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Eva Urevc na najvišji stopnički v svetovnem pokalu

Nedelja, 7. februar, bo za vedno z zlatimi črkami zapisa-
na v zgodovino gorjanskega športa. Ta dan je namreč naša 
Eva Urevc v ekipnem šprintu skupaj z Anamarijo Lampič v 
švedskem Ulricehamnu ugnala vso konkurenco in si okoli 
vratu nadela zlato medaljo! Pred televizijskimi zasloni smo 
stiskali pesti prav vsi športni privrženci in se skupaj z Evo 
veselili prve slovenske zmage v ekipnem šprintu. Dan prej je 
Eva dosegla 5. mesto v šprintu v drsalni tehniki, kar je njena 
najboljša posamična uvrstitev v svetovnem pokalu.

Izjemnemu uspehu naše tekmovalke smo se želeli poklo-
niti tudi v Športnem društvu Gorje. Situaciji primerno smo 
ji pripravili sprejem v virtualni obliki in ga v živo prenašali 
na naši FB-strani. Letos v društvu praznujemo sto let. Sto 
let smo čakali na zlato medaljo in jo letos tudi dočakali. Če 
bi ji lahko priredili sprejem, kot ji pritiče, bi igrala Gorjan-

ska godba, igrišče za Gorjanskim domom pa bi bilo zagotovo 
premajhno. Evo so pozdravili in ji čestitali župan Peter Tor-
kar, pa predsednik ŠD Gorje Grega Repe, vodja tekaško-bia-
tlonske sekcije Tomaž Žemva, predstavnika sponzorjev Jani 
Žnidar in Simon Jan, predsednik panoge za smučarski tek 
pri SZS Roman Beznik in učitelj športa na OŠ Gorje Nenad 
Pilipovič, vse skupaj pa je tekoče povezoval Janez Hudover-
nik. V imenu ŠD Gorje je Evi izročil nagrado Grega Repe in 
ji zagotovil vso podporo in pomoč tudi v prihodnje: »Ne bi 
mogel biti bolj vesel. Tekmo smo gledali doma in to je bil za-
gotovo eden najbolj glasnih dogodkov v naši hiši. Na društvo 
s celega sveta že prihajajo prošnje po Evinem avtogramu.« 

 »Lepo je videti, da imam takšno podporo. Že po Dresdnu, 
ko sva bili z Anamarijo tretji, mi je mami rekla, da sedaj so pa 
Gorjanci res ponosni name. Ob zmagi pa je bilo sploh veliko 
čestitk. To mi veliko pomeni. Zahvaljujem se vsem, pred-
vsem soobčanom. Vesela sem, ko vidim, da sem vzor mladim 
tekačem, mladim športnikom. Vse to je dodatna motivacija, 
ki mi daje še večjo moč,« je povedala Eva. Želi pa si tudi posa-
mičnih stopničk. »Posamične stopničke so moja velika želja 
in to bo sploh nekaj posebnega. Veliko mi pomeni že zmaga 
v dvojicah, a tek na smučeh je posamičen šport in stremim k 
temu, da bom tudi kot posameznica stopila na najvišjo sto-
pničko,« je z mislimi osredotočena na naslednji cilj.

Vrhunec letošnje sezone bo svetovno nordijsko prven-
stvo v Oberstdorfu. »Eva, v primeru, da iz Oberstdorfa pri-
neseš zlato, bom prehodil Slovenijo,« je napovedal župan 
Peter Torkar. Za zaključek sprejema pa je Eva dodala: »Za-
hvaljujem se vsem, ki me podpirajo. Upam, da vas bom še 
naprej razveseljevala z rezultati. Naredila bom vse, kar je v 
moji moči, da bo tako. Upam, da se že kmalu vidimo s kakšno 
novo zmago, novo medaljo okrog vratu.«

Evi čestitamo in ji želimo predvsem zdravja. S tem pa 
pridejo tudi uspešni nastopi, za katere trdo dela in se trudi. 
Z veseljem te bomo spremljali tudi na svetovnem prvenstvu 
v Nemčiji in stiskali pesti za našo Gorjanko!

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje

Miha Dovžan z odličnimi nastopi na Pokljuki
Svetovno prvenstvo na Pokljuki se je te dni zaključilo. 

Miha Dovžan, biatlonec iz Športnega društva Gorje, pa nas 
je presenetil z nekaj najboljšimi dosežki v svoji karieri. Ver-
jame, da smo zanj navijali in stiskali pesti prav vsi in ni bilo 
zaman.

V sprintu je dosegel 25. mesto, na zasledovanju pa do-
sežek izboljšal še za dve mesti na končno 23. mesto. Na po-
samičnem tekmovanju je ponovil uvrstitev na 23. mesto. V 
moški štafeti je štartal kot prvi, na koncu so Slovenci dosegli 
odlično 8. mesto. Prvič pa se je Mihi uspelo uvrstiti tudi na 
tekmo s skupinskim štartom, poslastico za konec prvenstva. 
Tu je Miha zasedel končno 18. mesto!  Miha slovi kot eden 

najhitrejših strelcev v biatlonski karavani, če že ne kar naj-
hitrejši. Njegova strelska forma je na visokem nivoju, prav 
tako je napredoval tudi tekaško. Glavni trener biatlonske 
reprezentance Uroš Velepec je o Mihi povedal: »Miho mo-
ram pohvaliti za 18. mesto v finalu finala. Je 18. biatlonec v 
tem momentu. Še napreduje in še boljši bo, iz nepoznanega 
tekmovalca se je prelevil v nekoga, ki lahko tekmuje s šam-
pioni.«

Miha je po zadnjem nastopu na prvenstvu povedal: »Če 
potegnem črto pod prvenstvo, sem lahko zelo zadovoljen. 
Pokazal sem najboljše rezultate v karieri, tale skupinski 

nadaljevanje na str. 2
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke  
in Občani,

v minevajočem februarju se 
že čuti prebujanje pomladi. Svo-
je so letos vendarle naredile tudi 
pustne šeme, ki smo se jih letos 
še posebno razveselili. Prav to je 
poslanstvo pusta – odganjanje 
zime in razvedriti razpoloženje. 

Upam, da ste si dovolili biti bolj norčavi, kot ste sicer, kajti 
tega nam v zadnjem letu kronično primanjkuje. Negodova-
nje nad vsemogočim, na kar nimamo vpliva, je pač potrata 
časa in energije. Z dobro voljo je vendarle vse lažje in sonce, 
ki že kaže svojo pravo moč, nam pri tem lahko pomaga – pri 
ohranjanju dobre volje namreč. 

Na občini, v občinski upravi, nam dobre volje ne manjka 
in če bo leto kolikor toliko »normalno«, da bomo izpeljali 
investicije, potrjene s proračunom za letošnje leto, bomo ob 
koncu leta lahko nadvse zadovoljni in ponosni. Upamo, da 
se bo vsesplošen razvoj čim prej nemoteno nadaljeval in bo 
epidemija virusa kmalu za nami ter pozabljena. 

Kljub temu, da smo se že precej navadili na spletna se-
stankovanja in se marsikaj dogovorili tudi preko videokon-
ferenc in sestankov, ki pravzaprav prihranijo nekaj časa, si 
vendarle želimo ponovnih srečanj v živo. Sodobne tehnolo-
gije nam marsikaj olajšajo, po drugi strani pa nas prikrajšajo 
za pristne stike. Ti vendarle še vedno štejejo največ. 

V prihajajočem marcu bo eno leto, od kar smo stopili v 
novo obdobje, v obdobje epidemije koronavirusa. Precej 
stvari se nam je postavilo na glavo, vendar ugotavljam, da 
smo ljudje precej prilagodljiva bitja. V večini smo ohranili 
optimizem in dobro voljo in ko bo vse to za nami, bomo za-
čutili poseben občutek svobode. Veselim se tega časa.

Čas epidemije nam je verjetno marsikomu izmed nas 
vzel ljubega človeka, iz tega ali onega razloga. Pustimo žalo-
sti svojo pot, vendar ne pustimo, da nas omreži in zaduši. Ži-
vljenje je lepo, izgube in slovesi so del njega. Mi, ki ostajamo, 
moramo naprej, z lepimi spomini in dvignjeno glavo. O tem 
govori pesem, ki mi je ob pravem času prišla na pot: 

Spomin je kot pesem, 
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,

ki nenehno poganja,
spomin je svetloba,

ki dušo obliva,
spomin je ljubezen,
ki v srcih prebiva. 

