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GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

Lokalne volitve 2022
POROČILO

o izidu volitev župana Občine Gorje
Občinska volilna komisija Občine Gorje (OVK Gorje) je 

dne 25. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odbo-
rov pri ugotavljanju izida glasovanja na lokalnih volitvah za 
župana dne 20. 11. 2022, ugotovila sledeči volilni izid volitev 
za župana Občine Gorje:

I.
1.  Volilno pravico je imelo 2.296 volivcev.
2.  Skupaj je glasovalo 1.651 volivcev ali 71,91 % vseh volivcev, 

ki so imeli pravico voliti, od tega vseh 1.651 volivcev po 
volilnem imeniku, nihče s potrdilom upravne enote.

3.  Za volitve župana Občine Gorje je bilo oddanih 1.651 glaso-
vnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti 
volje volivca, je bilo 24 glasovnic neveljavnih.

4.  Kandidat pod zaporedno številko 1, Peter Torkar, je 
dobil 824 glasov, kar predstavlja 50,65 % oddanih velja-
vnih glasov. 

5.  Kandidat pod zaporedno številko 2, Janez Poklukar, je 
dobil 803 glasove, kar predstavlja 49,35 % oddanih velja-
vnih glasov. 

II.
Na podlagi ugotovitev iz prejšnje točke je bil na rednih 

lokalnih volitvah za župana dne 20. novembra 2022 za župa-
na Občine Gorje izvoljen:

Peter Torkar, Podhom 41 a, 4247 Zgornje Gorje.
 » Predsednica OVK GORJE Tina Urevc,  

univ. dipl. prav., univ. dipl. soc., l.r.
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Spoštovane Občanke  
in Občani,

naj najprej izrečem iskreno 
zahvalo vsem, ki ste se udeležili 
lokalnih volitev, in vsem, ki ste 
svoj glas namenili meni ter s tem 
izkazali zaupanje in podporo na-
šemu delu za nadaljnja štiri leta. 
Tokratna visoka udeležba je od-
raz tega, da nam ni vseeno, kje in 

kako živimo, da nam ni vseeno, kakšen bo naš domači kraj. 
Obdobje volilne kampanje je pokazalo, da smo se prav 

vsi kandidati zavzemali za podobne projekte, da smo bili 
vsi obrnjeni v isto smer in da vsi želimo za Gorje le naj-
boljše in le napredek. Na usklajevalnem sestanku z novo-
izvoljenimi svetnicami in svetniki, ki sem ga sklical v za-
dnjem tednu novembra, sem začutil pozitivno energijo za 
soustvarjanje novih načrtovanih projektov. Glavni med 
njimi so obnova magistralnega vodovoda, nov Gorjanski 
dom in vrtec ter nadaljevanje začetih projektov, kjer se 
je izvedba zaradi prihajajoče zime prestavila v naslednje 
leto. Želel bi se zahvaliti za potrpežljivost vsem, ki živi-
jo ob gradbiščih in ki so odstopili zemljišče za izpeljavo 
projektov za javni interes popolnoma vseh nas Gorjank 
in Gorjancev. 

Posebno zahvalo bi rad izrekel sestavi občinskega sve-
ta v pravkar minulem mandatu. Sodelovanje večine njih 
se je odrazilo v uspešnosti številnih izpeljanih projektov, 
ki so izboljšali standard življenja vseh občank in obča-
nov. Tudi v prihajajočem mandatu nas čakajo veliki izzi-
vi, veliki projekti. Verjamem v pozitivno energijo, visoko 
stopnjo odgovornosti vseh svetnic in svetnikov, ki so bili 
izvoljeni na volitvah, s katerimi bomo nadaljevali zasta-
vljeno pot uspeha Občine Gorje na vseh področjih. 

Vabljeni na decembrske kulturne in športne priredi-
tve v naši bližnji in daljni okolici. Stiskajmo pesti za naše 
uspešne športnike. Anja Mandeljc, Eva Urevc, Miha Ličef 
in Miha Dovžan čutijo našo podporo in tudi zaradi nje ni-
zajo svoje uspehe. 

Naj praznične lučke zagorijo, obdarimo se z lepimi be-
sedami, ki nam bodo olepšale decembrske dni. Pojdimo 
peš po varnih gorjanskih poteh, obiščimo vadbene kozol-
ce in se srečujmo v sreči, radosti, lepoti in prijateljstvu. 
Namesto posedanja pred televizorjem si privoščimo in 
zaužijmo sveži zrak in energijo, ki jo bomo nabirali na 
vseh poteh po naši najlepši občini. Prijetne decembrske 
dni vam želim!

 » Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana 
Purkart;  Člani časopisnega sveta: Marjan Zupan, Tina Kosi, 
Valentina Žemva, Mojca Pečar. Lektoriranje: Mateja Erman 
Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nak-
ladi 1.230 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribu-
cija: Pošta Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
Zgornje Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30;  
e-mail: info@antus.si

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

Pojasnilo glede izida decembrske številke 
glasila Gorjanc

Zaradi nepričakovanih tehničnih in kadrovskih za-
pletov pri pripravi decembrske številke občinskih novic 
Gorjanc ni bila možna priprava glasila z datumom napo-
vedanega izida 8. 12. 2022.

Izid decembrske številke je bil zamaknjen na 22. 12. 2022. 
Rok za oddajo prispevkov je bil podaljšan do 15. 12. 2022. 

Obvestilo je bilo objavljeno na spletni strani in Face-
book profilu Občine Gorje. 

Zahvaljujemo se za vaše razumevanje,
 » Časopisni svet občinskega glasila

župan Občine Gorje ter prejšnja in nova sestava 
Občinskega sveta Občine Gorje Vam želimo uspešno in 
zdravo leto 2023!

Vzemite si čas zase in za svoje bližnje. Ne varčujte z 
nasmehi in prijaznimi besedami. 

Sprejmite pohvale, ker si jih zaslužite. Radi se imejte 
in svet vas bo imel rad!

Spoštovane bralke in bralci gorjanskih 
občinskih novic,

PRIJETNE PRAZNIKE!

Vse dobro!
Božični prazniki in novo leto prihaja, nam zdravja, 

sreče in veselja želi, pozabimo vse pretekle skrbi in mi-
slimo na dobre in pozitivne stvari. 

Društvo upokojencev Gorje svojim članom želi mirne 
božične praznike, zdravo in veselo leto 2023.  Voščilo je na-
menjeno tudi vsem občanom Občine Gorje z željo, da se vsi 
že upokojeni občani pridružite društvu in s tem prispevate k 
dobremu delu društva.

 » Danijela Mandeljc, predsednica DU Gorje
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LOKALNE VOLITVE 2022

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Gorje

Lokalne volitve 2022

Občinska volilna komisija Občine Gorje (OVK Gorje) 
je na seji, dne 25. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na lo-
kalnih volitvah v občinske svete dne 20. 11. 2022, ugoto-
vila sledeči volilni izid volitev za člane Občinskega sveta 
Občine Gorje:

I.
VOLILNA ENOTA ŠT. 1
V volilni imenik je bilo vpisanih 428 volivcev
Na volišču je glasovalo  315 volivcev – 73,60 %
Predčasno je glasovalo  18 volivec         
Po pošti je glasovalo  0 volivcev   
S potrdilom je glasovalo  0 volivcev
Oddanih je bilo   333 glasovnic 
Neveljavnih je bilo  3 glasovnice 
Veljavnih je bilo   330 glasovnic

Posamezni(-e) kandidati(-ke) so dobili(-e) naslednje 
število glasov:

VOLILNA ENOTA ŠT. 3
V volilni imenik je bilo vpisanih 378 volivcev
Na volišču je glasovalo  261 volivcev – 69,05%
Predčasno je glasovalo  11 volivcev         
Po pošti je glasovalo  3 volivci   
S potrdilom je glasovalo  0 volivcev
Oddanih je bilo   275 glasovnic 
Neveljavnih je bilo  3 glasovnice
Veljavnih je bilo    272 glasovnic

Posamezni(-e) kandidati(-ke) so dobili(-e) naslednje 
število glasov:Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Janez Kolenc 154 27,80

3 Bernarda Ferjan dr. 
med. 147 26,53

4 Pavel Jakopič 100 18,05

2 Anže Urevc 94 16,97

6 Urban Mulej 35 6,32

5 Kristl Ogris 24 4,33

VOLILNA ENOTA ŠT. 2
V volilni imenik je bilo vpisanih 414 volivcev
Na volišču je glasovalo  274 volivcev – 66,18 %
Predčasno je glasovalo  5 volivcev         
Po pošti je glasovalo  2 volivca   
S potrdilom je glasovalo  0 volivcev
Oddanih je bilo   281 glasovnic 
Neveljavnih je bilo  6 glasovnic 
Veljavnih je bilo   275 glasovnic

Posamezni(-e) kandidati(-ke) so dobili(-e) naslednje 
število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

6 Tadeja Kvas Majer 131 28,60

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

3 Matej Poklukar 115 24,78

1 Janez Jan 98 21,12

7 Nika Vindišar 92 19,83

6 Primož Pretnar 90 19,40

4 Thomas Černe 26 5,60

2 Ivan Potočnik 25 5,39

5 Marija Zupan 18 3,88

VOLILNA ENOTA ŠT. 4
V volilni imenik je bilo vpisanih 405 volivcev
Na volišču je glasovalo  259 volivcev – 63,95 %
Predčasno je glasovalo  46 volivcev         
Po pošti je glasovalo  0 volivcev   
S potrdilom je glasovalo  0 volivcev
Oddanih je bilo   305 glasovnic 
Neveljavnih je bilo  3 glasovnice
Veljavnih je bilo   302 glasovnic

Posamezni(-e) kandidati(-ke) so dobili(-e) naslednje 
število glasov:

1 Matjaž Slivnik 105 22,93

2 Ivan Ratek 85 18,56

4 Janez Šoklič 83 18,12

5 Aleš Žemva 42 9,17

3 Alenka Kokalj 12 2,62
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II.
Na podlagi ugotovitev iz prejšnje točke so bili na 

rednih lokalnih volitvah v občinski svet dne 20. no-
vembra 2022 za člane(-ice) Občinskega sveta Občine 
Gorje izvoljeni(-e):

• Janez Kolenc, Krnica 25, 4247 Zgornje Gorje,

• Bernarda Ferjan, Krnica 24, 4247 Zgornje Gorje,

• Tadeja Kvas Majer, Zgornje Gorje 12 a, 4247 
Zgornje Gorje,

• Matjaž Slivnik, Zgornje Gorje 7 e, 4247 Zgornje 
Gorje,

• Matej Poklukar, Poljšica pri Gorjah 13, 4247 
Zgornje Gorje,

• Janez Jan, Višelnica 5, 4247 Zgornje Gorje,

• Katarina Jakopič Branc, Spodnje Gorje 236, 4247 
Zgornje Gorje,

• Tomaž Bergant, Spodnje Gorje 223, 4247 Zgornje 
Gorje,

• Zdenka Repe, Spodnje Gorje 40, 4247 Zgornje 
Gorje,

• Danijela Mandeljc, Spodnje Gorje 22, 4247 
Zgornje Gorje,

• Matjaž Zalokar, Podhom 17 a, 4247 Zgornje Gorje

 » Predsednica OVK GORJE Tina Urevc,  
univ. dipl. prav., univ. dipl. soc.

VOLILNA ENOTA ŠT. 5
V volilni imenik je bilo vpisanih 413 volivcev
Na volišču je glasovalo  247 volivcev – 59,81 %
Predčasno je glasovalo  16 volivcev         
Po pošti je glasovalo  1 volivec         
S potrdilom je glasovalo  0 volivcev
Oddanih je bilo   264 glasovnic 
Neveljavnih je bilo  6 glasovnic 
Veljavnih je bilo   258 glasovnic

Posamezni(-e) kandidati(-ke) so dobili(-e) naslednje 
število glasov:

VOLILNA ENOTA ŠT. 6
V volilni imenik je bilo vpisanih 258 volivcev
Na volišču je glasovalo  186 volivcev – 72,09 %
Predčasno je glasovalo  7 volivcev         
Po pošti je glasovalo  0 volivcev  
S potrdilom je glasovalo  0 volivcev

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

4 Matjaž Zalokar 97 51,60

2 mag. Mojca (Marija) 
Kozomara 42 22,34

1 Rok Peterman 42 22,34

3 Mihaela Zalokar 7 3,72

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 Zdenka Repe 135 31,76

4 Danijela Mandeljc 84 19,76

5 Teja Zrim 76 17,88

3 Klemen Kraigher 66 15,53

2 Sebastijan Slivnik 64 15,06

Oddanih je bilo   193 glasovnic 
Neveljavnih je bilo  5 glasovnic 
Veljavnih je bilo   188 glasovnic

Posamezni(-e) kandidati(-ke) so dobili(-e) naslednje 
število glasov:

Pojasnilo Občinske volilne komisije o odločitvi glede ugovorov na 
izvedbo lokalnih volitev

Širša javnost je že bila seznanjena, 
da je Občinska volilna komisija Občine 
Gorje (v nadaljevanju OVK) dne 23. 11. 
2022 obravnavala dva ugovora, vezana 
na izvedbo lokalnih volitev. V ugovoru 
kandidata za župana Janeza Poklu-
karja (v nadaljevanju pritožnik) so bili 

navedeni očitki glede nepravilnosti 
pri glasovanju na voliščih oziroma pri 
delu volilnih odborov (v nadaljevanju 
VO) in nepoštenosti volitev. Predstav-
nik kandidature Lenart Papler (SDS) 
je očital nepravilnosti pri delu volilnih 
organov (odborov). Oba sta zahtevala 

razveljavitev lokalnih volitev, izvede-
nih 20. 11. 2022: prvi v delu županskih, 
drugi se je zavzemal za razveljavitev 
celotnih volitev. 

OVK je na podlagi večurne obrav-
nave oba ugovora in zahtevi za ponov-
ni razpis volitev zavrnila. Nemudoma 

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

4 Katarina Jakopič Branc 100 20,12

1 Tomaž Bergant 98 19,72

3 Maja Ošlaj 86 17,30

7 Klemen Lah 69 13,88

5 Zoran Kobal 67 13,48

6 Urban Dolenc 51 10,26

2 Leopold Taler 26 5,23
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po zaključku njene seje je bila širša 
javnost s strani pritožnika obveščena, 
da pravnega sredstva zoper njeno od-
ločitev ne namerava vložiti. Temu je 
bilo dodano še, da so bile ugotovljene 
nekatere napake. Povzeta izjava ima 
lahko posledice na javno zaupanje v 
delo VO, zato se je dolžna OVK nanjo 
odzvati s pojasnilom, da gre za subjek-
tivno oceno pritožnika in njegova zatr-
jevanja, ki so bila v okviru skrbne in ve-
stne presoje vseh dejanskih in pravnih 
okoliščin ovržena kot neutemeljena. V 
nadaljevanju OVK javnosti predstavlja 
svoje ugotovitve in nekatere poudarke 
iz sklepa o zavrnitvi ugovora.

Stališče pritožnika, da je član VO 
ravnal nerazumno, ker volilnega gradi-
va ni prepustil v hrambi nepooblašče-
ne osebe, se je izkazalo za neprepričlji-
vo. Glede na odgovornost, ki jo nosi, bi 
bilo nerazumno in neskrbno, če bi ga. 
OVK je ocenila, da osebno varovanje 
glasovnic s strani VO predstavlja višjo 
stopnjo skrbnosti in manjšo možnost 
zlorab kot njihova hramba s strani ose-
be, ki ni član volilnega organa. Prito-
žnik je zlorabo s strani člana VO zgolj 
predpostavljal, kar pa za razveljavitev 
volitev ne zadostuje.  

Pritožnik je VO očital tudi nepra-
vilno presojo neveljavnosti glasovnic. 
Ob štetju in presoji glasov so bili na 
vseh voliščih prisotni zaupniki kan-
didatov, najmanj dva pa tudi po pet 
na posamezni volilni odbor. Pritožnik 
je za nadzor dela sedmih VO skupaj 
priglasil 11 zaupnikov, ki so sodelovali 
tudi pri presoji ugotavljanja izida vo-
litev na vseh voliščih. V primeru treh 
volišč sta pri ugotavljanju izida sode-
lovala po dva njegova zaupnika. Zakon 

sicer kandidatom dovoljuje prisotnost 
enega zaupnika na volišče. Skupno 40 
zaupnikov, ki so nadzorovali delo VO, 
na volilno nedeljo na njihovo delo in 
ugotovitev rezultata ni imelo nobenih 
ugovorov. Pravilnost presoje neveljav-
nih glasovnic je pred vnosom rezulta-
tov v računalniški sistem ob prisotno-
sti predsednikov VO opravila OVK, 
katere delo so spremljali predstavniki 
kandidatur (njihovo število se ne nava-
ja, ker so ti poljubno prihajali in odha-
jali v sejno sobo). Ob izkazani večfazni 
kontroli je OVK očitke o nepravilni 
presoji neveljavnosti zavrnila, prav 
tako pa tudi zahtevo za ponovno štetje 
neveljavnih glasovnic. 

