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GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

Zvezde na snegu zopet zasijale
Na sobotni večer, 14. januarja, je 

domače Športno društvo Gorje v te-
lovadnici osnovne šole po dveh letih 
ponovno priredilo tradicionalni do-
brodelni koncert Zvezde na snegu, to-
krat že trinajsti po vrsti. Vsi ljubitelji 
gorjanskega športa, podporniki mla-
dih tekmovalcev ter vsi, ki imajo radi 
dobro glasbo in so željni druženja, so 
dodobra napolnili telovadnico, ki niti 
ni tako majhna. 

Kot prav vsakič do sedaj so Zvezde 
na snegu prižgali člani Okteta Lip Bled 
z Avsenikovo Zvezde na nebu žare. Pod 
vodstvom umetniške vodje ge. Vide 
Mihelčič so zapeli še dve narodni. Za-
kaj prirejamo koncert in komu so zbra-
na sredstva namenjena, nam je razložil 
predsednik ŠD Gorje, Grega Repe. Tre-
ningi, oprema in priprave zahtevajo 
ogromno sredstev. Le podpora staršev 
ni dovolj, zato nam na pomoč prihitijo 
prijatelji športa v Gorjah … Naslednji 
na odru sta bili Ema in Tadeja Žem-
va, ki sta svoj glasbeni talent prikaza-
li z igranjem na citre, neustrašno in 
brez treme! Župan Občine Gorje je v 
kratkem nagovoru pohvalil gorjanske 
športnike, ki so na zadnjih olimpijskih 
igrah predstavljali kar desetino vseh 
slovenskih športnikov! Ideja je, da jih 
na naslednje igre pripeljemo vsaj toli-
ko, morebiti še kakšnega več. Sledil je 
krstni nastop kvinteta Gorjanskih pet. 
Fantje, sami domačini, so po konča-
nem nastopu poželi tako velik aplavz, 
da so morali zaigrati še eno dodatno 
vižo. Obljubili so, da naslednje leto spet 
pridejo. Zares imamo v Gorjah veliko 
talentov, ne le športnih, ampak tudi 
glasbenih. Za njimi je na oder stopila 
Ana Skumvač, ki prav tako na Zvezdah 
nastopa že od samega začetka. S svojim 
prodornim glasom nas je popeljala v 
Poletno noč in nas z I feel good spravila 
v zares dobro voljo. 

Potem je prišel čas, da so se ob-
činstvu predstavili vsi naši trenerji 
in tekmovalci - Svizci. Na oder jih je 
poimensko enega za drugim poklical 
vodja tekaško-biatlonske sekcije To-
maž Žemva. Za vsakega smo izvedeli, 

kaj rad počne poleg ukvarjanja s špor-
tom. Nekateri radi kuhajo, se učijo, se 
družijo s prijatelji, gledajo filme z do-
mačega kavča, se igrajo družabne igre, 
imajo radi počitnice in še in še. Svizci 
niso uspešni le na snegu, ampak ble-
stijo tudi na ostalih področjih. Kar na-
enkrat je bil oder premajhen, ko so na 
njem stali vsi naši tekmovalci!

Zatem pa je sledil nastop sveže-
ga ansambla Domači muzikanti, ki se 
lahko pohvali s pevko Nejo in pevcem 
Janom. Z ubranimi narodno-zabavni-
mi notami so nas ogreli, na koncu pa 
so nas dlani že prav pekle od glasnega 
in navdušenega ploskanja. Tudi oni so 
obljubili, da še pridejo v Gorje. Za nji-
mi pa smo na oder priklicali Maraayo, 
ki smo jo tako nestrpno čakali. Gre za 
duet Marjetke in Raaya, ki nas zadnja 
leta razveseljujeta s svojimi uspešni-
cami. V polurnem nastopu nas je Mar-
jetka popeljala skozi vse najbolj znane, 
se sprehodila med publiko, z nekate-
rimi tudi zaplesala in nas vse spravila 
na noge. Skupaj z njo smo prepevali in 
plesali, se sprostili in pozabili na vsak-
danje težavice. Obljubila je, da se bo 
pridružila gorjanskim olimpijcem na 
naslednjih igrah, z največjim veseljem! 

Sledila je še zahvala vsem sponzor-
jem in podpornikom, predvsem občini 
in šoli, ki nesebično vsako leto posodi 
telovadnico, da lahko izpeljemo tako 

prireditev. Tekmovalci so tisti, ki ime 
Gorij ponosno nosijo znotraj in izven 
meja naše domovine, naši podporniki 
pa so tisti, ki vse to omogočijo. Veliko 
je takih skritih, nikoli imenovanih, a 
so srcem z nami. Hvala vsem, ki ste se 
udeležili koncerta in nam s tem izkaza-
li podporo. Ko se združita glasbeni in 
športni talent, nastane tak čarobni ve-
čer, kot smo ga imeli v Gorjah. Dve uri 
sta minili, kot bi mignil, in veselimo se 
naslednjih Zvezd na snegu, že štirinaj-
stih po vrsti! 

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje
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Spoštovane Občanke in Občani!
Gorjanc je brez športa in kulture kot riba brez vode. 

Šport in kultura se v Gorjah prepletata kot niti v ribiški 
mreži. Minulo leto smo Gorjanci zaključili s tradicional-
nim koncertom Godbe Gorje, na katerem smo lahko uži-
vali kar dvakrat. Prvega smo lahko obiskali v telovadnici 
Osnovne šole Gorje,  drugega pa v Poglejski cerkvi na pro-
stem. Da se imamo Gorjanci možnost v miru pripraviti na 
praznovanje Novega leta, organiziramo pohod z baklami. 
Dogodek nas povezuje in tke prijateljske vezi že desetle-
tje. Dva dneva pred zaključkom leta smo se Gorjanci iz-
kazali z organizacijo nočnega teka v spomin na gorjanske 
tekače. Nočnega teka v biatlonskem centru na Pokljuki se 
je udeležilo skoraj 300 tekmovalcev. Med tekmovalci se 
je ob zaključku slišalo, da je Memorial gorjanskega laufa 
lep športni dogodek, na katerem se tekmuje v romantič-
nem vzdušju prižganih bakel ob tekaški progi.

Leto 2022 je bilo za Občino Gorje uspešno tudi na 
infrastrukturnem področju, saj smo uspeli obnoviti in 
dograditi veliko javne infrastrukture. Težko bi rekel, ka-
tera cesta, ki smo jo prenovili, je pomembnejša, vendar 
je cesta Spodnje Gorje–Fortuna med glavnimi žilami v 
naši občini,  ki smo jo v letu 2022 uspešno, skupaj z drža-
vo in ostalimi infrastrukturnimi vodi, uspeli vzpostaviti 
v funkcijo. Hvala vsem, ki živite na območju gradnje in 
hvala vsem, ki ste prispevali vaše zemljišče, da smo lahko 
na tem območju ceste varnejši vsi, tako vozniki kot pešci.

Veliko pozornost smo v letu 2022 pritegnili z našo 
humanitarnostjo. Ukrajinsko-ruska vojna nam je dala 
priložnost, da smo se odzvali na prošnje raznih pomoči. 
Vsa zahvala Civilni zaščiti Gorje in humanitarnima dru-
štvoma Karitas in Rdeči križ. Bili smo prva organizirana 
lokalna skupnost, ki je beguncem ponudila streho nad 
glavo. Zahvale, ki jih še vedno prejemam od slovenskega 
azilnega centra in posameznikov, so plod velikega srca 
gorjanske skupnosti. 

Leto 2022 nas bo spominjalo na obsežen požar na 
Krasu. Zaradi velikega obsega požara in nevarnosti, da 
požar zajame vasi na Krasu, je država razširila sklic na 
vsa slovenska prostovoljna gasilska društva. Odziv pro-
stovoljnih gasilcev društev Gorje in Podhom je bil hiter. 
Gorjanci smo bili določeni, da pred ognjem ubranimo vas 
Kostanjevico na Krasu. Za vse nas gasilce je bila to poseb-
na izkušnja, ki je ne bomo pozabili. Hvala vsem, ki ste se 
odzvali na pomoč, da smo skupaj pokazali veliko srce in 
junaštvo v bitki proti ognjenim zubljem.

No, pa smo že v novem letu 2023. Tempo, ki ga imamo 
Gorjanke in Gorjanci v svojih srcih, nas žene k uspehu in 
začeli smo športno. Veliko nas je bilo prisotnih pri orga-
nizaciji svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki. Spre-
mljamo uspešne nastope naših biatloncev Miha Dovžana 
in Klare Vindišar ter tekačev Anje Mandeljc, Eve Urevc 
in Miha Ličefa, ki se na tujih športnih prizoriščih merijo 
s tekmovalci svetovne elite in so zgled vsem mladim gor-
janskim športnikom, s katerimi imamo skupen cilj priti 
na največji svetovni športni dogodek – zimske olimpijske 
igre, ki bodo leta 2026 v Cortini d´Ampezzo. V svetu smo 
poznani kot uspešni športniki in ljudje z dobrim srcem, 
zato nadaljujmo to pot. Leto 2022 bo zapisano v slovenski 
zgodovini z velikimi črkami. Od 44 slovenskih športnikov 
so našo državo predstavljali 4 gorjanski športniki, kar je 
naš cilj tudi na naslednjih zimskih olimpijskih igrah.