 » 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 1.230 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribu-
cija: Pošta Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
Zgornje Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30;  
e-mail: info@antus.si

Naslednja številka Gorjanca izide 25. marca, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 18. marca.

start mi je odlično uspel. Cilj sem imel uvrstitev do 15. mesta, 
mislim, da mi je kar uspelo držati stik z najhitrejšimi. Treme 
je bilo manj kot na ostalih tekmah, šel sem uživat in nabirat 
izkušnje. Strelsko sem bil bolj zanesljiv, noge se niso tresle 
in lahko rečem, da mi je danes uspel 100-procentni nastop.«

Miha, čestitamo ti za odlične nastope. Ponosni smo nate, 
zate bomo stiskali pesti še naprej. Verjamemo, da te čaka še 
kopica uspešnih nastopov. Gremo naprej, v nove zmage!

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje

nadaljevanje iz str. 1
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AKTUALNO

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

mo, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 
24. februarja 2021 do 6. maja 2021. Vlagatelji morajo urediti 
GERK-e na upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge 
za kmetijsko subvencijo. Vlagatelje, ki želijo na UE Rado-
vljica urediti GERK-e, prosimo, da se za urejanje podatkov 
v Registru kmetijskih gospodarstev dosledno naročajo po 
telefonu oziroma po elektronski pošti, v izogib čakanja na 
hodnikih in s tem možnosti za širjenje okužb.

Že naročene nosilce, ki kažejo znake prehladnih - gri-
poznih obolenj, pa prosimo, da se za obisk na upravni enoti 
telefonsko prenaročijo. Naročite se lahko po elektronski po-
šti ue.radovljica@gov.si oziroma po telefonu na telefonsko 
številko 04  537-16-31.

Nenaročene stranke GERK-ov žal ne bodo mogle urediti.
 » UE Radovljica

Zlati kamen Občini Gorje
Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno 

strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer 
si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih 
praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupno-
sti, predstavniki gospodarstva in tudi vladni predstavniki. 
Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega 
raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin 
v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Na 
dogodku tako vsako leto razglasimo razvojno najbolj pro-
dorne občine Slovenije. Rdeča nit izbora za nagrado Zlati 
kamen 2021 je sodelovanje in soustvarjanje občin. Občina 
Gorje je letos na 131. mestu med vsemi slovenskimi občina-
mi. S tem se je uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem 
kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravno-
težena stopnja doseženega razvoja. 

Uvrstitev občini prinaša srebrni ISSO certifikat razvojne 
odličnosti za leto 2021. 

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in mer-
ljivi podatki, združeni v Indeks ISSO. Indeks ISSO je sesta-
vljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, 
finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseže-
no stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, 
učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega ra-
zvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenj-
ski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske 
osveščenosti v občini. 

 » Družba Planet GV

Srebrni certifikat pridobi občina, ki doseže zelo dobro raven razvojne uspešnosti na posameznih 
področjih sistema ISSO. Osnova za izdajo certifikata je analiza občin ISSO za leto 2020.

za leto 2021 prejme občina

za uspešni razvojni položaj občine

PRIZNANJE KAKOVOSTI

SREBRNI CERTIFIKAT ISSO

Uredništvo projekta Zlati kamen
Robert Mulej, SBR d.o.o.

Direktor

Organizacijski razvoj projekta Zlati kamen
Peter Ribarič, Planet GV d.o.o.

Izvršni direktor

Občina Gorje

Nova prometna signalizacija 
Občinske ceste so pogosto preobremenjene s težkim to-

vornim prometom. Največje obremenitve se pojavljajo na 
povezovalnih cestah, kjer vozniki tovornih vozil le-te upo-
rabljajo zaradi krajše razdalje ali optimiziranja svojih pre-
voznih stroškov prevoza gradbenega materiala ter odvoza 
lesa. Poleg cestnega ustroja so v ozkih grlih na udaru nepre-
mičnine občanov. Občinska uprava je dolžna na podlagi Za-
kona o cestah ter Odloka o občinskih cestah v Občini Gorje 
poskrbeti za varen in nemoten potek prometa na občinskih 
cestah. Na podlagi zakona je dolžna določati prometno ure-
ditev, uporabo cest ali dela cest za določene vrste vozil, dolo-
čati omejitev, sistem in način vodenja prometa ter prepove-
di, obveznosti in omejitve. 

Zaradi naraščajočih pritožb lastnikov objektov, poveza-
nih s poškodbami stavb ter cestne infrastrukture na cesti 
Zgornje Gorje proti naselju Poljšica, je občina dala izdelati 
elaborat prometne ureditve. S strokovno-tehničnim elabo-
ratom so bili določeni ukrepi in določena postavitev oziro-
ma odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme 
zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem 
delu. Na podlagi navedenega je prišlo do omejitev na JP 
512953 in LC 012061 (cesta pod cerkvijo v Zgornjih Gorjah 
proti Poljšici). Zakon o javnih cestah določa izredni prevoz 
kot prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s 
predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, 
dolžino ali višino. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri 
katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s pred-
pisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa pre-
sega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena 
na državni ali občinski cesti ali njenem delu s prometnimi 
znaki. Za vsak posamezen izredni prevoz po javnih cestah 
je vnaprej potrebno pridobiti dovoljenje. Za izdajo dovo-
ljenja za izredni prevoz po občinskih cestah je pristojna ob-
činska uprava. Občinska uprava uporabniku občinskih cest 
lahko omogoči čezmerno uporabo občinskih cest, in sicer 
za prevoze s tovornim vozilom, vendar pod določenimi po-
goji. Uporabnik mora podati vlogo na občino, dostopno na 
spletni strani, v kateri navede razloge za čezmerno uporabo 
občinskih cest, relacijo potrebnih prevozov, čas ter obreme-
nitev. Na podlagi prejete vloge se izvede upravni postopek, 
kjer občinska uprava presodi upravičenost pridobitve dovo-
ljenja za čezmerno uporabo občinskih cest in prekoračitve 
največje dovoljene mase.

 » Občinska uprava Občine Gorje
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Občina Gorje obvešča, da bodo z dnem 25. 2. 2021 na spletni strani Občine Gorje na naslovu www.gorje.si – zavihek 
OBČINA GORJE/JAVNI RAZPISI IN OBJAVE objavljeni naslednji javni razpisi:

Obnova smučišča Zatrnik
Občinski svet Občine Gorje je na 

decembrski seji odločal o javnem inte-
resu za načrtovane vlečnice Hotunjski 
vrh, Plana 1, Plana 2 in Zatrnik. 

Znano je, da si upravljalec smuči-
šča RTC Zatrnik d.o.o. prizadeva iz-
vesti celovito obnovo petih žičniških 
naprav, ki v zadnjih letih niso več obra-
tovale, kar bi omogočilo smučanje tudi 
odraslim in zahtevnejšim smučarjem. 
V ta namen mora RTC Zatrnik d.o.o. 
kot lastnik teh žičniških naprav pri-
dobiti koncesijo s strani Občine Gor-
je za 4 vlečnice in s strani Vlade RS 
za sedežnico. Postopek pridobivanja 
koncesije je RTC Zatrnik d.o.o. sprožil 
že v začetku julija lansko leto, so spo-
ročili iz RTC Zatrnik. Med drugim je 
Občina Gorje vztrajala, da se najprej 
izvede predhodni postopek ugotavlja-
nja potrebe po žičniških napravah. 
RTC Zatrnik se s tem ne strinja, saj da 
»se tak postopek izvede le, če gre za 
gradnjo novih žičniških naprav, ne pa 
tudi, če se na obstoječih napravah iz-
vajajo zgolj vzdrževalna dela«. Kot so 
še zapisali, po njihovem mnenju javni 
interes že obstaja, saj da je izražen v 
občinskem prostorskem načrtu. 