Za presojanje očitanih nezakonito-
sti volilne kampanje OVK ni pristojna, 
je pa ocenila, da volilni odbori na dan 
volitev niso bili dolžni odstranjevati 
plakatov volilne kampanje. Ti se niso 
nahajali na zgradbah volišč ali na pro-
storu pred voliščem, ampak na zaseb-
nih zemljiščih in objektih v okolici. 
Zavrnitev ugovora je v tem delu obra-
zložena z več argumenti. Temeljni med 
njimi je, da bi člani VO v resnici proti-
pravno delovali, če bi na način, kot ga 
od njih zahteva pritožnik, posegali v 
zasebno last. Iz istih razlogov je bil za-
vrnjen tudi ugovor predstavnika kan-
didature SDS, Lenarta Paplerja, ki je 
z enakim očitkom zahteval ponovitev 
celotnih volitev. 

Pritožnik trditev o nepravilnosti 
in njihovem bistvenem vplivu na izid 
volitev ni uspel trditveno in doka-
zno podkrepiti. OVK pa se je morala 
soočiti z dejstvom, da so bili dvomi v 
poštenost izvedenih volitev že javno 
izpostavljeni. Glede na resnost pri-

tožnikovih očitkov, ki je namigoval 
na nezakonitost volitev in prirejanje 
volilnih izidov, se je OVK odločila pri-
stopiti k preverjanju volilnega izida, 
kot so ga ugotovili VO. S tem je želela 
presoditi utemeljenost zatrjevanega 
dvoma in nezaupanja v delo volilnih 
organov, ki so ga ugovorne navedbe 
že vzbudile pri volivcih Občine Gor-
je, bile pa sporočene tudi medijem na 
nacionalni ravni. Kontrolni pregled, ki 
ga je izvedla OVK, je pokazal popolno 
ujemanje volilnega izida s tistim, ki so 
ga predhodno ugotovili volilni odbori. 
Prav tako je bilo ugotovljeno, da se šte-
vilo volivcev, ki so se volitev udeležili, 
ujema s številom oddanih glasov. Pre-
gled avtentičnosti glasovnic, ki so bile 
žigosane z originalnim žigom OVK, ne 
daje podlage za zaključek, da bi bile ka-
korkoli zmanipulirane. Namigovanja 
pooblaščenca pritožnika o podobno-
stih posameznih podpisov v volilnih 
imenikih, ki jih širi tudi v javnosti, so 
bila dokazno nepodprta. Do teh trdi-
tev, ki so ostale na ravni špekulacij, se 
OVK ne opredeljuje, meni pa, da nji-
hovo dokazno nepodprto apliciranje v 
javnost posega v čast in dobro ime čla-
nov volilnih odborov, sploh ob dejstvu, 
da je bilo njihovo delo pod drobnogle-
dom zaupnikov kandidatov. 

Na podlagi skrbne presoje vseh re-
levantnih dejanskih okoliščin je OVK 
presodila, da VO nepravilnosti ni mo-
goče očitati. OVK se je njihovim članom 
že javno zahvalila za njihovo delo, ob tej 
priliki pa izraža upanje, da bodo izkaz 
dolžnega spoštovanja prejeli tudi s stra-
ni posameznikov, ki so v širši javnosti 
vzbudili dvom v njihovo poštenost. 

 » Občinska volilna komisija Občine Gorje

Spoštovane Gorjanke in Gorjanci!
V zadnjih dveh mesecih smo v ob-

čino pripeljali sveže razmišljanje o 
prihodnjem razvoju občine, sodelova-
nju med in z občani, poslušanju drug 
drugega in povezovanju različnih idej 
ter mišljenj. Z ekipo smo delali zavze-
to, korektno, pogumno in ambiciozno. 
V kraj smo prinesli svežo energijo, po-
zitivno retoriko, kulturni dialog, ide-
je, znanje in izkušnje. S predlaganimi 
projekti, v programu Liste Janeza Po-
klukarja, smo skozi tematske sestan-
ke z vami, občani, nastavili temelje za 
razvoj občine. Verjamemo, da lahko s 
takšnim pristopom skupaj razvijamo 
občino za boljši jutri vseh nas, za bolj-
šo kakovost življenja, zate in zame, za 
vsakega občana.

Da je takšen pristop pravi in da je 
to priložnost za občino, ste prepozna-
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li tudi Gorjanke in Gorjanci, ki ste se 
volitev udeležili v skoraj še enkrat ve-
čjem številu kot na katerih koli drugih 
lokalnih volitvah v samostojni Občini 
Gorje. Lokalnih volitev, v primerjavi s 
prejšnjimi volitvami, ko je bila udelež-
ba 42 %, se je tokrat udeležilo skoraj 72 
% volilnih upravičencev. 

Gorjanke in Gorjanci ste nas za delo 
nagradili, hkrati pa izrazili jasno željo, 
da si želite svežih idej.

Sedaj je čas, da pričnemo z delom 
in izvajanjem programa, ki smo ga pri-
pravili skupaj z vami. 

Verjamemo, da bomo z medse-
bojnim sodelovanjem, medsebojnim 
spoštovanjem, kulturnim dialogom in 
spoznanjem, da je prišel čas za prepo-
trebne spremembe, skupaj zapisali vi-
zijo Gorij, ki bo temeljila na varovanju 

in ohranjanju narave, lokalni pridelavi 
hrane, umiritvi prometa, zagotavljanju 
trajne mobilnosti, ohranjanju tradici-
je, obnovi in izgradnji nove infrastruk-
ture, v okolju, prijaznim za mlade in 
stare, na spremembah, ki bodo omo-
gočile sodobno podjetništvo in zelena 
delovna mesta, na način, da nihče ne 
bo ostal sam.

V prvi vrsti bomo obljubo, ki smo 
vam jo dali skozi program, v največji 
možni meri uresničevali. Projekti, ki 
so v našem programu, so uresničljivi 
in njihova izvedba bo za Občino Gor-
je pozitiven prispevek za kakovostno 
življenje v občini. Od vodstva občine 
pričakujemo korektno sodelovanje. 
Pričakujemo tudi transparentno se-
znanjanje občanov o predlogih projek-
tov, kdo je predlagal in podprl predlog. 
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Na uvodnem sestanku članov ob-
činskega sveta in župana je bilo dogo-
vorjeno, da se bodo seje občinskega 
sveta snemale in prenašale v živo pre-
ko televizije Bled in interneta. To smo 
tudi zapisali in obljubili v našem pro-
gramu. Vsi svetniki in župan smo poda-
li soglasja za tako snemanje. Prva seja 
občinskega sveta je bila tako že prena-
šana v živo in s tem je realizirana prva 

točka iz programa Janeza Poklukarja.
Iskrena hvala vsem, ki ste nas in 

naša prizadevanja podprli ter nam dali 
svoj glas.

V želji po nadaljnjem sodelovanju 
in medsebojni podpori vas vabimo, da 
nam in našim aktivnostim sledite na 
www.listajanezapoklukarja.si, Facebo-
oku in Instagramu. Ob tej priložnosti 
želimo vsem lepe in mirne prihajajoče 

praznične dni, v letu 2023 pa predvsem 
zdravja in osebne sreče!

Srečno!
Lepo vas pozdravljamo:
 » Janez Poklukar, Bernarda Ferjan, Anže 

Urevc, Tadeja Kvas Majer, Matjaž Slivnik, 
Janez Jan, Matej Poklukar, Tomaž Ber-

gant, Klemen Lah, Teja Zrim, Sebastijan 
Slivnik in Mojca Kozomara

LOKALNE VOLTIVE 2022, AKTUALNO

Pobuda svetnikov Liste Janeza Poklukarja
V javnih občilih slišimo namere o 

reorganizaciji službe nujne medicin-
ske pomoči (v nadaljevanju NMP) v 
Sloveniji. V Listi Janeza Poklukarja 
ne poznamo konkretnega predloga o 
reorganizaciji službe NMP in se bomo 
nanj odzvali, ko bo v javni obravnavi. 
Se pa v javnih občilih, v okviru reor-
ganizacije, omenja tudi ukinitev ekipe 
NMP na Bledu, ki pokriva področje ob-
čin Gorje, Bled in Bohinj. 

Že sedaj poudarjamo, da delimo 
mnenje in stališče direktorja ZD Bled 
mag. Leopolda Zonika, da bi bil pre-
vzem nujne medicinske pomoči ob so-
botah, nedeljah in ponoči, s strani ur-
gentnega centra ob Splošni bolnišnici 
Jesenice, strokovno neutemeljen in 

zgrešen.  Izgubljene minute predsta-
vljajo most med življenjem in smrtjo, 
zato se ne sme narediti koraka nazaj.

V Listi Janeza Poklukarja si bomo 
skupaj z vodstvom ZD Bled prizade-
vali, da se zdravstvena oskrba v Gorjah 
in na celotnem območju delovanja ZD 
Bled krepi, ne pa slabi.

Prav tako smo županu g. Petru 
Torkarju poslali pisno pobudo, da se v 
okviru pogovorov, pobud in stališč za-
vzema:

- za zagotavljanje enake dostopno-
sti prebivalcev do nujne medicinske 
pomoči, tako na podeželju kot v mestih 
blizu urgentnih centrov, saj je pri re-
ševanju življenja najpomembnejši čas 
prihoda do pacienta;

- da je treba pri načrtovanju NMP 
upoštevati razgibanost terena, razpr-
šenost prebivalstva (Bled–Ukanc 40 
min), težje dostopna področja, slabe 
prometne povezave, prometne zastoje 
(zaradi rekonstrukcij cest in prome-
tnih konic v času turističnih konic), 
podvojitev prebivalstva v času turi-
stične sezone, smučarska središča, 
nesreče v gorah, adrenalinske športe, 
nesreče pri delu v gozdu (velik delež 
gozdnih površin in posledično več dela 
v gozdu na težko dostopnih in strmih 
območjih);

- za ohranitev NMP ZD Bled, kajti 
odzivni čas se z Jesenic do Bleda po-
daljša še za dodatnih 20 minut.

 » Lista Janeza Poklukarja

Stalne aktivnosti župana na področju zdravstvene oskrbe  
za občane občine Gorje

Novica o ukinitvi dežurnih am-
bulant je razburila javnost in izzvala 
ogorčenje. Župan Peter Torkar je takoj 
7. decembra, ko je novica zaokrožila 
po medijih, nemudoma stopil v kon-
takt z direktorjem ZD Bled dr. Leopol-
dom Zonikom, direktorjem Zavoda za 
osnovno zdravstvo Gorenjske g. Ma-
tjažem Žura in direktorico razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske ga. Evo 
Štraus Podlogar ter predlagal urgen-

tni sklic sestanka županov Zgornje 
Gorenjske. Namen sestanka je uteme-
ljitev predlogov občin za povečanje sis-
tema zdravstvene oskrbe in ne zmanj-
šanje, kot je vlada v teh dneh javnost 
spravila v nepotreben stres. Župan si 
je vedno prizadeval za področje zdra-
vstva zagotoviti najvišji standard zdra-
vstvene storitve za občanke in občane 
Občine Gorje. Prizadevanja in visoka 
stopnja pomembnosti urejenega po-

dročja zdravstvene oskrbe je razvidno 
iz proračunskih investicij, vezanih na 
vlaganja občine Gorje v modernizaci-
jo opremljenosti ZD Bled in gradnjo 
prizidka, v katerem bodo dejavnosti 
zdravstvenega doma še razširjene. Z 
dosedanjimi vlaganji in napori je bil 
dosežen uspeh, ki se kaže s kvalite-
tnimi storitvami ZD Bled, za katerega 
investicijsko skrbi tudi občina Gorje. 
Verjamemo, da bodo predlogi, ki jih 
predlaga politika usklajeni v smeri 
naših želja in upravičenih pričakovanj 
občank in občanov.

Župan Peter Torkar si tudi tokrat, kot 
že leta 2015, ko je takratna vlada želela 
poseči v spremembe zdravstvenega sis-
tema na popolnoma enak način, kot ga 
želi spremeniti sedanja, prizadeva ohra-
niti obstoječi sistem. Poleg tega stremi 
k izboljšanju kvalitete in dostopnosti 
zdravstvenih storitev in se stalno aktiv-
no vključuje v podajanje predlogov in 
sprememb za dobro storitev, ki je bistve-
nega pomena za zdravo in zadovoljno 
družbo. Verjamemo v uspešna pogajanja 
in usklajevanja tudi ob tokratnih napo-
vedanih spremembah.

 » Občina Gorje
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Obisk predsednika Pahorja v soteski Vintgar

Prijetno presenečenje smo v Turističnem društvu Gorje 
v tem mesecu doživeli s strani Urada predsednika Republike 
Slovenije. 

V TD Gorje smo ob visokem jubileju, ki se obeta priho-
dnje leto, ko bo minilo 130 let od prvega odprtja soteske 
Vintgar, načrtovali, da bi na primernejši način zaznamovali 
spomin na najbolj zaslužnega moža, ki je povezan z imenom 
soteske Vintgar, to je Jakob Žumer. 

S tem namenom smo se že pripravljali na zamenjavo 
spominske plošče, ki jo je tedanji gradbeni odbor postavil 
na čast in v spomin Žumru. Obstoječa plošča, ki ni bila več 
izvirnik, je bila v slabem in neuglednem stanju. Ob iskanju 
možnosti in primernosti, tako v materialnem kot oblikov-

nem smislu, so nas okoliščine napeljale k bronasti plošči. 
Želeli smo ohraniti izviren napis, zaradi predstavnosti pa 
smo obiskovalcem želeli ponuditi možnost, da bi se seznani-
li s podobo moža, ki je za sotesko Vintgar tako zelo pomem-
ben. Kipar Matjaž Štine je po predlogi dveh fotografij Žumra 
izdelal obrazni profil, za katerega verjamemo, da odseva duh 
in podobo Žumra. V livarni Hedl iz Griž, kjer so nam pred 
dvema letoma izdelali kipec sv. Barbare, ki je umeščen v ga-
lerijah Pokljuške soteske, pa so dokončno oblikovali ploščo 
in jo tudi odlili. Plošča, kot rečeno, ohranja izviren zapis v 
slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer smo ohranili tudi 
dimenzije spominske plošče.

Prav v času priprav na odlitek spominske plošče pa so 
nas v TD Gorje kontaktirali tudi iz Urada predsednika RS, ki 
si je ob zaključevanju svojega mandata želel ogledati sotesko 
Vintgar. Prav zaradi napovedanega obiska predsednika smo 
priprave nekoliko pospešili, saj si je predsednik za obisk iz-
bral 16. november.

Dogodka zaradi omejenosti prostora lokacije nismo 
predhodno promovirali. Celoten dogodek, vključno s pri-
hodom predsednika na prizorišče in svečanim odkritjem 
spominske plošče ter kulturnim programom, si zainte-
resirani lahko ogledajo na: https://www.youtube.com/
watch?v=I7FJdaYZKBM&t=1s.

Po nagovorih predsednika TD Gorje g. Janeza Poklukar-
ja in g. Boruta Pahorja sta govorca ploščo tudi slovesno od-
krila, po nagovoru jo je, tako kot se tudi spodobi, blagoslovil 
domači župnik dr. Matej Pavlič, k slovesnosti trenutka pa so 
pripomogli še pevci kvinteta Vintgar z Blejske Dobrave in T. 
Bregant z recitacijami.

V Turističnem društvu Gorje si obisk predsednika Pa-
horja, ki se je o urejenosti soteske in skrbi zanjo izrazil zelo 
pohvalno, štejemo v veliko čast in priznanje. Dogodek in pri-
sotnost predsednika države ob odkritju spominske plošče 
bo seveda v društveni kroniki našel posebno mesto, spomi-
njali se ga bomo z veseljem in ponosom. 