Uspeh gorjanske skupnosti je odvisen od sodelova-
nja in energije vseh nas Gorjank in Gorjancev in jo lah-
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Lokalna akcijska skupina  
Zgornja Gorenjska – BOJA

Na gorenjskem podeželju je bilo v zadnjih 15 letih izvede-
nih veliko raznolikih projektov, ki so bili financirani s stra-
ni evropskega programa LEADER. Osnovno načelo ukrepa 
je spodbujanje lokalnega razvoja po principu »od spodaj 
navzgor«, kar lokalnim deležnikom omogoča, da z obliko-
vanjem lokalnih partnerstev, t. i. lokalnih akcijskih skupin 
(LAS), aktivno odločajo o prednostnih nalogah in razvoju 

ko prispevamo na vsakem koraku. Prvi večji korak je bila 
prireditev Zvezde na snegu. Čudovit kulturni večer, na 
katerem so se predstavili vsi mladi gorjanski tekači in 
biatlonci. Vsi, ki ste prišli na koncert, ste s svojo priso-
tnostjo izkazali podporo vsem gorjanskim športnikom. 
Hvala vsem nastopajočim, da ste prispevali svoj čas in po-
zitivno energijo v skupno zastavljene cilje. Pravzaprav ste 
vsi že ves čas del velike družine, letos pa smo na koncertu 
v našo veliko družino sprejeli še Maraayo (Marjetko in 
Raya). Vsekakor se bomo skupaj z vami potrudili organi-
zirati vse prihodnje prireditve. Vse v želji povezovanja in 
tvorjenja prijateljskih vezi. 

Velika pridobitev, predvsem za otroke, je ledena plo-
ščad za Gorjanskim domom, ki smo jo skupaj s Turistič-
nim društvom Gorje ponudili v brezplačno uporabo vsem 
gorjanskim otrokom.

Slovenski kulturni praznik se že približuje in že vna-
prej se veselimo kulturnega programa, ki ga zadnja leta 
navdušujoče pripravlja domače Kulturno društvo Gorje.

Občino Gorje vodim kot župan vse od njene ustano-
vitve. V šestnajstih letih smo več kot dokazali, da zmore-
mo samostojno pot. Spomini, ki me vodijo od prvega leta 
samostojne občine, so pisani in nepozabni. Občani ste 
na zadnjih volitvah izrazili veliko podporo in zaupanje 
v moje vodenje naše skupnosti Občine Gorje, za kar se 
vam še enkrat iskreno zahvaljujem. Zelo me veseli, da so 
izvoljene svetnice in svetniki na konstitutivni seji oblju-
bili tvorno sodelovanje v prihodnje.  Veliko projektov je 
odprtih in veliko dela nas čaka v tem mandatu, tako da bo 
vsaka pomoč še kako dobrodošla. 

Ker verjamem v moč misli, naj bo vaša misel še naprej 
pozitivna.  

 » Vaš župan Peter Torkar
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Pohod z baklami
Izmed vseh oblik rekreacije je hoja 

prav gotovo najenostavnejša in prav 
vsakemu dobro znana. Ta varna in po-
ceni vadba ima številne pozitivne učin-
ke na zdravje telesa in duha. Zaradi 
tega in zaradi želje po druženju smo v 
Športnem društvu Gorje organizirali 
12. pohod z baklami po Gorjah ter mu 
dodali še čarobnost večera.

Vseh skupaj se nas je nabralo 60. 
Ker nas je bilo ob 18.30, ko smo bili 
dogovorjeni za zbor, bore malo, nismo 
prav nič hiteli. Pozdravil nas je župan 
Peter Torkar, Zdravko Zalokar kot vod-
ja pa nam je dal navodila za pot. Štarta-
li smo ob pol osmih in bili veseli prav 
vsakega zamudnika. Zaradi slabe na-

Nov občinski svet z županom

od leve proti desni:
Janez Jan, Tomaž Bergant, Tadeja Kvas Majer, Bernarda Ferjan, Danica Mandeljc, župan, Matjaž Zalokar, Zdenka Repe, Janez Kolenc, 
Katarina Jakopič Branc, Matjaž Slivnik, Matej Poklukar

domačega okolja. Do nedavnega sta na Gorenjskem delovali 
dve LAS, zaradi učinkovitejšega obvladovanja območja po 
principu »od spodaj navzgor« pa so župani vseh sedmih ob-
čin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranj-
ska Gora, Radovljica in Žirovnica) za programsko obdobje 
do leta 2027 soglasno potrdili odločitev za ustanovitev nove 
LAS z imenom LAS Zgornja Gorenjska – BOJA. 

Območje LAS Zgornje Gorenjska – BOJA predstavlja 
zaokroženo geografsko in družbeno funkcionalno celoto, ki 
jo določajo varovane naravne vrednote, skupna zgodovina, 
notranja družbena povezanost in skupen razvoj na področju 
turizma, mobilnosti, kmetijstva in podeželja nasploh. Tri-
glavski narodni park sega na območje petih občin na obmo-
čju nove LAS, še tesneje pa vseh sedem občin povezuje Bios-
ferno območje Julijske Alpe – BOJA, za katerega je značilno, 
da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko 

pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kultur-
nih vrednot.  Ker je LAS partnerstvo različnih deležnikov 
iz javnega, gospodarskega in socialnega/nevladnega sek-
torja, je za čim bolj učinkovito izvajanje pristopa LEADER/
CLLD ključno sodelovanje čim širšega kroga javnih zavodov 
in drugih organizacij javnega prava, podjetij, samostojnih 
podjetnikov, kmetij s tržno dejavnostjo, društev, zasebnih 
zavodov ter drugih nevladnih organizacij z območja občin 
Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in 
Žirovnica. K vključitvi v LAS Zgornja Gorenjska – BOJA so 
vabljeni vsi, ki stremijo k razvoju domačega okolja. To lahko 
storijo s podajo pristopne izjave, ki je na razpolago na spletni 
strani las-zg-boja.si. Za več informacij so zainteresiranim na 
voljo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske – RAGOR, tel. 
št. 04 581 34 16 ali e-naslov info@las-zg-boja.si. 

 » Klemen Klinar 
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povedi smo se podali na krajšo pot, po 
gozdni poti pod Višelnico in po pločni-
ku nazaj v dom. Žemvovi in Poklukar-
jeva Marjetka s prijateljico so nas ujeli 
pred Mevkužem, ker so gledali, kje se 
svetijo bakle. Razgled izpod Višelni-
ce proti Spodnjim Gorjam in Bledu, 
pa naprej do Radovljice in Kranja je 
čudovit! Prikorakali smo do Rusovih 
(po domače), ki sta doma prav ob za-
četku pločnika v Zgornje Gorje. Pavla 
in Slavko Zalokar sta naredila prelepe 
jaslice in lepo okrasila celo dvorišče 
in hišo. Pogostila sta nas s pijačo in pi-
škoti in na koncu na naše veliko veselje 
odšla z nami. Da je prijetno zadišalo iz 

doma, je poskrbel Toni Pazlar. Pri po-
strežbi sta mu pomagala Damir Repe 
in Marjan Arh. Da pa je bilo vzdušje 
še prijetnejše, nam je Milan Koprivec 
s pomočjo Tatjane Jensterle zavrtel 
primerno glasbo. Srečo imamo, da sta 
Miro Zalokar in Zdenka Golob hotela 
ujeti v svoj objektiv te lepe utrinke.

Tako smo ob kramljanju in petju 
zaključili dan in se z družbo pohodni-
kov poslovili od preteklega leta. Vsem 
skupaj hvala za prijetno družbo in va-
bljeni zopet na sv. Štefana, na praznik 
samostojnosti in enotnosti, v torek, 26. 
decembra 2023.

 » Zdenka Repe, foto Miro Zalokar

Aktivnosti Turističnega društva Gorje

Uspešno smo zaključili leto 2022 in 
suvereno zakorakali  v novo leto 2023, 
ki bo za TD Gorje izrednega pomena, 
saj obeležujemo 130-letnico odprtja 
soteske Vintgar.

Decembrsko dogajanje je bilo zelo 
pestro. Že tretje leto smo postavili ja-
slice v Poglejski cerkvi in vključili nov 
lik v »Deželi veselih ljudi«, lik Petelino-
vega Joža. Prav tako so se tekom adven-
tnega časa, v organizaciji TD Gorje, ob 
prižigu simbolnih adventnih sveč od-
vili štirje pevski nastopi. 4. 12. 2022 je 
začetek adventnega petja otvorila Janja 
Hvala s cerkvenim pevskim zborom, 
11. 12. 2022 smo se prepustili zvokom 
pevskega zbora Canticum Novum pod 
umetniškim vodstvom Urške Odar, 17. 
12. 2022 nas je s svojim nastopom oča-
ral Kvintet Vintgar, za zadnji nastop, 18. 