RTC Zatrnik d.o.o je vložil predlog 
občinskemu svetu, da ugotovi ničnost 
sklepa o neobstoju javnega interesa. 
RTC Zatrnik d.o.o. je vložil tudi tožbo 
zoper občinski svet na izrek ničnosti 
sklepa o neobstoju javnega interesa pri 
pristojnem sodišču. Kot so zapisali v 
RTC Zatrnik, bodo podali tudi predlog 
pristojnemu ministrstvu, da izvede po-
stopek po nadzorstveni pravici in ugo-
tovi ničnost tega sklepa.  Kot so sporo-
čili iz občinske uprave Občine Gorje, je 
Zakon o žičniških napravah za prevoz 
oseb v času vložitve zahteve za sprejem 
odloka o koncesijskem aktu, vlagatelja 
RTC Zatrnik d.o.o., predpisoval po-
stopke, ki jih je glede na svoje pristoj-
nosti izvedla občinska uprava oziroma 

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFI-
NANCIRANJE PROGRAMOV 
LJUBITELJSKE KULTURNE 
DEJAVNOSTI V LETU 2021 
NA OBMOČJU OBČINE 
GORJE 

2. SOFINANCIRANJE DEJA-
VNOSTI IN OPREME LJU-
BITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI V OBČINI GORJE 
ZA LETO 2021

3. SOFINANCIRANJE PRI-
REDITEV V OBČINI GORJE V 
LETU 2021

4. SOFINANCIRANJE PRO-
GRAMOV MLADIH V OBČINI 
GORJE V LETU 2021

5. SOFINANCIRANJE PRO-
GRAMOV, KI SO NAMENJENI 
STAREJŠIM OBČANOM IN SE 
IZVAJAJO V OBČINI GORJE V 
LETU 2021

6. SOFINANCIRANJE PRO-
GRAMOV HUMANITARNIH 
IN INVALIDSKIH ORGA-
NIZACIJ V OBČINI GORJE V 
LETU 2021
Rok za oddajo vlog na objavljene 

javne razpise je 30. 4. 2021.
Razpisna dokumentacija za nave-

dene javne razpise bo na voljo tudi v 
sprejemni pisarni Občine Gorje.

Vpis v vrtec v šolskem letu  
2021/2022

Spoštovani starši!                         
Vabimo vas k vpisu novih otrok v 

vrtec, ki bo potekal v mesecu marcu 
2021. Vloge za vpis v Vrtec Gorje za šol-
sko leto 2021/2022 sprejemamo:  
• po elektronski pošti barbara.

zalokar@guest.arnes.si ali
• po priporočeni pošti na naslov: 

Vrtec Gorje, Zg. Gorje 44a, 4247 
Zg. Gorje ali

• v poštni nabiralnik pri vhodu v 
vrtec.
Vloge starši lahko oddate od 

ponedeljka, 1. marca, do petka, 12. 
marca 2021.

Za telefonski posvet o vpisu otroka 
v vrtec lahko pokličete Barbaro Zalo-
kar, svetovalno delavko, na številko 04 
572 94 77. Zaradi aktualne epidemiolo-
ške situacije vlog osebno ne bomo spre-
jemali. Vabimo vas, da naš vrtec lahko 
bolje spoznate tudi preko naše spletne 
strani www.osgorje.si. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in vas vabimo k vpisu.

 » Vrtec Gorje

Nova omarica z gasilskimi 
cevmi in orodjem na Poljšici

Na območju požarnega okoliša Ga-
silskega društva Gorje imamo name-
ščenih osem požarnih omaric s cevmi 
in opremo za odvzem vode iz hidran-
ta. Omarice so namenjene temu, da 
bi vaščani ob požaru preprečili hitro 
širjenje in branili sosednje objekte do 
prihoda gasilcev. V vasi Poljšica smo v 
dogovoru s krajani dodatno omarico 
namestili sredi vasi Pr' Komarju, zanjo 
bo skrbel Jože Zajc. Na Poljšici sta še 
dve, in sicer Pr' Mikvavu in pri Petru 
Poklukarju.

Če se ozremo v preteklost, sto in 
nekaj let nazaj, je iz našega arhiva in po 
pripovedovanju naših prednikov raz-
vidno, da so takratne požarne bram-
be skrbele, da je bilo nekaj opreme in 
orodja za gašenje razporejenega po va-
seh, da so lahko takoj začeli z gašenjem, 
gasilci so iz gasilskega doma hiteli na 
pomoč peš ali s konjsko vprego, kar je 
vzelo precej časa. Poleg cevi in osnov-
nega orodja so bile nameščene tudi 
ročne brizgalne v Krnici, na Poljšici, 
na Lazah, kjer je še sedaj shranjena, v 
gasilskem domu je bila večja, namenje-
na prevozu s konji. Po svojih izkušnjah 
lahko povem, da so vaščani na ta način 
večkrat posredovali in s tem sami pre-

občinski svet. V sredini januarja 2021 
je v veljavo stopil Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o žičniških 
napravah za prevoz oseb, ki dodaja nov 
člen, da v določenih primerih predho-
dni postopek ni obvezen. Sprememba 
je bila za vlagatelja ugodnejša, zato je 
občinska uprava izdala sklep za ustavi-
tev predhodnega postopka za ugotovi-
tev obstoja zadostne potrebe po žični-
ški napravi. Po pravnomočnosti sklepa 
bo občinski svet na naslednji seji odlo-
čal o sprejemu odloka o koncesijskem 
aktu.

 » Romana Purkart

prečili hitro rešitev požara. V zadnjih 
50 letih je bilo malo večjih požarov in 
več manjših, pomoč občanov je bila še 
bolj izrazita kot danes, ko nam oprema 
in tehnika  omogočata hiter pristop. Ob 
analizi intervencij sem prišel do podat-
ka, da v vaseh Poljšica in Višelnica sko-
raj ni hiše, v kateri ni bilo požara, in to 
samo v obdobju zadnjih 50 let. 

Pobuda za namestitev take omarice 
mora biti dana s strani krajanov, saj v 
nasprotnem primeru ni smiselna, po-
leg opreme pa je seveda za vsako po-
moč ob požaru potrebno tudi znanje, 
za kar pa s skupnimi vajami poskrbimo 
gasilci.  Na pomoč! 

 » Drago Stojc                                                                                                                                           
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Pustovanje pri vas doma

V januarju smo potihem upali, da se bodo ukrepi toliko 
sprostili, da bomo lahko izpeljali naše tretje tradicionalno 
pustovanje. Žal se to ni uresničilo, zato smo se odločili, da 
pustovanje priredimo na drugačen način, pri vas doma. Naj-
prej smo prosili Klemena Kolenca, da nas s kočijo popelje po 
Gorjah. Seveda je bil takoj za. Hvala, Klemen, še enkrat. 

Izdelati kostum ni težko, izvirno se domisliti, kaj bi pred-
stavljale, je bilo težje. Hotele smo biti res dobre, izvirne in 
smešne obenem. Prišle smo na idejo, da bi bile gorjanski 
zvonci v barvah občine, vendar smo potem spremenile idejo 
in se odločile za gorjanski grb. Hitro v nakup blaga in pričele 
smo z izdelavo kostumov. V enem tednu nam je uspelo, še 
par popravkov na pustno soboto in bile smo pripravljene na 
odhod.

Klemen in njegova kobila Rita sta bila točna. Na kočijo 
smo naložili 250 krofov in zvočnik z glasbo ter se odpelja-
li. Štartali smo ob 15.00 v novem naselju v Spodnjih Gorjah 
in se odpeljali proti glavni cesti, kjer nas je pričakalo največ 
ljudi v celem dnevu. Hitro skok dol s kočije, podeliti škatlo 
krofov in naprej proti Podhomu. Vsakega mimoidočega smo 
ustavili in mu ponudili krof. Koliko lepih besed in nasmehov 
smo prejeli! V Podhomu smo se ustavili pri gospodu županu 
Petru Torkarju, ki je takoj uganil, kaj predstavljamo. Nare-
dili smo par fotografij za arhiv in nadaljevali pot skozi Spo-
dnje Gorje proti Višelnici in Mevkužu. Celo pot smo trobili 

s piščalkami in trobljami in predvajali tako glasno glasbo, da 
se nas je slišalo daleč naokrog.  V Zgornjih Gorjah je bilo več 
ljudi na cesti in vsi so nas spraševali, če nas kaj zebe, a kljub 
nizkim temperaturam sploh nismo občutili mraza, verjetno 
zaradi prisotnega adrenalina. Vse, dokler nismo prišli do Kr-
nice. Tam pa je bil mraz. Na »Hotunah« pa še bolj, zato smo 
pohiteli do avtobusne postaje v Krnici, kjer smo se ustavili 
za dlje časa, ker so se ravno vračali biatlonci s Pokljuke. Bile 
smo kot ena maskota tam ob cesti. Vsi so nas z navdušenjem 
pozdravljali, nas slikali in so bili zelo veseli krofov. 

Na Poljšici smo se šele ogreli, kjer smo pri nekaj hišah 
občutili dobrodošlico in lep sprejem. Tam se je začelo mra-
čiti, zato smo pohiteli proti Zgornjih Gorjam, potrkali na ka-
kšna vrata, podelili še preostanek krofov in se odpeljali proti 
cilju našega potovanja, v Spodnje Gorje, kjer smo ob 19.00 
zaključili. 

