00  •  Splet: osgorje.si  •  E-pošta: o-gorje.kr@guest.arnes.si

Trr. 01407-6000000015  •  ID za DDV SI99229692  • matična št. 5087317000
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KULTURA

1, 2, 3 v knjižnico hitim
Zima, zima bela … v letošnjem letu 

nas v naših koncih ni obiskala, lahko 
pa jo obiščete v domišljijskem svetu, v 
katerega se podate, ko z vašim otrokom 
prebirate zgodbice za lahko noč. Razi-
skave kažejo, da je vsakodnevno pre-
biranje zgodbic za lahko noč pomirju-
joče tako za vašega malčka kot tudi za 
vas. V naši knjižnici se zavedamo, da je 
branje malčkom zelo pomembno, zato 
že vrsto let sodelujemo z Vrtcem Gor-
je, katerega otroci so naši redni obisko-
valci. 

Vsak torek dopoldne nas obišče-
jo in skupaj spoznavamo slikanice in 
pravljične junake. Trudimo se, da bi 
že od majhnih nog postali prijatelji s 
knjigami in knjižnico. Vsaka skupina iz 
vrtca ima pravljični nahrbtnik, v kate-
rega zložijo pravljice, ki jih prebirajo v 
vrtcu do naslednjega obiska knjižnice. 
Ob torkih nas obiskujejo tudi učenci 
prve triade Osnovne šole Gorje, za ka-
tere pripravimo zgodbe, ki jih imajo v 
učnem načrtu. Vsakič rešijo še miselno 

uganko za otroke, ki smo jo poimeno-
vali mislice. Vsak mesec je druga in 
vsak mesec izžrebamo nagrajenca, ki 
prejme praktično nagrado. Tako vrtec 
kot šola sta naša najboljša soseda in 
tudi v prihodnje si želimo takšnega so-
delovanja. 

Prav v februarju gostimo razstavo 
z naslovom Snežaki, ki so jo pripravi-
li učenci iz 3. a in 3. b z mentoricama 
Alenko Zupan in Marjano Ražen. In 
kako so otroci ponosni, ko ob obisku 
knjižnice staršem pokažejo svoj izde-
lek. Naj bralce Gorjanca na tem mestu 
spomnimo, da je knjižnični prostor 
namenjen vsem Gorjancem, zato vas 
vabimo, da tudi vi pripravite kakšno 
razstavo in nam pokažete, kaj delate. 
Knjižnica je prostor, namenjen tudi 
nečlanom, ki lahko brezplačno upo-
rabljajo računalnik ali pa samo v miru 
preberejo kakšno od revij, ki jih imamo 
na voljo. K vpisu vabimo tudi brezpo-
selne osebe, ki so z dokazilom zavoda 
za zaposlovanje članarine oproščeni. 

Vsak tretji torek v mesecu za otroke 
pripravimo predstavo v Gorjanskem 
domu in letos je še posebej zanimivo, 
saj z metuljčkom Knjižko gledališko 
zbirajo štampiljke. Abonma za otroke, 
ki smo ga poimenovali Knjižko gleda-
liško, je novost gorjanske knjižnice in 
samo želimo si, da bi bil Gorjanski dom 
vedno poln otrok. Starše bi še enkrat 
povabili, da otroke vpišejo v knjižnico, 
saj je članarina do 18. leta brezplačna. 
Otroci so dobrodošli, da se na poti iz 
šole ustavijo pri nas in pobrskajo za ka-
kšno dobro knjigo, revijo, film ali risan-
ko. V posebno mapico Vesolje zakladov 
prejmejo štampiljko in sedmi obisk je 
še posebej sladek, saj za nagrado dobijo 
čokolado. Vsi sodelujoči otroci ob za-
ključku šolskega leta po pošti prejmejo 
vstopnico za ogled otroške predstave. 
Projektov nam nikoli ne zmanjka, zato 
si oglejte program naših knjižnic na 
spletni strani www.rad.sik.si.