12. 2022, pa je poskrbela vokalna sku-
pina Indomabile pod vodstvom Mate-
je Praprotnik. 26. 12. 2022 je številno 
občinstvo navdušil tudi nastop Godbe 
Gorje v Poglejski cerkvi, pod vodstvom 
kapelnika Klemena Repeta. 

Z 18. 12. 2022 je z obratovanjem pri-
čelo tudi težko pričakovano in odlično 
sprejeto drsališče za Gorjanskim do-
mom, ki je nastalo v organizaciji TD 
Gorje ob sodelovanju z Občino Gorje, 
ki je ponudila prostor in elektriko za 
postavitev le-tega, vse ostale stroške 
pa je pod okrilje vzelo TD Gorje in obi-
skovalcem ponudilo brezplačno upo-
rabo drsališča in izposoje drsalk. Veseli 
nas, da drsališče ne sameva in da raz-
veseljuje tako naključne obiskovalce, 
najmlajše občane Gorij kot tudi učen-
ce OŠ Gorje in ljubitelje hokeja. V času 

obratovanja drsališča sta bila organizi-
rana tudi dva aktivna dogodka, katerih 
namen je ponuditi možnost druženja 
ob zabavi na ledu v obliki kegljanja na 
ledeni ploskvi. Poleg priprav na obele-
žitev pomembnega jubileja se aktivno 
pripravljamo tudi na novo turistično 
sezono, ki bo odprla tudi nekaj prostih 
delovnih mest. Vse, ki morda iščete za-
poslitev in bi vas sodelovanje z nami 
zanimalo, vabimo k ogledu razpisov 
na naši spletni strani pod zavihkom 
»Zaposlitev« (https://vintgar.si/zapo-
slitev/). Za čas poletne sezone v dru-
štvo vabimo tudi mlade, ki imajo ure-
jen status študenta in bi pri nas želeli 
opravljati počitniško delo, poudarek 
je na študentih, ki bi želeli pomagati 
predvsem v gostinski dejavnosti. 

 » Lea Petek, TD Gorje

Blejski zimski shuttle Zatrnik–Pokljuka
Blejski zimski shuttle omogoča 

brezplačen prevoz vsem uporabnikom 
in uporabnicam s številnih postajališč 
na Bledu in v Gorjah. Avtobus vozi ob 
sobotah, nedeljah in praznikih ter v 
času zimskih počitnic (30. 1. 2023–10. 
2. 2023) vse do 12. marca. Prevoz oseb 
in opreme je mogoč v obeh smereh, z 
ustrezno opremo so na avtobusu dovo-
ljeni tudi psi. Sistem P+R (Parkiraj in 

se pelji) je možen na parkirišču Blejski 
grad in Osnovna šola (P15) na Bledu 
ali pri Osnovni šoli Gorje oziroma pri 
Gorjanskem domu.

Uporabniki smučarskega avtobusa 
na Pokljuko imajo vključeno dnevno 
vstopnico za uporabo smučarskote-
kaških prog in 20 % popust na najem 
opreme v Športnem centru Triglav 
Pokljuka. Popust izkažejo s kuponom, 

ki ga prejmejo na avtobusu in velja kot 
vstopnica. Popust lahko koristijo v iz-
posojevalnici Hotela Center na Poklju-
ki. Preživite aktivne počitnice brez av-
tomobila in se na smučišče Zatrnik ali 
Pokljuko odpeljite z blejskim zimskim 
shuttle prevozom. Več informacij na 
www.bled.si -> Kako po Bledu -> Blej-
ski zimski shuttle. 

 » Javni zavod Turizem Bled 
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Novoletni spust gasilcev PGD Podhom

Pride čas, zimski čas, ko se narava odene v beli plašč, vse 
se nekako umiri in objame nas spokoj radostnega pričako-
vanja, druženja z osebami, ki so nam blizu in jim želimo vse 
dobro. Skoraj vse v tem zapisu nekako stoji, razen dejstva, da 
se nas je sneg zaenkrat izognil in to v velikem loku. A kaj bi 
to, glavno je zdravje, volja in skupinski duh, ki zna postoriti 
marsikaj dobrega, koristnega in plemenitega, česar se člani-
ce in člani PGD Podhom še kako zavedamo. V prednovole-
tnih dneh se tradicionalno zberemo in izvedemo Novoletni 
spust iz prepadne pečine na Radolci. Na Štefanovo jutro je 
ograbek fantov in mož v gasilskih uniformah mlel pot skozi 
vas in se zagrizel v strmino pobočja Radolce. Prispevši vrh 
skale smo se, ob pomoči članice in člana – alpinista, odeli v 
plezalne pasove in se pod budnim očesom slednjega drug za 

drugim spuščali čez prepadno ostenje. Tudi ob ponovnem 
pešačenju po gozdni strmini vrh »peči« je bila potrebna zvr-
hana mera previdnosti, sicer bi bil kaj lahko zdrs neizbežen. 
Čez strmo pečevje smo se podali večkrat in tako skorajda 
zaključili prijetno Štefanovo dopoldne. Marsikdo se utegne 
vprašati, zakaj tisti »skorajda«!? To pa zavoljo tega, ker je za 
pravi zaključek, kot vedno doslej, poskrbel Jurjev »kuhan-
ček« ali čaj. Čez čas se je gasilsko odeta kolona z opremo, ki 
vrvni tehniki pritiče, jela viti proti vasi, kjer je ob pošteni 
malici tekla obvezna analiza uspešno izvedenega dogodka. 
Hvala skupinici, ki v PGD Podhom rokuje z vrvno tehniko, ki 
je še kako uporabna v primerih nesreč ali požarov na težko 
dostopnih strminah bližnje in daljne okolice. 

 » Marjan Zupan, foto: PGD Podhom

Obisk sv. Miklavža v Domu dr. Janka Benedika
Vsako leto obiskujemo naše župljane v domovih v Rado-

vljici, Srednji vasi, Kranjski Gori in na Jesenicah.
Letos smo jih obiskali v Domu dr. Janka Benedika in jih 

razveselili s prihodom sv. Miklavža in njegovo druščino. Že v 
sprejemnici, ki je bila polna oskrbovancev doma, je bilo ču-
titi neverjetno veselje. Vsakemu je stisnil roko in  poleg do-
brih besed delil drobne dobrote. V dvoranici pa so nas čakali 
naši Gorjanci. Kako so se jim zasvetile oči, ko so zagledali 
Miklavža, angelčka in parkeljna! Sv. Miklavž jih je najprej 
vprašal, kako se imajo v domu, zahvalil se jim je za njihovo 
potrpežljivost, korajžo in molitev. V zahvalo in spodbudo 
jim je iz koša razdelil darilne vrečke, iz katerih je kukal par-
kelj iz Pekarne Planika, milo, ki smo ga same izdelale, nekaj 
sladkarij in voščilnico s fotografijami zasneženih Gorij foto-
grafa Mira Zalokarja. Vse pa je »matral firbec«, kdo je ta sveti 
mož, ki zna tako govoriti in odgovarjati na vprašanja. Ko se 
je odkril, so spoznali Sokličevega Andreja, parkeljna Evo in 
angelčka Rebeko in Judito.

Hvala za njihov prvi nastop! Z izbranimi besedami je vse 
nagovoril g. župnik Matej. Po kratki molitvi smo skupaj prav 
ubrano zapeli nekaj cerkvenih in narodnih pesmi.

Kar težko smo se poslovili, toliko je bilo vprašanj, spo-
minov na otroška leta in seveda želja, da se čim prej vidimo. 
Čutili smo, da smo našim župljanom, ki imajo sedaj svoj dom 
v Radovljici, polepšali sobotno popoldne.

Zahvaljujemo se osebju doma, ki nas vedno prijazno 
sprejme in hvala, ker tako lepo skrbite za oskrbovance. Lepo 
je slišati, da so radi doma v domu. Bogu hvala!

 » Sodelavci Karitas
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Ideje o spomladanski ureditvi vrta
V vrtu še vlada delovno zatišje, a z 

mislimi smo verjetno že pri prvih spo-
mladanskih opravilih. Na papirju se 
zagotovo beležijo imena rastlin, za ka-
tere moramo še pridobiti seme za novo 
rastno dobo. V pomlad nas bodo pope-
ljali prvi cvetovi čebulnic in zgodnje 
cvetočih trajnic. Izpod snega bodo 
kmalu pokukali prvi telohi, zacveteli 
bodo prvi grmi. Nepozebniki so še v 
polnem razcvetu. 