Razdelili smo vseh 250 krofov, osrečili marsikaterega 
otroka in kakšnega na žalost zgrešili. Polni energije smo za-
ključili prekrasen dan z mislijo: »Bolj se je mračilo, bolj so 
vedeli, kaj predstavljamo!« Vsem tistim, ki niste ugotovili, 
vam lahko sedaj povemo, da smo bile rumen zvonec, reka 
Radovna in smreka, torej naš gorjanski grb. Se vidimo drugo 
leto!

 » Kulturno društvo Gorje
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Prastar pustni običaj vleke ploha

Pride čas, ko se mora hladna, sne-
žena in temačna zima umakniti topli, 
plodni, svetli pomladi, ki naj pride v 
deželo, na polje in v hišo. Kar nekaj ima 
pri vsem tem opraviti prastar običaj, 
pust imenovan. Običaj sega v predkr-
ščansko obdobje. Njegovo izročilo so 
prevzeli tudi Rimljani in si v predpo-
mladnem času ustvarili več praznikov, 
ob katerih so se šemili. Tovrstno pra-

Zapisan naravi
Tema je objela gore in veter se je 

umiril. Z neba so začele padati lahke, 
a odzvanjajoče kaplje. Klic narave te 
je začel nežno in prijazno pozdravljati, 
mi pa smo se z bolečino v srcu poslovili 
od tebe.

Bil si človek, ki ga je prav vsak imel 
rad. Svoje veselje in modrost si skro-
mno, a za vedno zapečatil v naša srca. 
Tvoj rodni kraj je bil Podljubelj, po 
domače Pr' Javorn'k, in o tem si nam 
vedno ponosno pripovedoval. Na tvoji 
poti odraščanja te je spremljala ljube-
zen do glasbe, lovstva, kuhanja kope in 
še bi lahko naštevala. Sledil si svojemu 
srcu, ki te je leta 1965 skupaj z mamo 
Ivanko pripeljalo v Gorje. Tukaj sta si 
ustvarila družino, na katero si bil iz-
redno ponosen. Tvoja strast do glasbe 
je bila tako velika, da si jo zakoreninil 
ne samo svojim otrokom, vnukom in 
pravnukom, ampak tudi vsakemu, ki 
si ga srečal. Bil si ikona Gorij, vse pri-
reditve, ki so potekale, naj si bo za gor-
janske otroke, vrtec, šolo, zabavo ali pa 

veselice, kulturno ali športno društvo, 
so ti bile zelo pomembne. Oblekel si 
narodno nošo in s harmoniko v roki 
dejal: "Ala, gremo!"

Bil si tudi lovec z dušo in telesom, 
ponosen jager, ki je v sebi nosil ogro-
mno izkušenj in znanja, ki si ga prido-
bil med delom nadzornika in lovskega 
čuvaja na Pokljuki. Strast, ki si jo imel 
do narave in dela, si prenesel na svoja 
dva sinova, ki s častjo kot tvoja nasle-
dnika opravljata isti poklic. Eden iz-
med tvojih projektov je bila postavitev 
kožarice pri Mrzlem studencu, kjer si 
obujal stare običaje, kuhanje kope in 
s tem seznanjal številne generacije. 
Skozi leta si pustil velik pečat s svojo 
karizmo, skromnostjo in iskrenostjo. 
Beseda veselje je bila pripisana tebi. 
Pokljuške poti so še vedno polne tvo-
jega koraka, ki odzvanja med gorami, 
Gorje pa te bodo pogrešale. Zadnje dni 
svojega življenja si nam pokazal, kaj 
pomeni Javornikova kri, tržiško srce 
in gorjanska volja.

Dragi ata Florjan, naj ti bo lahka 
slovenska zemlja, ki si jo tako ljubil.

Naj veter nosi pesem tvojo.
 »  Anamarija Tišler

znovanje in šemljenje se je navkljub 
vplivu uveljavljajoči se Cerkvi nada-
ljevalo tudi po pokristjanjenju. V sre-
dnji Evropi so se po letu 1300 pustne 
zabave prenesle v čas pred 40-dnevni 
post. Beseda pust, ki jo je poznal že Pri-
mož Trubar, po vsej verjetnosti izhaja 
iz »pustiti meso«, saj na pepelnično 
sredo, dan po pustnem torku, namreč 
nastopi strogi post. Nekoč je bilo na 

podeželju najpomembnejše obdobje 
za sklepanje zakonskih zvez od božiča 
do pepelnice. V tem obdobju je poči-
valo polje, pa tudi delo na polju. Ta čas 
je bil primeren za popravilo orodja, 
vasovanje in seveda poroko. Večina po-
rok se je zgodila ravno v obdobju med 
božičem in pepelnično sredo. Pred bo-
žičem se je bilo potrebno obnašati ad-
ventnemu času primerno, po pepelnici 
pa je sledil post in s tem obdobje brez 
veseljačenja, ki je trajalo tja do velike 
noči. 
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Koronsko leto 2020
Lansko leto se je za RK Gorje začelo 

zelo dobro. Pripravljali smo razstavo, 
bližala se je 75-letnica društva, izdali 
smo almanah. Zamenjalo se je vodstvo 
naše organizacije, delo smo začeli z ve-
liko mero optimizma in veselja. Spra-
ševali smo se, kaj lahko še storimo, da 
bomo osrečevali naše starejše občane v 
domovih in tudi doma. Potem pa – vi-
rus! Ne smemo se družiti, praznovati 
in se obiskovati, toda kljub omejitvam 

DOGAJANJA, ZDRAVJE, VRT IN OKOLJE

V posmeh in opomin vsem – za mo-
žitev zrelim dekletom in konec kon-
cev tudi fantom – se je iz davnine do 
današnjih dni ohranil prastar pustni 
običaj vleke ploha, ki ga širom Slove-
nije poznamo v raznih različicah. Tudi 
gorjanske vasi se lahko pohvalijo z iz-
vedbami tega starega pustnega običaja. 
Bogate korenine vleke ploha so zlasti 
v Podhomu, od koder izvirajo prilože-
ne fotografije, ki datirajo v leto 1963, 
gredo daleč nazaj. Če se je zima uklo-
nila prihajajoči pomladi takrat, bo ob 
prijetnih spominih pomlad zanesljivo 
prišla tudi letos.

 » Marjan Zupan

smo lani petkrat delili prehranske pa-
kete, naši člani so spomladi dežurali 
pred trgovino in pomagali civilni za-
ščiti. Razdelili smo tudi veliko oblačil, 
obutve in higienskih pripomočkov, 
dvema otrokoma smo omogočili leto-
vanje na morju, darovali smo za šolske 
potrebščine in šolski sklad. Spomnili 
smo se tudi na naše občane v domo-
vih za ostarele, ki smo jih obdarili s 
skromnim darilom pred novim letom. 

Zahvaljujemo se našim donatorjem, 
predvsem Turističnemu društvu Gor-
je, ki vsako leto z donacijo poskrbi, da 
naše delo in pomoč občanom lahko te-
četa nemoteno. Še enkrat hvala z upa-
njem, da bomo še naprej tako dobro 
sodelovali z vsemi društvi v Gorjah.

Rdeči križ Gorje se zahvaljuje vsem 
udeležencem in udeleženkam krvo-
dajalskih akcij. V letu 2020 se je akcij 
udeležilo 25 krvodajalk in 43 krvoda-
jalcev iz naše občine, skupaj 68 oseb. 
Prvikrat je kri darovalo 8 udeležencev. 
Veseli smo, da kljub težkim časom z 
mnogimi omejitvami veliko ljudi misli 
na sočloveka. Iskrena hvala tudi v na-
šem imenu. 

 » Krajevna organizacija Rdečega križa 
Gorje

Substrati in hranila

Pred sajenjem rastlin je dobro ve-
deti, katere vrste substratov ustrezajo 
posamezni rastlini. Zelo dobrodošel je 
domači kompost, vendar ga zaradi pre-
velike vsebnosti hranil mešamo z vr-
tno zemljo. Substrat je mešanica šote z 
dodatki, med slednje spadajo glina, pe-
sek, vulkanska glina, vermikulit, perlit, 
apno, kokosova vlakna, lesna vlakna, 
oglje, agrogel, stiropor in številni drugi 
sintetični dodatki ...