 » Lidija Kozelj, Knjižnica Gorje
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Večer, posvečen Jožetu Antoniču

Folklorno društvo Bled v sodelova-
nju z Občino Gorje organizira v sobo-
to, 21. marca, ob 19. uri v Gorjanskem 
domu »Večer, posvečen Jožetu Anto-
niču«. Nastopili bodo Moški pevski 
zbor Tabor iz Opčin nad Trstom, Duo 
Marjan in Jelka ter Folklorno društvo 
Bled, povezovalka programa bo Mateja 
Repe. Ves večer bo prepleten s sloven-
sko narodno in umetno pesmijo, z na-
rodno-zabavno glasbo s poudarkom na 
skladbah Alpskega kvinteta, katerega 
dolgoletni član in vodja je bil Jože An-
tonič, in s folklornimi plesi. Gost veče-
ra, MPZ Tabor iz Opčin, je v lanskem 
letu praznoval 50-letnico delovanja. 

Spada v skupino le osmih pevskih sku-
pin, ki so neprekinjeno vse od leta 1969 
prisotne na pevski reviji »Primorska 
poje«. Kot gostje pa smo leta 2016 na 
njihovem odru nastopili folklorniki 
Folklornega društva Bled. 

Jože Antonič je lani posthumno po-
stal častni občan Občine Gorje, dobil 
pa je tudi obeležje na svoji hiši. Zato 
smo se skupaj z občino odločili, da se 
bomo vsako leto okrog njegovega roj-
stnega dne spomnili nanj z raznimi 
prireditvami. Letos je začetek teh pra-
znovanj, ki pa bodo povezana s predvi-
deno krožno potjo narodno-zabavne 
glasbe po zgornji Gorenjski. Ta naj bi 

se začela z narodno-zabavno glasbo v 
začetku leta pri Avseniku v Begunjah 
in na koncu leta prav tako končala v 
Begunjah. Vmes se bodo kar v petih 
občinah – Jesenice, Žirovnica, Rado-
vljica, Bled in Gorje – vrstile različne 
prireditve. V letošnjem letu bo večer v 
Gorjah prva prireditev izven Begunj na 
to temo, sicer pa se jih bo zvrstilo pre-
ko petdeset, največ v Begunjah.

Organizatorji se že veselimo tega 
večera, ki pa bo združen s praznova-
njem skorajšnjega materinskega dne, 
zato vabljeni! Vstopnine ni, bomo pa 
veseli prostovoljnih prispevkov.

 » Anton Repe 

Učenci šolske skupnosti obiskali skladišče Rdečega križa
V šolskem letu 2019/20 predstav-

niki šolske skupnosti učencev od 4. do 
9. posebno pozornost namenjamo tudi 
prednosti nalogi »Skrb za sočloveka«. 

V deževnem novembrskem dnevu 
smo se odpravili v prostore oz. skladi-
šče Rdečega križa v Spodnjih Gorjah, 
kjer sta nas pričakali dve prostovoljki. 
Ogledali smo si prostore, kjer hranijo 
oblačila za odrasle in otroke, posteljni-
no, igrače, čevlje … Prostor oz. skladi-
šče je napolnjeno do zadnjega kotička 
in urejeno.

Prostovoljki sta nam povedali, da 
največ oblačil in ostalega namenijo 
ljudem v stiski, v naravnih nesrečah, 
ko praktično čez noč ostanejo brez 
vsega. Velikokrat pomagajo ljudem iz 
drugih občin, veliko oblačil pa so na-
menili tudi beguncem v Bosni. Izvede-
li smo tudi, da je v Gorjah 800 članov 
Rdečega križa. Poleg skrbi za skladišče 
oblačil prostovoljke Rdečega križa po-
skrbijo tudi za ostarele občane. Poma-
gajo jim pri gospodinjskih opravilih, 

jim prinesejo živila iz trgovine ali pa z 
njimi poklepetajo in jim tako polepša-
jo del dneva. Izvedeli smo, da bo Rdeči 
križ Gorje kmalu praznoval 75- letnico 
delovanja. Učenci smo skoraj vsi prvič 
videli in obiskali skladišče za zbiranje 
oblačil. Informacijo bomo prenesli 

drugim učencem na šoli in tudi sami 
sedaj podarili še uporabna oblačila in 
igrače otrokom, ki jih potrebujejo. Za-
hvalili smo se za obisk in ponudili našo 
pomoč pri sortiranju oblačil ali pri pri-
pravi praznovanja.

