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Dramska skupina ustanovljena!

»Bomo letos ustvarili kulturno pri-
reditev na predvečer praznika?« smo 
se spraševali v začetku leta. Seveda 
bomo, saj je to edini kulturni praznik, 
ki ga Slovenci praznujemo. Kaj ustvari-
ti, kdo bo nastopal, katero Prešernovo 
pesem uprizoriti, praznik je ravno med 
šolskimi počitnicami, ali prestavimo 
prireditev … vse to smo premlevali ne-
kaj dni, nato pa je prišla ideja o uprizo-
ritvi ljubezenske zgodbe Mete in Ja-
neza iz Cvetja v jeseni, saj je letos 100. 
obletnica smrti avtorja zgodbe Ivana 
Tavčarja. 

Prireditev je otvorila predsedni-
ca Kulturnega društva Gorje Mateja 
Erman Repe, z recitacijo slovenske 
himne. Po uvodnem govoru gospoda 
župana Petra Torkarja sta nas z igra-
njem na citre presenetili sestrici Žem-
va, Ema in Tadeja, vezni tekst celotne 
prireditve je z zelo lepim glasom brala 
Ana Marolt. 

Vlada je leto 2023 na predlog Mi-
nistrstva za kulturo proglasila za leto 
Karla Destovnika–Kajuha, zato je Si-
mona Tomaževič zrecitirala dve njego-
vi pesmi in nas s svojim pripovedova-
njem zelo prevzela. 

Na hudomušen način sta Nevenka 
Kunšič in Špela Jakopič napovedali 
osrednji del prireditve, Cvetje v jese-
ni. Izredno dobro so se prikazali naši 

amaterski gorjanski igralci, človek bi 
rekel, da se ukvarjajo s tem že vrsto 
let. Pa temu ni tako. Ko smo izbirali 
igralce, smo točno vedeli, komu pripa-
da določena vloga. In sodeč po bučnih 
aplavzih, se nismo zmotili. Prav vsak 
od njih si zasluži pohvalo. Valentina 
Žemva, ki je s takim občutkom in vne-
mo brala zgodbo, da ti solze pridejo v 
oči. Simona Bergant, Nataša Košir in 
Tatjana Breže, kot Janezove ljubljan-
ske prijateljice, so svojo vlogo vzele 
zelo resno in bile prav fine gospe. Ja-
nez Šoklič se je ponudil sam, da bi igral, 
kar je pohvale vredno, saj je svojo vlogo 
Janezovega zdravnika odigral zelo do-
bro. Mateja Erman Repe in Mirko Po-
točnik, kot mati Barba in oče Boštjan 
Presečnik, sta zelo nasmejala publiko 
kot dva stara zakonca. Tilen Soklič v 
vlogi Janeza je rojen igralec in plesalec, 
navdušil je s svojim glasom in stasom. 
In nazadnje naša Urška Borovinšek 
kot Meta, ki s svojo skromnostjo pre-
seneti prav vsakogar, tako je tudi nas, 
saj je poleg odlično odigrane vloge za-
pela dve pesmi, odplesala in nazadnje 
odigrala na citre vsem znano Kodrovo 
pesem iz filma Cvetje v jeseni. Celotna 
zgodba je imela tematsko obarvano 
glasbeno spremljavo klavirja pianistke 
Špele Torkar, le ob plesu smo prosili 
harmonikarja Davida Mateja Mandelj-

ca za dve pesmi, da je bil ples bolj pri-
sten.  Celotno prireditev smo na pro-
jektorju prikazovali tematske slike, ob 
tem naj se zahvalimo Gregorju Repetu 
za njegov čas, delo z računalnikom in 
reflektorji. Hvala Matjažu Slivniku 
za ozvočenje, Primožu Poklukarju in 
njegovim učencem likovnega pouka za 
sceno in hišniku Mihu, da nam je bilo 
toplo na vajah in kasneje na priredi-
tvi. Hvala Občini Gorje za zaupanje in 
gospodu županu Petru Torkarju, da je 
prepotoval dolgo pot z dopusta do Go-
rij in se udeležil prireditve.

Večer smo zaključili ob pesmi Dan 
ljubezni in se z županovimi rožicami 
poslovili. Lahko rečemo, da smo pri-
pravili zelo lep večer, poln recitacije, 
plesa, igre, glasbe, solz in smeha, vse 
to gre zahvala in pohvala Špeli Torkar, 
ki je bila idejni vodja večera. Vendar 
njena zamisel ne bi bila uresničena, 
če ne bi bilo prave ekipe in njenih čla-
nov, ki so se dopolnili in ustvarili celo-
to. Kasneje na pogostitvi smo sklenili, 
da ustanovimo že dolgo obljubljeno 
dramsko skupino Kulturnega društva 
Gorje! Bravo!

 » Kulturno društvo Gorje,  
foto Miro Zalokar
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke  
in Občani,

zaključuje se »kulturni« 
mesec februar, ki ga je v Občini 
Gorje zaznamovala vrhunsko 
zasnovana in izpeljana slove-
snost na predvečer praznika. 
Člani Kulturnega društva Gor-
je so ponovno pokazali ves svoj 
žar, talent in pripadnost, kar se 
je v najboljši možni meri izka-

zalo na odru Gorjanskega doma. Vse pohvale in zahvale, ve-
seli smo, da vas imamo!

Trenutno je v obravnavi predlog proračuna, ki ga je ob-
činski svet že obravnaval v prvem branju. Proračun je ra-
zvojno naravnan in predvideva nadaljevanje razvoja občine. 
Drugo branje in sprejem je planiran 22. marca na redni seji 
občinskega sveta. Proračun za leto 2023 je dokument, ki je 
potreben za izvedbo vseh investicij, ki v večini predstavljajo 
obnovo javne infrastrukture, nadaljevanje gradnje prizidka 
k Zdravstvenemu domu Bled, projektiranje novega Gorjan-
skega doma in vrtca ter še mnogih drugih projektov, o ka-
terih si lahko preberete v osnutku, objavljenem na spletni 
strani občine. 