 » Tomaž Bregant, TD Gorje

Nove rekreacijske in igralne površine v Gorjah
V občinskem glasilu smo že pisali o urejanju novih rekre-

acijskih površin v obliki vadbenih kozolcev. Večina vas je že 
opazila nove pridobitve na treh lokacijah; nad igriščem ob 
Gorjanskem domu, ob pešpoti ob glavni cesti Spodnje Gor-
je–Zgornje Gorje ter na otroškem igrišču v Spodnjih Gorjah 
ob novem pump tracku. Poleg tega smo uredili novo otroško 
igrišče v Krnici s tremi igralnimi elementi. Igrišče se naha-

ja nad cesto ob Radovni, levo čez most v Krnici. Vsebina na 
vseh lokacijah je potrebna še manjših dodelav. Do spomladi, 
ko bo čas primeren za uporabo, bo vse nared. Takrat bomo 
tudi z dogodkom obeležili nove pridobitve in površine ura-
dno predali v uporabo. Kljub temu je uporaba varna že sedaj 
in na voljo vsem zainteresiranim. Veliko užitkov želimo! 

 » Martina Hribar Brus
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Delo koordinatorke socialne aktivacije na CSD Gorenjska
V novembru so se na centrih za so-

cialno delo zaposlili koordinatorji so-
cialne aktivacije, ki so bili predhodno 
del pilotnega projekta Socialna aktiva-
cija, financiranega s strani Evropske-
ga socialnega sklada in Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 

Socialni aktivatorji delujejo na ce-
lotnem območju CSD Gorenjska, tudi 
na enoti Radovljica.

Koordinatorka v projektu social-
ne aktivacije aktivno sodeluje s stro-
kovnimi delavkami CSD Gorenjska, 
svetovalkami na Zavodu RS za zapo-

slovanje, izvajalci programov socialne 
aktivacije in drugimi lokalnimi orga-
nizacijami. Namen prehoda koordina-
tork na centre za socialno delo je po-
nuditi podporo pri celostni obravnavi 
dolgotrajno brezposelnih oseb, dolgo-
trajnih prejemnikov denarne socialne 
pomoči ter oseb s kompleksnimi soci-
alnimi situacijami. 

Delo z osebami poteka v tesnem so-
delovanju z lokalnim okoljem, z name-
nom aktivnega vključevanja oseb v do-
mače okolje. Individualno delo poteka 
v okviru socialnovarstvene storitve 
Osebna pomoč. Vsak posameznik pa se 

lahko vključi tudi v skupinsko pomoč. 
Skupine so namenjene pridobivanju 
znanj in veščin, ki bodo posamezniku 
pomagale pri lažjem prehodu na trg 
dela ter bodo pripomogle k izboljšanju 
njegove osebne situacije. Osebe, ki do 
storitev centra težje dostopajo zaradi 
osebnih stisk ali odročnosti prebivali-
šča, bodo imele možnost udeležbe v ak-
tivnostih v svojem lokalnem okolju ali 
na svojem domu, saj je del nalog koor-
dinatorke tudi socialno delo na terenu. 

 » Urška Jesenovec, CSD Gorenjska,  
enota Radovljica

Ledinska imena so pomemben del naše dediščine

Planina Zgornji Kozjek na Mežakli, leto 1968 (vir: Gorenjski muzej, 
foto Anka Novak)

Z ledinskimi imeni so naši predniki poimenovali svoj ži-
vljenjski prostor, da so se v njem znašli. Treba je bilo jasno 
povedati, kam gre gospodar kosit, kam naj otroci ženejo živi-
no, kje raste največ borovnic, kje so jagri ustrelili gamsa in kje 
se otroci zberejo za popoldansko igro. Danes se pomen imen 
s spremembami v načinu življenja in ob vedno manjši odvi-
snosti in povezanosti ljudi z naravo izgublja, zato tudi imena 
tonejo v pozabo. Najpomembnejša še živijo, tista najmanjša, 
ki lahko poimenujejo le nekaj metrov veliko območje, pa iz-
ginjajo v pozabo. Zaradi tega je Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske ob financiranju Občine Gorje pričela z zbiranjem 
imen v gorjanski občini. V prvem koraku je bilo zbiranje osre-
dotočeno na območje katastrskih občin Podhom in Spodnje 
Gorje. S pomočjo domačinov je bilo zbranih več kot 210 do-
mačih poimenovanj za travnike, polja, pašnike, gozdove, po-
toke, druge naravne pojave ter objekte v prostoru. Tako so 
imena zbrana na območjih od Petelina na Mežakli do Sebenj 
med Podhomom in Zasipom. Večine med njimi ni na uradnih 
zemljevidih, temveč živijo le med ljudmi.

Imena so zbrana na tiskanem zemljevidu, z januarjem 
pa tudi v geografskem pregledovalniku na spletnem porta-
lu www.ledinskaimena.si. Tiskani zemljevid domačini in vsi 
drugi zainteresirani lahko brezplačno prevzamejo na Občini 
Gorje in v Knjižnici Gorje. Na zemljevidu so vsa imena zapi-
sana v narečju, saj bodo le v domačem govoru ohranila svojo 
pristno podobo. Torej zemljevid ni namenjen samo obisko-
valcem, temveč predvsem domačinom, da bodo z njim ohra-
nili in obudili imena, ki so del bogate slovenske nesnovne 
kulturne dediščine.

 » Klemen Klinar, RAGOR

Delovna jesen Rdečega križa Gorje
V septembru smo ponovno začeli z 

merjenjem kostne gostote, nadaljevali 
pa z merjenjem sladkorja in krvnega 
tlaka, udeležencev meritev pa je bilo 
žal malo. Organizirali smo predava-
nje na temo prve pomoči pri padcih, 
pregretju in opeklinah. Naučili smo se 
tudi, kako ravnati pri zamašenih dihal-
nih poteh. Udeležba je bila tokrat veli-
ka. Pri svojem delu zelo dobro sodelu-
jemo s civilno zaščito. 

Sredi oktobra smo skupaj z Dru-

štvom upokojencev Gorje organizirali 
srečanje starejših občanov v Gorjan-
skem domu. Prišli so tudi iz Doma dr. 
Janka Benedika. Lepo je bilo videti 
njihove nasmejane obraze. Za dobro 
vzdušje sta poskrbela Gaber in Matej 
z igranjem na harmoniko, naše goste 
sta pozdravila tudi župan in gospod 
župnik. Skupaj smo tudi zapeli.  Hvala 
Zdenki za prevoz ter Kseniji in Meri za 
nesebično pomoč, ki jo nudita našim 
upokojencem v domu. Iskrena hvala 

vsem, ki ste pomagali, da smo lahko 
srečanje izvedli. Konec novembra je 
slavila naša najstarejša občanka Peteli-
nova Marica, ki je praznovala 101 leto. 
Iskrene čestitke! 

Bliža se konec leta, zato vsem sku-
paj želimo lepe, mirne in vesele pra-
znike. Preživite jih v krogu svojih naj-
bližjih. Spoštujmo drug drugega in si 
pomagajmo.

 »  KORK Gorje 
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Projekt KUHAM DOMAče
V letu 2022 smo v občinah Bled 

in Gorje izvedli skupno 10 delavnic. 
Občini sta se letos pridružili projektu 
KUHAM DOMAče, zato smo v začetku 
leta intenzivno iskali deležnike, nabor 
jedi in lokacij za izvedbo kuharskih de-
lavnic. Dokaj hitro smo prišli do dveh 
društev, ki si, kot smo opazili, že v svo-
jem poslanstvu uspešno prizadevata 
za ohranjanje (prehranske) kulturne 
dediščine naših krajev. To sta Društvo 
žena in deklet na vasi občin Bled in 
Gorje ter KUD Zasip – aktiv žena 
Prgarija. 

Z Društvom podeželskih žena in 
deklet smo izvedli 4 delavnice: 
1.  Velikonočna delavnica: kvašeni 

ptički in barvanje pirhov – delavni-
ca na kmetiji Pazlar na Mlinem pri 
Bledu, 30. 3. 2022;

2.  Drobnjakovi ocvrtki in močnik 
– delavnica ob otvoritvi Medgen-
eracijskega centra Vezenine na 
Bledu, 10. 4. 2022; 

3.  Oženjeni žganci in kislo zelje – 
delavnica v Medgeneracijskem 
centru Vezenine na Bledu, 20. 10. 
2022;

4.  Makaroni in jabuka – delavnica v 
Medgeneracijskem centru Veze-
nine na Bledu, 17. 11. 2022.
 S KUD Zasip – aktiv žena Pr-

garija smo izvedli še dve delavnici, 
pri katerih je bila glavna sestavina 
suha hruška - prga: 
5.  Kruh prgovc  – delavnica v Med-

generacijskem centru Vezenine na 
Bledu, 15. 10. 2022;

6.  Prgina rolada – delavnica v Med-

generacijskem centru Vezenine na 
Bledu, 27. 10. 2022.
Vrhunec projekta v občinah Bled 

in Gorje je bil dogodek »Kulinarična 
izmenjava na Homu« (sklop 4 kuhar-
skih delavnic) v soboto, 28. 5. 2022. V 
okrepčevalnici Jurček pri Sv. Katarini 
nad Zasipom sta obe društvi združi-
li moči. Kot smo lani s tepko povezali 
lokalni skupnosti Rateč in Podbrezij, 
smo letos na Homu povezali lokalni 
skupnosti gorjanske in blejske občine. 
Članice KUD Zasip – aktiv žena Pr-
garija so izdelovale tepkine krapce in 
ohrovtove zvitke, članice društva po-
deželskih žena pa jurjevo kapo in pra-
ženec. S svojo prisotnostjo sta nas po-
častila tudi blejski župan in gorjanska 
podžupanja. 

 » Ambrož Černe, RAGOR

Sošolci letnika 1945
Minilo je že 70 let, odkar smo 

prvič stopili v šolske klopi leta 1952. 
V petek, 9. decembra, smo se zbrali 
desetič pri Kureju v Zasipu. Vsi smo 
še dosti aktivni in se zavedamo, da 
bomo vedno manj. Zapustili so nas 
dobri sošolci Jože Antonič, Franči-
ška Por, Jaka Repe, Jaka Polak, Pe-
ter Bizjak, Pavel Repinc, Sašo Volaj, 
Janez Tonejc in France Mandeljc 
(Kanada).

 » Mari Kalan

Miklavž na obisku
Deževno-sneženi dnevi so se napo-

vedovali za Miklavževo – in vremeno-
slovci se niso zmotili. Sveti Miklavž, 
angelčki, parkeljni in spremstvo so 
kljub hladnemu in mokremu vremenu 
v nedeljo, 4. 12., in ponedeljek, 5. 12., 
obiskali več kot 140 pridnih gorjanskih 
otrok v 80 družinah po 11 vaseh. Taka 
pridnost si pač zasluži obisk ne glede 
na vremenske razmere in to z nasme-
hom na obrazu ter toplo, spodbudno 
besedo. In seveda – darilo. Tisti malo 
manj pridni so poleg iger, Miklavža in 
pomaranč dobili še šibo kot opomin, 
da se do naslednjega leta še bolj po-
trudijo in ubogajo starše, stare starše, 
vzgojitelje in učitelje. Na koncu pa je 
sv. Miklavž v noči na torek »zrihtal« še 
sonce. Če ne drugega, da so se angelčki 
in parkeljni lahko posušili in pogreli, 
pa tudi da je lahko v nebesih posušil 
svojo opravo. Posebno premočena je 

bila po ponedeljkovem večeru, ko je 
med razgrajanjem parkeljnov besnela 
še nevihta.

Za konec pa je naročil, da za Gor-
janca napišem še tole: »Iskrena hvala 
vsem, ki ste pri mojem obisku otrok 
pomagali – Občini Gorje in župniji za 
darila in obveščanje, PGD in ŠD Gorje 
ter družini Jan za prevozna sredstva, 
mladim za pomoč pri organizaciji in 
izpeljavi, vsem dobrim ljudem za vsak 
topel čaj, prigrizek in pijačo, KD Gorje 
za pomoč pri obveščanju. Hvala star-
šem, da vzgajate dobre, pridne in na-
dobudne otroke, ki jih lahko vpišem 
v zlato knjigo. In hvala otrokom, da s 
svojo pridnostjo poskrbite, da se vsako 
leto vrnem v gorjanski kot. Vsem vam 
želim blagoslovljene božične prazni-
ke. Preživite jih z ljudmi, ki jih imate 
radi.«

 » Ana Čop
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Urejanje partizanskega pokopališča
Člani ZB in DU Gorje smo pred dnevom spomina na mrtve 

zopet poskrbeli za urejenost partizanskega pokopališča. Hvale-
žni smo fantom z Infrastrukture Bled, ki nam pri tem pomaga-
jo in posodijo orodje, pa seveda Občini Gorje za podporo. 

Najprej je treba pohvaliti Repetovega Jankota, ki je vse-
lej prvi pri delu in nam vsa leta posoja orodje za rezanje žive 
meje. Veseli smo, da se nam je pridružil Edi Torkar, ki mu za-
dnje dve leti pomaga in ima vedno s seboj tudi svoje orodje. 
Pavel Jakopič ima veliko zaslugo zato, da je Plečnikov spo-
menik zaščiten s posebnim premazom. Pančurjeva Marjana 
in Draga Koren ne zmoreta več pletja, vendar pa poskrbita, 
da smo obveščeni o akciji in nam pripravita in postrežeta 
okrepčilo. Danici Mandeljc vselej prepustimo vodenje in 
dogovore z občino in začudi nas, če se slučajno ne more ude-
ležiti akcije. Skoraj nikoli ne izostanejo: Marija Slivnik, kar 
4 Pavle – Jerič,  Černi,  Černe in  Zalokar, pa Slavko Zalokar, 
Draga in Franci Jakopič, Dani in Ivan Krničar, Dani Larisi, 
Dani Cerkovnik, Darinka Lipovec, Marjana Ambrožič, Mi-
lena Lukežič, Marija Ulčar, Marija Repe in Matijova Maj-
da. Pridružili so se nam tudi Mojca Ratek, Oskar in Anuška 
Mandeljc, Marjana Kraigher, Silva Jan in Jadranka Torkar 
ter vnukinji. Gotovo sem koga zgrešila, vendar vem, da so 
člani skrbni pri branju tako kot pri delu in mi bodo to sporo-
čili, da se bom lahko opravičila in izrekla zahvale. 

V čast nam je, da si še vzame čas, kdorkoli in kadarkoli, 
postoji ob partizanskih grobovih, se jim pokloni in s tem 
pokaže spoštovanje, ki ga čutimo in spodbujamo, ko skrbi-
mo za pokopališče. Želimo, da se ohranja sporočilo, kot ga je 
napisal France Bevk: »Tu spe junaki, ki za nas so dali svojo 
srčno kri, da so iz robstva vstali in gremo v novi, lepši čas, 
slava jim do konca dni!«

 » Zdenka Repe, ZB KO Gorje

Prepoznate koga na  
fotografijah?

Proslava

Triglav Triglav 2

Moj oče, Andrej Repe, rojen 1939, 
je pred kratkim ovdovel in zaradi raka 
na grlu ne more govoriti. Na sliki Pro-
slava, ki naj bi bila posneta leta 1962, je 
prvi z leve spredaj (čepi), za njim stoji 
njegov prijatelj, že pokojni Milan Čop. 
Na sliki Triglav, ki naj bi bila posneta 
leta 1950, stojita zadaj z očetom Jane-
zom, na sliki Triglav 2 pa je spredaj na 
sredini. Če prepoznate koga na foto-
grafijah, se nam, prosim, oglasite!

 » Melita Repe
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Hudovernikovo znamenje
Ob stari poti iz Grabč na Spodnje Laze, pod vasjo, stoji 

Hudovernikovo znamenje. Starejši Gorjanci še pomnijo le-
gendo, ki govori o tem, kako se je po domnevni smrti prav 
ob kapelici v življenje ponovno vrnil Hudovernikov Andrej.

Starejši tudi še pomnijo, da je nekdaj smrt še bila sestav-
ni del življenja, bolj kot je razumevanje in obredje v povezavi 
z njo dandanes. Nekdaj so pokojnika iz vasi vaščani, pove-
čini vsi, z izjemo nekaj sosed, ki so ostale doma, da so pred 
vrnitvijo družine pokojnika nazaj na dom poribale hišo za 
kropivci, pospremili na vaški britof. Legenda pravi, da se je 
tistikrat pokojnik ob žebranju za njegov blagor pri kapelici 
prebudil in po tem živel še kar nekaj let. Za marsikoga pra-
zne marnje, a tovrstne zgodbice, legende, so del naše bogate, 
nesnovne kulturne dediščine, ki se je osula in porazgubila v 
pozabo.