Vsak dodatek ima svoj pomen, lah-
ko zadržuje vodo, hranila, nase veže 
škodljive snovi, poveča prepustnost 
tal, spremeni reakcijo tal … Pri nas so 
šotišča zavarovana, največ šote dobimo 
iz Baltika in visokogorskih predelov 
Avstrije. Vsa šota ni enaka, razlikuje 
se v stopnji kislosti, po barvi jo delimo 
na belo, rjavo in črno. Pri izbiri tal so 
poleg bioloških in kemičnih lastnosti 
pomembne fizikalne lastnosti, kamor 
uvrščamo strukturo, teksturo tal, to-
ploto in poroznost. Za pridelavo so 
zaželjena ilovnata tla, ki so sestavljena 
iz enakega deleža peska in gline, poleg 
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gnojevanje. Vrtna tla lahko gnojimo 
z organskimi ali mineralnimi gnojili. 
Mineralna gnojila so lahko založna 
gnojila, kar pomeni, da se hranila iz 
gnojila sproščajo počasi, večina ta-
kšnih gnojil v obliki granul ali peletov 
mora priti v stik z vlago, kar gnojilo 
raztaplja. Rastline dognojujemo med 
vegetacijsko dobo, preko listov, foliar-
no ali preko korenin. Foliarna gnojila 
so v tekoči obliki, mešamo jih z vodo, 
ob upoštevanju pravilno pripravljene 
koncentracije. Hranila razdelimo na 
makrohranila, mikrohranila in soli. 
Med makrohranili je dušik, pomem-
ben za fotosintezo, znake pomanjkanja 
opazimo po rumenkastih, svetlo bledih 
zelenih listih, rob lista je zelen, med ži-
lami pa rumeni, pridelek je manjši, ker 
rastline prehitro dozorevajo, so plodo-
vi slabše razviti. Presežek dušika spo-
znamo po pretegnjenih sadikah, ker 
je rast bujna, rastline rade polegajo, 
listi so temnozeleni, cvetovi se počasi 
razvijajo, plodovi počasneje dozoreva-
jo, rastline so bolj občutljive na sušo, 
bolezni in mraz, kakovost pridelkov 
je slabša, saj vsebujejo preveč vode in 
premalo sladkorja. 

Preobilica dodanega dušika lahko 
vodi tudi do ožiga korenin in posledič-
no do propada rastline. V kolikor smo 
na gredah imeli prejšnje leto posajene 
stročnice, z dušikom ne gnojimo. Dušik 
se na talne delce slabo veže, izpira se v 
podtalje ali izhlapi v zrak, zato ga doda-
jamo večkrat v manjših količinah. Fos-
for kot makrohranilo poveča delovanje 
mikroorganizmov v tleh, pomemben je 
za nastanek klorofila, ogljikovih hidra-
tov, korenin, cvetov, plodov in semen. 
Vpliva na količino sprejetega dušika in 
kalija v rastlino. Med hranili, ki jih ra-
stlina potrebuje v večjih količinah, je 

tudi kalij, ki vpliva na nastanek belja-
kovin, povečuje odpornost rastlin na 
bolezni, sušo in mraz, škrob spremeni 
v sladkor, vpliva na kakovost, obarva-
nost in sočnost plodov. Kalij moramo 
obvezno dodajati pri plodovkah.

Posamezne rastline potrebujejo 
poleg kalcija, magnezija in žvepla tudi 
mikrohranila, kamor sodijo železo, 
bor, mangan, molibden, … ter soli na-
trij, klor, silicij in jod. Konec februarja 
in marca v zavarovane prostore seje-
mo plodovke, solatnice, po dopolnilni 
obdelavi na prosto sadimo grah, bob, 
čebulo, česen. Začnemo lahko tudi že 
s setvijo prvih zgodnjih sort kapusnic. 
Sejemo v razkužene substrate. Še zlasti 
po kalitvi plodovk moramo zmanjšati 
temperaturo prostora, da ne pride do 
izdolževanja sadik. V šoto ali žaganje 
damo gomolje dalij, begonij, nakalju-
jemo sladki krompir, naredimo po-
taknjence iz matičnih balkonskih ra-
stlin, zelišč, posejemo enoletnice. Ne 
pozabimo presenetiti naših bližnjih z 
dekoracijami, izkažimo jim pozornost, 
lahko je to samo cvet v znak ljubezni in 
spoštovanja.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

»Bele vrane« v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica
Katalog Bele vrane (White Ra-

vens), kamor uvrščajo najboljše otro-
ške in mladinske knjige z vsega sveta, 
je publikacija Mednarodne mladinske 
knjižnice v Münchnu (Internationa-
le Jugendbibliothek München). Izbor 
knjig pripravijo lektorji, ki pregledajo 
in ovrednotijo celotno svetovno knji-
žno produkcijo za otroke in mladino 
zadnjega leta ter izberejo 250 naslovov 
iz več kot 50 držav in 30 jezikov. Vsako 
jesen, od leta 1993 dalje, jih predstavijo 
v obliki kataloga. V izbor se vsako leto 
uvrstijo tudi slovenske knjige.

Produkcija knjig za otroke in mla-
de je v zadnjih letih močno narasla, 
zaradi česar je pregled nad ogromnim 
številom naslovov knjig za starše in 
za knjižničarje nemogoč. V ta namen 

smo v Knjižnici Antona Tomaža Lin-
harta Radovljica pripravili priporočil-
ni seznam slovenskih in v slovenščino 
prevedenih »Belih vran«. Seznam, ki 
izpostavlja kvalitetne otroške in mla-
dinske knjige, je pomemben vodnik za 
posredovanje dobrih knjig in je knji-
žničarjem v pomoč pri razvoju bralne 
pismenosti mladih bralcev.
Slovenske knjige, ki so se uvrstile med 
»Bele vrane« 2020, so:

Slikanica, duhovita pustolovščina 
z naslovom Kako prestrašiti pošast, 
avtorice Jane Bauer. V zgodbi z odlič-
nimi ilustracijami se glavni junaki spo-
prijemajo z otroškimi strahovi, tako 
resničnimi kot namišljenimi.  Mladin-
ski roman avtorice Simone Semenič 

z naslovom  Skrivno društvo KRVZ. 
Duhovita, s ščepci skrivnosti začinjena 
zgodba, je mešanica domišljijskega in 
realnega in kot taka zanimivo branje 
za otroke v 2. in 3. triletju OŠ.

Kratek ilustrirani roman z naslo-
vom Bo res vse v redu? Avtorica roma-
na je Cvetka Sokolov, pesnica in pisa-
teljica, ki že več kot desetletje piše za 
otroke. Zgodba, ki je zaradi osrednje 
teme povezovanja mlajše in starejše 
generacije primerna tako za mlajše kot 
tudi za malo starejše bralce.

»Bele vrane« v knjižnici opazimo 
po posebni nalepki, s katero smo opre-
mili izbrane knjige.

 » Zala Hrast

organskega in anorganskega dela tla 
vsebujejo enak delež vode in zraka. Pe-
ščena tla so lahka, se hitreje segrejejo, 
glinena tla so težka, vsebujejo več vode 
in se zato tudi počasneje segrejejo. Pe-
ščena tla lahko izboljšamo z dodaja-
njem gline, humusa, hlevskega gnoja, 
takšna tla je potrebno namakati, ker so 
zelo prepustna, voda med večjimi pra-
znimi prostorčki odteka v podtalje. 

Kupljene substrate vedno skladi-
ščimo v originalni embalaži, saj s tem 
ohranimo stabilno strukturo in pre-
prečimo izsuševanje. Pri vzgoji bal-
konskih rastlin je bolje uporabiti ka-
kovostne substrate, ob izbiri substrata 
pazimo na vrsto rastline in njene zah-
teve. Za surfinije in milijon zvončke 
uporabimo zračen substrat, ki ima pH 
do 6,5, ob vzgoji ne pozabimo dodajati 
železa. Za balkonske rastline je poleg 
izbire substrata potrebno poznati nji-
hove zahteve glede osvetlitve. Večini 
rastlin ustreza sončna lega, saj le son-
ce poskrbi za intenzivno barvo cvetov 
in listov. Nekaterim rastlinam ustreza 
polsenčna ali povsem senčna lega. Pri 
oskrbi rastlin je pomembno tudi do-
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Vsaj najmlajši so se letos veselili!

Kronika 4. razreda
Minilo je že mnogo let,
ko tekali smo bosi po bregeh,
drenjali v šolskih klopeh,
učenci mi četrtega razreda.