Pojavlja se problematika napadov velikih zveri in kot žu-
pan sem prenesel pobudo kmetov na Ministrstvo za narav-
ne vire in prostor. Na to temo se je že odvila razprava, kamor 
sta bila vključena tudi Zavod za gozdove in Triglavski naro-
dni park. Problem večjih zveri je, da se dela škoda na doma-
čih živalih, govedu, drobnici, konjih in oslih. Postopki ocen 
škode so precej zakomplicirani, odškodnine zelo pozno iz-
plačane, predvsem pa je dokaze velikokrat težko pridobiti. 
Problematiko smo obravnavali tudi na koordinaciji župa-
nov Zgornje Gorenjske in verjamem, da bomo našli pravo in 
hitro rešitev. 

V tokratnem izvodu Gorjanca boste lahko prebrali o 
projektu PROSTOFER, za katerega ste verjetno že slišali. 
V Gorjah k projektu še nismo pristopili, ker na nekakšen 
neformalni način solidarnostne prevoze že izvajamo. Člani 
Društva upokojencev Gorje in Rdečega križa so v  preteklo-
sti že izvajali prevoze z lastnimi avtomobili za vsakega, ki je 
svojo potrebo sporočil društvu, sosedu, znancu. Vedno se je 
našla rešitev po sistemu medsosedske pomoči. Iskreno se 
zahvaljujem vsem prostovoljcem, ki ste in še vedno izvaja-
te tovrstno pomoč. Sistem bomo poskušali formalizirati s 
predstavljenim projektom. Pogoj za zagon projekta je zado-
sten nabor registriranih prostovoljcev, zato na tem mestu 
pozivam vse, da se nam javite in vas v projekt vključimo kot 
prostoferje. Avto bo zagotovila občina in bo krila tudi vse 
stroške, povezane z izvajanjem prevoza. 

Minulo nedeljo smo začeli praznovati 850. letnico prve 
omembe gorjanske fare. Gospod župnik Matej Pavlič je z 
dekanom gospodom Andrejem Županom blagoslovil 850 
let staro listino, ki bo v prihodnje razstavljena v farni cerkvi. 
Listino v pomanjšani obliki je gospod Pavlič podaril Obči-
ni Gorje, ta listina pa bo na ogled v prostorih Občine Gorje. 
Gre za pomemben zgodovinski zapis prve pisne omembe 
gorjanske fare. Misel gospoda dekana Andreja v pridigi nas 
je popeljala v svet duhovne in človeške vrednote, ki je po-
membna za mirno življenje in razvoj posameznika in sku-
pnosti. Praznovanje smo začeli z vrednoto odpuščanja. In 
na tem mestu je pravi čas, da vas pozovem, da praznujemo 
skupaj. Z odpuščanjem. 

 » 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 30. marca, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 23. marca.

Občina Gorje obvešča, da je na  spletni strani obči-
ne Gorje na naslovu www.gorje.si – zavihek OBČINA 
GORJE / JAVNI RAZPISI IN OBJAVE objavljen

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TRADICIONALNE 
PRIREDITVE »JURJEV SEJEM« 2023

Rok za oddajo vlog na objavljen javni razpis je 
13. 3. 2023.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v sprejemni 
pisarni Občine Gorje.

Vpis v Vrtec Gorje v šolskem letu 
2023/2024

Vrtec Gorje vabi k vpisu novih otrok za šolsko leto 
2023/2024. Vpis bo potekal  od srede, 1. marca, do 
petka, 3. marca 2023.

Vloge sprejemamo:
• osebno (po predhodni telefonski najavi),
• po elektronski pošti barbara.zalokar@guest.

arnes.si,
• po priporočeni pošti na naslov: Vrtec Gorje, Zg. 

Gorje 44a, 4247 Zg. Gorje,
• ali v poštni nabiralnik pri vhodu v vrtec in šolo.

Za telefonski posvet o vpisu otroka v vrtec lahko po-
kličete svetovalno delavko Barbaro Zalokar na številko 
04/572 94 77. Osnovne informacije o vrtcu lahko prido-
bite tudi na spletni strani www.osgorje.si.

 » Vrtec Gorje
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AKTUALNO

Obnova javne infrastrukture 
v naselju Podhom

Občina Gorje in njen pogodbeni 
izvajalec Gorenjska gradbena družba 
d.d. bosta  predvidoma s ponedeljkom, 
27. 2. 2023, pričela z rekonstrukcijo 
javne infrastrukture v naselju Pod-
hom na trasi cestnega telesa LC 012101 
Gmajna–Podhom–Fortuna od stac. 
1+995 km (križišče s cesto v Megre - do 
HŠ Podhom 34A) do stac. 1+542 (križi-
šče z mlečno cesto - do HŠ Podhom 9).

Izvajalec bo v prvi fazi, ki bo trajala 
predvidoma do sredine meseca aprila 
2023, izvedel odstranitev asfalta, ob-
novo vodovoda, obnovo meteorne ka-
nalizacije, kablitev cestne razsvetljave 
in menjavo ustroja.

V drugi fazi od predvidoma sredine 
aprila bo distributer električne energi-
je izvedel kabelsko kanalizacijo za EE 
vode in razvode, prav tako pa bo v trasi 
ceste izdelana kanalizacija za optično 
omrežje, utrjevanje povoznih površin 
v tamponu ter zaključna asfalterska 
dela. Dela bodo po terminskem planu 
končana junija 2023.

Zaradi zgoraj omenjenih del bo ce-
sta LC 012101 Gmajna–Podhom–For-
tuna do konca gradnje popolnoma ozi-
roma delno zaprta za ves promet.

Zaradi gradnje bo občasno onemo-
gočen dostop na javno cesto z lokalnih 
javnih poti JP 512995 in JP 512996.