 » Barbara Zalokar, OŠ Gorje
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Učenci OŠ Gorje na obisku finske šole Etelanummen Koulu v Pietarsaariju

V okviru projekta Erasmus+ Perspectives4Democracy 
(sodelujoče države: Slovenija, Finska, Španija in Nemčija) 
nas je osem učencev in dve učiteljici odpotovalo na Finsko. 
Na Finsko smo šli: Julija, Marjuška, Katja, Matic, Jan, Jure, 
Jakob in Anej, spremljali sta nas učiteljica Vesna Leban in 
učiteljica Tatjana Pintar. 

V nedeljo, 19. januarja, smo se vsi skupaj dobili na Letali-
šču Jožeta Pučnika na Brniku. Poslovili smo se od staršev in 
veseli ter polni pričakovanj pričeli z našo pustolovščino. Na 
začetku smo uredili letališke formalnosti in se čez približno 
dve uri vkrcali na letalo. Za nekatere od nas je bil to nasploh 
prvi let, zato smo bili še toliko bolj vznemirjeni. Najprej smo 
z ljubljanskega letališča leteli v Frankfurt, iz Frankfurta pa v 
Helsinke. Sledila je še štiriurna vožnja s hitrim vlakom v Pi-
etarsaari. Tako smo v nedeljo okoli 23. ure prispeli pred šolo 
Etelänummen Koulu. Tam so nas pričakale gostujoče druži-
ne in dve učiteljici. Na hitro smo se poslovili od naših dveh 
učiteljic in vsak s svojo družino odšli v naš novi začasni dom. 
Vsi smo bili že pošteno utrujeni. Naslednji dan smo skupaj 
s svojimi gostitelji prišli v šolo. Pri njih imajo zelo zanimiv 
šolski sistem. Osnovno šolo imajo do našega petega razreda, 
nadaljujejo pa na nižji srednji šoli, do našega desetega ra-
zreda, če bi ga imeli. Šolanje nadaljujejo na višji srednji šoli, 
tako kot je pri nas gimnazija. 

V petih dneh, ki smo jih preživeli v Pietarsaariju ali Ja-
kobstadtu, smo doživeli veliko zanimivega. Eno dopoldne 
smo bili pri pouku, razkazali so nam mesto in nam pove-
dali nekaj zanimivosti o njem. Obiskali smo njihov muzej. 

Popoldne pa smo ustvarjali njihove tradicionalne jedi, npr. 
karjalanpiirakat (karelijske pite) in jed iz listnatega testa s 
slivovo marmelado. V sredo smo odšli na celodnevni izlet na 
njihovo obalo, kjer smo pekli lososa, ki je bil res izvrsten, ku-
rili ogenj, »lovili ribe« (ker morje ni zaledenelo, nismo mogli 
dejansko loviti). Nekateri (fantje) so odšli tudi v tradicio-
nalno finsko savno in se prepustili valovom ledeno mrzlega 
morja … brrr. Eno popoldne smo imeli prosto za nakupova-
nje. V času, ko smo bili na Finskem, je bil dan dolg le 6 ur. 

Teden se je hitro približeval koncu in v četrtek smo ime-
li poslovilno zabavo. Vsaka država je prinesla svojo jed. Mi 
smo prinesli potico (Julija jo je spekla sama) in kranjsko klo-
baso. Že v Gorjah, ko smo se pripravljali na izmenjavo, smo 
pripravili predstavitev države (Španije). Moram priznati, da 
smo se glede na ostale predstavitve zares potrudili in seveda, 
bili smo najboljši. V petek zgodaj zjutraj smo se vsi Sloven-
ci zbrali v šoli in se poslovili od naših gostiteljev in njihovih 
družin ter se odpravili na štiriurno potovanje do Helsinkov. 
Tam smo ostali še en dan, da smo si lahko ogledali glavno 
mesto Finske. Bilo je zelo zanimivo. Šli smo v »flying cinema 
8D«, iz katerega smo odšli z nepozabnim doživetjem. Obi-
skali smo še  podzemno cerkev - Temppeliaukio Church, ku-
pili nekaj spominkov in se ustavili v Starbucksu na kavi oz. 
frapuccinu. Obiskali smo tudi slavno knjižnico oziroma pro-
stor za druženje Oodi. V Helsinkih smo obiskali tudi savno, 
ki je bila kar v hostlu, kjer smo prespali. Naslednji dan smo 
se z vlakom odpravili do letališča in se vse bolj zavedali, da se 
naše potovanje prehitro zaključuje. 