Učitelj skupaj z nami se potil,
ko vbijal nam je v glave učenost.
Premnogokrat je izgubil potrpljenje,
resnično mučenik takrat je bil.

Raztepla nas po svetu je usoda,
verjeli smo tedaj še v svoje sanje,
okusili smo radost in trpljenje,
res to življenje piše nam romane.

Brusilo nas, klesalo to življenje,
premnog omahnil je že tu od nas,
bolezenska jih mučila nadloga,
ostalo dokončal je kruti čas.

Smo člani belolasega plemena,
med žalostjo, veseljem smo razpeti,
se bližamo že osmi puberteti,
učenci mi četrtega razreda.

Čeprav se enim že gubajo lica
ter drugim pada megla na oči,
kljubujemo kot hrasti v viharju
in veselimo se prihodnjih dni.

 » Josip Kogoj

Svetovno prvenstvo v biatlonu Pokljuka 2021
Tudi v TD Gorje smo skromno prispevali in pokazali, da 

nam je mar za prireditev, ki sicer zaradi ukrepov, ki veljajo, 
ni bila tako živa in obiskana, kot bi bila sicer. Kljub temu smo 
za družbo senenim možem na sneg postavili pobarvane like 
tekačev in biatlonca ter tako na skromen način mimo voze-
čim sporočali, da tudi Gorje živijo za tek in biatlon. Vreme je 
naredilo svoje, proti koncu so bili liki predvsem zaradi dežja 
in toplega vremena že na kopnem, a so vztrajali do zaključ-
ka. V času velikih tekmovanj na Rudnem polju na kozolec v 
Krnici namestimo večji plakat v duhu prireditve, tako je bilo 
tudi letos, pri čemer smo mimo vozeče proti Pokljuki želeli 
na nekoliko provokativen način opozoriti, da se vozijo skozi 
najlepšo zeleno vas pod Alpami! 

 » Tomaž Bregant, TD Gorje



Gorjanc

10

Infrastruktura Bled

Zbirni center deluje nemoteno. Pri vstopanju v zbirni center 
in oddaji odpadkov pa veljajo nekoliko spremenjena pravila. 
Znotraj zbirnega centra je za vse uporabnike še vedno obvezna 
uporaba zaščitne maske. Po potrebi se lahko vstop v zbirni 
center omejuje na določeno število vozil, kar je navedeno 
pred vstopom v zbirni center. Skladno s Programom ravnanja 
z odpadki se mora uporabnik pred vstopom v zbirni center 
po potrebi izkazati, da je uporabnik izvajalca – z odrezkom, 
kuponom, računom ali osebnim dokumentom. 

Uporabnik je dolžan vse pripeljane odpadke samostojno 
razvrstiti v ustrezne zabojnike, pri čemer mu delavec na 
zbirnem centru po potrebi daje navodila za pravilno ločevanje. 
V kolikor uporabnik pripeljanih odpadkov ne loči, se mu 
pripeljana količina dodatno obračuna na mesečni položnici, 
in sicer kot mešani komunalni odpadki.

Zbirni center je odprt od ponedeljka do petka od 7. do 19. 
ure, ob sobotah od 8. do 12. ure, ob nedeljah in praznikih je 
center zaprt.  

V ponedeljek, 22. februarja, svoja vrata zopet odpira 
sprejemna pisarna uprave na Rečiški cesti 2.

Delovni čas:

ponedeljek: 8.00–15.00
sreda: 7.00–12.00 in 13.00–17.00
petek: 8.00–13.00

Velikokrat smo že opozarjali na problematiko prepolnih 
ekoloških otokov in vas prosili za pravilno in skrbno uporabo 
le-teh. Že dalj časa opažamo, da se ekološki otoki kljub 
rednemu in pogostemu praznjenju spreminjajo v manjša 
odlagališča odpadkov, kar pomeni dodatno obremenitev na 
naši strani in neprimeren videz vaše okolice. V obeh občinah 
imamo lociranih 53 ekoloških otokov (seznam najdete na 
povezavi: https://www.infrastruktura-bled.si/sl/Dejavnosti/
Odpadki/ekoloski-otoki). 

To je veliko več možnosti odlaganja za uporabnike, kot je 
predpisano z državnimi predpisi. Uporaba zbiralnic ločenih 
frakcij je dovoljena izključno gospodinjstvom, v njih je 
prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov: nepravilno 
odlaganje v obstoječe zabojnike, odlaganje odpadkov poleg 
zabojnikov ali v bližino zbiralnice. 

V zbiralnicah tudi ni mogoče oddati odpadkov, ki se v 
posamezni zbiralnici ne zbirajo, te je potrebno pripeljati v 
zbirni center. Uporaba zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških 
otokov) je za uporabnike, ki izvajajo dejavnost, prepovedana. 
Vse nastale odpadke iz dejavnosti morajo oddajati v 
zabojnike na zbirnem mestu ali v primeru povečanih količin v 
zbirnem centru izvajalca. Izvajalec javne službe prepoznanim 
kršiteljem za njihovo nepravilno odlaganje odpadkov v 
zbiralnicah ločenih frakcij zaračuna stroške prebiranja, 
odstranjevanja in odlaganja nepravilno odloženih odpadkov 
skladno s cenikom. V primeru večjih kršitev pa podatke o 
kršiteljih direktno preda občinski inšpektorski službi, ki jih 
skladno z zakonodajo ustrezno sankcionira.

V ponedeljek, 22. februarja, svoja vrata zopet odpira center 
ponovne uporabe škART na Rečiški cesti 2.

Delovni čas:

Ponedeljek, torek, četrtek in 
petek: 8.00–12.00
sreda: 13.00–17.00

Biološki kuhinjski odpadki

V zabojnik se odlagajo biološki kuhinjski odpadki, vključno s 
papirnatimi robčki, serveti. V zabojnik ne sodijo tekoča hrana, 
jedilno olje, rože, trava ...

Zeleni vrtni odpad 

Od sredine marca do druge polovice aprila bodo na nekaterih 
ekoloških otokih začasno zopet nameščeni zabojniki za zeleni 
vrtni odpad. Zabojniki so namenjeni izključno za odlaganje 
»drobnega« zelenega odpada iz gospodinjstev (trava, rože, 
listje). Vejevje je potrebno pripeljati v zbirni center ali njegov 
odvoz naročiti z boni. V kolikor imate zelenega odpada več, 
ga, prosimo, prav tako pripeljite v zbirni center. Vse občane 
opozarjamo, da je letošnje zbiranje zelenega odpada na 
ekoloških otokih preizkus pravilnega odlaganja in osnova za 
morebitno takšno zbiranje v prihodnje. V kolikor se bo ob 
zbiranju v zabojnikih za zeleni odpad pokazalo nepravilno 
in neodgovorno odlaganje, kot je bila pogosto praksa v 
preteklih letih, vsekakor zabojnikov na ekoloških otokih v 
prihodnje ne bo več!

Steklena embalaža

V zabojnik se odlaga steklena embalaža. V zabojnik ne sodijo 
ravno steklo (okensko, avtomobilsko), porcelan, ogledala ...

GorjancInfrastruktura Bled
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Plastična in kovinska embalaža

V zabojnik se odlaga plastična, kovinska in sestavljena 
embalaža (tetrapak). V zabojnik ne sodijo plastične igrače, 
umazana embalaža, trda plastika (vedra, lonci, plastični 
predmeti ...). Plastično in kovinsko embalažo odlagajte v 
svoje zabojnike (z rumenim pokrovom), ki jih imajo vsa 
gospodinjstva. V primeru, da se pojavijo večje količine, le-te 
odložite na ekoloških otokih. Pri pregledu evidenc praznjenj 
posameznih zabojnikov je razvidno, da se veliko zabojnikov 
sploh ne prazni. Na ta način se povzročajo dodatni stroški 
z odvozi na ekoloških otokih. V kolikor imate v uporabi 
premajhen zabojnik za mešano embalažo, nas kontaktirajte 
in z veseljem bomo poskusili najti rešitev. Pri tem bi vas radi 
opozorili, da se oddaja plastične in kovinske embalaže ter 
papirja gospodinjstvom dodatno ne zaračunava. Vaš edini 
strošek je nakup ali najem zabojnika. Zato si zagotovite 
zabojnik ustrezne velikosti. Naš predlog je, da si za ločeno 
zbrane frakcije izberete večji zabojnik (glede na vaše potrebe). 
Izkušnje so pokazale, da za potrebe 4-članske družine 
zadošča 120 l zabojnik za mešane komunalne odpadke, 240 
l za mešano embalažo in 120 l za papir ali steklo. Vso večjo 
embalažo, kot so škatle, stiropor idr., pripeljite v zbirni center 
in jih ne odlagajte ob zabojnike. 