Z deli bo izvajalec pričel pri hišni 
številki Podhom 34A, nadaljeval proti 
HŠ 9, dostopnost do hišnih parcel bo 
zagotavljal izvajalec z dogovorom z 
lastnikom parcele, prav zaradi slednje-
ga pa bo gradnja infrastrukture, ki se 
vgrajuje v cestno telo, potekala fazno.

V času, ko bo onemogočen dostop 
do posameznih stanovanjskih objek-
tov, bo omogočeno parkiranje osebnih 
vozil v območju že obnovljene ceste do 
železniškega podvoza.

Popolna zapora državne 
ceste RT 905/1095

Občina Gorje in zanjo pogodbeni 
izvajalec VGP d.d. bo predvidoma v ter-
minu od 20. 2. 2023 do 20. 4. 2023 

Prepovedan promet  
za motorna vozila  

s priklopnim vozilom

Obnova javne infrastrukture v naselju Podhom

Popolna zapora državne ceste RT 905/1095

Zahvala
24. februarja bo minilo leto dni od začetka obsežne 

agresije na Ukrajino. Leto bolečine, leto upanja, leto upo-
ra. Sovražnik še naprej napada, poskuša zavzeti Ukrajino, 
ubija Ukrajince, tako vojake kot civiliste, še naprej izvaja 
vojne zločine in teror nad ukrajinskim civilnim prebival-
stvom. Hvala vsem krajanom Gorij in vsem Slovencem, ki 

nam pomagate in nas podpirate. Še posebej pa bi se radi 
zahvalili gospodu Mateju Pavliču, ki nas je sprejel in nam 
dal vse, da smo se počutili kot doma. Hvala vsem, ki ste 
bili zraven v našem najtežjem letu. Želimo si eno – jasno 
in mirno nebo za vse. Mirne dni vam, prebivalcem Gorij.

 » Alona Letiak 

izvajala gradnjo fekalnega kanalizacij-
skega sistema znotraj naselja Spodnje 
Gorje na odseku državne ceste RT-
905/1095 Gorje – Krnica, od km 0+205 
do km 0+460. Zaradi del bo potrebno 
vzpostaviti popolno zaporo državne ce-
ste na odseku kjer bodo dela potekala.

Vodenje obvoza bo za vsa vozila (iz-
jema so motorna vozila s priklopnim 
vozilom – razen za gradbišče) poteka-
lo preko občinske ceste LC 012201 Zg. 
Gorje – Fortuna – C 634.

Hvala za razumevanje.
 » Občina Gorje
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AKTUALNO

Častitljivi jubilej Župnije Gorje
Korenine gorjanske župnije sega-

jo globoko v srednji vek. Točno leto 
ustanovitve oz. izločitve iz rodinske 
pražupnije ni znano. Gotovo pa je, da iz 
kamna zidana cerkev v Gorjah stoji že 
več kot 900 let. O tem pričuje izjemen 
pisni vir, ki ga imenujemo Nantwinova 
listina iz let ok. 1115–1120, in z omembo 
cerkvice prvič prinaša tudi ime naselja 
»Goriach«. Župnijske pravice je cerkev 
najbrž dobila desetletja kasneje, nekje 
na prelomu med 12. in 13. stoletjem, 
zato v letošnjem letu po pravici obha-
jamo 850-letnico naše župnijske sku-
pnosti.

Jubilejni dogodki se bodo vrstili 
skozi vse leto in dosegli vrh na rože-
nvensko nedeljo, 8. oktobra. Začetek 
praznovanj smo obeležili v nedeljo, 19. 
februarja, ko nas je obiskal radovljiški 
župnik in dekan  Andrej Župan kot na-
slednik rodinskih župnikov, gorjanskih 
prvih dušnih pastirjev. S tem smo sim-
bolično vzpostavili vez s svojo »župni-
jo materjo«. Ob priložnosti smo blago-
slovili faksimile Nantwinove listine, 
ki jo sicer hranijo v Državnem arhivu 
na Dunaju. Nekoliko manjši različici 
listine smo podarili Občini Gorje oz. 
županu Petru Torkarju ter Turistične-

mu društvu Gorje, ki ga je predstavljal 
predsednik Janez Poklukar. Ob tem je 
bila izrečena želja, da bi vsi krajani Go-
rij poznali in cenili našo bogato prete-
klost ter jo s skupnimi močmi ohranja-
li tudi za prihodnje rodove. 

V sklopu jubilejnega leta smo si v 
župniji zastavili ambiciozen projekt 
celostne prenove župnijske cerkve sv. 
Jurija. Zadnje raziskave so pokazale, 

da je najstarejši del sedanje stavbe na-
stal že ok. leta 1400. K delom zato pri-
stopamo pod budnim očesom Zavoda 
za spomeniško varstvo iz Kranja. Ver-
jamemo, da nam bo s skupnimi močmi 
vseh krajanov, ki se zavedajo pomena 
kulturne dediščine, odgovorno nalogo 
uspelo pripeljati do konca. 

 » Župnija Gorje

Predstavitev projekta PROSTOFER in POZIV kandidatom za prostovoljne šoferje za izvajanje 
prevozov v Občini Gorje

KAKO NAROČIM
PREVOZ?

Za naročilo prevoza pokličite

brezplačno številko 080 10 10 vsaj

tri dni pred prevozom, in sicer vsak

delovnik med 8. in 18. uro.
 

V klicnem centru bodo zabeležili vaš

prevoz in obvestili prostovoljnega

voznika; ta vas bo na dan prevoza

prišel iskat na dom in vas odpeljal na

želeno lokacijo, kjer vas bo počakal,

da vse opravite, nato pa vas odpeljal

nazaj domov.  

 

Z A V O D  Z L A T A  M R E ŽA
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Kaj je PROSTOFER?
Prostofer je skovanka iz besed 'pro-

stovoljni' in 'šofer'. Prostofer je projekt 
zavoda Zlata mreža.