Trajnice so rastline, ki na istem 
mestu rastejo več kot dve leti. Večina 
je nezahtevna glede tal in osončenosti. 
To pa je glavni vzrok, zakaj so v vrtovih 
tako priljubljene. Ločimo zelnate in 
lesnate trajnice. Zelnatim trajnicam 
jeseni v času zmrzali pozebe nadzemni 
del, korenine se v tleh pripravljajo na 
novo vegetacijsko dobo. Velika večina 
vrtičkarjev trajnice jeseni običajno ob-
suje s šoto ali z listjem, iz katerega mi-
kroorganizmi naredijo humus. Smre-
čje spomladi raje odstranimo, saj bo ob 
prvi otoplitvi odvrglo iglice, kar nam 
bo zakisalo zemljo. 

Trajnice jeseni ali spomladi raz-
množujemo z delitvijo koreninske 
grude. Vsak razmnožen del mora imeti 
nekaj dobro razvitih korenin in zdrav 
nadzemni del. Pri deljenju rastlin si 
pomagamo z vrtnarskimi škarjami, de-
ljene dele lahko posadimo v lončke, da 
se bolje ukoreninijo, kasneje jih sadi-
mo na stalno mesto, razdeljene lesnate 
trajnice pa običajno takoj sadimo na 
stalno mesto. Ne pozabimo jih zaliti. 
Na vrtu jih sadimo v skupinah ter ob 
tem pazimo na barvne kombinacije. 

Pri načrtovanju zasaditev vedno 
pomislimo na svoje želje, na hitrost in 

razrast rastlin, na zahteve posamezne 
rastline. Pri kombinaciji rastlin je po-
membna tudi oblika in velikost listov. 
Večji listi nam dajo grobo strukturo, 
manjši listi fino strukturo. Trajnice so 
velika popestritev skalnjakov, škarpni-
kov, obrobkov poti. Na brežine sadimo 
pokrovne rastline z globokimi koreni-
nami. S tem bomo preprečili erozijo 
terena, hkrati bomo ozelenili prazen, 
pust del parcele. 

Rastline imajo v urbanem okolju 
več vlog. Poleg čiščenja zraka, zmanj-
šanja hrupa, absorbiranja plinov in 
prahu, ustvarjanja zasebnosti, sen-
čenja in zmanjševanja temperature 
so tudi bivališča pticam, žuželkam, 
tu je še pomemben estetski pomen. V 
ozadje parcel vedno sadimo višje ra-
stline, v ospredje nižje. Pri grmih se 
odločimo, ali bomo pustili prosto ra-
stoče ali jih bomo obrezovali. Prosto 
rastočim grmom moramo tako name-
niti več prostora, vsekakor pa mora-
mo upoštevati pravilo, da spomladi 
cvetoče grme režemo po cvetenju, 
poleti cvetoče grme pa obrezujemo 
spomladi. Zelnate trajnice spomladi 
očistimo, lesnate trajnice skrajšamo, 
vendar pazimo, da pri tem ne pore-
žemo nastajajočih brstov. Tudi vrtni-
ce obrezujemo spomladi. Porežemo 
vse suhe in poškodovane dele. Sadno 
drevje s fungicidi škropimo pred br-
stenjem. Porežemo tudi okrasne tra-
ve, ki smo jih zavezali v šope, da smo 
jih zavarovali pred zmrzaljo. 

Februarja izvedemo prve setve 
plodovk in zelišč. V zavarovane pro-
store, kjer je temperatura vsaj dvajset 
stopinj, sejemo tudi čebulo. Ko vzkali, 

zmanjšamo temperaturo, da sadike ne 
postanejo izdolžene. Sadike čebule na 
prosto sadimo v aprilu in jo na ustre-
zne načine zavarujemo pred čebulno 
muho. Še vedno krmimo ptice, popra-
vljamo poškodovano orodje, na vrtu 
nabiramo brstični ohrovt in motovilec. 
Slednjega je potrebno kmalu pobrati, 
saj bo spomladi hitro prešel v genera-
tivno fazo. Nakaljujemo kalčke, v kle-
teh pregledamo uskladiščene pridelke. 
Vlončimo ukoreninjene potaknjence 
balkonskih rastlin, v šoti ali vlažnem 
žaganju nakaljujemo gomolje begonij, 
katere bomo posadili v balkonska kori-
ta. Večje, že razraščene balkonske ra-
stline porežemo in ponovno izdelamo 
potaknjence. Matična rastlina se bo s 
tem bolj razrasla, pridobili pa bomo 
še nekaj novih potaknjencev. Rastlin 
ne zalivajmo preobilno, v prostorih 
pazimo na premajhno ali preveliko 
količino vlage. Iz spomladanskih vej 
si pripravimo ogrodje za izdelavo šop-
ka, veje zvežemo z vezicami ali žicami 
v primerno obliko, ki jo popestrimo s 
svežim ali suhim cvetjem in z različni-
mi plodovi. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Velike zveri v Triglavskem narodnem parku 
Prisotnost velikih zveri (medveda, volka in risa) v alp-

skem prostoru pri prebivalcih Triglavskega narodnega 
parka in njegove okolice sproža različne odzive. To je po-
membna tema pogovorov tudi med prebivalci Občine Gorje. 
Velikim zverem je bila posvečena tudi januarska seja sveta 
Javnega zavoda Triglavski narodni park. Različna dejstva in 
ugotovitve o velikih zvereh na območju Triglavskega naro-
dnega parka so predstavili strokovnjaki in predstavniki raz-
ličnih inštitucij, ki se z njimi ukvarjajo pri svojem delu. 

O sistemskem upravljanju z velikimi zvermi sta spre-
govorila Mateja Blažič z Ministrstva za okolje in prostor in 
Sašo Novinec z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. Blažičeva je predstavila mednarodno, regionalno in 
državno zakonodajo, ki ureja varstvo velikih zveri, ki se ji zdi 
bolj primeren izraz kot upravljanje z njimi. Med drugim je 
opisala, da ministrstvo dovoljenje za poseg v populacijo za-
varovane vrste izda, če so izpolnjeni trije pogoji: da ni druge 
zadovoljive možnosti, da se s tem ne ogrozi ugodnega ohra-
nitvenega stanja populacije, izpolnjen pa mora biti še eden 
od razlogov za odvzem, na primer preprečitev resne škode, 
zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi, zagotavljanje varstva 
živalske vrste.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) je, kot opozarja Novinec, pristojno za vrste prosto-
živečih živali, ki se lovijo in so divjad ( jelenjad, srnjad, divji 
prašiči, ipd.) in ne za velike zveri. Ne glede na navedeno pa je 
preko načrtov za upravljanje z divjadjo poskrbljeno za zago-
tovitev ustrezne prehranske baze za velike zveri. Na ta način 
se tudi lahko zmanjšujejo negativni vplivi velikih zveri na 
kmetovanje, še posebej na rejo domačih živali. MKGP poleg 
ukrepov, ki so v pomoč pri varovanju pašnih živali, podpira 
vse aktivnosti, ki gredo v smer boljšega upravljanja oziroma 
sobivanja s populacijami velikih zveri.
Med prizadevanji upravljalca Triglavskega narodnega parka 
tudi vzpostavljanje pogojev za sobivanje z velikimi zvermi

Upravljanje z velikimi zvermi v Triglavskem narodnem 
parku je predstavil Andrej Arih iz JZ TNP. Povedal je, da v 
Triglavskem narodnem parku živi okoli 10 risov, stalno pet 
do 10 rjavih medvedov in okoli 20 volkov. Kot je dejal, so 
glavni cilji upravljanja z velikimi zvermi vzdrževati čezmej-
no ekološko povezanost, zagotavljati preprečevalne ukre-
pe za zmanjšanje konfliktnih dogodkov, vzpostaviti pogoje 
za sobivanje z velikimi zvermi, izboljšati odnos javnosti in 
sprejemljivost do velikih zveri ter vzpostaviti in vzdrževati 
učinkovito medsektorsko sodelovanje. Pričakovanja upra-
vljavca Triglavskega narodnega parka pa so aktivno sode-
lovanje vseh pristojnih deležnikov po načelu vključevanja, 
kritično in objektivno oceniti posledice prisotnosti velikih 
zveri na opuščanje tradicionalne rabe v Alpah, razviti in 
uporabiti učinkovite preprečevalne ukrepe za zmanjšanje 
obsega konfliktnih dogodkov, vzpostaviti učinkovit odloče-
valski proces ter celovita, odkrita in enotna komunikacija 
vseh deležnikov. 

Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani je predstavil stanje velikih zveri v slovenskem alp-
skem prostoru. Podobno kot drugod po Evropi tudi pri nas 
beležimo rast in prostorsko širitev populacij medveda in 
volka, ki se vračata na območja, ki sta jih zgodovinsko po-
seljevala. Ta proces je zlasti hiter pri volku, za katerega so 
značilne dolge mladostne disperzije in skokovito širjenje 
populacij. V zadnjih letih je v Sloveniji zlasti izrazita širitev 
v alpski prostor, kjer ob stiku dinarske populacije z alpsko 

in širitvijo volkov po vzhodnih italijanskih Alpah prihaja 
do kolonizacije iz obeh smeri. V zadnjih letih beležijo že tri 
reproduktivne trope v Alpah s pričakovanjem, da bo številč-
nost v prihodnje še naraščala. Volka je tako treba v Alpah za-
četi razumeti kot stalnega prebivalca in ne le kot občasnega 
gosta in se začeti intenzivno soočati z izzivi, ki ga njegova 
prisotnost predstavlja za ljudi, ki tam živijo, je prepričan.
Velik doprinos lokalne skupnosti k doselitvi risa v Alpe

Po drugi strani je širitev medveda znatno počasnejša, 
opozarja Skrbinšek. Čeprav se je populacija medvedov v za-
dnjem dobrem desetletju povečala, poteka vrnitev te velike 
zveri v Alpe počasi. To je posledica vedenjskih značilnosti 
samic, ki praviloma ostanejo blizu domačega okoliša svo-
jih mater in jih redko beležijo v daljinski disperziji. Čeprav 
številčnost medvedov zahodno od avtoceste Ljubljana–Ko-
per narašča, ostaja reproduktivni del populacije medveda v 
predalpskem svetu, medtem ko v Alpah beležijo izključno 
samce. Lahko pa pričakujemo, da se bodo v naslednjih letih 
v Alpah začele pojavljati tudi samice, širitev reproduktivne 
populacije pa bo verjetno še vedno počasna.

Urša Fležar in sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije 
in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so pripravili 
predstavitev risa v alpskem prostoru. Fležarjeva je opozori-
la na krepitev populacije risa. V Triglavskem narodnem par-
ku živita risa Tris in Lenka, delno pa na to območje zahajata 
tudi risa Zois in Aida, ki sicer živita na območju LD Nomenj 
Gorjuše. Pri prvem paru je bila reprodukcija potrjena en-
krat, pri drugem pa dvakrat. V prehrani risa kar 80 odstot-
kov popisanega plena v Alpah predstavlja srnjad. Kakovo-
stne podatke o populaciji risov zagotavljajo tudi foto pasti, 
trenutno pa potekajo odlovi risov za namen telemetričega 
spremljanja. Fležarjeva skupaj s sodelavci v projektu Life 
Lynx ugotavlja velik doprinos lokalne skupnosti k doselitvi 
risa v Alpe, poudarila je tudi dobro sodelovanje z lovskimi 
družinami in narodnim parkom. 
Spregovorili so tudi o konfliktih in škodnih primerih

Peter Razpet in Blaž Černe iz Zavoda za gozdove Slove-
nije sta pripravila analizo škodnih dogodkov in izvedenih 
ukrepov. Na območju Triglavskega narodnega parka in Lovi-
šča s posebnim namenom (LPN) Triglav po besedah Černe-
ta beležijo približno 40 škodnih primerov na letni ravni po 
velikih zvereh in šakalu. Praktično vsa škoda je povzročena 
na drobnici, pretežno na ovcah. Na dveh tretjinah škodnih 
primerov je povzročitelj volk, predvsem na primorski strani 
pa se mu pridružuje še šakal. Škodnih primerov po medvedu 
je približno desetina. Dokazljiva ocenjena škoda znaša v za-
dnjem letu približno 15.000 evrov za 123 živali. 

Preprečevanje konfliktnih dogodkov v Alpah je pred-
stavil Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Volk je velik plenilec, pri nas glavni del njegovega 
plena predstavljajo jelenjad, srnjad, pa tudi divji prašič in 
domače pašne živali, kjer lahko pride v stik z njimi. Za alpska 
območja z razpršeno planinsko pašo zaenkrat ni enostavnih 
visoko učinkovitih metod za preprečevanje konfliktov, z 
uporabo kombinacije različnih načinov ter ustreznimi sred-
stvi za poplačilo škod in spodbujanje njihove uporabe pa se 
da stopnjo konfliktov zmanjšati. Med uveljavljenimi ukrepi 
so uporaba elektrike (večžične elektroograje, elektromre-
že), pomoč živali (pastirski psi, osli, lame), fizična in mehan-
ska zaščita (staje, obore), odvračala (svetlobna, kemična, 
elektronska) in prisotnost človeka. 

 » JZ TNP
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Koledniki
Koledovanje je pri nas star običaj, ki vse usmerja k betle-

hemski luči. Želja kolednikov je ponesti luč v temo vsakda-
njega življenja. Tako bi se ljubezen do bližnjega širila tudi 
med najbolj uboge.

Koledniki oznanjajo veselo novico: Rodil se je Odrešenik! 
Bog je postal človek, da bi z nami doživljal skrbi in težave. S 
tem sporočilom trkajo koledniki na vrata domov in posre-
dujejo voščila in blagoslov. Kratice na nalepkah C+M+B po-
menijo »Christus mansionem benedicat« - »Kristus, blago-
slovi to hišo«. S slovenskim zapisom G+M+B (Gašper + Miha 
+ Boltežar), želimo stanovalcem tudi, da bi bili zdravi, imeli 
blagoslov pri delu in bili povezani med seboj.

Tudi letos je po Gorjah koledovalo 5 skupin kolednikov, 
ki so bili veseli oznanjevalci Jezusovega rojstva. Hkrati so 
prinašali tudi betlehemsko lučko miru. Tri skupine so se od-
pravile na pot po jutranji sv. maši, kjer so koledniki prejeli 
tudi blagoslov. Drugi so šli na pot popoldan. Največji kole-
dniki, ki so obiskali tudi najbolj oddaljene kraje gorjanske 
župnije, so bili na poti cel dan. Veseli smo, da vas je večina 
obiskanih oznanjevalce prijazno sprejela. Za pomoč misi-
jonskim deželam se je letos zbralo okoli 2000 eur, za kar se 
vsem darovalcem in kolednikom lepo zahvaljujemo. 

 » Župnija Gorje

Povabilo na pohod na slovenski  
kulturni praznik

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgor-
nja Gorenjska in Območno združenje slovenskih častnikov 
Radovljica organizirata na slovenski kulturni praznik, v 
sredo, 8. februarja 2023, 21. pohod spomina in prija-
teljstva v spomin Janeza Svetine. Zbor pohodnikov bo pri 
Srednji gostinski in turistični šoli (SGTŠ) v Radovljici, 
Kranjska cesta 24.

Program pohoda
6.30–7.45 sprejem pohodnikov in vpis prisotnosti
7.45–8.00 pozdravni nagovori in predstavitev pohoda
8.00–9.50 pohod Radovljica–Lesce–Bled–Festivalna 
dvorana
9.50–10.20 počitek z napitkom
10.20–10.30 formiranje pohodnikov in premik k spome-
niku
10.30–11.00 kulturni program pri Prešernovem spome-
niku na Bledu
11.00–12.55 nadaljevanje pohoda Bled–Zasip–Vrba
12.55–13.00 Vrba – postroj praporščakov in polaganje venca
13.00–14.00 Vrba – osrednja prireditev pri spomeniku 
14.30–15.00 avtobusni prevoz v Radovljico (SGTŠ), malica 
in druženje. 

Pohod ni zahteven, je ravninski in bo izveden v vsakem 
vremenu. Dolžina poti je 12 km. Udeležba na pohodu je na 
lastno odgovornost. Govornik pri spomeniku na Bledu bo 
magister Jože Osterman, predsednik Organizacijskega od-
bora Čufarjevih dni. Prispevek vsakega udeleženca za or-
ganizacijo pohoda je 5 €. Pohodnikom bo zagotovljen topel 
napitek pred in med pohodom, avtobusni prevoz iz Vrbe na 
zbirno mesto ter malica ob vrnitvi. 

Dodatne informacije: Brane Ambrožič (041 744 479) ali 
Janez Koselj (041 486 946). 

 » Marjan Bohinc, predsed. OZ ZSČ, Janez Koselj, predsed.  OZ VVS  

Torek, 
7. februar 2023,
ob 19.00,
Gorjanski dom

Prireditev ob
slovenskem
kulturnem prazniku

21.00

ANSAMBEL AUFBIKS

18. FEBRUAR 2023
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Božični žarki bližine za srca Ukrajine

To je naslov pobude, ki se je rodila v naši župniji, vanjo pa 
so se vključili tudi mnogi iz različnih koncev Slovenije. 

V božičnem času, ko se obdarujemo in izkazujemo drug 
drugemu pozornost in bližino, se spominjamo tudi osamlje-
nih in trpečih. Posebej nas bolijo razmere, v katerih živijo 
otroci, mladi, stari, očetje in matere v vojni v Ukrajini. Da bi 
vsaj nekaterim vzbudili malo več upanja in občutek, da nek-
do misli nanje, smo pripravili različna darila. Vsak po svojih 
možnostih in z zelo izvirno vsebino. Nekatera so bila majh-
na, druga velika, vsako pa je imelo oznako, komu je namenje-

Zimske počitnice 

Otroke od blizu in daleč vabimo, 
da se udeležijo zabavnih in poučnih 
brezplačnih delavnic med zimskimi 
počitnicami v Infocentru Triglavska 
roža Bled, na Pokljuki in v Medgenera-
cijskem centru Vezenine Bled. Na vse 
delavnice se je potrebno prijaviti vsaj 
en dan pred posamezno delavnico, do 
12. ure. 
Infocenter Triglavska roža Bled
Četrtek, 9. 2. 2023, od 10.00 do 12.00 
ČUDOVITI SVET SEMEN

Si predstavljate dan brez kruha? 
Golaž brez popra? Solato brez olja? 