V želji, da ne bi bilo vedno in povsod tako, smo v Turi-
stičnem društvu Gorje prenovili informacijsko tablo na 
obstoječi Miklavževi poti ob kapelici. Dogodek je slikovito 
in na hudomušen način ilustriral Jernej Puc. V želji, da se 
zlasti mladi, ki se sprehodijo po poti, ki vodi iz Gorij, preko 
Višelnice in Mevkuža čez Laze do Grabč in ponuja slikovite 
motive v naravi, seznanijo tudi s kulturno dediščino, naj tudi 
prenovljena informacijska tabla služi svojemu namenu. In 
ker je konec novembra tudi god sv. Andreja, naj zapis še bolj 
spodbudi k prijetnemu sprehodu.

 » Tomaž Bregant, TD Gorje

Optifarm prejel posebno priznanje s  
področja digitalizacije 

24. novembra je na Brdu pri Kranju potekala največja 
neodvisna poslovna konferenca na področju digitalizacije 
v Sloveniji – GoDigital. Med prejemniki posebnih priznanj 
letošnjega leta je bilo tudi podjetje Optifarm, ki se je pred-
stavljalo s svojim digitalnim produktom Optifarm SMART. 

Osrednja tema letošnje konference so bile priložnosti za 
podjetja ob dvojnem prehodu – digitalnem in zelenem. Ta že 
pomembno vplivata na vse dele našega gospodarstva, družbe 
in industrije. Za prehod k bolj trajnostnemu poslovanju so po-
trebne nove tehnologije, ob tem pa tudi naložbe in inovacije. 

Na konferenci je bil med primeri dobrih praks predsta-
vljen tudi projekt Lokalne samooskrbe občin Zgornje Go-
renjske, s pomočjo katerega je podjetje Optifarm razvilo in 
vzpostavilo digitalno platformo Optifarm SMART – sple-
tno tržnico, ki na enem mestu združuje sezonsko ponudbo 
lokalnih proizvajalcev, omogoča nakup in dostavo. Uporab-
nik naloži aplikacijo (Optifarm SMART), v objavljeni po-
nudbi poklika izdelke ponudnikov po Sloveniji – ponudbo 
Zgornje Gorenjske boste našli združeno – naroči in plača 
ter ob dogovorjenem času naročeno blago dobi dostavljeno 
na želeno lokacijo.

Projekt sta na konferenci predstavila direktorica Ra-
zvojne agencije Zgornje Gorenjske – Eva Štravs Podlogar 
ter direktor podjetja Optifarm Gaber Terseglav. Podjetje 
Optifarm d.o.o. je za aplikacijo prejelo posebno priznanje za 
inovativnost na področju povezljivosti podatkov. Uresniči-
tev Evropskega zelenega dogovora je ključna naloga Evrop-
ske unije, če želimo doseči podnebne cilje do leta 2030. Po 
drugi strani je za uresničitev vizije evropskega digitalnega 
desetletja in povečanja konkurenčnosti evropskega gospo-
darstva na svetovni ravni ključna digitalna preobrazba celo-
tnega gospodarstva, ne le digitalnega sektorja.

 » Neli Penič Slapšak, RAGOR

Obisk Varaždina
Z RK Varaždin smo pobrateni že 39 let, prihodnje 

leto bomo praznovali okroglo obletnico in upamo, da 
bomo lahko praznovali skupaj! Ogledali smo si vara-
ždinski Stari grad in skladišče tamkajšnjega RK, ki je 
zelo veliko. Poslovili smo se z lepimi željami za nasle-
dnje leto. Zahvala gre Branki in Josipu, ki sta nas tako 
lepo sprejela.

 » KORK Gorje

Voščilo in obvestilo Planinskega  
društva Gorje

Planinsko društvo Gorje želi vsem članicam, članom, 
občankam, občanom in vsem ljubiteljem gora lepe, mir-
ne in doživete božične praznike ter srečno, zdravo in 
uspešno leto 2023.

V novem letu vam želimo miru in medsebojnega 
razumevanja. Želimo vam veliko lepih doživetij in pri-
jaznih srečanj v dolini in gorah. Veliko zadovoljstva in 
užitkov ob pohodih v naravi, v lepih razgledih ter spro-
stitve v miru in tihoti gora. Želimo, da bi ohranili ter kre-
pili medsebojna sodelovanja in prijateljstva.

Naj bo vaš korak varen na vseh poteh!
Namesto božično-novoletnih voščilnic bomo sred-

stva nakazali krajevnemu odboru Rdečega križa Gorje 
in župnijski Karitas.

 » Planinsko društvo Gorje
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Okrasna drevesca iz slovenskih gozdov bodo letos označena z roza barvo
Bližajo se božično-novoletni 

prazniki, ko domove in poslovne 
prostore tradicionalno okrašuje-
mo z okrasnimi drevesci. Posekana 
gozdna drevesca iz slovenskih goz-
dov ali nasadov okrasnih drevesc 
na kmetijskih površinah v Sloveni-
ji, namenjena za okras in praznova-
nje, morajo biti med prevozi in pro-
dajo označena z nalepko Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS), ki je roza 
barve ter z letnico 2022. 

Pridobivanje okrasnih drevesc z 
gozdnih površin usmerja ZGS na goz-
du in naravi prijazen način, ki ne pov-
zroča škode v gozdovih. Letos je na 
plombe dodan napis »Darilo gozda va-
šemu domu«, ki kupce ozavešča, da je 
uporaba navadne smrečice iz lokalne-
ga gozda v skladu z usmeritvami ZGS 
naravi najbolj prijazna oblika božično-
-novoletne okrasitve. 

Okrasna drevesca, pridelana v Slo-
veniji, imajo najmanjši ogljični odtis in 
ne predstavljajo nevarnosti za vnos tu-
jerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko 
ogrozile gozdove. Iz gozda oziroma na-
rave so pridobljena na gozdu in naravi 
prijazen način, zrasla so brez dodatnega 
vlaganja energije in vode ter brez upo-
rabe pesticidov. Če drevesca izvirajo iz 
redčenj pregostega mladovja v gozdu, 
ima njihovo pridobivanje celo ugoden 
vpliv na gozdove, saj jih s tem negujemo. 

Adventni čas
Adventni čas je čas priprave na bo-

žič, v katerem se pri nas tradicionalno 
pripravljajo adventni venci s štirimi 
svečami, ki ponazarjajo 4 adventne 
nedelje. Vsako adventno nedeljo se na 
njem prižge dodatno svečo. Turistično 
društvo Gorje v predbožičnem času 
tudi letos postavlja simbolične adven-
tne sveče v Poglejski cerkvi. V sklopu 
decembrskega dogajanja je organizi-
ran tudi venček koncertov lokalnih iz-
vajalcev, ki so brezplačni. V sodelova-
nju s Kulturnim društvom Gorje bomo 
tudi letos postavili jaslice v Poglejski 
cerkvi, ki bodo imele stare in nove like 
v »Deželi srečnih ljudi«. 

Kot popestritev zimskega dogaja-
nja pa se je Turistično društvo Gorje 
v sodelovanju z Občino Gorje odloči-
lo, da za čas božično-novoletnih pra-
znikov na parkirišču za Gorjanskim 
domom postavi drsališče. Projekt ima 
velik doprinos k povezovanju gorjan-
skih društev, hkrati pa je velika prido-
bitev predvsem za najmlajše občane. 
V dopoldanskem času se bo drsališče 

uporabljalo za namen športne vzgoje, 
v popoldanskem času pa je namenjeno 
prostočasnim aktivnostim. 

Prav vse vljudno vabimo, da se nam 
pridružite na vseh dogodkih v tem ve-
selem času. Prav tako vas vabimo, da 

obiščete našo Facebook stran Turistič-
no društvo Gorje, kjer lahko najdete 
ideje za preživljanje prostega časa, va-
bila na dogodke, ki se odvijajo v Gorjah 
in utrinke s preteklih dogodkov. 

 » Veronika Peterman, TD Gorje

Tako pridobljena drevesca se po 
svoji košatosti in obliki sicer ne morejo 
meriti z okrasnimi  drevesci iz namen-
skih nasadov. A če upoštevamo, da bo 
drevesce stalo ob steni ali v kotu sobe, 
drevesca pravilne stožčaste oblike niti 
ne potrebujemo. Če smrečico čimprej 
po prihodu domov prirežemo in jo 
vstavimo v stojalo z vodo, pa prepreči-
mo tudi predčasno odpadanje iglic.

Okrasna drevesca so po Zakonu o 
gozdovih posekana gozdna drevesca, 
namenjena za okras ali praznovanje. 
Lastniki gozdov pridobijo nalepke na 
ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapi-
sane usmeritve in pogoji za pridobiva-
nje okrasnih drevesc iz gozda. Manjše 
število nalepk (do 25) dobijo brezplač-
no, za večje število nalepk morajo od-
šteti po 37 centov na nalepko. Nadzor 
nad pridobivanjem okrasnih drevesc 

izvaja gozdarska inšpekcija. Omejitve 
so postavljene tudi za nabiranje ma-
hov, ki se v tem času uporabljajo pri 
postavitvah jaslic. Te lahko pridobiva-
mo v gozdu v omejenih količinah, tako 
da na eni površini odvzamemo največ 
petino vsega mahu.

OPOZORILO: Po končanih prazni-
kih oziroma po uporabi okrasnega dreve-
sca poskrbimo tudi za njegovo pravilno 
odlaganje ali pa ga skurimo v peči. Za-
dnja leta je namreč možno opaziti vedno 
več odvrženih okrasnih drevesc na goz-
dnih robovih v bližini naselij. Odlaganje 
odsluženih okrasnih drevesc, vzgojenih 
izven Slovenije, ter drugih organskih od-
padkov iz vrtov v naravo predstavlja ne-
varnost za vnos bolezni v gozd. Iz istega 
vzroka v gozdu tudi ne sadimo odsluže-
nih okrasnih drevesc iz lončkov.

 » Zavod za gozdove Bled
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Kalivost semen
V zimskem času običajno pregle-

damo zalogo semen, njihovo starost, 
zdravstveno stanje in vsebnost vlage. 
Seme skladiščimo v temnem, zračnem, 
hladnem in suhem prostoru, samo 
seme vsebuje med 5 in 14 % vlage. Je 

Kolobarjenje in mešani posevki
Jeseni in spomladi je primeren čas 

za analizo tal, gnojenje in obdelavo 
tal. Obdelavo tal delimo na osnovno 
in dopolnilno. Pri osnovni obdela-
vi tal zemljo obrnemo, s tem hranila 
iz zgornjih plasti pridejo na površje, 
zemljo razkosamo in prezračimo. Z 
dopolnilno obdelavo tla temeljito pri-
pravimo za setev in sajenje. Dobro je, 
če že vemo, kateri del zemljišča bomo 
pognojili močno, kateri del srednje 
močno in kateri del zemljišča bo to leto 
ostal nepognojen.

privabljajo škodljivce. Oranžno cve-
toče kapucinke privabljajo črne uši, 
odganjajo pa kapusovega belina. Pro-
ti slednjemu sadimo tudi koper, ki je 
odlična začimba pri vlaganju kumaric, 
kapusovega belina odganjamo tudi s 
sajenjem zelene, boreča in paradižni-
ka. Ob kapusnice sadimo tudi špinačo 
in poprovo meto, ki bosta odganjali 
majhne hrošče, imenovane bolhači, ki 
nam naredijo številne luknjice v listih 
in naredijo pridelek popolnoma neu-
poraben. Bolhača uspešno zatiramo 
tudi z večkratnim posipanjem pepela. 

Žametnice, znane tudi pod botanič-
nim imenom tagetes, sicer privabljajo 
polže, ki rastline lahko v celoti pojedo, 
odganjajo pa talne nematode, znane 
tudi pod imenom ogorčice. Večino ško-
dljivcev odganja česen, ki nam super 
uspeva tudi ob večkratni uporabi pepe-
la. Česen lahko sadimo na več mestih 
kot vmesni posevek, kjer ni gnojeno. 
Poleg ustrezne obdelave tal, gnojenja, 
izbire vrst in sort vrtnin za določeno 
regijo je pomemben tudi kolobar, ki je 
osnova za uspešno pridelavo vrtnin in 
poljščin, zagotovo imamo pripravljen 
večletni kolobar. 

Prednosti kolobarjenja so številne. 
Ne samo, da povečamo pridelek, bolje 
izkoristimo rastišče, preprečimo pojav 
in širjenje bolezni, škodljivcev in  ple-
velov, pomembno je, da tla obogatimo 
s humusom in dosežemo večji sprejem 
hranil ter tla s pomočjo stročnic oboga-
timo z dušikom. December je zagotovo 
čas za razmislek o razporeditvi vrtnin 
in sajenju mešanih posevkov. V priha-

jajočem mesecu si uredimo semensko 
zbirko, pregledamo in popravimo vrtno 
orodje, razkužimo nožke in vrtnarske, 
sadjarske škarje. Pregledamo stara po-
sušena zelišča, v kolikor jih skladiščimo 
že več kot leto dni, je čas, da jih zavrže-
mo, saj v tem času izgubijo aromo. Je 
pa tudi odvisno, v kakšni embalaži in v 
kakšnem prostoru jih skladiščimo. Pre-
gledamo sadje in vrtnine v kleteh, od-
stranimo gnile dele, saj se okužbe hitro 
prenašajo na zdrave pridelke. 

Na vrtovih imamo še toplotno ne-
zahtevne vrtnine in dvoletnice. Lonč-
nice v tem obdobju znatno manj za-
livamo, obrišemo morebitni prah z 
listov, jih pognojimo s tekočimi gnojili, 
palčkami ali ampulami. Pri uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev bodimo 
skrajno previdni, uporabljajmo jih, če 
je to res nujno. V notranjih sobnih pro-
storih se pogosto uporablja repelente 
(molji, vešče), insekticide (vse vrste 
žuželk), fungicide (glivične bolezni) 
in akaricide (pršice). V  kleteh upora-
bimo rodenticide (glodavci), poleg že 
omenjenih vrst uporabljamo na zuna-
njih površinah tudi limacide (polži), 
herbicide (pleveli), v ribnikih algicide. 
Na dan sv. Barbare narežimo barbari-
ne vejice, počasi začnemo nakaljevati 
božično žito. Nakaljujemo tudi ostala 
semena, ki bodo v tem obdobju odličen 
vir vitaminov v prehrani. Prav v tem 
obdobju pa je čas za izdelavo adven-
tnih venčkov in božičnih dekoracij. Naj 
nam polepšajo praznične dni. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Na nepognojenem delu vedno sadi-
mo stročnice, korenovke, česen, čebu-
lo, špinačo, blitvo, radič in motovilec, 
saj omenjene vrtnine ne prenesejo hle-
vskega gnoja. Zemljišče, kjer bomo pri-
delovali zgodnji krompir, paradižnik, 
por, ohrovt, solato in endivijo, zmer-
no pognojimo z uležanim, dozorelim 
hlevskim gnojem, močno gnojenje s 
hlevskim gnojem pa zahtevajo bučke, 
kumare, zelje, zelena, beluši, cvetača in 
rabarbara. Isto zemljišče lahko v enem 
letu izkoristimo trikrat. 

Spomladi sejemo predposevek, 
sledi glavni posevek, po njem sadimo 
v poletnem ali jesenskem času nakna-
dne posevke. Primer takšnega vrstenja 
v istem letu je zaporedje rastlin špina-
ča-paradižnik-motovilec. Ob tem mo-
ramo poznati pravila, katere rastline 
si lahko sledijo na isti površini. Vklju-
čujemo tudi rastline, ki odganjajo ali 

živo, v stanju mirovanja, ko pride v stik 
z vlago, svetlobo in toploto, običajno 
kali v nekaj dneh.  Seme je lahko pili-
rano, spoznamo ga po okrogli obliki, 
ovoj je iz hranil, lahko tudi fitofarma-
cevtskih sredstev. Ko enkrat odpremo 

pločevinko s piliranim semenom, jo 
moramo porabiti v istem letu. Pri sta-
rejšem semenu je pred setvijo pripo-
ročljivo narediti kalilni poskus. Delež 
kalivosti semena močneje upada po če-
trtem letu, na odstotek kalivosti vpli-
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Veriga EKO semen
Prehranska neodvisnost in težava 

z monopolnimi multinacionalkami, 
ki vse bolj agresivno prodirajo tudi 
na evropski trg, so glavni razlog, da se 
prebujajo projekti, ki s svojimi aktiv-
nostmi skrbijo, da stare sorte semen 
ne bodo izumrle. Obenem se veča tudi 
povpraševanje po kakovostnih starih 
sortah ekoloških semen, saj so do-
mača semena edina, ki so prilagojena 
specifičnim razmeram v okolju in kar 
je najpomembnejše, so se le tovrstna 
semena sposobna razmnoževati sama, 
saj hibridi in gensko spremenjena se-
mena, ki na žalost na trgu predstavljajo 
večinski delež, po večini ne semenijo. 