V Slovenijo smo prileteli polni novih vtisov in zelo veseli 
naše nove izkušnje.  

 » Julija Tomaževič, 9. razred
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Oris projekta Erasmus+ Perspectives4Democracy in opis poteka dogodkov
Osrednja tema našega projekta 

je demokracija. Po podatkih in razi-
skavah v Evropi demokratična načela 
in udejanjanje le-teh med mladimi 
v Evropi pada. Prek projekta želimo 
vplivati na mlade, poudariti, da je ena-
kopravnost, pravičnost in sodelovanje 
med ljudmi in narodi pomembno. Raz-
lične pristope, ideje in poglede štirih 
narodov bomo povezali in spletli zgod-
bo našega projekta. 

V projektu sodelujemo štiri šole:
Mittelschule Zirndorf (Nuremdorf, 

Bavarija, Nemčija), Etelanummi se-
condary school (Pietarsaari, Finska),  

MLADI, ŠPORT, OBLETNICA

Salesianos San Jose School (Pizar-
rales, Salamanca, Španija), Osnovna 
šola Gorje (Zgornje Gorje, Slovenija). 
V šolskem letu 2019/2020 bomo dela-
li in razmišljali o demokraciji v okviru 
krožka (sreda predura). 

Učenci sedmih in osmih razredov 
bodo sodelovali tudi pri pouku DKE. 
Vsi razredi na šoli pa bodo imeli eno 
oziroma dve razredni uri na temo de-
mokracija. 

Projekt bo potekal dve leti. Leto-
šnje leto bomo učitelji in učenci odšli 
na obisk na Finsko v mesecu januarju 
2020. V mesecu maju 2020 pa bodo k 

92 let gospe Jožice Knafelj
V začetku februarja smo za njen 92. 

rojstni dan obiskali vedno veselo in za-
dovoljno gospo Jožico Knafelj. Voščili 
smo ji predstavniki občine in Rdečega 
križa, nazdravili smo in skupaj za več 
veselja zapeli »Kol'kor kapljic, tol'ko 
let«. 

Pogovarjali smo se o življenju v da-
našnjem času. Gospa Jožica je zado-
voljna, veselje do življenja jo ohranja 
in vse gre lažje naprej. Vsak čas prine-
se nekaj novega. V hiši živita skupaj s 

hčerko Majdo in ni jima dolgčas, rešu-
jeta križanke in gledata televizijo. Bo-
lijo jo noge, tako da težje hodi, dobra 
masaža nog pa pripomore k boljšemu 
spancu.

S fotografijami pravnukinje Neli, ki 
je stara 10 mesecev, so naredili koledar 
za letošnje leto, gospa pravi, da je pri-
jetno vsak mesec opazovati jo na foto-
grafijah.

 » Marija Jakopič, Rdeči križ Gorje

nam v Slovenijo prišli učenci in uči-
telji sodelujočih šol. Naslednje šolsko 
leto bomo oktobra 2020 odšli na obisk 
šole v Španiji in v mesecu aprilu 2021 
v Nemčijo. Pred obiski bodo potekala 
srečanja učiteljev. 

V projektu sodelujejo štiri učitelji-
ce: Tatjana Pintar, Vesna Leban, Biser-
ka Lazar in Jerca Šolar Rihtar. 

Za potovanje in bivanje ter za delo 
v šoli smo pridobili denar iz evropskih 
sredstev. 