PROSTOFER je trajnostni vseslo-
venski prostovoljski projekt za mobil-
nost starejših, ki povezuje starejše ose-
be, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevo-
zov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki 
pa po drugi strani radi priskočijo na 
pomoč. 

Številni starejši imajo velike težave 
s prevozi, sploh če so doma zunaj me-
stnih središč, kjer ni razvite avtobusne 
mreže. Tisti bolj oddaljeni se veliko-
krat ne morejo odpraviti po opravkih, 
kadar si želijo, temveč se prilagajajo 
možnostim oziroma času, ko jim lahko 
pomagajo družinski člani ali prijatelji. 

Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa 
to pomeni dodatne stroške, kar je za 
številne prevelik finančni zalogaj, zato 
tovrstnih prevozov ne uporabljajo. 
Komu je namenjen PROSTOFER?

Prostofer je namenjen vsem tistim 
starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo so-
rodnikov in imajo nizke mesečne do-
hodke, pa tudi slabše povezave z javni-
mi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim 
omogoča lažjo dostopnost do zdravni-
ške oskrbe, brezplačne prevoze do jav-
nih ustanov, trgovinskih centrov ipd.
Zakaj PROSTOFER?

Brezplačni prostoferski prevozi 
starejšim omogočajo:
• večjo mobilnost,
• večjo socialno vključenost, 
• medsebojno povezovanje, 
• medsebojno pomoč, 
• boljšo kvaliteto življenja v tretjem 

življenjskem obdobju, 
• čim dlje lahko ostanejo doma (čim 

kasnejši odhod v dom za ostarele).
Druženje in občutek koristnosti 

igrajo pomembno vlogo pri aktivnem 
staranju. 
Kdo je lahko PROSTOFER?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki 
ima veljavno vozniško dovoljenje in 
je v svojem prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze potrebu-
jejo. Vendar pa so prostoferji v resnici 
veliko več kot zgolj prostovoljni vozni-
ki – svojim sopotnikom nesebično po-
magajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri 
zdravniku jih pospremijo do čakalnice 
in počakajo nanje med pregledom, po-
magajo nesti vrečke iz trgovine in jim 
priskočijo na pomoč pri vzpenjanju 
po stopnicah ... To so ljudje z velikim 
srcem, ki jemljejo svojo humanost za 
samoumevno in častno dejanje. 
Kako postati PROSTOFER?

Vozniki, ki želijo postati prosto-
ferji, to sporočijo na občino kontaktni 
osebi Martini Hribar Brus, tel.: 04/575 
18 05 ali na e-pošto: martina.hribar-
-brus@gorje.si. V kolikor bo zadostno 
število prijav za prostovoljne šoferje, 
se bo Občina Gorje vključila v projekt 
PROSTOFER. 



Gorjanc

5

AKTUALNO, DOGAJANJA

Pustni živžav, kot ga že dolgo ni bilo

Na pustno soboto, 18. februarja, se je igrišče ob Gorjan-
skem domu napolnilo z otroškimi maškaricami. Ob 15. uri se 
je začelo pustovanje za otroke, ki ga je organiziralo Kulturno 
društvo Gorje. Nismo si še oddahnili od priprav in pohval 
za kulturno proslavo, že nas je čakal nov izziv. In to kakšen! 
Kot glasbene goste smo povabili Gorjanskih 5, ki so ves čas 
skrbeli, da so maškare lahko plesale. Pripravili smo vroče 
miške, krofe, pa hot doge, kavico za starše, sladkorno peno … 
Na voljo so bile hodulje, da so se maškare preizkusile, kako 
so spretne z njimi. Kdor je želel, je bil deležen pustne posli-
kave obraza … In tako, kot to zna le on, je vse zanimive tre-
nutke s fotografskim objektivom obeležil naš Miro Zalokar. 
Na koncu pa je prišel Matija in nam pokazal, kako se bruha 
ogenj. Igrišče je bilo polno vil, medvedkov, kravic, vitezov, 
gasilcev, … Ta dan vsak postane to, kar si želi in to je smisel 
pusta. Ter da odganja zimo, ki se je že skoraj poslovila. Pri-

dna dekleta in fantje našega društva so zares poskrbeli za 
pestro dogajanje in dve uri sta minili, kot bi mignil. Nikomur 
se še ni mudilo domov. Ko pa je pritisnil mraz, smo se hitro 
pospravili na toplo. Ta večer nas je čakalo še pustovanje za 
odrasle in hitro smo zunaj vse pospravili ter se preselili v 
Gorjanski dom. Tam se je začelo ob 21. uri. Zabaval nas je 
ansambel Aufbiks, ki se nam je pred leti predstavil na Zvez-
dah na snegu. Pa smo si jih spet zaželeli. Naša dekleta so se 
prelevila v Tine Turner in skrbela, da grla niso bila suha in 
da je bilo vzdušje, kot se za pustno zabavo spodobi. Gorjan-
ski dom je bil poln do zadnjega kotička, kar je dokaz, da nam 
je manjkalo sprostitve in zabave. Vse izvirne maškare so bile 
nagrajene, nagrade so prispevali gorjanski gostinci, za kar se 
jim najlepše zahvaljujemo.

Za dobro voljo smo poskrbeli, dolgčas nam res ni bilo. Ve-
selimo se že naslednjih izzivov …

 » Kulturno društvo Gorje, Foto Miro Zalokar

Pridružite se!
Tudi vi lahko prispevate k zmanj-

šanju posledic, ki jih prinaša alkohol. 
Kako?

Pridružite se akciji 40 dni brez al-
kohola, ki poteka od 22. 2. do 8. 4. 2023 
in vsaj v tem času ne uživajte in drugim 
ne ponujajte alkoholnih pijač. Svoje 
moči raje usmerite v pogovor in poslu-
šanje, saj »Beseda zdravi«, kot nago-
varja geslo letošnjega leta. Župnijska 
Karitas Gorje je pripravila in razdelila 
300 vrečk čaja, da se bo lažje spoprijeti 
z izzivom. 