Počitnice brez čokolade? Ne samo plo-
dove, tudi semena rastlin zna človek 
dobro izkoristiti v svoj prid. Pa veste, 
kako semena potujejo? Katero je naj-
večje in katero najmanjše? Semena so 
različnih oblik, velikosti in barv. Nji-
hova površina je lahko gladka, hrapava 
ali pokrita s kaveljčki. Na tokratni de-
lavnici se bomo podali v skrivnostno 
čudoviti svet semen. Na koncu pa bo na 
plan prišla še naša umetniška žilica.

Obvezne so prijave na info.trb@
tnp.gov.si ali 04 5780 205 do zasedbe 
prostih mest oziroma vsaj en dan pred 
izvedbo do 12. ure. Otroci do 6. leta 

starosti naj bodo v spremstvu odrasle 
osebe.
Pokljuka
Petek, 10. 2. 2023, od 10.00 do 
12.30, parkirišče na Rudnem polju
SPREHOD Z RUDNEGA POLJA DO 
USKOVNICE

Mlade raziskovalce vabimo na na-
ravoslovni sprehod od Rudnega polja 
do koče na Uskovnici. Skupaj z naravo-
varstvenim nadzornikom bomo ugo-
tavljali, ali narava pozimi res počiva in 
iskali sledi zimskih potepuhov.

Zborno mesto: parkirišče na Ru-

no: za družino, dekle 15 let, otrok od 1 do 2 let, ..., napisano 
v slovenščini, angleščini ali ukrajinščini. Darila bodo konec 
januarja prepeljana še z drugimi nujnimi stvarmi v Kijev. 
Prišlo je tudi nekaj rabljene obleke, ki smo jo temeljito pre-
gledali, saj ne bi želeli prizadeti dostojanstva obdarovancev. 
Poslana bo na vojno območje. Iz Gorij in okoliških krajev 
smo poslali okrog 320 daril in 80 škatel rabljene obleke. 

Gospa, ki je prinesla darilo, je rekla, da če bo obdarova-
nec vsaj količkaj tako vesel, kot je bila ona, ko je darilo pri-
pravljala, bo namen dosežen.

Sedemletni fant je s starši pripravil več manjših daril. Na 
vsakem je bilo napisano: »Dragi prijatelj iz Ukrajine, lepo te 
pozdravljam in ti želim, da bi k vam prišel mir.«

Poklicala je mlajša gospa, ki je s svojimi otroki pripravila 
tri večja darila. Povedala je zgodbo o svoji prababici, ki je ta-
koj po drugi svetovni vojni dobila paket od dobrodelne orga-
nizacije iz Amerike, ki je vseboval nove oblekice za njenega 
nekajmesečnega otroka. O veselju, ki ga je takrat doživela, 
govori sedaj že četrta generacija.

Upamo, da bomo tudi mi preko daril na izmučene in 
zaskrbljene obraze obdarovancev privabili vsaj majhen na-
smeh in v srcu malo več topline.

 » Župnija Gorje s Slovensko Karitas  
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Tečaj drsanja za otroke iz Vrtca Gorje
Po dveh letih premora zaradi epi-

demije smo ponovno lahko izpeljali 
enotedenski tečaj drsanja za otroke, ki 
grejo jeseni v šolo. V času od 14. 11. do 
18. 11. 2022 se je 22 otrok iz gorjanske-
ga vrtca vsako dopoldne z avtobusom 
odpeljalo do Ledene dvorane na Bledu. 
Otroci so bili zelo spretni pri obuvanju 
drsalk, nameščanju zaščitnih čelad in 
toplih rokavic, potem pa hop na ledeno 
ploskev. S tehniko drsanja in gibanja 
po ledu jih je seznanjala ekipa odlič-
nih trenerjev Akademije Rudi Hiti. Z 
res velikim občutkom za delo s pred-
šolskimi otroki in pristno predanostjo 
športu so otroke skozi igro popeljali v 
radosti drsanja. Otroci so uživali, pri-
sotnega ni bilo nobenega strahu in te-
den je minil, kot bi mignil. Tečaj je bil 
v veliko zadovoljstvo vsem, predvsem 
pa otrokom in njihovim staršem, ki 
so mini drsalce zadnji dan prišli tudi 
pogledat. Ekipa trenerjev je otroke 
zelo pohvalila. Takole so nam napisali: 
»Skupini Mravljic želimo veliko uspe-
hov! Bila je daleč najboljša skupina, 

dnem polju ob 10.00, z Rudnega polja 
do Uskovnice je približno 1 uro hoje. 
Vsi otroci naj bodo v spremstvu odraslih.

Možnost javnega prevoza: predla-
gamo, da se na Pokljuko pripeljete z 
blejskim zimskim shuttle prevozom ali 
s prevozom na klic iz Bohinja.

Obvezne so prijave vsaj do četrt-
ka, 9. februarja, do 12. ure na: info.trb@
tnp.gov.si ali 04 5780 240, ob prijavi je 
potrebno sporočiti, če boste uporabili 
brezplačni prevoz (omejena mesta za 
prevoz na klic).

Medgeneracijski center Vezenine Bled
Ponedeljek in torek, 6. in 7. 2. 2023, 
od 10.00 do 13.00
FILMSKA DELAVNICA

Na tokratni filmski delavnici bomo 
skupaj z ekipo Studia Slog prehodi-
li pot od predprodukcije, kjer se bo-
ste naučili delitve vlog, scenaristike 
in splošne priprave na snemanje, do 
produkcije, kjer boste izvedeli, kako 
se uporablja filmska oprema, postavi 
in osvetli snemalni set ter koordinira 
snemanje. Izdelke bo potem v celoto 
oblikovala naša profesionalna ekipa 
montažerjev, tako da si jih bomo lah-
ko skupaj ogledali na svečani premie-
ri pred projekcijo slovenskega filma v 
sredo, 8. 2. 2023, ob 19.00. 

Obvezne so prijave na mcbled@
guest.arnes.si do zasedbe prostih mest 
oziroma vsaj en dan pred izvedbo do 
12. ure. Delavnica je primerna za otro-

ke, ki so stari vsaj 9 let.
Ponedeljek, 6. 2. 2023
LEGO ROBOTIKA 

Otroci se s pomočjo Lego robotike 
spoznajo z računalništvom, naravo-
slovjem, tehnologijo in matematiko. 
Spodbuja sodelovanje otrok in učenje 
skozi realistično reševanje problemov. 
Otroci se bodo srečali z izzivom ozi-
roma nalogo in nato v parih pod vod-
stvom mentorja sestavili dogovorjen 
model in ga sprogramirali.  

Delavnica bo potekala v 2 skupinah:
- od 10.00 do 11.30 za otroke, stare 

od 6 do 10 let, 
- od 11.45 do 13.15  za otroke, stare od 

11 do 14 let.
Obvezne so prijave na mcbled@

guest.arnes.si do zasedbe prostih mest 
oziroma vsaj en dan pred izvedbo do 
12. ure.
Torek, 7. 2. 2023, od 16.00 dalje
GAMING, LAN PARTY

V računalnici Medgeneracijskega 
centra Bled v torek, 7. 2., od 16. ure na-
prej pripravljamo nekaj za vse navdu-
šence nad video igrami. Vsak bo lahko 
s prijatelji igral svojo najljubšo igro ali 
pa tekmoval z obiskovalci. S sabo lahko 
prinesete tudi svojo opremo (miško, 
tipkovnico, slušalke, računalnik), v ko-
likor želite igrati po svojih standardih. 
Za vse, ki opreme nimate, pa bodo tam 
na voljo računalniki z naloženimi igra-
mi. Vabljeni, da tudi predlagate video 

igre in se nam pridružite na dogodku. 
Game on!

Obvezne so prijave na mcbled@
guest.arnes.si do zasedbe prostih mest 
oziroma vsaj en dan pred izvedbo do 
12. ure. Delavnica je primerna za mla-
dostnike, ki so stari vsaj 15 let.
Sreda, 8. 2. 2023, ob 19.00
PROJEKCIJA SLOVENSKEGA 
FILMA

Na slovenski kulturni praznik bo v 
Medgeneracijskem centru Vezenine 
Bled potekala brezplačna projekcija 
slovenskega filma. Prijave niso po-
trebne.
Petek, 10. 2. 2023, od 18.00 do 22.00
VEČER NAMIZNIH IGER

Pridružite se nam v odkrivanju raz-
ličnih svetov, dogodivščin, strategij in 
smeha. Na voljo bo raznolik nabor so-
dobnih iger. Poznavanje iger ni potreb-
no, saj vam pravila lahko razložimo mi. 
Zadnja leta so namizne igre doživele 
preporod in nas bodo popeljale v svet 
zabave in dogodivščin. Dobrodošli po-
samezniki, pari in skupine vseh staro-
sti. Vstop je prost! Druženje je primer-
no za vse starosti in norosti.