 » Jerca Šolar Rihtar, koordinatorka projekta

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Tako smo zaposleni, da se prejšnji 

mesec nismo utegnili javiti v Gorjancu. 
Toliko je tekem in treningov in pro-
stega časa ob vseh šolskih obveznostih 
ostane bore malo. Cicibančki z Nevo in 
Martino, srednja Mihova skupina in 
starejša Domnova smo vsi zelo priza-
devni, tako na treningih kot tudi doma. 
Včasih je v kombiju preveč razposaje-
no ozračje, da eden drugega ne slišimo, 
pa nas trenerji znajo hitro utišati. Star-
šem doma ne uspe tako hitro! Konci 
tedna so rezervirani za tekme, biatlon-
ske ali tekaške. Prizorišča se menjajo, 
Pokljuka, Planica, Rogla, tudi v Italiji v 

Sappadi smo bili! Vsakič je vsaj eden na 
stopničkah, rezultate lahko preverite 
na naši spletni strani ali na FB-profilu. 
Med sabo se dobro razumemo, smeha 
nikoli ne zmanjka in to odtehta vse 
napore! Tudi brez razumevanja naših 
trenerjev in pa staršev ne bi šlo. Doma 
smo mnogokrat prikrajšani za kakšno 
domače opravilo, saj preprosto nima-
mo časa zanj, pa se ne pritožujemo. Ko 
pridemo s Pokljuke utrujeni, z rokami 
do tal in prestradani, nam po glavi roji 
le misel, kaj imamo dobrega v hladilni-
ku! Na mednarodnih prizoriščih pa nas 
zastopajo naši najstarejši tekmovalci. 

Teh tekmovanj je veliko in tudi uspehi 
ne manjkajo. Na biatlonskem svetov-
nem prvenstvu v Anterselvi smo navi-
jali za Niko Vindišar in Miho Dovžana. 
Odlično sta zastopala barve Slovenije 
in barve Gorij. Na tekaško svetovno 
mladinsko prvenstvo v Nemčijo bomo 
prav tako poslali nekaj naših tekmo-
valcev in držali pesti zanje. 

Morda vas lahko že spomnimo na 
prihajajoči Jurjev semenj. Čas hitro 
beži in en-dva-tri bo tu. Vabljeni, da 
nas pridete obiskat in se poveselit z 
nami!  

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje 
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Ina Sekne, plavalka s šestimi medaljami z državnega prvenstva
Ina Sekne je učenka gorjanske osnovne šole in članica 

Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica. Marca bo do-
polnila enajst let, na letošnjem zimskem državnem prven-
stvu za mlajše deklice in dečke v Kranju pa je osvojila šest 
medalj. V disciplini 50 prsno je postala državna prvakinja, v 
disciplinah 100 in 200 prsno, 50 in 100 delfin ter sto mešano 
pa je bila druga. Vsakokrat, ko je na posamični tekmi skočila 
v bazen, je bila medalja njena. Povedala je, da izjemno rada 
hodi na tekmovanja, saj tam sreča svoje kolegice iz sosednjih 
klubov, s katerimi se, kljub temu, da so to njene tekmice, 
odlično razume. 

Kot pravi, je začela plavati ob koncu četrtega leta, tako da 
plava in trenira že šest let. Odkrito pove, da se ji na začetku 
ni ravno ljubilo hoditi na treninge, potem, ko pa je nizala en 
uspeh za drugim, so se stvari obrnile drugače. Zdaj rada hodi 
na treninge, kljub temu, da so za tako mlado dekle ti že zelo 
naporni, saj trenira šestkrat tedensko. 

Ko jo povprašam, kako so izgledali treningi vsa ta leta, 
pove, da so prvo leto spoznavali tehnike plavanja, vse, razen 
delfina, drugo leto so že delali na moči, potem pa so prsne-
mu slogu, prostemu in hrbtnemu priključili še delfinov slog. 
Zdaj imajo treninge ob sobotah od 7. zjutraj do pol devetih, 
med tednom pa vsak dan popoldne. Treningom v vodi so 
priključili tudi treninge za moč v fitnesu. Jo treningi utru-
dijo? Samo nasmehne se in pove, da je to odvisno od kako-
vosti treninga. Njena najljubša disciplina je prsno, v kateri 
blesti. Prvih pet let je bil njen trener Anže Pretnar, zadnje 
leto pa trenira pod vodstvom Aleša Rebca.  In kakšni so njeni 
načrti? Izboljšati obrate in štartne skoke v vodo, s čimer bi, 
kot pravi, pridobila tistih nekaj stotink, ki so ji zmanjkale za 
zlate medalje. 