Razvojna agencija Zgornje Gorenj-
ske je skupaj z vodilnim partnerjem 
LAS Dolenjska in Bela krajina ter par-
tnerico LAS Gorenjska košarica s pro-
jektom »Veriga EKO semen« uspešno 
kandidirala na 6. javnem pozivu za sofi-
nanciranje projektov sodelovanja med 
LAS. Poleg omenjenih LAS-ov so par-
tnerji na Dolenjskem tudi Grm Novo 
mesto – Center biotehnike in turizma, 

vajo tudi načini in pogoji skladiščenja. 
Večina rastlin za kalitev ne potre-

buje svetlobe, solata, zelena in neka-
tere okrasne rastline ter zelišča pa 
sodijo med svetlokalivke, zato semen 
po polaganju v zemljo ne pokrivamo s 
substratom. V vrečkah lahko kupimo 
seme, nameščeno na trakovih že na do-
ločeni razdalji, trak položimo na tla in 
ga zasujemo z zemljo. 

Včasih seme ne kali, poleg starosti 
semena je lahko vzrokov več. Običajno 
seme posejemo pregloboko, zato nima 
dovolj kalilne energije, da bi vzklilo 
in v zemlji propade. Tla so lahko še 
prehladna za kalitev, seme nam lahko 
pojedo ptice, v ta namen površino po 
setvi za nekaj časa pokrijemo z mreža-
mi. Takoj po vzniku moramo zankaste 
mreže odstraniti, da se sejančki ne vra-
stejo vanje. Seme lesnatih rastlin pa ni 
sposobno takojšnje kalitve, ker seme 
ni šlo skozi proces stratifikacije. Stanje 
mirovanja imenujemo dormanca, pre-
kinemo ga tako, da seme zamrznemo, 
izvedemo vlažno ali toplo stratifikaci-
jo. Seme ne more takoj kaliti, saj so v 
njem prisotni zaviralci kalitve, semen-
ska lupina je neprepustna za vodo, kal-
ček še ni dovolj razvit. 

Globje sejemo večje seme in seme 
v peščenih tleh, plitveje sejemo jeseni. 
Semena ločimo po kakovostnih razre-
dih, od elite do proizvodnega semena, 
kar vpliva tudi na ceno. Na nekaterih 
semenskih vrečkah zasledimo ozna-
ko F1, kar pomeni, da gre za hibridno 

seme. To seme so pridobili s križanjem 
dveh starševskih linij, ki sta se izkazali 
v neki dobri lastnosti. Njihovi potomci 
naj bi presegli lastnosti svojih staršev. 
Takšno seme je sicer dražje, v vrečki ga 
je izredno malo, pridelki bodo zagotovo 
večji. Seme korenovk in bučnic lahko 
pred setvijo namočimo v kamilični čaj. 

V januarju v rastlinjakih že opra-
vljamo prve setve. V prihajajočem me-
secu izdelujemo lesnate potaknjence in 
režemo cepiče sadnega drevja. Lesnate 
potaknjence lahko posadimo takoj, lah-
ko jih skupaj s cepiči hranimo v vrečki 
v hladilniku ali jih zakopljemo v mivko, 
da se ne izsušijo. Na zunanjih površi-
nah pri lesnatih rastlinah poskrbimo za 
odstranitev morebitnega snega. 

Dolgo ležeči sneg na tleh vpliva na 
slabše uspevanje trave, zato ga mora-
mo včasih fizično odstraniti in ne čaka-
mo, da bo sam skopnel. S tem bomo že 
malce pripomogli k boljši prezračitvi 
površine in preprečili razvoj bolezni. 
Zračenje trave je vedno pomembno 
tudi spomladi, z omenjenim opravilom 
poskrbimo, da zrak pride do korenin, 
kar se bo odražalo v močnem korenin-
skem sistemu in lepi trati. To je poleg 
gnojenja in odstranjevanja mahu naj-
pomembnejše spomladansko opravi-
lo na zelenicah. Gnojila sicer po travi 
posujemo tudi še v času prisotnosti 
snega, preko taljenja se bodo hranila z 
vodo sprala v tla. 

Na gredah, kjer imamo čebulnice, 
lahko posipamo pepel. Pepel je na gre-

dah vedno dobrodošel večkrat med ve-
getacijsko dobo, saj deluje bazično, v ta-
kšnih tleh bo posledično manj glivičnih 
bolezni. Ulončimo ukoreninjene pota-
knjence sobnih in balkonskih rastlin. 
Rastline, ki smo jih že jeseni posadili v 
lončke in so se lepo razrasle, lahko po-
novno režemo in potikamo. Pazimo na 
pojav bolezni in škodljivcev, preventiv-
no jih poškropimo z vodno raztopino 
sode bikarbone, olja in detergenta. V 
tem času zalivamo manj, pazimo na vla-
go v prostoru, z zelenih listov obrišemo 
prah, odstranjujemo posušene liste in 
odcvetele cvetove. Praznične dni si po-
pestrimo z zelenjem, s cvetovi, z dišav-
nimi mešanicami potpurija. Vsem želim 
lepo praznike, popestrite si jih z drobni-
mi pozornostmi, v prihajajočem letu pa 
obilo miru, sreče in zdravja.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Eko kmetija Matjaž Zagorc – dopolnil-
na dejavnost na kmetiji, Eko kmetija 
Matjaž Strojin – dopolnilna dejavnost 
na kmetiji, Orantur – podjetje za go-
stinstvo, turizem in storitve, d.o.o. in 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. Na 
gorenjski strani pa Ekosemena, inšti-
tut za ekološke raziskave in trajnostni 
razvoj; Kmetija Vegerila – Praprotnik 
Tilen, Ekološka kmetija Porta – Fi-
ster Aleš ter BSC, poslovno podporni 
center, d.o.o., Kranj. V partnerstvo je 
vključena tudi Zveza ekoloških proi-
zvajalcev Makedonija.

Glavni cilji projekta so spodbuditi 
ekološke kmetovalce k večji pridelavi 

ekoloških semen z nudenjem strokov-
ne podpore na terenu in v laboratori-
ju, povečanje kakovosti pridelanega 
semenskega materiala s strokovnim 
nadzorom pridelave ekoloških semen, 
razvoj regijske semenske banke za 
shranjevanje semenskega materiala na 
Dolenjskem, razvoj novih produktov/
namazov, izdelanih iz ekološko pride-
lanih semen (grah, fižol), vzpostavitev 
testnih polj ter kolekcijskih nasadov za 
preizkušnjo biodiverzitetnih mešanic 
lokalnih, starih, tradicionalnih sort in 
pridelava semen ter vpliv podnebnih 
sprememb na njihovo rast in razvoj ter 
kakovost. Eden izmed glavnih ciljev je 

tudi povezati ekološke pridelovalce in 
ekološke predelovalce ter vključeva-
nje ranljivih ciljnih skupin tako v fazi 
spoznavanja ekoloških semen kot tudi 
s pomočjo različnih izobraževanj, ak-
tivnosti in e-publikacij.

LAS projekt sodelovanja Veriga 
EKO semen delno financira Evropska 
unija iz sredstev Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP), pristop CLLD – izvajanje lokal-
nega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020.

 » Nina Kobal, Razvojna agencija  
Zgornje Gorenjske

Jeseniški gojitelji malih živali drugič v Gorjah

Kunci v Gorjah Pritlikavi petelin Pritlikavi kunec

Po letu dni je kulturni dom v Zgor-
njih Gorjah ponovno odprl vrata za raz-
stavo pasemskih malih živali. Številni 
obiskovalci so lahko občudovali pasem-
ske kunce, perutnino in nekaj golobov.

Člani Društva rejcev malih živali 
Jesenice so javnosti predstavili svoje 
ljubljenčke, s katerimi so na predho-
dnih razstavah v sosednji Avstriji že 
posegli po številnih priznanjih oz. na-
slovih prvakov. Tako so naslove prva-
kov na mednarodni razstavi v Celovcu 
osvojili Jože Ločniškar, Matej Tušek 
in Tomaž Klinar. Le dva tedna kasne-
je pa je v Zgornjih Gorjah že drugič 
potekala društvena razstava, na kate-
ri je sodelovalo 18 članov jeseniškega 
društva s skoraj 150 živalmi. Da so bile 
le-te visoke kakovosti, so potrdile oce-
ne sodnikov, ki sta podelila 24 nazivov 
Prvak pasme. Posebej veseli dejstvo, 
da jih je kar 5 s svojimi kokošmi osvojil 
mladi gojitelj Aljaž Polončič s Posavca, 

pridružila pa sta se mu tudi Jakob in 
Matevž Zorč iz Spodnjih Gorij, ki sta 
prejela nagrado za svojega kunca. Prav 
ti mladi gojitelji so s svojo udeležbo in 
delom na razstavi le-to naredili pose-
bej zanimivo.

Obisk je bil zelo dober, največ pa 
je bilo družin z otroki, ki so še posebej 
uživali ob stiku z malimi živalmi. Naj-
bolj pa so jih navdušili pritlikavi kunci.

Med obiskovalci je bilo opaziti kar 
nekaj priznanih gojiteljev iz Slovenije 
in tudi tujine, saj so tovrstne prireditve 
po skoraj dveletnem mrtvilu ponovno 
odprle svoja vrata javnosti. Kulturni 
dom v Zgornjih Gorjah se je izkazal kot 
zelo primeren prostor za tovrstno raz-
stavno dejavnost. Ravno v času, ko se 
vse bolj izgublja pristni stik z naravo in 
živalmi, pa so ravno taki dogodki mo-
žnost za popestritev ter druženje s ko-
smatimi ali pernatimi ljubljenčki. Tem 
sicer gojitelji posvečajo svojo skrb in 

prosti čas prav vsak dan ter jim nudijo 
čim boljše pogoje za bivanje in rast. 

Podpredsednik DRMŽ Jesenice 
Matej Čop iz Spodnjih Gorij je dejal: 
»Po lanskoletni uspešni razstavi v na-
šem kraju smo ponovno našli razume-
vanje v gorjanski občini in turističnem 
društvu, ki sta nam pomagala pri orga-
nizaciji in izvedbi prireditve. Razstavni 
prostor se je izkazal za zelo posrečene-
ga, saj si je razstavo ogledalo veliko šte-
vilo ljudi, ki so se na poti na Pokljuko 
ustavili tudi pri nas in si z zanimanjem 
ogledali naše ljubljenčke. Posebej pa 
veseli dejstvo, da na razstavo prihajajo 
tudi številni domačini in veliko živali 
je na koncu svoj novi dom našlo v Gor-
jah. Vsi člani našega društva upamo, da 
bomo lahko dobro prakso izvajali tudi 
v prihodnosti in da bodo Zgornje Gor-
je postale stalnica v koledarju razstav 
malih živali v Sloveniji.«

 » Tomaž Klinar
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Vabljeni na praznično Jezersko promenado v času 

od 2. decembra 2022 pa vse  
do 8. januarja 2023! 
Zimska pravljica je odprta

 od ponedeljka do četrtka od 15:00 do 19:00 
 ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa  
od 11:00 do 21:00. 

Na prazničnih stojnicah se lahko okrepčate s tipičnimi 
gorenjskimi jedmi in toplimi napitki ter izberete 
izvirna praznična darila. 

Ob vikendih bo potekal glasbeni program.  

Ves čas bo odprt tudi poštni urad decembrskih mož, 
kjer bodo lahko otroci napisali in oddali pismo za dobre 
može. 

Ne pozabite na ogled jaslic v naravni velikosti, 
največje naravne novoletne smreke, prazničnega 
stola in ljubezenskega kolesa. 

Več informacij: www.bled.si

petek, 2.12. 17:00 Prižig lučk z glasbeno-plesno animacijo 
gledališča Smejček 

18:30 Nastop: Folklorna skupina KUD Bled

19:00 Koncert: Tosca Beat

sobota, 3.12. 19:00 Koncert: ABBA 4ever tribute band

nedelja, 4.12. 14:00 Koncert: Bled Jazz Selection in Iva Stanič

torek, 6.12. 15:00 Prihod Miklavža s spremstvom in otroška 
animacija

petek, 9.12. 18:30 Nastop: KUD Rudija Jedretiča Ribno

19:00 Koncert: Orlek

sobota, 10.12. 19:00 Koncert: Sergej Škofljanec in Razvaline

nedelja, 11.12. 14:00 Koncert: Hišni ansambel Avsenik

petek, 16.12. 18:30 Koncert: KUD Zasip – Canticum Novum

19:00 Koncert: Mrfy

sobota, 17.12. 19:00 Koncert: Joe Cocker tribute band Slovenia

nedelja, 18.12. 14:00 Koncert: Svizci z Dejanom Zupanom

petek, 23.12. 18:30 Plesni nastop skupine Bled Cowgirls

19:00 Koncert: Fed Horses

sobota, 24.12. 15:00 Prihod Božička s spremstvom in otroška 
animacija

19:00 Koncert: Sam's Fever – Elvis Presley cover band

nedelja, 25.12. 17:00 Legenda o potopljenem zvonu/Grajsko kopališče

petek, 30.12. 16:00 Pričetek Poti prijateljstva z Godbo Gorje 

18:30 Zaključek Poti prijateljstva s Čupakabro

19:00 Koncert: Panda

sobota, 31.12 15:00 Silvestrovanje za otroke: Mali Bu glasbena 
zabava za otroke in prihod Dedka Mraza

19:00 Koncert: HELP! A Beatles tribute 

21:30 Koncert: Dejan Dogaja Band

24:00 Lasershow

nedelja, 1.1. 14:00 Koncert: Prifarski muzikanti 

petek, 6.1. 19:00 Koncert: Gala Dance Orchestra

sobota, 7.1. 19:00 Koncert: Batista Cadillac

nedelja, 8.1. 14:00 Koncert: Gašperji

Program dogodkov na praznični Jezerski promenadi:
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Vabljeni na praznično Jezersko promenado v času 

od 2. decembra 2022 pa vse  
do 8. januarja 2023! 
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 od ponedeljka do četrtka od 15:00 do 19:00 
 ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa  
od 11:00 do 21:00. 

Na prazničnih stojnicah se lahko okrepčate s tipičnimi 
gorenjskimi jedmi in toplimi napitki ter izberete 
izvirna praznična darila. 

Ob vikendih bo potekal glasbeni program.  

Ves čas bo odprt tudi poštni urad decembrskih mož, 
kjer bodo lahko otroci napisali in oddali pismo za dobre 
može. 

Ne pozabite na ogled jaslic v naravni velikosti, 
največje naravne novoletne smreke, prazničnega 
stola in ljubezenskega kolesa. 