Obvezne so prijave na mcbled@
guest.arnes.si do zasedbe prostih mest 
oziroma vsaj en dan pred izvedbo do 
12. ure.

2 počitniški delavnici bosta pote-
kali tudi v Centru TNP Bohinj v Stari 
Fužini. Več informacij na www.tnp.si.

 » JZ TNP

ki smo jo imeli možnost učiti drsanja! 
Najboljša v vseh pogledih: sposobnosti 
otrok, disciplina in vzgoja, predvsem 
pa veliko volje in energije za učenje! 
Izjemno delo opravljate tudi ve!«

Najlepše se zahvaljujemo Občini 
Gorje, ki omogoča našim najstarejšim 

otrokom, da so deležni športnih teča-
jev in pokrije celotne stroške njihove 
izvedbe. To ni pravilo v vseh krajih po 
Sloveniji. Za nove uspešne športnike se 
nam tako v Gorjah res ni treba bati.

 » Meta Šilc, Vrtec Gorje
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Aktivnosti na drsališču

foto: Miro Zalokar

Vsak začetek je težak, pravijo, pa 
še kako to drži! Tudi zagon drsališča 
je predstavljal velik izziv, s katerim se 
do sedaj še nismo srečali. Vse je enkrat 
prvič in tako je prvič zaživelo drsališče 
za Gorjanskim domom. Kljub vremen-
skim nevšečnostim nam ob nenehnem 
vzdrževanju uspeva, da je ledena plo-
skev kar se da primerna za uporabo. 
V veliko veselje nam je, da je drsališče 
zaživelo, seveda ne še v vsej svoji polni 
meri, vendar do te mere, da ima kon-
stantne obiskovalce.

V dopoldanskem času služi uram 
športne vzgoje OŠ Gorje, v popoldan-
skem pa je obiskan predvsem s strani 
otrok in družin. Ob večerih se na njem 
odigra kakšna prijateljska hokejska 
tekma in tako se je rodila ideja, da bi na 
drsališču lahko priredili tudi organizi-
rano druženje, ki bi povezovalo vašča-
ne v zimskem času. S tem namenom 
je bil 27. 12. 2022 prvič organiziran 
bowling na ledu, 13. 1. 2023 pa je sku-
pina dvajsetih udeležencev tekmovala 
v simboličnem »vaškem prvenstvu v 
bowlingu na ledu«. Preprosto, zabavno 
in aktivno druženje pripomore k vse-
splošno dobremu počutju, saj je druže-
nje človekova temeljna potreba. Tudi 
v bodoče si bomo prizadevali, da bo 
tovrstnih druženj vse več, vas pa vabi-
mo, da se jih udeležite in skupaj z nami 
ustvarite lepe spomine.

 » Lea Petek, TD Gorje

Odbojkarska sekcija ŠD Gorje

Zaradi množičnosti smo se odboj-
karji ŠD Gorje razdelili na tri skupine, 
da se lahko vsi zvrstimo na treningih. 
Aktivni smo celo leto. Radi se udeleži-
mo rekreativnih lig in turnirjev  po Slo-
veniji in nekaterih hrvaških in jih tudi 
organiziramo. Eden takih večjih tur-
nirjev na Hrvaškem je poletni turnir 

GREEN VOLLEY FRATAR, ki poteka 
na Fratarskem otoku pri Puli in se ga 
ekipa iz Gorij udeležuje redno od leta 
2003. Pozimi treniramo v telovadnici v 
OŠ, poleti pa v Rečici na mivki. To igri-
šče smo postavili na močvirju, davnega 
leta 1996. Lani smo imeli 25. obletnico 
uporabe igrišča in smo se v ta namen 

dobili na večernem klepetu. Ugoto-
vili smo, da se še vedno prepoznamo 
in da bomo 26. obletnico praznovali s 
turnirjem. Velike zasluge za sanacijo 
in postavitev drenaže imata Metod in 
Klemen Kraigher. Klemen s svojim 
podjetjem Storitve z minibagrom dru-
štvu še vedno večkrat priskoči na po-
moč. V treninge in igro vključimo tudi 
vzdrževanje igrišča, travnika in igral 
ob njem. Zadnja leta sta kosilnica in 
nitka največkrat peli Toniju Pazlarju 
in Damirju Repetu. Ob robu travnika 
bo nastalo manjše strelišče za zračno 
puško, tako da bo prostor še primer-
nejši za treninge naših mladih biatlon-
cev in tekačev. Zelo nas veseli, da sta se 
v vzdrževanje grmičevja vključili tudi 
Petra Kunstelj in Tanja Legat. Zasadi-
li sta nekaj novih vrb in primerno ob-
rezali stare, da jih bosta kasneje lahko 
uporabljali za pletenje košar.

Za otvoritev veselega decembra 
smo spet prevzeli del nalog svetega 
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90-letniki v Občini Gorje
Lansko leto so 90-letnico v Ob-

čini Gorje praznovali gospe in go-
spoda Ivana Kimovec, Ivanka Hu-
dovernik, Ivana Srna, Milan Repe, 
Fani Mandeljc, Marija Torkar, Da-
nijela Šimbera, Marija Srna, Janez 
Poklukar in Elizabeta Dežman. Is-
krene čestitke ob visokem jubileju 
in vse dobro!

Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujemo našim donatorjem, 
predvsem Turističnemu društvu 
Gorje in Planinskemu društvu Gor-
je ter vsem našim članom, ki pri-
spevate za to, da naše društvo lahko 
deli naprej. Brez vseh vas tega ne bi 
zmogli.  

 » KORK Gorje

Nikolaja in si podarili že 14. Miklavžev 
turnir v rekreativni odbojki. Prijavilo 
se je 28 igralcev iz Gorij in vseh sose-
dnjih občin. Razdelili smo se na 6 ekip. 
Igrali smo po pravilih Odbojkarske 
zveze Slovenije, pod budnim očesom 
sodnika Andreja Polajnarja. Najuspe-
šnejša je bila ekipa kapetana Primo-
ža Tomšeta s soigralci: Robi Prešern, 
Marjan Arh, Darja Vovk in Zdenka 
Repe. Druga je bila ekipa KUMI, ka-
petana Andreja Sodja iz Bohinja in 
soigralci: Mare Koselj, Darja Ferjan in 
Tina Kovačič in tretja ekipa kapetana 

Tonija Pazlarja in soigralci: Mare Ja-
njuševič, Adrijana Reja in Neva Suha-
dolčan. Četrta je bila ekipa Klemena 
Noča iz Radovljice, peta ekipa Juša 
Hledeta z Jesenic in šesta ekipa Joni-
ja Marka Šorla iz Zasipa. Pri odbojki je 
težko izpostaviti vlogo posameznika, 
zlasti, če nimaš spremljajoče statistike 
doseganja točk, zato smo se določanju 
najboljših igralcev raje izognili, s sku-
pno ugotovitvijo, da je bila igra na splo-
šno dobra. Vzporedno smo organizirali 
manjši turnir v namiznem tenisu in z 
lahkoto in veseljem ugotovili, da je bila 

najboljša igralka Metka Jemec iz Zasi-
pa, najboljši igralec pa Robi Prešern z 
Jesenic. Zaključek turnirja s pogosti-
tvijo, razglasitvijo in podelitvijo na-
grad, ki ju je vodil Marko Antloga, smo 
naredili v Gorjanskem domu. 

Zahvaljujemo se občini in osnovni 
šoli za podporo ter vsem sponzorjem, 
igralcem in navijačem za udeležbo. 

Še naprej vas prijazno vabimo v 
našo družbo in želimo srečno in uspe-
šno leto 2023!

 » Zdenka Repe

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije  
Športnega društva Gorje

Končno je tudi v Gorje prišla prava 
zima in pobelila Obočnico in Hotunje! 
Razmere za trening so tudi v dolini ide-
alne in nekaj časa nam ne bo potrebno 
vsak dan šteti, koliko ovinkov je še do 
Rudnega polja, saj bomo lahko treni-
rali tako rekoč pred domačim pragom.