Srečno, Ina!
 » Romana Purkart

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

KUPON MAREC
2020

Kupon velja v marcu 2020    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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

Trgovine:

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

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

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

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

KUPON MAREC
2020

Kupon velja v marcu 2020    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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

Trgovine:

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

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

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

10 %
NA IZBRANI ARTIKEL

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

KUPON MAREC
2020

Kupon velja v marcu 2020    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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

Trgovine:

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

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

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

10 %
NA IZBRANI ARTIKEL

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

KUPON MAREC
2020

Kupon velja v marcu 2020    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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

Trgovine:

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

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

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

10 %
NA IZBRANI ARTIKEL

10 %

Dogodivščine v knjižnici Gorje.
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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:

OSKRBA  
IN NEGA  
NA DOMU,  
POMOČ STAREJŠIM

ANA: 040 262 262

7. 3. 2020, ob 20. uri
FESTIVALNA DVORANA, BLED

Vstopnice: www.vidvalic.si, bencinski servisi,
trafike in ostala prodajna mesta 'mojekarte'.

Čebelarstvo Ambrožič
Selo pri Bledu 26,4260 Bled
041/227 407, 041/657 120
www.kralov-med.si

prevozi in ureditev pokojnikov ter  
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

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

POGREBNE STORITVE

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

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

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

in aranžmaje ter aranžiranje daril.

OGLASI
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Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 
800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault Financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault 
Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6−6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122−152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217−0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004−0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03−0,6. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

SUV Renault 
Renault CAPTUR
Novi

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

NISSAN MICRA ACENTA 
S 74 KW (100KM) BENCINSKIM MOTORJEM

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

NISSAN MICRA ACENTA 
S 74 KW (100KM) BENCINSKIM MOTORJEM

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

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

OGLASI

Condor Plus d.o.o. PE Radovljica,
Kranjska c. 7, 4240 Radovljica

031/266-367
 - SKLEPANJE IN PODALJŠANJE MOBILNIH TER FIKSNIH

NAROČNIŠKIH RAZMERIJ TELEKOMA SLOVENIJE, d.d.
- VELIKA ZALOGA MOBITELOV TER DODATNE OPREME

- ZAŠČITNA STEKLA, OVITKI, POLNILCI, SLUŠALKE... 
- PROSTA PRODAJA TER SERVIS

Condor Plus d.o.o. PE Bled,
C. svobode 4a, 4260 Bled

051/266-367
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE

• OBČNI ZBOR Gobarskega društva Gorje
v nedeljo, 1. marca ob 17. uri v Gorjanskem domu

• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA  
(holesterol, sladkor)
v sredo, 4. marca ob 07:30 v prostorih Društva  
upokojencev Spodnje Gorje
v četrtek, 12. marca ob 07:30 v sejni sobi občine

• OBČNI ZBOR KULTURNEGA DRUŠTVA GORJE
v petek, 6. marca ob 17. uri v Gorjanskem domu

• TRADICIONALNI POHOD ČEZ LAZE ob dnevu 
žena
v nedeljo, 8. marca ob 16. uri; zbor pred trgovino v 
Spodnjih Gorjah 

• OBČNI ZBOR AGRARNE SKUPNOSTI Spodnje 
Gorje – Zgornje Laze - Podhom
v sredo, 11. marca ob 19. uri v Gorjanskem domu

• Predavanje v sklopu projekta »Uporabna zelišča«  
- ZELIŠČNI VRT
v četrtek, 12. marca ob 17. uri v Gorjanskem domu
Predavanje strokovnjakov Kluba GAIA.
Udeležba je brezplačna. 

• PREDSTAVITEV FOTOMONOGRAFIJE OBČINE 
GORJE z avtorji fotografij in besedila
v petek, 13. marca ob 18. uri v Gorjanskem domu
Na predstavitvi bo sodeloval etnolog in geograf ter velik 
poznavalec tovrstnega gradiva g. Janez Fajfar.
Predstavitev bo povezovala Romana Purkart.
Fotomonografija je namenjena vsem gospodinjst-
vom v občini Gorje in jo boste po predstavitvi lahko 
prevzeli. 