Več informacij: www.bled.si

petek, 2.12. 17:00 Prižig lučk z glasbeno-plesno animacijo 
gledališča Smejček 

18:30 Nastop: Folklorna skupina KUD Bled

19:00 Koncert: Tosca Beat

sobota, 3.12. 19:00 Koncert: ABBA 4ever tribute band

nedelja, 4.12. 14:00 Koncert: Bled Jazz Selection in Iva Stanič

torek, 6.12. 15:00 Prihod Miklavža s spremstvom in otroška 
animacija

petek, 9.12. 18:30 Nastop: KUD Rudija Jedretiča Ribno

19:00 Koncert: Orlek

sobota, 10.12. 19:00 Koncert: Sergej Škofljanec in Razvaline

nedelja, 11.12. 14:00 Koncert: Hišni ansambel Avsenik

petek, 16.12. 18:30 Koncert: KUD Zasip – Canticum Novum

19:00 Koncert: Mrfy

sobota, 17.12. 19:00 Koncert: Joe Cocker tribute band Slovenia

nedelja, 18.12. 14:00 Koncert: Svizci z Dejanom Zupanom

petek, 23.12. 18:30 Plesni nastop skupine Bled Cowgirls

19:00 Koncert: Fed Horses

sobota, 24.12. 15:00 Prihod Božička s spremstvom in otroška 
animacija

19:00 Koncert: Sam's Fever – Elvis Presley cover band

nedelja, 25.12. 17:00 Legenda o potopljenem zvonu/Grajsko kopališče

petek, 30.12. 16:00 Pričetek Poti prijateljstva z Godbo Gorje 

18:30 Zaključek Poti prijateljstva s Čupakabro

19:00 Koncert: Panda

sobota, 31.12 15:00 Silvestrovanje za otroke: Mali Bu glasbena 
zabava za otroke in prihod Dedka Mraza

19:00 Koncert: HELP! A Beatles tribute 

21:30 Koncert: Dejan Dogaja Band

24:00 Lasershow
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petek, 6.1. 19:00 Koncert: Gala Dance Orchestra
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Program dogodkov na praznični Jezerski promenadi:

Svetovni dan tal

Letošnji slogan je bil »Tla, kjer 
se hrana začne« 

5. december je svetovni dan tal. Z 
učenci iz Eko skupine smo izdelali ma-
keto oziroma kocko izreza dela tal.  Na 
kocko smo nalepili slike živali, ki živijo 
v in na tleh. Nabrali smo odpadle dele 
rastlin, ki jih v jeseni ni težko dobiti 
in jih prilepili na škatlo. Želeli smo, da 
maketa izgleda podobno, kot izgleda 
v naravi. Pri upodabljanju živali z ris-
bicami so nam delno pomagali učenci 
podaljšanega bivanja.

S to našo maketo smo želeli pouda-
riti naslednje:
• Nastanek prsti: Prst v tleh nas-

taja s pomočjo razkrojevalcev, kot 
so bakterije, deževniki, stonoge. Ti 
razgrizejo odpadle dele in jih s tem 
spreminjajo v prst. Ti majhni delci 
so hranilne snovi, ki jih potem 
črpajo rastline. Razkrojevalcev je v 
tleh zelo veliko število. 

• Prerez tal: Poleg narisanih in 
nalepljenih živali smo na maketi 
označili tudi prerez tal. Zgoraj je 
več prsti, globje ko gremo, manj 
jo je. Zakaj je tako? Na maketi se 
vidi, da je zgoraj veliko odpadnih 
snovi od živih bitij, odpadlo listje, 
veje, odpadla dlaka živali, odvrženo 
perje ptic, kakci živali in vse to 
potem razkrojevalci predelajo v 

prst. Globje ko gremo, manj je teh 
snovi. Torej je hrane za rastline več 
v zgornjih delih tal. 

• Prebivalec tal: Kdo je najbolj 
viden prebivalec tal? Odgovor 
se skriva v uganki:

Na letni dopust odpotuje,
le, če močno dežuje.
Sicer pa revež gara, 
ves dan le zemljo rahlja. (deževnik)

Pa še ena zanimivost, obstaja tudi 
smaragdni deževnik, ki je zelen in je 
zelo redek. 

Deževniki poleg predelave in raz-
gradnje odpadnih delov rastlin stalno 
rijejo po zemlji in jo tudi rahljajo. Ra-
hla prst omogoča rastlinam hitrejšo 
rast, saj korenine lažje prodirajo globje 
v prst. Tako pridejo do večje količine 
hranilnih snovi, hkrati pa korenine dr-
žijo prst, da je voda ne odnese. Ekosis-
tem z dobrim koreninskim prepletom 
je zato bolj obstojen. 
• Voda v prsti je zelo pomembna, 

saj omogoča raztapljanje hranilnih 
snovi, ki jih rastline potem črpajo. 

• V tleh so poleg razkrojeval-
cev tudi plenilci, kot so: pajki, 
mravlje, strige. To so živali, ki se 
prehranjujejo z drugimi živalmi. 
Predvsem z razkrojevalci. Mravlje 
naredijo mravljišče - en del sega 
iz tal, večji del pa je v tleh. V enem 
mravljišču je zelo veliko mravelj. 
Skrbijo za hrano,  stražijo, gradijo 
in skrbijo za zarod. Mravlje so 
lahko zelo hitre. Saharska srebrna 
mravlja je najhitrejša med mravl-
jami, saj preteče 85 cm na sekundo.

• Tla so življenjski prostor, 
zavetišče, skrivališče, so dom 
živalim, npr: polžem, pajkom, 
miškam, krtom, mravljam in 
številnim drugim, ki so našim 
očem nevidne, ker se skrivajo ali pa 
so tako majhne. Pestrost življenja 
je v tleh zelo velika in vse preživijo, 
ker se vsaka prehranjuje z drugimi 
snovmi. Če odpade list z drevesa, 
se razkrojevalci prehranjujejo s 
tankimi in večjimi žilami, peclji, ... 

• Če  tla onesnažujemo, po-
meni, da prebivalci tal dobivajo 
drugačno hrano, npr. plastiko.  
Tega ne zmorejo predelati, same 
velikokrat zato propadejo in ras-
tline ne dobivajo hranilnih snovi 
za svojo rast. Plastična vrečka 
razpada stoletja. Odpadna plastika 
onesnažuje tudi vodo, ki teče skozi 
prst in zastruplja vodne živali ter 
povzroča tudi nam zdravstvene 
težave.

• Vse zgoraj omenjeno dogajanje 
smo skušali prikazati na make-
ti. Upam, da se bo kdo ob maketi 
ustavil in ponovil bogastvo, ki 
se nahaja v tleh, ki ga pogosto 
sploh ne opazimo, pa je za nas 
življenjskega pomena.
Če je v tleh dovolj prsti in so tla 

neonesnažena, rastline dobivajo 
dovolj hranilnih snovi in lahko zelo 
dobro zrastejo. To pa je pomemb-
no za vsa živa bitja, kajti rastline 
proizvajajo hrano in kisik v proce-
su fotosinteze. Za vse nas. Od tega 
vsi živimo. Zato se vsi trudimo, da 
ohranimo čimbolj čista in rodovi-
tna tla in da bo tako, kot pravi leto-
šnji slogan – TLA, KJER SE HRANA 
ZAČNE. 

Maketo tal si lahko ogledate v 
spodnji avli šole.

 » Eko skupina in mentorica Lea Dobre

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave deluje že 30 let
Poškodbe glave so civilizacijski da-

vek sodobnega časa in eden največjih 
zdravstveno-socialnih problemov v 
večini razvitih zahodnih dežel. Razvoj 
tehnike in prometa, spremenjen način 
življenja, ekstremni športi in nasilje so 
glavni vzroki nezgodnih možganskih 

poškodb. Prizadenejo vsa področja člo-
vekovega delovanja: gibanje, čutenje, 
zaznavanje in dojemanje okolja, odzi-
vanje nanj, sporazumevanje, vedenje, 
čustvovanje. Pogosto so trajne in ne 
spremenijo le življenja poškodovane-
ga, ampak prizadenejo celotno družino. 

Društvo Vita je tako nastalo na 
pobudo staršev poškodovanih otrok 
in deluje že okroglih 30 let. Poško-
dovanim nudimo socialnovarstvene 
programe za vključevanje v družbo, 
aktivno preživljanje časa, razvijanje in 
ohranjanje socialnih veščin, miselnih 
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10. rojstni dan nove Knjižnice Gorje
18. decembra bomo obeležili že 10 

let, odkar smo se preselili v novo Knji-
žnico Gorje. Verjetno se še spomnite 
stare Knjižnice Gorje nad tedanjo go-
stilno Zadruga, kjer nas je v hladnih 
zimskih dneh (predvsem zaposlene) 
dodobra premrazilo, nakar smo se 18. 
decembra 2012 preselili na novo, sonč-
no lokacijo. In še danes, 10 let kasne-
je, knjižnica diši ''po novem''. Naj vas 
spomnim, da sta na današnji lokaciji 
knjižnice prej delovali Pošta Gorje in 
Občina Gorje. Ob vstopu v zgradbo je 
bil manjši hodnik s stopnicami, ki so 
vodile v zgornje nadstropje, kjer so 
stanovanja. Arhitekti so vhod na sto-
pnišče premaknili v zadnji del zgradbe 

in tako sta se bivša prostora pošte in 
občine združila v enoten prostor knji-
žnice. Pa se še kdaj zgodi, da v knjižni-
co vstopi naključni prebivalec Gorij in 
reče, da še nikoli ni bil v novi knjižnici. 
Tako vas na tem mestu vabimo, da nas 
obiščete. 

Knjižnica Gorje je odprta vsak to-
rek in sredo od 14h do 19h in vsak petek 
od 9h do 14h. Otroci do dopolnjenega 
18. leta imajo članstvo brezplačno, za 
vpis odraslih pa je potrebno plačati 
članarino v znesku 19 evrov za obdo-
bje 1 leta. Rok izposoje za gradivo je 21 
dni, če pa rajši berete revije, jih lahko 
odnesete domov za en teden. Za en 
teden si lahko izposodite tudi filme in 

risanke na DVD-jih. S članstvom v gor-
janski knjižnici postanete člani vseh 
naših knjižnic (občine Bled, Bohinjska 
Bistrica in Radovljica). Vsakomesečno 
pripravljamo program prireditev, ki si 
ga lahko ogledate na naši spletni strani 
www.rad.sik.si in vse prireditve brez-
plačno obiščete. V Gorjah so najbolj 
obiskane otroške predstave, ki jih, vsak 
tretji ponedeljek v mesecu ob 17h,  iz-
vajamo v Gorjanskem domu. Knjižnica 
je prostor, kjer so vsi dobrodošli, tako 
da si želimo, da nas čim večkrat obišče-
te. V decembru bo na ogled fotografska 
razstava Mira Zalokarja - Mirča.

 » Lidija Mandal

Voščilo Kulturnega društva Gorje
Leto, ki ga zaključujemo, je bilo za 

odtenek bolj naklonjeno prireditvam 
kot leto predtem. Kulturno društvo 
Gorje je v lanskem adventu skupaj s Tu-
rističnim društvom Gorje v Poglejski 
cerkvi postavilo adventne sveče, v bo-
žičnem času pa jaslice z dvema novima 
figurama, Potokarjevo Angelo in Tišler-
jevim atom. Ana in Špela sta porabili 
nič koliko ur in dobre volje, a se je ves 
trud izplačal. Skoraj ga ni bilo Gorjanca, 
ki bi si ne ogledal jaslic v idiličnem na-
ravnem okolju Poglejske cerkve.

V juniju smo pripravili prireditev 
ob občinskem prazniku s podelitvijo 
priznanj občinskim nagrajencem, v 
sklopu praznovanja 115-letnice gor-
janske godbe. Naslednji dan pa smo se 

odzvali prošnji Godbe Gorje za pomoč 
pri povezovanju programa ob povorki 
godb skozi Gorje. Tu so se povezala tri 
društva, Godba Gorje, Turistično dru-
štvo Gorje in Kulturno društvo Gorje. 

V avgustu smo pristopili na pomoč 
Karitas Gorje pri dobrodelni prireditvi 
v Gorjanskem domu ob obisku očeta 
Ima iz Kenije. Šlo je za zbiranje sred-
stev za vse pomoči potrebne v Keniji. 
Dejavno smo sodelovali pri oblikova-
nju programa in zasnovi prireditve ter 
prevzeli povezovanje le-te. Kot glasbe-
ni gost je sodeloval tudi zimzeleni pe-
vec Aleksander Mežek. 

Tudi letošnji adventni čas smo lah-
ko teden za tednom v Poglejski cerkvi 
prisostvovali prižigu ene sveče, pa dveh, 

treh in končno štirih. Jaslice, ki bodo 
nadomestile sveče, pa bodo zopet bo-
gatejše za novo figuro izpod pridnih rok 
Špele in Ane. Koga predstavlja, naj bo 
zaenkrat še skrivnost. Poglejte si v živo!

Sodelovali smo tudi pri vsesloven-
ski akciji izdelave prazničnih voščilnic 
za ostarele po domovih za starejše. Po-
magali smo tudi pri izvedbi miklavže-
vanja v Gorjah.

V prihajajočem letu se že pripra-
vljamo na pustovanje za mlade in sta-
re, snujemo pa tudi nove prireditve.

Naj vas prazniki napolnijo z notra-
njim mirom, ljubeznijo in zadovolj-
stvom, v novem letu pa vam želimo 
čimveč kulture!

 » Kulturno društvo Gorje

sposobnosti ter fizičnih in psihičnih 
sposobnosti. 

V Ljubljani deluje dnevni center, 
kjer se naši člani družijo, se udeležu-
jejo delavnic, organiziramo pa tudi fi-
zioterapijo in masažo. Vsak mesec or-
ganiziramo izlet ter tako spoznavamo 
lepote Slovenije in pridobivamo nova 
znanja, dvakrat letno pa za naše člane 
organiziramo tabor. Svojci poškodova-
nih pri nas lahko dobijo nasvete in se 
vključijo v podporno skupino. 

Poleg socialnovarstvenih progra-
mov izvajamo tudi program osebne 
asistence, ki je namenjen vsem vrstam 

invalidnosti. V ta program se lahko 
vključijo invalidne osebe, ki preko od-
daje vloge na Centru za socialno delo 
pridobijo odločbo o pravici do osebne 
asistence. V letu 2023 se bomo vključili 
v izvajanje obnovitvene rehabilitacije, 
katero financira Zavod za zdravstveno 
zavarovanje. Ker pa želimo, da bi bilo 
nezgodnih poškodb čim manj, je po-
membna dejavnost društva tudi pre-
ventiva na področju cestnega prometa. 
Največ poškodb možganov se namreč 
zgodi zaradi prevelike hitrosti, upora-
be mobilnih telefonov med vožnjo ali 
hojo, vožnje pod vplivom alkohola ali 

mamil, neuporabe varnostnega pasu in 
čelade, slabe vidnosti pešcev na cesti in 
neupoštevanja cestnoprometnih pred-
pisov. V ta namen, s podporo Agencije 
RS za varnost prometa, redno izvaja-
mo predavanja, s katerimi ozaveščamo 
javnost o tovrstni problematiki.

Več o nas, aktualna dogajanja in 
kontakte boste našli na spletni strani 
http://www.vita-poskodba-glave.si/ 
in družabnem omrežju Facebook pod 
imenom Društvo Vita (https://www.
facebook.com/d.vita.novicke).

 » Društvo Vita za pomoč po nezgodni 
poškodbi glave
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Martinov pohod z Godbo Gorje

Obrne se leto, obrne se dan in nastopi Martinovo, ko go-
duje sv. Martin, ki poleg v zgodovini postorjenih dobrih del 
še dandanašnji iz mošta napravi vino. In, ko staknejo glave 
skup Milena Knez, predsednica Turističnega društva Trž-
išče, Marjan Poklukar, pobudnik in organizator pri Godbi 
Gorje in nekje v prispodobi dobrodelnež sv. Martin, ne more 
biti drugače, kot da se rodi Martinov pohod v »cvičkovi de-
želi« na Dolenjskem, z udeležbo Godbe Gorje. Zarana smo 
na Bledu ob sončnem vzhodu zajeli sapo, da bi se potopili 
pod megleni pokrov in bi nas na dolenjskih gričih ponovno 
obsijalo sonce. Izpred »mega pletenke« nas je ob poskoč-
nih taktih godbe z listjem postlana gozdna steza pripeljala 
do Malkovca, Pavle vasi in imenitnega »amfiteatra« s trto 
in zidanicami posejanih malkovških goric. Tistega dne je 

bilo potrebno pri kralju in ambasadorjih cvička podreti kar 
tri klopotce, dva njih sta bila namreč iz preteklih let in ju 
je doletelo »koronsko čakanje«. Ob »maši in žegnu samega 
malkovškega škofa«, domačih kulinaričnih dobrotah in tem 
krajem lastni kapljici smo »obrnili« kar nekaj poti in zida-
nic, katerim smo za piko na i pristavili še zidanico Alojza 
in Marjete Virant. Navkljub vsej prijetnosti Martinovega 
pohoda je prišel odmerjen čas, ko se je bilo potrebno, zlasti 
zaradi še enega nastopa orkestra, ob narodno-zabavni pri-
reditvi »Oberkrainfest Bled 2022«, disciplinirano podati na 
pot in suvereno opraviti z obveznostjo, ki jih je čakala. Tega 
je, večkrat dokazano, sposoben in zmožen narediti in ob tem 
navdušiti, vrhunski sestav Godbe Gorje.