Želimo vam veliko pozitivnih izku-
šenj!

 » Karitas Gorje
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Pomen čebelarstva in opraševalcev za proizvodnjo hrane

Čebelarstvo poleg čebeljih izdelkov prispeva tudi ekosis-
temske storitve, kot je opraševanje cvetov. To je pomembno za 
zagotavljanje prehranske varnosti, saj se le iz oprašenih cvetov 
razvijejo plodovi, ki jih uporabljamo za prehrano. Od oprašitve 
odvisne gojene rastline prispevajo velik del hranilnih snovi v 
humani prehrani. Med rastline, ki so odvisne od opraševanja, 
uvrščamo sadje, zelenjavo, oreščke in stročnice. 

Število opraševalcev v svetovnem merilu upada. To po-
staja skrb vzbujajoče dejstvo, saj imajo opraševalci ključno 
vlogo pri proizvodnji hrane. Globalno je 35 % pridelane hra-
ne odvisne od opravljenega dela opraševalcev. Od tega je kar 
40 % živil, ki zagotavljajo za organizem nujno potrebna hra-
nila. To so vitamin A in vitamin C, minerali, antioksidanti in 
prehranska vlaknina. Te snovi v organizem v največji meri 
vnašamo z uživanjem sadja in zelenjave. Hkrati je od opraše-
valcev odvisno tudi ohranjanje biodiverzitete divje rastočih 
rastlin. Ohranjanje biodiverzitete zunaj kmetijskega sektor-
ja je pomembno, saj vpliva na ugodnejšo sestavo prsti, vodni 
krog, krogotok hranil v okolju, zmanjšuje nekontrolirano 
širjenje škodljivcev in blaži podnebne spremembe. Število 
opraševalcev se zmanjšuje zaradi spreminjanja in degrada-
cije okolja, intenzivnega kmetijstva ter uporabe pesticidov 
in vsesplošnega onesnaženja. Padajoče število opraševalcev 
predstavlja enega izmed faktorjev tveganja za nezadostno 
preskrbo s hrano za vedno večje število prebivalcev. Uspe-
šna oprašitev omogoča večji pridelek, ne da bi bilo potrebno 
za to nameniti večje zemljišče. Strateško nameščanje čebe-
ljih panjev je v tem pogledu dobra rešitev. V raziskavi, ki so 
jo izvedli Sillman in sodelavci (2021), so ugotovili, da je pri-
delek oljne ogrščice za 11 % večji na zemljiščih, kjer sta na 
hektar posevka postavljena dva čebelja panja. Za upad šte-
vila opraševalcev sta najbolj občutljivi pridelavi oreščkov in 

sadja, kjer bi se lahko pridelava zmanjšala za več kot 80 % ob 
odsotnosti opraševalcev. Za manjšanje števila opraševalcev 
sta manj občutljivi zelenjava in stročnice. Ob močnem upa-
du števila opraševalcev bi bile s strani prehranske varnosti 
najbolj na udaru gosto poseljene države na severni hemisfe-
ri. Kot problematično se v nadaljevanju pojavi dejstvo, da je 
severna polobla že trenutno uvoznica živil z južne poloble, 
kar se v primeru upada opraševalcev samo še potencira. S 
tem se vrši pritisk na lokalno prebivalstvo juga, ki je v večji 
meri že v deprivilegiranem položaju, ki bi se z zaostritvijo 
razmer samo še poslabšal. 

K ekosistemskim storitvam opraševanja opraševalci pri-
spevajo tudi druge ugodnosti. V primeru gojenih medono-
snih čebel je to pridobivanje čebeljih pridelkov. Od čebelje 
družine je tako možno pridobiti med, ki se ga uporablja kot 
živilo in sladilo. Uporaba medu lahko do neke mere nadome-
sti uporabo sladkorja iz sladkorne repe ali sladkornega trsa, 
ki za svojo rast zasedata velike kmetijske površine. Cvetni 
prah je dober alternativni vir beljakovin. Iz panja lahko pri-
dobivamo tudi matični mleček in propolis, ki sta bogata z an-
tioksidanti. S tem, da vključujemo čebelarstvo v kmetijsko 
pridelavo hrane, tako omogočimo večje hektarske donose 
gojenega pridelka, hkrati pa dodatno pridobimo še čebelje 
pridelke, ki prav tako prispevajo k zagotavljanju prehranske 
varnosti. Med kot glavni čebelji pridelek je manj obremenju-
joč za okolje v primerjavi z drugimi sladili. Za pridobivanje 
medu namreč ne zasedemo velikih gospodarskih zemljišč. 

Ko združimo ekosistemske storitve in pridobivanje če-
beljih proizvodov, ugotovimo, da je čebelarstvo panoga, ki 
ima za okolje ugodne učinke, saj omogoča večanje kmetij-
skega pridelka in hkrati zagotavlja čebelje proizvode. Eko-
sistemske storitve opraševanja so ključne za zagotavljanje 
prehranske varnosti prebivalstva. 

 » Ana Janžekovič, svetovalka za varno hrano, ČZS

Poznate koga na fotografiji?
Na decembrski članek »Poznate koga na fotografiji?« 

se nam je oglasil gospod Marjan Zupan, ki je takole za-
pisal:

»… Vprašanje je zastavila gospa Melita Repe. Na foto-
grafiji s Triglava 1950 - Triglav 2, smo s staršema, Štefko 
Zupan (dekliško Šinkovec) in Francem Zupanom, našli 
nekaj prepoznanih. Triglav 2 - spredaj na sredini je, kot 
je gospa omenila, Andrej Repe, v drugi vrsti z leve pa si 
sledijo: Štefka Šinkovec, Franc Zupan, Justina Kobentar, 
zgoraj Marica Klinar (vsi iz Podhoma). Takrat sta bila 
tam tudi Bogdan Klinar in Ivan Zalokar (Jakov) iz Pod-
homa, vendar nista na sliki. Hvala za objavljeno fotogra-
fijo z lepimi spomini udeleženih.« 

 » Uredništvo
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Aktivno preživljanje časa v Občini Gorje
V Turističnem društvu Gorje smo 

v letošnjem zimskem času organizirali 
kar nekaj prostočasnih dejavnosti, ki 
so na voljo našim občanom in seveda 
ostalim naključnim obiskovalcem. 