Papir in papirna embalaža

Papir, karton in embalaža iz kartona in papirja, NE pa tudi 
umazan papir, papirnati robčki, plastične mape …, se 
odlagajo izključno v zabojnike za papir z rdečim pokrovom. 
Opažamo, da nekateri papir še vedno želite oddajati v paketih 
ali v razsutem stanju. Trenutno se papir zbira izključno v 
zabojnikih, zato razsutega naši delavci ne bodo več pobirali. 
Vabimo vas, da si zagotovite svoj zabojnik za papir in papirno 
embalažo: strošek za najem zabojnika za gospodinjstvo znaša 
na mesec 0,70 EUR + DDV. 

Zabojniki na pokopališčih

Na pokopališčih se nahajajo zabojniki za ločeno zbiranje 
odpadkov. V zadnjem času opažamo nepravilno odlaganje 
v teh zabojnikih. Ti zabojniki so namenjeni le odpadkom s 
pokopališč, NE pa tudi za odlaganje različnih odpadkov iz 
gospodinjstev ali dejavnosti. Vsako nepravilno odlaganje 
odpadkov se kaznuje z globami po občinskih odlokih.

Z mesecem marcem začenjamo z odvozi kosovnih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada. 

Prosimo vas, da upoštevate pravila za naročanje odvoza in 
sicer: 

1. Termini prevzema odpadkov za posamezno naselje in 
ulico so datumsko določeni na Koledarju odvozov 2021.

2. Najpozneje en teden pred želenim terminom odvoza 
oddajte izpolnjen bon za odvoz kosovnih odpadkov ali 
odvoz zelenega vrtnega odpada. S pravočasno oddanim 
bonom se uvrstite na listo za odvoz.

3. Predstavnik Infrastrukture Bled d.o.o. vas bo obvestil o 
točnem datumu odvoza v vašem terminu.

4. Dan pred odvozom pripravite odpadke za odvoz.

5. Odpadke je treba pripraviti na enem prevzemnem 
mestu, ki mora omogočati dostop specialnemu vozilu in 
enostavno nakladanje s hiabom. To prevzemno mesto 
mora biti na naslovu, ki je navedeno na bonu. 

6. Odpadke bomo odpeljali samo, če boste bon oddali 
pravočasno in se bomo dogovorili o terminu odvoza na 
ustrezni lokaciji. 

Med kosovne odpadke sodijo pohištvo, bela tehnika (rabljeni štedilniki, pralni in pomivalni stroji, hladilni aparati ...), mali gospodinjski 
aparati, računalniki, televizije, kopalniška oprema, vzmetnice, preproge, kolesa in drugi kosovni predmeti iz gospodinjstva. Kosovni 
odpadek večjih dimenzij (omare, postelje, mize, ipd.) mora imetnik razstaviti na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje 
pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.

Gorjanc Infrastruktura Bled
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Gradbene odpadke do količine 1,5 m3 lahko z boni brezplačno pripeljete v naš zbirni center (dnevno do 0,5 m3, letno do 1,5 m3). 
Oddaja gradbenih odpadkov brez bonov je možna samo proti plačilu.

V kolikor odpadki niso ustrezno pripravljeni, jih izvajalec ni dolžan prevzeti (neprimerna lokacija, nerazstavljeni veliki kosovni 
predmeti, pomešani zeleni odpad) ali pa lahko zaračuna dodatne storitve (sortiranje vej od ostalega zelenega odpada, razstavljanje 
kosovnih odpadkov) v skladu s cenikom.

Med zeleni vrtni odpad sodijo obrezano vejevje, obrezano grmičevje, pokošena trava, rože, porezana živa meja, odpadno listje, 
rože, stara zemlja lončnic, medtem ko sem ne sodijo biološki kuhinjski odpadki, zemlja in kamenje, tekstil, živalski iztrebki, pepel, 
gradbeni odpadki ... Vejevje se pripravlja na enem mestu in ga pobiramo v razsutem stanju. Maksimalna dolžina vej je lahko 1,5 m. 
Korenine in štori se pripravijo na robu prevzemnega mesta. Zeleni vrtni odpad, kot je listje, ostanki žive meje in trava, se obvezno 
pripravijo v »jumbo« vreči, ki jo povzročitelj odpadkov lahko največ 1 teden pred predvidenim terminom odvoza prevzame v zbirnem 
centru. Veje in grmovje ne smejo biti pomešani z drugimi vrstami zelenega odpada (npr. listje, trava,ipd).

V želji ohranjanja okolja, prihranka časa in poenostavitvi poslovanja smo razvili več možnosti elektronska poslovanja z vami. Tako 
lahko ob času, ki je primeren za vas in iz udobja domačega naslonjača uredite določeno poslovanje z nami. Preko e-Komunale lahko 
sporočate stanje vodomera in se prijavite na e-račun, e-novice ter sms obveščanje. 

Prijava na e-račun v vaši spletni banki

E-račun je udoben za uporabnike in ga prejmete neposredno v vašo spletno banko. Postopek plačila je manj zapleten, saj se plačilni 
nalog oblikuje samodejno iz e-računa, kar prihrani čas in zmanjša napake ročnega vnosa podatkov. Uporabniki, ki svoje obveznosti 
poravnavate prek neposrednih bremenitev SEPA, namesto papirnate oblike računa lahko izberete račun v obliki PDF in ga prejemate 
v vašo e-pošto. Tako način plačevanja omogoča preprosto pregledovanje prejetih e-računov in spremljanje njihovih statusov v vaši 
spletni banki in je do okolja prijaznejši, saj z njim zmanjšujete tako porabo papirja kot tudi uporabo tiskalnikov.

Prijava na e-račun v obliki PDF

V kolikor nimate spletne banke oziroma vaša banka ne omogoča prejemanja e-računov, pa bi kljub temu želeli poslovati okolju 
prijazno, elektronski račun v obliki PDF lahko prejemate na vaš elektronski naslov. V tem primeru nam sporočite vaš e-poštni naslov 
in 13-mestno sklicno številko zadnjega prejetega računa za komunalne storitve.

Direktna bemenitev/trajnik

Z odprtjem trajnika /direktne bremenitve tudi lahko prispevamo k bolj zelenemu poslovanju, sploh, če se moramo za plačilo položnice 
odpeljati z avtom do mesta plačila (pošta, banka, bankomat …). Raje zmanjšujmo ogljični odtis, zato vas vabimo, da morda razmislite 
v tej smeri …

Ker si želimo, da bi bilo naše poslovanje čimbolj trajnostno, 
vam za vašo okolju prijazno odločitev ponujamo praktične 
ekološke nagrade. Izberete lahko med 2 malima ali 1 veliko 
vrečko za sadje in zelenjavo ali 1 Bee's Wrap folijo, ki je 
alternativa plastičnim folijam za shranjevanje živil. Poleg 
darila prejmete tudi 5 € dobroimetja pri nakupu v centru 
ponovne uporabe škART. Zahvalimo se vam z darilom, 
vrednim kar 12 €.

Do nagrade ste upravičene fizične osebe, ki boste klasični 
račun zamenjali z e-računom na enega od zgoraj opisanih 
načinov do 15. 3. 2021. Prevzem nagrad je možen do 14. 5. 
2021. Enako darilo prejmete tudi, če že uporabljate e-račun. 
V kolikor bi želeli ekološke izdelke kupiti, to lahko storite v 
sprejemni pisarni našega podjetja.

GorjancInfrastruktura Bled
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DOMAČ GOZDNI 
IN CVETLIČNI MED 
ČEBELARSTVO GREGORC

Zatrnik 77, 4247 Zgornje Gorje
Tel.: 04-5725094

Pomladne aktivnosti TD Gorje
Zima bo kmalu minila, začeli bomo z urejanjem okolice, 

vrtov in bližine naših domov. Tudi v TD Gorje že začenjamo 
z urejanjem in aktivnostmi, ki bodo naš kraj naredile še lepši 
in bolj prijazen. Ob tem se seveda zavedamo, da je učinek to-
liko večji, če ob tem sodelujemo prav vsi v kraju. Verjamemo, 
da se vsi zavedamo, da je prav čistost in urejenost pomem-
ben dejavnik, ki privablja turiste in jih ob tem motivira, da 
se odločijo za bivanje na območju Gorij. 