 » Besedilo in foto: Marjan Zupan

KULTURA, MLADI

Popoldne ustvarjanja, kulture in druženja 

Po dveh letih premora smo prav sre-
di decembra v šoli končno spet lahko 
pripravili tradicionalno predpraznič-
no druženje z naslovom Decembrske 
delavnice. To je eden najzanimivejših 
in najprijetnejših dogodkov v šolskem 
letu. Namenjen je ustvarjanju, kulturi, 
medsebojnemu druženju, spoznava-
nju, pogovoru; skratka vsemu, kar nas 
bogati in napolnjuje naše dneve s prije-
tnimi izkušnjami in doživetji. Tak do-
godek v šoli vedno skrbno načrtujemo, 

saj je vanj vključenih največ učencev in 
njihovih staršev ter vsi učitelji, pa tudi 
ostali delavci šole. Pri pripravi take pri-
reditve se učimo iz preteklih izkušenj, 
poskušamo ohranjati dobro prakso in 
se izogniti ponavljanju napak. Letos 
smo še posebno z veseljem umestili 
kulturni program in prodajo vstopnic 
za delavnice v telovadnico. Le-ta je bila 
prvič pogrnjena z novim zaščitnim tla-
kom, ki omogoča prisotnost obiskoval-
cev v običajni obutvi brez skrbi, da bi se 

poškodoval obstoječi tlak telovadnice. 
Nastopajoči so se lahko predstavili na 
odru, hkrati pa je bilo dovolj prostora 
tudi za vse obiskovalce. Pridne roke, 
ki so poskrbele za polaganje tlaka in 
sestavljanje odra, so svoje delo začele 
že zelo zgodaj zjutraj, pred začetkom 
pouka. Hišnik Marko Komar je zbral 
tiste najbolj "pripravne, ta velike" fan-
te in naloga je bila zanesljivo, hitro in 
vestno opravljena. 

Popoldanski kulturni program so 
začeli naši najmlajši. Pevovodkinja 
Anja Peterman in dirigentka Melita 
Gerdej sta z otroškim pevskim zborč-
kom izbrali dve iskrivi pesmici o zimi. 
Z vso prisrčnostjo, kakršno zmorejo 
samo otroci, sta melodiji odzvanjali v 
četrtkovo popoldne.

Kako neverjetne stvari se lahko 
zgodijo v tem čarobnem zimskem času, 
čeprav tega na prvi pogled ne vidimo, 
so pokazali najmlajši šolarji. Prvošolci, 
ki obiskujejo Gledališke urice, so pod 
skrbnim mentorstvom Marjane Ražen 
pripravili gledališko predstavo Roka-
vička. Vsi smo uživali v otroški igri, 
njihovi prepričljivosti in neverjetni iz-
razni moči.
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Svoje veselje, da se lahko brez ome-
jitev spet srečamo, je z nami delila tudi 
ravnateljica Mojca Brejc. Še posebno 
toplo je pozdravila upokojene delav-
ce naše šole, ki so se nam to popoldne 
ponovno pridružili v šoli. Obujali smo 
spomine na delo v šoli nekoč, opazovali 
spremembe in izmenjali novice. 

Kljub natrpanemu urniku se nam 
je pridružil tudi župan Peter Torkar, ki 
je vse navzoče pozdravil in nato z zani-
manjem spremljal otroško ustvarjal-
nost na delavnicah. 

Da to popoldne ni izzvenelo le kot 
niz točk kulturnega programa, pač pa 
kot kulturna prireditev, sta s prijazni-
mi mislimi in samozavestnim nasto-
pom poskrbeli osmošolki Anamarija 
Mohorič in Ela Zupan. 

Po kulturnem programu pa je na-
stopil čas za ustvarjanje. Učitelji smo 
pripravili kar dvanajst delavnic, kjer 
so lahko učenci ustvarjali najrazličnej-
še izdelke. Ustvarjalnost je napolnila 
učilnice, starejši so pomagali mlajšim, 
medsebojno povezanost je bilo čutiti 
na vsakem koraku. Učenci so ustvar-
jali  različne zvezde, zvončke, okraske, 
obeske, krasili škatlice, izdelovali kole-
darje, smrečice, knjižne kazalke … Celo 
svojega Rudija so imeli priložnost na-
rediti. Da ne bi bili preveč lačni, so se 

nekateri poskusili v peki vafljev. Tisti, 
ki niso uspeli dobiti vstopnice za to 
priljubljeno delavnico, pa so se lahko 
na čajanki okrepčali s skodelico tople-
ga čaja in se posladkali s piškoti. "Zvez-
de večera" pa so bili tisti, ki so uspeli 
izdelati svojo raketo. Ne samo različne 
svetovne vesoljske agencije, tudi naši 
učitelji vedo, kako izdelati raketo, ki 
poletí visoko nad strehe gorjanskih 
hiš. No, nekaj jih je za svoj pristanek po 
vrnitvi na Zemljo izbralo tudi šolsko 
streho. 

Ko smo vsi, ki smo ta večer uživali 
v ustvarjanju, že zapustili našo šolo, pa 
se luči v njej še niso ugasnile. Takrat je 
največ dela šele čakalo na pridne roke 
naših čistilk. Do naslednjega jutra so 
počistile vse sledi množičnega ustvar-
janja. Nič več ni bilo ostankov papirja 
in ostalega materiala po mizah in pod 
njimi, nič več bleščic vsepovsod, nič 
več sledi umazanih čevljev po hodnikih 
in na stopnicah. Kot da so ponoči šolo 
zavzeli nevidni škratje. 

Denar, ki smo ga ta večer zbra-
li z nakupom vstopnic za delavnice, 
je v celoti namenjen Šolskemu skla-
du. Le-ta že vrsto let omogoča nakup 
nadstandardne opreme, učil in učnih 
pripomočkov za učence naše šole. Z 
zbranimi sredstvi pomagamo tudi pri 

kritju dela stroškov različnih šol v na-
ravi učencem, katerih družine se znaj-
dejo v težki finančni situaciji. 

Nekateri, žal, niste uspeli dobiti 
vstopnice za svojo izbrano delavni-
co. Morda pa ste dobili priložnost za 
ustvarjanje v kateri od ostalih enajstih 
in ste tam prav tako uživali. Včasih res 
ostane kakšna neizpolnjena želja. Pa 
naj to ne bo vzrok za žalost ali jezo, pač 
pa naj bo priložnost, da v nas raste novo 
upanje in veselje pričakovanja. Naj vas 
to dvoje spremlja v letu 2023.

 » Ekipa, ki je za vas z veseljem pripravila 
letošnje Decembrske delavnice

Planinski tabor na Zelenici      

Od 11. do 13. novembra je potekal 
planinski tabor na Zelenici. V petek 
popoldan smo se člani planinskega 
krožka OŠ Gorje odpeljali na Ljubelj. 
Z nami so bili tudi učenci iz OŠ Bled. 
Gospodar Stane nam je torbe in večje 
nahrbtnike odpeljal do koče na Zeleni-
ci. Sami pa smo se z malimi nahrbtni-
ki podali peš po nekdanjem smučišču. 

Malo pod vrhom je bilo že temno, zato 
smo se opremili s čelnimi svetilkami. V 
koči sta nas sprejela oskrbnika Petra in 
Aljoša. Hitro smo se namestili v sobe 
in že nas je čakala slastna večerja. Noč 
je bila jasna in lepa, zato smo šli še na 
nočni pohod po okolici. Igrali smo se 
Ples senc, ugasnili svetilke in si ogleda-
li nočno nebo. Na vzhodu se je pojavila 

skoraj polna luna in čudovito osvetlje-
vala gorsko pokrajino.

Sobota je bila delno oblačna, a 
vseeno smo tekom dneva ujeli nekaj 
sončnih žarkov. Po samopostrežnem 
zajtrku smo se podali proti sedlu Šija 
na Srednji vrh. Ta je s svojimi 1796 me-
tri krasen razglednik na sosednje gore, 
planine in doline. Na vrhu je malo pi-
halo, zato smo hitro pojedli, se slikali 
in se po strmi ter blatni poti spustili 
na sedlo. Pot nas je vodila do Koče pri 
izviru Završnice, kjer smo si dodatno 
oddahnili. Na planini smo poiskali 
naravne inštrumente, ustvarili ritem, 
se postavili v skupine in sodelovalno 
ustvarili skladbo. Po kosilu smo ple-
zali na umetni steni, ki je v stavbi bi-
vše sedežnice. Anja in Andraž sta nas 
učila, kako plezati, nas varovala in 
spodbujala. Naučili smo se tudi nekaj 
vozlov in si šli pogledat plezalno fera-
to v steni Spodnjega Plota. Pod večer 
pa nam je Andraž, ki je reševalec leta-
lec, pokazal nekaj akcij GRZS. Njegovo 
predavanje je bilo zanimivo in poučno. 
Zvečer smo imeli delavnico Oprema in 
obutev v gorah in Priprava na pohod. 
Dan smo zaključili z nekaj družabnimi 
igrami.Prekrasno nedeljsko jutro nas 
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Naravoslovni tabor tretješolcev

Po jesenskih počitnicah smo se tretješolci odpravili v 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti v dom Škorpijon na 
tridnevni tabor. Pričakovanja otrok so bila velika, tukaj pa je 
zbranih le nekaj vtisov.

Nuša Lah – Prva šola v naravi
Doma smo spakirali vse potrebno, da smo lahko odšli v 

šolo v naravi. Tja smo se odpravili z avtobusom. Vozili smo 
se štiri ure. Ko smo prispeli v dom Škorpijon, so nam določili 
sobe. Kočke so nam odpeljali z dvigalom, nato smo jih odpe-
ljali v sobe. Izbrali smo si omarice in vse stvari zložili vanje. 
Pisali smo razglednice in zgradili bivake. Tja smo odšli za 
dva dni. Imeli smo tudi lokostrelstvo in jahanje. Domov smo 
se vozili več ur. Razglednice so prišle šele v petek. 

Tina Lah – Šola v naravi
V ponedeljek smo odšli v šolo v naravi. Vozili smo se štiri 

ure. Zvečer smo opazovali zvezde, zvezdo Severnico in pla-
nete. V torek zvečer smo pekli twisterje. Moj je bil že pečen, 
a sva si ga z Nušo zamenjali, ker se njen twist ni popekel. Po-
tem sem ga jaz spekla in seveda tudi pojedla. Spali smo na 
pogradih. Jaz sem spala sama zgoraj. V torek so nama poslali 
pismo. V sredo smo pakirali, ker smo že odhajali domov. Res 
je bilo zabavno.

Miha Jan – ČŠOD Škorpijon
Takoj po počitnicah smo odšli v šolo v naravi. Prvi dan 

smo si pripravili postelje. Drugi dan smo bili cel dan na kme-
tiji. Najprej so jahale punce, fantje pa smo si ogledali kmeti-
jo. Nato pa smo vsi fantje jahali konja. Streljali smo z lokom. 
Dobil sem samo dve točki. Tretji dan smo že zjutraj spakirali 
in odšli v gozd. V dom so že prišli drugi otroci. Imeli smo se 
zelo dobro.

Julija Malovrh – Šola v naravi
Učenci tretjega razreda smo šli v šolo v naravi. Šli smo z 

avtobusom. Prvi dan smo se odpravili peš v Avstrijo. Zvečer 

smo šli gledat ozvezdje. Drugi dan smo jahali konja Magnu-
sa, pred tem smo ga skrtačili. Lahko smo streljali z lokom v 
tarčo. V gozdu smo gradili bivake, potem pa smo se skrili va-
nje. V domu so imeli paličnjake, pujse, koze in ribo. Zadnji 
dan smo se z avtobusom odpravili domov. Pred šolo so nas 
čakali starši.

Živa Ahčin – Na naravoslovnem taboru   
Šli smo po novo posteljnino. Pakirali smo ob osmih zve-

čer. Zelo mi je bilo všeč, ko sem lahko spala na vrhu pograda. 
Všeč mi je bilo tudi, ko sem jahala konja. Zelo je bila dobra 
hrana in delo v delovnem zvezku. Zelo dobro sem spala. Še 
bi šla, saj je bilo zelo zanimivo.

 »  Zapisali razredničarki Valentina Žemva in Melita Gerdej

je spodbudilo, da smo hitro pospravi-
li sobe in pripravili našo prtljago. Po 
ogledu zemljevida in poti smo se podali 
na sedlo Žleb (1900 m). Hodili smo po 
dolini Suhega rušja. Pot je postajala 
vedno bolj kamnita in kmalu smo bili 
na meliščih pod Vrtačo, Zelenjakom in 
Palcem. Potrebna je bila previdnost, saj 
na kamenju in grušču lahko hitro zdr-
si. Na sedlu, kjer je meja z Avstrijo, smo 
pogledali proti grapi, ki se spušča na av-
strijsko stran. Strmina je bila za neka-
tere neprijetna. Na varnem mestu smo 

popili čaj in pomalicali. Sledil je spust v 
dolino. V bližini koče smo se ustavili in 
se pogovorili o pohodih, o delavnicah, o 
plezanju in o taboru kot celoti. Vsi smo 
ugotovili, da je bilo na taboru super in 
da še pridemo na Zelenico. Po kosilu 
smo se zahvalili oskrbnikoma in odšli 
na Ljubelj, kjer nas je čakal avtobus. Ve-
seli in zadovoljni, da smo imeli dobro 
vreme, da smo vsi zdravi in brez večjih 
poškodb, da smo imeli lepe pohode in 
dobre delavnice, smo zaključili tabor. 
Velika zahvala gre PD Gorje, ki nas pri 

naši dejavnosti finančno podpira. PD 
Gorje in vodstvo OŠ Gorje pa se zave-
dajo pomembnosti vzgajanja mladih v 
planince in ljubitelje gora. Živimo na 
pragu TNP-ja in ob vznožju Julijskih 
Alp, kjer moramo gore spoznavati, jih 
občudovati in spoštovati. Le-to in naše 
veselje do planinstva predajamo mla-
dim na taborih in izletih.

Na taboru sva bili mentorici PK OŠ 
Gorje Maja Tavčar Karlin in Jerca Šo-
lar Rihtar.  

 » Jerca Šolar Rihtar
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4.—8. JANUAR 2023

NAJ TRAJA!
BIATHLON-POKLJUKA.COM

BIATLON JE SVETOVEN
PROGRAM 
ČET 5. januar 2023 
 14.20 Šprint Ž 

PET 6. januar 2023 
 14.20 Šprint M 
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 14.25 Mešana štafeta (M + Ž)
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Pouk na prostem na OŠ Gorje

Ponosni smo, da smo že lani uspeli 
s prijavo na sedemletno Erasmus+ iz-
obraževanje. OŠ Gorje je del konzor-
cija štirih šol in CŠOD kot prijavitelja. 
Projekt je namenjen razvijanju didak-
tike poučevanja in učenja na prostem. 
Pri nas smo ga 'delovno' poimenovali 
MORE OUTDOOR ali VEČKAT VEN. 
Koordinatorica projekta na šoli je Ta-
tjana Pintar, zagnana ekipa pa trenu-
tno šteje 12 učiteljic. V vsakem letu 
predvidevamo vsaj šest mobilnosti.

Seminarjev s tematiko poučevanja 
na prostem in vodenja različnih skupin 
so se udeležile: Janja Geltar na Šved-
skem, Jerca Šolar Rihtar na Portugal-
skem, Tatjana Pintar v Italiji, Vesna Le-
ban v Španiji.  Z obliko izobraževanja, 
ki jo poimenujejo sledenje na delov-

nem mestu, pa so nove izkušnje prido-
bivale: Barbara Zalokar in Maja Preše-
ren v Španiji, Marjana Ražen v Nemčiji 
in Maja Tavčar Karlin na Finskem.

Naše izkušnje in novo pridoblje-
na znanja s seminarjev in sledenja na 
delovnem mestu predstavimo učitelj-
skemu zboru. Včasih le z opisi, pred-
stavitvami, včasih pa z delavnicami ali 
preko igre. Na mobilnostih spoznava-
mo različne didaktične pristope in me-
tode dela za pouk na prostem. Opolno-
močimo se z dobrim načrtovanjem in 
strukturiranostjo dela. Vsebinski cilji 
posameznih predmetov so medpred-
metno povezani. V naravnem okolju 
imajo učenci vedno prosti čas oziroma 
čas za prosto igro. Okoljska vzgoja, ki je 
danes še kako pomembna, je vključena 

v pogovor, ko smo na prostem. Na zra-
ku, pod milim nebom, krepimo zdrav-
je, krepimo povezanost z naravo, smo 
čuječi in motivirani za učenje. Ustvar-
jalno poučevanje na prostem spodbudi 
ustvarjalno učenje učencev in s tem 
globje in trajnejše znanje.