V ta namen smo potegnili zajetno 
število kilometrov tekaških prog pod 
Višelnico in na Račah. Kot v preteklem 
letu so tudi letos mlajšim občanom, 
starim do 11 let, na voljo brezplačni ku-
poni, katere lahko starši prevzamejo v 
pisarni TD Gorje ter jih nato zamenja-
jo za brezplačne smučarske vstopnice 
na smučišču RTC Zatrnik. Kupone lah-
ko prevzamejo v času uradnih ur pisar-
ne TD Gorje (Zgornje Gorje 7a; 9.00–
14.00) ali po predhodnim dogovoru.  

V sodelovanju z Občino Gorje je bilo 
na voljo brezplačno drsališče, kjer smo 
brezplačno izposojali tudi drsalke in pri-
pomočke za učenje drsanja. Na drsališču 
so se tekom obratovanja odvijali razni 
dogodki. Vsakodnevno je potekalo re-
kreativno drsanje, petkovi večeri so bili 
rezervirani za bowling na ledu, sobotni 
večeri pa so bili namenjeni disku na ledu. 
Po predhodni najavi so občani lahko dr-
sališče uporabljali tudi za hokej. Zadnji 
bowling je bil malo bolj tekmovalne na-
rave, saj smo zmagovalcem podelili tudi 
simbolične nagrade.

Krepimo sodelovanja
V ponedeljek, 6. 2. 2023, smo bili 

deležni pomembnega obiska iz Ljublja-
ne, kjer smo se posvetovali o sodelova-
nju naših občin na področju turizma 
ter promocije v Ljubljanski regiji. Obi-
skal nas je župan Mestne občine Lju-
bljana Zoran Jankovič s podžupanjo 
Tjašo Ficko in podžupanom Boštjanom 
Koritnikom, skupaj z Ano Lampič, ko-
ordinatorko za partnerske dogodke iz 
Turizma Ljubljana. Srečanju sta se pri-
družila tudi Aleš Zalar, direktor RTC 
Zatrnik, in Tit Potočnik, direktor Tri-
glavskega narodnega parka. 

Zven stoletij
V torek, 31. 1. 2023, ob 20.55 ste si 

lahko ogledali dokumentarni film Zven 
stoletij, ki je nastal pod vodstvom sce-
narista dr. Andreja Dobleharja, vsem 
poznanega kot voditelja oddaje Kultur-
ni vrhovi. Film predstavlja bogato dedi-
ščino zvonov, ki pomenijo zvočno iden-
titeto slovenske kulturne krajine ter 
so pomembno povezani z etnološkim 
izročilom, umetnostno ustvarjalnostjo 
in mojstrsko livarsko obrtjo.  Svoje zna-
nje sta k soustvarjanju filma prispevala 
tudi strokovni vodja TD Gorje Tomaž 
Bregant in zvončarski mojster Anton 
Poklukar. Če ste oddajo slučajno zamu-
dili, si jo lahko ogledate na spletnem 
portalu Televizije Slovenija.

Vzdrževalna dela TD Gorje 
Kot vsako leto tudi letos v soteski 

Vintgar potekajo vzdrževalna dela, 
ki jih za nas opravlja ekipa iz podjetja 
Feniks. Fantje pridno čistijo in pregle-
dujejo mreže ter nameščajo nove kon-
zole. Poleg vzdrževalnih del bomo pred 
sezono, kot tudi v sami sezoni, urejali 
povratne poti iz soteske Vintgar ter 
tudi ostale pohodne in tematske poti v 
Občini Gorje.  

 » TD Gorje
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Čas za prva spomladanska dela

Prihajajoči mesec je za vrtnarsko 
sezono najpomembnejši, tako z vidika 
načrtovanja del kot tudi za prve setve. 
Pripravimo si tople grede, jih napolni-
mo z debelejšo spodnjo plastjo konjske-
ga hlevskega gnoja, listja, komposta, po 
potrebi plastjo apna in ustreznega sub-
strata, ki naj ne bo v celoti šota, idealen 
je kompost z domačega vrta. Kupljene ali 
doma izdelane tople grede napolnimo z 
materialom vsaj štirinajst dni pred setvi-
jo in jih pokrijemo s steklenimi okni ali z 
več sloji folije. 

Sejemo prve solatnice in kapusni-
ce, čas je tudi za setev zelene in čebu-
le. Setvene prostorčke v topli gredi, 
kamor smo posejali posamezno vrtni-
no, ločimo z lesenimi paličicami in jih 
označimo s primernimi etiketami, na 
katere napišemo imena in sorte vrtnin. 

Izbor sort je zelo pomemben. Sorte 
se razlikujejo po zgodnosti, odpornosti 
na bolezni in škodljivce, zahtevah po 
vodi, nekatere so primerne za pridela-
vo v zavarovanih prostorih, nekatere 
za pridelavo na prostem. Z izborom 
ustrezne sorte poskrbimo za zadostno 
količino zdravega pridelka. Velikokrat 
napake naredimo tudi pri izbiri vrste 
tal ali pri prekomernem gnojenju s sve-
žim hlevskim gnojem. Primer je zah-
tevnost pridelave korenčka, v peščenih 
tleh lahko pride do razcepljenosti ko-
renov, v pregnojenih tleh z dušikom se 
bodo razvile šopaste korenine, koreni 
bodo svetlejši, rastline bodo hitreje za-

cvetele. Boljša je torej izbira težke ze-
mlje, glinenih tal, ki jim dodamo kom-
post. Korenček za dober razvoj korena 
potrebuje večje količine kalija, sadimo 
ga ob čebulnice; čebulo, česen in por. 