V začetku leta smo z največjim po-
nosom na Pokljuki navijali za naše 
vzornike na svetovnem pokalu v bia-
tlonu. Zbrali smo nekaj avtogramov 
in se uspeli slikati s katerim od zvez-
dnikov tega športa. Medtem so se tek-
movanja za nas s Pokljuke prestavila 
v Planico, kjer se pripravljajo na sve-
tovno prvenstvo. O rezultatih in vseh 
uspehih si lahko preberete na spletni 
strani Smučarske zveze. Tekmovanj 
je toliko, da jih ne bi naštevali na tem 
mestu, vsak konec tedna vsaj eno. Eva 
Urevc in Miha Dovžan se dokazujeta v 
svetovnem pokalu, zadnji konec tedna 
je v Anterselvi v štafeti nastopila Klara 
Vindišar. Svoj debi v svetovnem pokalu 
je dočakal tudi Jošt Mulej. Žal je bole-
zen preprečila, da bi se na težavni Tour 
de ski odpravil Miha Ličef. Izredno po-

nosni smo, da sta se na Evropski mla-
dinski olimpijski festival (EYOF) uvr-
stila kar dva naša predstavnika, Mina 
Repe v teku na smučeh in Aljaž Omejc 
v biatlonu. Tekmovanje bo potekalo 
od 21. do 28. januarja v Italiji, nanj se 
uvrstijo po 4 najboljša dekleta in fantje 
letnika 2006 in 2005. Močno bomo sti-
skali pesti! 

V slovenskem pokalu v teku na 
smučeh in biatlonu pa, kot že napisa-
no, ni počitka. Tekme se vrstijo ena za 
drugo. V četrtek, 27. 12., je naše društvo 
organiziralo tekaško tekmo za Pokal 
Slovenije, že tradicionalno v večernem 
terminu, ko tekmovalci tečejo ob soju 
bakel. Sami smo to tekmo poimenovali 
tudi Memorial junakov gorjanskega la-
ufa, v spomin na vse, ki jih ni več z nami 
in so v našem društvu pustili velik pe-
čat. Na progo se je podalo skoraj 300 
tekmovalcev, tako je tekma trajala do 
poznega večera. Pripete fotografije so 
prav s te tekme. Po njej pa je bil čas za 
prednovoletno druženje, ko je potreb-
no strniti mnenja in napraviti načrte 
za naprej. Svoje vtise o dveh letošnjih 
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tekmah je tokrat strnila Meta Mozetič:
Mednarodno tekmovanje No Border 

Cup
V nedeljo, 8. 1., smo Gorjanci tekmo-

vali v Planici, kjer je potekal No Border 
Cup. Konkurenca je bila močna, a smo 
kljub temu pritekli lepe rezultate. Pri 
tem so nam pomagale tudi super na-
mazane smučke, ki so nam jih namazali 
naši trenerji. Za nagrade smo dobili pa-
šteto Argeto.

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.

Biatlonska tekma 21.1.
V soboto, 21. 1., pa smo tekmovali v 

biatlonu, ki je tako kot vedno potekal 
na Pokljuki. Zaradi močnega vetra so 
mlajšim kategorijam odpovedali stre-
ljanje, zato smo tekmovali samo v teku. 
Starejši pa so kljub težkim razmeram 
super tekmovali tudi v streljanju. Pri-
služili smo si tudi kakšno medaljo in se 
imeli fajn.

Veseli nas, da smo s koncertom 

Zvezde na snegu uspeli napolniti telo-
vadnico OŠ Gorje. Pohvale so kar deže-
vale in letvico smo postavili zelo viso-
ko. Naslednje leto bomo morali biti še 
boljši. A tudi to nas združuje. Ko starši 
pripravljamo in kasneje pospravljamo 
telovadnico, nam hitro mine čas. Gre 
za dober namen, ki nas druži: za otroke 
in gorjanski šport!

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo 
Gorje, foto: Miha Larisi

Poraba pri mešanem ciklu: 6,6-7,2l/100 km. Emisije CO2:�149-163� g/km.�Emisijska� stopnja:�EURO6DFull.�Ogljikov�dioksid� (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni��plin,�ki�povzroča�globalno�segrevanje.�Emisije�onesnaževal�zunanjega�zraka�iz�prometa�pomembno�prispevajo�k�poslabšanju�kakovosti�zunan-
jega�zraka.�Prispevajo�zlasti�k�čezmerno�povišanim�koncentracijam�prizemnega��ozona,�delcev�PM10�in�PM2,5�ter�dušikovih�oksidov.�Podatki�so�v�postopku�
homologacije.�Pridržujemo�si�pravico�do�napak.�Slika�je�simbolična.�
GA�Adriatic,�d.�o.�o.,�Dunajska�22,�1511�Ljubljana.

www.mgmotor.si

7�LET�GARANCIJE

ŽE�OD 17.500 €

USTVARJEN�ZA�ŽIVLJENJE�

MG ZS

IME�TRGOVCA
Tel:�0123�456�7890,�wwww.imetrgovca.com.�Odprto�od�ponedjeljka�do�petyka�od�xx.�do�yy.�nedelja�od�xx�do�yy�zaprtoJesenice, 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

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

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

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.
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OGLASI

DOMAČI PUSTNI KROFI IZ PEKARNE PLANIKA, PRIPRAVLJENI PO STAREM RECEPTU,
SVEŽE OCVRTI, KI NIKOLI NE RAZOČARAJO.

KROFI SO NA VOLJO V PEKARNAH, KI SE NAHAJAJO:
GORJE, Zg. Gorje 7a, 4247 Zg. Gorje |REČICA, Triglavska c. 43, 4260 Bled | BLED, Prešernova c. 11,  4260 
Bled| BOHINJSKA BISTRICA, Triglavska c. 52, 4264 Bohinjska Bistrica | ŽIROVNICA, Žirovnica 59 c, 4274 
Žirovnica | JESENICE, c. M. Tita 38, 4270 Jesenice | KRANJSKA GORA, Borovška c. 92, 4280 Kranjska Gora

ZA VEČJA NAROČILA
031 684 144

KROFI SO NA VOLJO V PEKARNAH, KI SE NAHAJAJO:
GORJE, Zg. Gorje 7a, 4247 Zg. Gorje |REČICA, Triglavska c. 43, 4260 Bled | BLED, Prešernova c. 11,  4260 
Bled| BOHINJSKA BISTRICA, Triglavska c. 52, 4264 Bohinjska Bistrica | ŽIROVNICA, Žirovnica 59 c, 4274 
Žirovnica | JESENICE, c. M. Tita 38, 4270 Jesenice | KRANJSKA GORA, Borovška c. 92, 4280 Kranjska Gora

DOMAČI PUSTNI KROFI IZ PEKARNE PLANIKA, PRIPRAVLJENI PO STAREM RECEPTU,
SVEŽE OCVRTI, KI NIKOLI NE RAZOČARAJO.

ZA VEČJA NAROČILAZA VEČJA NAROČILA
031 684 144

PRIPOROČA  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost 
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,07 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00175 g/km. Število delcev: od 0 do 3,24. Poraba električne energije pri električnih 
izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 170 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Bon za zimski paket dobrodošlice velja za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena nova 
osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 01. do vključno 30. 04. 2023. Vrednost zimskega paketa dobrodošlice je 400 EUR (z DDV). Kupec lahko izbira med paketom dodatne 
opreme (vsebuje gumi korito, strešne prečke in nosilec za smuči - 4 pari smuči) ali zimskimi pnevmatikami. V primeru, da je vrednost pnevmatik večja od vrednosti 400 EUR, 
razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost pnevmatik manjša od vrednosti 400 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno vnovčiti za drug izdelek oziroma popust. 
Ponudba ne velja za modela e-Rifter in e-Traveller. Ponudba Dodatni bonus velja za fizične in prave osebe za vsa prodana (podpisana prodajna pogodba) in dobavljena vozila 
do 28. 02. 2023. Ponudba velja samo za vozila s termičnim motorjem za modele Peugeot 208 (750 EUR), 2008 (900 EUR), 3008 (1.250 EUR) in 5008 (1.500 EUR).

ZIMSKI PAKET DOBRODOŠLICE
Ob nakupu vozila Peugeot

peugeot.si

DODATNI BONUS
DO 1.500 EUR

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

SLO_PEUGEOT_BON-ZIMSKI PAKET-v3.indd   5 13/01/2023   11:48
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE, OGLASI

• PRIREDITEV OB SLOVENSKEM  
KULTURNEM PRAZNIKU v organizaciji 
KD Gorje 
v torek, 07. februarja ob 19. uri v Gorjanskem 
domu 

• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
v ponedeljek, 13. februarja ob 17. uri v  
Gorjanskem domu 

• PUSTOVANJE ZA OTROKE v organizaciji 
Kulturnega društva Gorje  
v soboto, 18. februarja ob 15. uri na igrišču ob 
Gorjanskem domu in v Gorjanskem domu

• PUSTOVANJE ZA ODRASLE v organizaciji 
Kulturnega društva Gorje  
v soboto, 18. februarja ob 21. uri v Gorjanskem 
domu

Za kupce MCL parkiranje brezplačno. Gorje

KUPON FEBRUAR
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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Tel.: 04 5809 450
www.gimjes.si

Trg Toneta Čufarja 1
4270 Jesenice

ob 9.00 in 15.00
17. 2.

ob 9.00
18. 2.

INFORMATIVNI DNEVI

odličen uspeh na maturi
izkušeni profesorji in profesorice
hitra povezava z vlakom in avtobusom

Super šola blizu doma!
splošni oddelek, športni oddelek in maturitetni tečaj