Pri načrtovanju in izvedbi različ-
nih dejavnosti, za katere ne potrebu-
jemo nujno šolskih klopi in učilnice, že 
opažamo premike, vi pa zelo verjetno 
opazite tudi, da se skupine učencev vse 
večkrat v dopoldanskem času vidi tudi 
po Gorjah. 

Želimo si, da bi odkrili čim več narav-
nih prostorov v okolici šole, kjer bi lahko 
potekalo učenje. Naša velika želja pa je 
tudi urejena učilnica na prostem.

 » Tatjana Pintar, Jerca Šolar Rihtar 
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BMW IBU svetovni pokal v biatlonu se vrača na Pokljuko! Od 4. do 8. januarja 2023 boste 
ponovno lahko navijali za najboljše biatlonce sveta na domači Pokljuki.

Biatlon je šport dinamike, hitrosti, natančnosti ter kanč-
ka sreče. Ravno te lastnosti ustvarjajo neponovljive zgodbe, 
ki vsako tekmo spremenijo v nepredvidljivo igro napetosti in 
strastnega navijanja. Navijajte v živo!

Štirje tekmovalni dnevi in šest atraktivnih tekem 
v prvem vikendu novega leta so izjemna priložnost, da tudi 
vam zastane dih ob spremljanju biatlonskih bojev na Ru-
dnem polju. Pravo navijaško vzdušje bo po Pokljuki poneslo 
tudi naše junake zime, Jakova Faka, Alexa Cisarja in Anama-
rijo Lampič, novopečeno biatlonko.

Poskrbljeno bo tudi za pester spremljevalni program z 
glasbenimi skupinami. V četrtek,  5. 1., ko bo v okviru akci-
je Otroci Triglava na Pokljuki na ženskem šprintu navijalo 
skoraj 2.000 otrok, bo nastopila glasbena skupina BQL. V 
petek, 6. 1., in soboto, 7. 1., bo navijače na Pokljuki zabaval 
narodno-zabavni ansambel Veseli Begunjčani. V nedeljo, 
8. 1., ko organizatorji pripravljajo poseben družinski dan, pa 
bo za glasbeni del poskrbela skupina Čuki.

Vstopnice za ogled tekem domačega svetovnega pokala 
so še vedno na voljo. Nakup vstopnic je možen preko par-
tnerjev Eventim in Petrol Tickets, na njihovih prodajnih 
mestih in preko spleta, na dneve tekem pa tudi na blagajni 
pred vhodom na samo prizorišče. 

POSEBNA AKCIJA 2 za 1 za prebivalce Občine Gor-
je pri nakupu vstopnic kategorij proga ali tribuna. 
Akcija velja ne eno osebo pri nakupu vstopnice preko 
organizatorja in ob izkazu osebne izkaznice. Za več in-
formacij kontaktirajte Organizacijski odbor Pokljuka 
na tickets@biathlon-pokljuka.com.

V času priprav in izvedbe BMW IBU svetovnega pokala 
v biatlonu 2023 bo na Rudnem polju veljalo nekaj posebnih 
režimov glede uporabe smučarsko-tekaških prog, parkira-
nja in dostopa.

- Uporaba tekaških prog, stadiona in strelišča na Rud-
nem polju ter tekaške proge proti planini Konjščica 
ne bo možna od 1. do vključno 9. januarja 2023, saj 
bo prizorišče v celoti zaprto. Za namen rekreacije 
in treningov bo možna uporaba proge proti planini 
Javornik, vendar bo od 5. januarja 2023 dostop možen le 
iz smeri hotela Pokljuka (bivši Šport hotel).

- Spremenjen bo prometni in parkirni režim na Rud-
nem polju, in sicer od 24. 12. 2022 do 9. 1. 2023. Cesta 
od odcepa za vojašnico do ŠC Triglav Pokljuka bo zaprta 
od 24. 12. 2022, cesta od odcepa za hotel Pokljuka (bivši 
Šport hotel) do Rudnega polja bo zaprta od 2. 1. 2023 
dalje, cesta od odcepa za Mrzli studenec pa bo zaprta od 
5. 1. 2023 dalje. 
Promet v omenjenih terminih bo možen samo z vozili z 

ustrezno akreditacijo organizatorja in za dostavna vozila za 
oskrbo ter za lastnike in goste namestitvenih kapacitet na 
Goreljku.

Zaradi omejenega obsega parkirnih površin na območju 
Pokljuke in v skrbi zagotavljanja trajnostnega razvoja, bo 
organizator prav tako poskrbel za organizirane prevoze 
dnevnih obiskovalcev. V času svetovnega pokala bo dnev-
nim obiskovalcem na voljo zadostno število parkirnih povr-
šin na Bledu in v Bohinju, od koder bodo vozili organizirani 
shuttle avtobusi. Lokalne prebivalce in obiskovalce prosimo 
za spoštovanje režimov organizatorja in se zahvaljujemo za 
razumevanje. 

Več podrobnejših informacij o svetovnem pokalu najde-
te na uradni spletni strani organizatorja www.biathlon-po-
kljuka.com.  

Vabljeni na Pokljuko, saj je biatlon svetoven in sve-
tovno je navijati za naše!

Zaključek državnega prvenstva v motokrosu in disciplini enduro cross country

Drugi konec tedna v septembru se 
je v Dolini pod Kalom, v organizaciji 
AMD Šentvid pri Stični, končalo leto-
šnje odprto državno prvenstvo v mo-
tokrosu, na katerem je že osmo leto 
zapored pod okriljem AMD Radovljica 
tekmoval tudi Nace Jelenc. Dirke za 
državno prvenstvo, ki jih organizira 
AMZS, so odprtega tipa in potekajo 

tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Le-
tos je Nace Jelenc zadnje leto tekmo-
val v razredu MX85, saj mora v sezoni 
2023 prestopiti v višjo kategorijo, in 
sicer v razred MX125. V sezoni 2022 
je bilo 6 tekem, katerih se je udeležilo 
večje število tekmovalcev. Kljub slab-
šim štartom je z borbeno vožnjo Nace 
dosegal visoke rezultate. V skupnem 
seštevku je tako sezono zaključil na 
odličnem četrtem mestu.  Prav tako pa 
je čez celotno sezono tekmoval v dr-
žavnem prvenstvu ENDURO CROSS 
COUNTRY, ki ga že vrsto let organizira 
MZS (Moto zveza Slovenije). Dirke, v 
letošnji sezoni jih je bilo 6, so potekale 
tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. 
Enduro cross country je disciplina, 
kjer pridejo do izraza tekmovalčeva 
pripravljenost, vzdržljivost ter zna-
nje, kako konstantno odpeljati daljšo 
vožnjo. Dirk se udeležuje veliko tek-
movalcev iz Slovenije in iz sosednjih 
držav, tako da je paleta dirkačev res 
pisana. Nacetu so te dirke še posebej 
pisane na kožo, saj je na prav vseh dir-

kah osvojil najvišjo stopničko ter tako 
postal prvak v enduro cross country 
Slovenija v razredu MITAS ENDURO 
85. Treningi, priprave in same dirke 
so naporne ter finančno velik zalogaj, 
zato naj se na tem mestu zahvalim za 
vso pomoč in podporo AMD Radovlji-
ca, trenerju Mihu Špindlerju ter vsem 
sponzorjem, ki so v Nacetu prepoznali 
vztrajnost, moč in predanost športu. 
Sponzorjem, ki se jim še posebej za-
hvaljujem, so KTM GAS-GAS SELES 
MOTO, KERAKRISTI KERAMIČAR-
STVO, KRONAR BAR, BEN AMBI-
ENT, LA CANTINA PIZZERIA IN 
ŠPAGETERIJA, JAKOPČ – VZDRŽE-
VANJE MOTORNIH VOZIL.

Posebna zahvala pa gre tudi druži-
ni, starim staršem in ostalim prijate-
ljem, ki Naceta spodbujamo, mu stoji-
mo ob strani in verjamemo v njegovo 
športno pot. 

Z veliko veselja in vneme pa se že pri-
pravljamo na naslednjo sezono 2023, ki 
se bo začela v spomladanskem času.

 » Saša Jelenc



Gorjanc

24

ŠPORT

KOLESARSKI KLUB GORJE
VABI K VPISU NOVIH ČLANOV

Ž E L I Š  P O S T A T I  E D E N  O D  N J I H ?

KONTAKT:  041  774 159
E-MAIL:  marjan.knafl ic@gmail .com

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Naše prošnje so bile uslišane in Pokljuko je pobelil sneg! 

Z danes na jutri smo sneli tekaške rolke in čelade ter si na-
deli tekaške smučke, palice in oblekli tekaške drese. Pa nas 
spet vsaj petkrat tedensko čakajo ovinki do Rudnega polja, 
mrzla lička, mokra oblačila in padci. A se znamo pobrati po 
vsakem padcu in si nadeti nasmeh na obraz. 

Otvoritev tekmovalne sezone in z njo prva biatlonska 
tekma bi morala biti že prvo decembrsko soboto, a je orga-
nizator bil primoran tekmo zaradi slabe vremenske napove-
di prestaviti na kasnejši čas. Nič zato, že naslednji dan smo 
imeli prijateljsko medklubsko tekmo, kjer smo se pomerili 
s sovrstniki pred začetkom sezone in ugotovili, da smo Gor-
janci pridno trenirali. Najdete nas na pripetih fotografijah. 
V Planici smo imeli še dve trening tekmi, da smo se navadili 
planiških prog.

Na mednarodnih prizoriščih je že pestro – v finskem 
Kontiolahtiju je v štafeti odlično nastopil Miha Dovžan, ka-
sneje je nastopil še v Hochfilznu in Le Grand-Bornandu, v 
Ruki in v Lillehamerju pa Eva Urevc, ki se ji je pridružil tudi 
Miha Ličef. Miha je na 10 km le za mišji repek zaostal za toč-

Pia Iskra je svetovna 
prvakinja

Mlada Gorjanka Pia Iskra je v novem-
bru 2022 s člansko skupino plesne šole 
Bolero pod vodstvom koreografa in tre-
nerja Matevža Česna že drugo leto zapo-
red osvojila naslov svetovne prvakinje v 
modernih plesih, v jazzu in show danceu. 
Prvenstvo je potekalo na Poljskem v Zie-
loni Gori, kjer so se pomerili vsi evropski 
in državni prvaki sodelujočih držav.

Ples ji že od nekdaj pomeni veliko 
strast in ljubezen, ki se skozi leta še 
stopnjuje. Dosegla je že mnogo odlič-
nih rezultatov, tako solističnih kot sku-
pinskih.

 » Suzana Glavič, Tomaž Iskra
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Vabilo na koncert Zvezde  
na snegu

V soboto, 14. januarja 2023, vas ob 
19. uri vabimo na tradicionalni koncert 
Zvezde na snegu, v telovadnico Osnov-
ne šole Gorje. S svojim obiskom in na-
kupom vstopnice boste podprli delo 
domačega Športnega društva Gorje pri 
delu z mladimi in doprinesli nekaj za-
slug pri njihovih uspehih.

Po dveh letih mirovanja našega 
koncerta (vmes smo ga enkrat pripra-
vili prek spleta) nas veseli, da se zopet 
lahko vidimo v živo, drug drugega poz-
dravimo in se zahvalimo vsem, ki so 
zaslužni za naše delovanje. Predstavili 
se vam bodo naši tekmovalci in trener-
ji. Z nami bodo naši zvesti nastopajoči 
in nekaj novih gorjanskih talentov: Vo-
kalna skupina Lip Bled, Ana Skumvač, 
Gorjanskih pet, Domači muzikanti, 
Ema in Tadeja Žemva ter zvezda veče-
ra – Maraaya. 

Vabimo vas, da se nam pridružite 
na nepozabnem koncertu v soboto, 14. 
januarja. 

 » Športno društvo Gorje,  
Tekaško-biatlonska sekcija

kami svetovnega pokala. V švicarskem 
Davosu nas je Eva navdala z velikim po-
nosom, ko je v šprintu dosegla 7. mesto.

Na OPA-pokalu v italijanski Santa 
Caterini je prvič v članski kategoriji te-
kel Jošt Mulej, v biatlonu pa je mladin-
ke zastopala Klara Vindišar v pokalu 
IBU v švedskem Idreju ter Obertilliac-
hu v Avstriji.

Res se je začelo … Kmalu tudi nas 
čakajo tekme na Pokljuki, v Planici, na 
Rogli in čez mejo. Naj vas povabimo, 
da nas pridete pogledat in navijat na 
katero od tekmovanj. Verjemite, da je 
korak hitrejši, če imaš ob progi glasne 
navijače!

Obenem pa že toplo vabljeni na naš 
dobrodelni koncert Zvezde na snegu, ki 
bo po dveh letih mirovanja zaradi tetke 
korone končno spet v živo v telovadnici 
OŠ Gorje. Se vidimo v soboto, 14. janu-
arja, ob 19. uri!

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje



Gorjanc

26

LEPOTE GORIJ, OGLASI

Vsem strankam in poslovnim 
partnerjem se zahvaljujemo za 

zaupanje ter vam želimo 
blagoslovljene božične 

praznike in srečno, 
zdravo novo leto 

2023!

Vsem strankam in poslovnim partnerjem se 
zahvaljujemo za zaupanje ter vam želimo 

blagoslovljene božične praznike in srečno, 
zdravo novo leto 2023!

Vsem strankam in poslovnim 
partnerjem se zahvaljujemo za 

zaupanje ter vam želimo 
blagoslovljene božične 

praznike in srečno, 
zdravo novo leto 

2023!

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

Trgovine:

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

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

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

Kolektiv Mesnega centra Luka

Kolektiv Mesnega centra Luka

MCLmesarijaLuka

MCLmesarijaLuka

Foto: Miro Zalokar

SREČNO 2023!
22. december 2022

številka 152

GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE
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NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

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

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com

POGREBNA SLUŽBA 
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travnike in njive.
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PRIREDITVE, OGLASI

• NASTOP GODBE GORJE 
v ponedeljek, 26. decembra, ob 17. uri v Pogle-
jski cerkvi

• TRADICIONALNI POHOD Z BAKLAMI 
v ponedeljek, 26. decembra;  

zbor ob 18.30 za Gorjanskim domom, začetek 
pohoda ob 19. uri

• Dobrodelni koncert ZVEZDE NA SNEGU 
v soboto, 14. januarja, ob 19.00 v telovadnici 
OŠ Gorje

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

Renault priporoča www.renault.si

*Vsa vozila v programu Renault Selection imajo vključeno podaljšano jamstvo od 12 do 24 mesecev in neomejeno število kilometrov. Vsa vozila kupljena preko Renault Financial services
vključujejo 1x redni servis in brezplačno članstvo v programu Renault Pomoč na cesti. Ponudba velja za vse znamke vozil v skladu s splošnimi pogoji Renault Selection.
Več na www.renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

tvoje novo 
rabljeno vozilo 
z jamstvom 
do 24 mesecev*, 
paketom 
vzdrževanja* in 
paketom 
financiranja

Več kot 150 vozil 
na zalogi 
www.asp.si

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

Že za 229 €/mesec*

Bon ob financiranju* 
5 let jamstva*

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

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai
Že za 229 €/mesec*

Bon ob financiranju* 
5 let jamstva*

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

Vrhunski crossover

Povsem novi 
Nissan Qashqai

* Vsa vozila v programu Renault Selection imajo vključeno podajšano jamstvo od 12 do 24 mesecev in neomejeno število kilometrov. Vsa vozila kupljena preko Renault 
Financial services vključujejo 1x redni servis in brezplačno članstvo v programu Renault Pomoč na cesti. Ponudba velja za vse znamke vozil v skladu s splošnimi pogoji 
Renault Selection. Več na www.renault.si. Slika je simbolna. GA Adriatic d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.si

POGREBNE STORITVE

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

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

aranžmaje ter aranžiranje daril. 
Velika izbira sveč.

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

NOVO   NOVO   NOVO   NOVO

CVETLIČARNA NOVAK 
pri pokopališču na Bledu

prevozi in ureditev pokojnikov 
ter pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

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