V zabojčke sejemo prve plodovke, 
ob tem pazimo na zadostno osvetlitev 
in zniževanje temperature vzporedno 
z rastjo rastline. Setev plodovk v zava-
rovanih prostorih načrtujemo vsaj dva 
meseca pred sajenjem na stalno mesto. 
S pripravo tal je bolje kakšen teden do 
deset dni počakati, da se temperatura 
tal poveča, agrotehnične ukrepe vrši-
mo v času ustrezno suhih tal. Stari rek 
pravi, da se tla morajo ogreti vsaj na pet 
stopinj C, ne smejo biti mazava in ne 
presuha. Glede na stanje temperature 
tal na zunanjih površinah prilagajamo 
tudi prvo sajenje in setve, vsekakor ne 
pozabimo na sajenje čebule in česna, 
setev graha. 

Letošnje novosti so številne sorte 
rabarbare, ki postaja v vrtovih vse bolj 
priljubljena. V prihajajočem mesecu 
jo lahko razmnožimo z rizomi in po-
sadimo ločeno na stalno mesto. Vsak 
del mora imeti dobro razvito korenino 
in brst. Uporabni so listni peclji, listno 
ploskev pa narežemo na več delov in 
jih vdelajmo v vrt, ker nam bodo odga-
njali strune. Vse več sadimo mešanih 
posevkov, med njimi zelišč, ki odganja-
jo škodljivce. 

Med trajnimi vrtninami se lahko 
odločimo za pridelavo belušev, špar-
gljev in hrena. Hren je na travnikih že 
dokaj redek zaradi pretiranega gno-
jenja in paše. Je pa SV del Slovenije 
najbolj znan po pridelavi hrena, kar 
lahko pripisujemo bližini s sosednjo 
Madžarsko, kjer pridelajo večje količi-
ne hrena. Čas je tudi za sajenje čebul-
nic. Česen sadimo do 2 cm globoko na 
medvrstno razdaljo vsaj 30 cm in 15 cm 
razdaljo v vrsti. Tako kot pri gomoljni-
cah je pomembna zadostna količina 

vode v začetni fazi, kasneje zalivamo 
vse manj. Spomladanski in jari česen 
se razlikujeta v velikosti čebulice, šte-
vilu strokov, aromatičnosti in času 
skladiščenja. Spomladanski česen raz-
vije ožje liste, manjše čebulice in večje 
število strokov. Se pa dlje časa lahko 
skladišči in je bolj aromatičen. Česen 
sadimo v lahka tla, saj v nasprotnem 
primeru v skladišču hitreje gnije. 

V posebno veselje nam bo spomla-
dansko razmnoževanje trajnic. Tokrat 
naj omenimo zelo staro trajnico, po 
domače imenovano srčki. Razveselje-
vala je že naše babice, ime je dobila po 
cvetovih v obliki srčka. Žal pa se zgodi, 
da rastlina po nekaj letih kar premine, 
zato je bolje imeti razmnoženih več 
rastlin. Cveti v rožnati barvi na rahlo 
prevešajočih steblih, ki izraščajo v 
obliki grma. Rastlina ne prenese moč-
ne sončne pripeke, najbolj ji ustrezajo 
vlažne, polsenčne lege. Srčki ... naj spo-
mnimo tudi na osmi marec, mogoče 
tokrat samo s fotografijo. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Prednostna naloga šole v kulinariki
V letošnjem šolskem letu smo se na naši šoli odločili, da 

bomo več poudarka pri pouku in ostalih dejavnostih name-
nili odkrivanju naravne in kulturne dediščine kraja pod na-
slovom »Tu sem doma«.

Pri izbirnem predmetu NPH med drugimi vsebinami 
spoznavamo tudi tradicionalno slovensko prehrano. Ker je 
potrebno teoretično znanje podkrepiti tudi s praktičnim de-
lom, smo z učenci pripravili značilno gorjansko jed, jurjevo 
kapo. Ne, nismo »štrikali«, pač pa smo skuhali ajdove žgan-
ce, ki smo jim na vrh dodali jajčno cvrtje. Po zapisu v knjigi 
receptov KUHAM DOMAče, ki jo je izdala Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske, se lahko omleta pripravi na dva načina, 
in sicer tako, da se jajca umeša in kot take potrese po žgan-
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cih, ali pa pripravimo jajce na oko. Kuhali smo po receptu, ki 
ga je prispevalo Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in 
Gorje. Od kod izvira ime te jedi po zapisu dr. Janeza Bogata-
ja v knjigi Gastronomija Alpske Slovenije, še ni čisto jasno. 
Zagotovo pa lahko trdimo, da je povezano s praznovanjem 
godu sv. Jurija, ki je zavetnik gorjanske cerkve. Najverjetne-
je je imenu jedi botrovalo prav pokrivanje žgancev z omleto, 
ki naj bi tako imeli kapo. Pripravljali so jo ob posebnih pri-
ložnostih (za god, semenj, različna praznovanja …), zlasti pa 
ob 23. aprilu, ko goduje sv. Jurij. Ker pa je učencev, ki obisku-
jejo izbirni predmet, veliko, smo skuhali še oženjene žgance, 

ki se pripravijo iz krompirja, moke, vode, soli in ocvirkov. 
Olupljen krompir v slanem kropu kuhamo približno 15 mi-
nut, nato nanj stresemo moko ter kuhamo še pol ure. Vodo 
odcedimo in vsebino premešamo z velikimi vilicami. Po po-
trebi zalivamo z žgančevko. Po vrhu žgance zabelimo ocvir-
ki. Ponudimo s kislim zeljem, kranjsko klobaso, joto, obaro, 
mlekom, kislim mlekom, jogurtom ... 

Čas je prehitro minil in jedi sta odlično uspeli, ostala ni 
niti drobtinica. Upam, da bodo učenci pridobljeno znanje še 
večkrat uporabili v praksi.