Eden pomembnih elementov so seveda tudi ureditve 
domov s cvetjem in zasaditvami v bližini naših domovanj. V 
TD Gorje že nekaj let po svojih močeh poskušamo spodbu-
diti in tudi skromno nagraditi tiste, ki se potrudijo. Seveda 
bi si želeli, da podelimo še več nagrad, a potrebno se je za-
vedati, da so možnosti omejene. Tudi letos bomo ocenjevali 
cvetje in dekorativne zasaditve, jeseni pa objavili rezultate. 
Že zdaj bi vas radi povabili k sodelovanju, tako tiste, ki boste 
sadili, kot člane TD Gorje, ki bi želeli ob ocenjevanju sode-
lovati. Tako kot preteklo leto se bomo potrudili tudi letos in 
poskušali zaznati vse obdelane stoge, v katerih se bo sušila 
mrva, poiskali bomo najbolj biotsko pestre travnike. Vse to 
smo v TD Gorje namreč prepoznali kot bogatenje tipične, 
prepoznavne krajine, za katero želimo, da se ohrani. Prav 

TURIZEM, MLADI, ŠPORT, OGLASI

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Uf, nam pa res ni dolgčas! Vsakodnevni treningi, ob vi-

kendih pa tekme … Ker je bila Pokljuka zaradi svetovnega 
biatlonskega prvenstva tudi za nas zaprta, se je dogajanje 
preneslo v Planico. Tamkajšnje proge so ene najtežjih in ve-
seli nas, da se naša dobra forma kali na tako lepem prizori-
šču. Žal je v Gorjah sneg že pobralo, nekaj ga vztraja le še na 
Hotunjah, zato nas trenerji včasih zapeljejo tudi do Bohinja, 
kjer tekaška proga še kljubuje toplejšim temperaturam.

S tekem se skoraj vedno vrnemo z medaljo. Zelo dober 
zgled vsem mlajšim sta te dni tudi Eva Urevc v svetovnem 
pokalu v teku, ki se je že okitila z zlatom, ter Miha Dovžan, 
ki je na minulem svetovnem prvenstvu v biatlonu na Poklju-
ki nizal eno odlično uvrstitev za drugo. In kaj je lepšega kot 
navijati zanju po televiziji, potem pa ju srečati v živo med 
treningom? Zgledi vlečejo, vsak bi bil rad dober kot Eva in 
Miha! Zato pa marljivo treniramo in nam ni težko nade-
ti si tekaške čevlje in smuči, v roke prijeti tekaške palice in 
se pognati po belih progah! Lep in eleganten šport je tek na 
smučeh ali pa biatlon, a tudi eden najtežjih. Ker se gibljemo 
zunaj, na svežem zraku, v naravi, smo utrjeni in nam tudi ko-
rona ne pride do živega. Komaj čakamo, da lahko s tekmami 
pričnejo tudi najmlajši, ki so bili najbolj prikrajšani zaradi 
protikoronskih ukrepov. Verjamemo, da ni daleč ta dan, ko 
se bo vse skupaj postavilo v normalne tirnice in bo vse tako, 
kot je prav. 

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje

tako pa so pomemben element in značilnost krajine tudi 
visokodebelni sadovnjaki, zato lastnike zemljišč, predvsem 
kmete, želimo spodbuditi, da bodo ob cestah, ob robovih 
travnikov in v ohranjenih sadovnjakih poskrbeli za to, da se 
izginula drevesa nadomestijo. S tem namenom bomo tistim, 
ki se bodo obrnili na TD Gorje, namenili nekaj sadik sadnega 
drevja, tipičnih starih sort jablan in hrušk, predvsem tepk, ki 
so bile še nedolgo nazaj zelo razširjena vrsta sadnega drevja 
in tipičen element kulturne krajine. Z vsemi zainteresira-
nimi bomo sklenili dogovor, v smislu zaveze lastnika, da bo 
sadiko tudi dejansko vzgojil do drevesa. 

Prednost bodo imeli zainteresirani občani iz kmetijskih 
gospodarstev, kjer se vsaj en član gospodinjstva aktivno 
ukvarja in preživlja iz naslova opravljanja kmetijske dejav-
nosti, obenem pa bo sadiko pripravljen posaditi na dobro vi-
dnem mestu. Ker je število sadik vsaj v pomladanskem času 
omejeno, vse zainteresirane vabimo, da nas vnaprej kontak-
tirajo. Predvsem število sadik tepk je namreč v pomladan-
skem času omejeno, v primeru izkazanega interesa bomo 
jeseni akcijo ponovili! 

 » Tomaž Bregant, TD Gorje
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OGLASI

Market Zgornje Gorje
Zgornje Gorje 80 a

Zaradi prenove bo trgovina zaprta od torka, 2. 3. dalje.
 
Ponovno vas pričakujemo v lepši in še boljši trgovini

od četrtka, 18. marca,
od 8. ure dalje.
 
Za vas bomo pripravili številne otvoritvene popuste in ugodnosti.
 
Dobrodošli!

prenavljamo za vas

Produkcija: PS Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. 

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

renault.si

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni 
izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Renault TWINGO ELECTRIC LIFE R80 v skupni vrednosti 13.990 € z DDV, s pologom v višini 2.900 € in 
financirano vrednostjo 11.090 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 98,60 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se 
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.597,87 € od tega znašata zavarovalna premija 210,61 € in strošek odobritve kredita 155,26 €. Kreditojemalec 
mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več 
o kreditih EKO SKLADA za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO 
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. V ceno 13.990 € je že vključen redni popust v višini 1.200 € 
in dodatni popust v višini 1.300 € ter subvencija EKO SKLADA v višini 3.500 €. Ne glede na obliko financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150 €, kar na podlagi izračuna za model 
Twingo ELECTRIC s povprečno porabo na relacijskih vožnjah 11,578 kWh/100 km in ceno polnjena po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 in dostopnem na 
https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji  zadostuje za do 73 polnjenj ali 11.979 km. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico 
do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Novi
Renault TWINGO Electric
100% električen. Narejen v Sloveniji.

Paket zimskih pnevmatik+
10.000 kilometri 

na kartici

z vključenimi

 Že za 

 99 €/mesec
z                          kreditom*

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

VINJETA  
2021  

GRATIS
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INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
www.integral-avto.si

04 / 58 33 355
servis@integral-avto.si

Kleparsko - ličarska dela za vse znamke vozil
Prijava škodnega dogodka | Cenitev poškodovanega vozila

Pooblaščeni serviser za vozila:

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:

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON MAREC 
2021

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

Trgovine:

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

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

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

NA IZBRANI ARTIKEL

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.
Kupon velja v marcu 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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  *Cena velja za model Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75, rumene Faro barve pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Primer informativnega izračuna finančnega 
leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 Puretech 75, rumene faro barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 
EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 11.490 EUR; mesečni obrok je 126 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri 
akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 19.01.2021 znaša 8,50% in se spremeni, če se spremenijo 
elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 8.043 EUR; skupni znesek za plačilo 13.808 EUR; stranka v 
primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Za podrobnosti o 
ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 94 do 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00037 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0,03 do 4,20. 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. 

ODDOLGOČASI PRIHODNOST

PEUGEOT 208

KASKO ZA 1 €
BON ZA ZIMSKE  
PNEVMATIKE S PREMONTAŽO

ZA 11.490 €*

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

PEUGEOT JE V SLOVENIJI 
ČLAN SKUPINE EMIL FREY

peugeot.si

PEUGEOT_208_A5_v2_nve.indd   1 17/02/2021   11:15

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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ZVONČEK

reklama.indd   1 18. 01. 2021   20:50:05

Ponudba z izjemnim prihrankom. 
Izberite svoj novi Volkswagen z bogato serijsko opremo ter inovativnimi 
asistenčnimi sistemi, ki vas na cilj pripeljejo varno in sproščeno. Hvala za vaše 
zaupanje, saj smo z njim že vrsto let vodilna avtomobilska znamka v Sloveniji.*

Preverite izjemno ponudbo na volkswagen.si

Emisije CO2: 250−21 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,6−3,8 l/100 
km. Emisijska stopnja: EURO 6. 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. Akcija velja za vozila na 
zalogi in nova naročila do 31.03.2021. Akcija ne velja za električna vozila. 
Slike so simbolne. *Vir: Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za osebna 
motorna vozila, statistika prvič registriranih vozil 2014-2020.

V zimsko idilo naj vas 
zapelje najljubše vozilo

VW_Oglas_Dealer_CMC12_137x198.indd   1 28/01/2021   11:10