• OBČNI ZBOR AGRARNE SKUPNOSTI KRANJSKA 
DOLINA
v soboto, 14. marca ob 19. uri v Gorjanskem domu

• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji Knjižnice  
A. T. Linharta Radovljica
v torek, 17. marca ob 17. uri v Gorjanskem domu 

• OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA GORJE
v petek, 20. marca ob 18. uri v avli Osnovne šole Gorje

• VEČER NARODNOZABAVNE GLASBE IN  
SPOMINA NA JOŽETA ANTONIČA
v soboto, 21. marca ob 19. uri v Gorjanskem domu

• Pomladna prireditev »TA ROŽA JE ZATE«
v torek, 24. marca ob 17. uri v telovadnici OŠ Gorje
Program učencev OŠ Gorje

• OBČNI ZBOR KO ZVEZE BORCEV ZA VREDNOTE 
NOB Gorje
v petek, 27. marca ob 17. uri v prostorih Društva  
upokojencev Spodnje Gorje

Predavanja v organizaciji Društva Ajda Gorenjska

• DREVESA IN MI-SOBIVANJE Z NARAVO
četrtek, 5. marca ob 18.uri v Čebelarsko razvojnem 
izobraževalnem centru Lesce, Rožna dolina 50 a
Predavanje Tine Trampuž naravovarstvenice in  
krajinske arhitektke, 
Prispevek: 10 eur
Dodatne informacije: Vasja Vidic, tel. št.: 051-322-779

• VRTNARJENJE PO BIODINAMIKI- ZAČETNI TEČAJ 
BIODINAMIKE V BC Naklo, Strahinj 99
Štiri ponedeljke v mesecu marcu
Prvi del 9.3. od 16. do 20. ure. 
Drugi del 16.3. od 16. do 20. ure
Tretji del 23.3. od 16. do 20. ure.
Četrti del 30.3. od 16. do 20. ure 
Informacije in OBVEZNE prijave sprejemamo  
041-948-336 in tecaji@bc-naklo.si

• Z ZVOKOM IN GLASOM DO SEBE  
četrtek, 12. marca ob 18.uri v Čebelarsko  
razvojnem izobraževalnem centru Lesce, Rožna dolina 
50 a
Predava Mina Kunstelj                       
Prispevek: 12 eur. Dodatne informacije: Mina Kunstelj tel. 
št.: 041-315-877 

• ZASADIMO ZELENJAVNI VRT ZA CELO LETO
četrtek 19. marec ob 18.uri v Čebelarsko  
razvojnem izobraževalnem centru Lesce, Rožna dolina 
50 a
Predava Monika Brinšek
Prispevek: 10 eur 
Dodatne informacije Monika Brinšek tel.  
št.: 041-948-336, http://ajdagorenjska.si/
e-pošta: monika.brinsek@gmail.com

Postna predavanja v župnišču Gorje

Sklop predavanj v mesecu marcu, ki ga pripravljata Župnija 
Gorje in Župnijska Karitas Gorje, se bo dotaknil aktual-
nih vprašanj. Vsak petek v marcu ob 19. uri v župnišču 
Gorje. Toplo vabljeni!

6. 3. ob 19. uri: KRIŽ ALKOHOLIZMA – g. Marjan Drčar, 
laični sodelavec v terapevtski skupnosti Vrtnica (Zavod 
Samarijan Karitas), bo predstavil izkušnjo svoje zasvojenosti 
z alkoholom in trnovo pot zdravljenja; 

13.3. ob 19. uri: LAJŠATI BOLEČINO ALI VZETI 
ŽIVLJENJE? – mag. Mateja Lopuh, dr. med., bo spregovo-
rila o zdravljenju bolečine in paliativni oskrbi bolnikov ter o 
vprašanju evtanazije;

20.3. ob 19. uri: SREČUJEMO ISLAM – prof. dr. Drago 
K. Ocvirk je strokovnjak za islam in njegovo kulturo, ki je 
z migracijami v zadnjih desetletjih čedalje bolj navzoča v 
našem vsakdanu;

27.3. ob 19 uri: ZAGOTAVLJATI VARNO OKOLJE ZA 
OTROKE – ga. Helena Zevnik iz Slovenske Karitas je pred 
nedavnim pripravila Karitasove smernice za zaščito otrok in 
mladih pred zlorabami, župnik dr. Matej Pavlič bo predstavil 
tudi pravilnik, ki velja za delo z mladoletnimi v Katoliški 
cerkvi v Sloveniji.