 » Asja Sodja, prof. bio-gos

Ina Sekne, tretja na petkilometrski preizkušnji državnega prvenstva
Ina Sekne je 13-letna plavalka Plavalnega kluba Rado-

vljica, ki je na letošnjem državnem prvenstvu v daljinskem 
plavanju na petkilometrski razdalji osvojila 3. mesto in bro-
nasto medaljo v svoji kategoriji.

Petkilometrska razdalja je za tako mlade plavalce in pla-
valke velik zalogaj. Mlado plavalko, doma iz Podhoma, smo 
vprašali, kako se pripravlja na tako zahtevno tekmo.

»Na treningih smo se zelo posvečali tempu, ki naj bi ga 
držali med tekmo, treningi se niso povečevali po dolžini, pač 
pa po kakovosti. Trenirali smo predvsem prosti slog, dan 
pred tekmo pa smo imeli na programu samo razplavanje, 2,5 
km in posamezne vaje. To smo ponovili še na dan tekmova-
nja. Pred in po tekmi nam je trenerka vzela tudi laktat, to je 
test, ki pokaže, kako utrujeno je telo.« 

Je najtežji del razporeditev moči?
»V bistvu ne. Meni je bila najtežja mentalna priprava, 

kajti plavaš uro in pol in to v bazenu. Res je, da na treningu 
plavamo po šest km v kosu, vendar se vmes ustavimo, tre-
nerka da navodila, na tekmi pa seveda ustavljanja ni. Na vsa-
kem kilometru mi je trenerka pokazala, na katerem kilome-
tru sem, na zadnjih sto metrov pa sodniki žvižgajo.«

Je to normalno, da 13-letniki že plavajo na pet kilometrov?
»Ja, no, pet deklet je bilo iz mojega letnika, ostale so bile 

starejše.«
Inin uspeh je zato še toliko večji!

 » Romana Purkart

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Pred nami je svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah 

v Planici. Mi pa vsi treniramo, da bomo tudi sami nekoč del 
svetovne elite. In ko na televizijskih ekranih spremljamo 
Evo Urevc, Miho Ličefa ali pa Miho Dovžana, smo zares po-
nosni, da prihajajo iz našega društva. Vikendi so napolnjeni 
s tekmovanji v Planici ali na Pokljuki, med tednom pa nam 
prosti čas zapolnjujejo treningi. V zadnjem mesecu smo se 
enkrat odpravili celo v italijansko Sappado. Tam je potekalo 
mednarodno tekmovanje iz niza No border Cup. Tu se po-
merimo s tekmovalci iz Avstrije, Italije ter Hrvaške in vsaka 
uvrstitev v zgornjo polovico je svojevrsten uspeh. 

Svoje vtise o tej tekmi je zapisala Tadeja Žemva: 
»Že zgodaj, ob 6h zjutraj, smo se z dvema kombijema od-

peljali na tekmo proti Sappadi. Vožnja je trajala približno 
dve uri in pol. Čeprav se sliši veliko, je vožnja zelo hitro mi-
nila, saj je bil v našem kombiju Matija K., ki je bil zelo ak-

tiven med vožnjo in jo je zato popestril na več načinov. Ko 
smo prispeli v Sappado, nas je pričakal zelo hud mraz. Naj-
prej smo trenerjema pomagali raznositi vso tekaško opremo 
iz kombija, potem pa smo v toplem kombiju čakali, da nam 
je Domen prinesel štartne številke. Ker se je kombi zaradi 
mraza hitro ohladil, smo do štarta čakali malo v kombiju, 
malo v hotelu. Da nam ni bilo dolgčas, smo v hotelu prosili 
za WIFI geslo in si čas krajšali tudi s kakšnim e-sporočilom 
in igrico. Ko se je tekmovanje začelo, so najprej štartali člani, 
nato pa vedno mlajši do najmlajših. Zato sem imela veliko 
časa za pripravo na tekmovanje. Ko so se na štart postavile 
moje starejše prijateljice, Mirjam, Meta, Špela in Tara, sem 
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Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450 
Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

renault.si

 NOVI
RENAULT AUSTRAL 

*Mesečni obrok velja za model Renault AUSTRAL equilibre mild hybrid 140 in začetno ceno 27.900 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 
22-odstotni DDV in DMV. Informativni izračun mesečnega obroka je narejen na dan 22. 12. 2022 za skupni znesek kredita v višini 5.167,75 €, za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo 
obrestno mero 5,99 % ter polog v višini 8.977,55 €. EOM je 6,93 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 190 € in z 
zadnjim povišanim obrokom v višini 13.754,70 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 23.298,31 €, od tega znašata zavarovalna 
premija 224,61 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih 
zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu vozila z Renault 
Financial Services. **V obdobju 2 let od nakupa vozila velja tovarniška garancija. Po preteku tovarniške garancije sledi 3 leta podaljšanega jamstva Renault oz. 100.000 km, kar koli se zgodi prej, 
ter nato dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant oziroma 150.000 km, kar koli se zgodi prej. Kupec prejme dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant samo  ob nakupu vozila z 
Renault Financial Services.Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,6 l/100 km. Emisije CO2: 104-148 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0184-0,0495 g/km. Vrednosti meritev porabe 
in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

190 €
fiksna obrestna mera*

8 let jamstva**

dobava takoj

že za

/mesec*

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

kamnoseštvo

VURNIK
• spomeniki, izdelovanje napisov
• okenske police, stopnice
• kuhinjski in kopalniški pulti

www.kamnosestvo-vurnik.si

Vurnik Franci s.p.
Gradiška pot 6a
4240 Radovljica
TEL: 041 423 161

preverite ponudbo na:

jih seveda gledala in za njih glasno navijala. Tudi moj štart 
se je vedno bolj približeval. Štarti po kategorijah na tekmo-
vanju so bili skupinski in na teh štartih je vedno ob velikem 
številu tekmovalcev možen kakšen zaplet. In en tak se je pri-
petil tudi meni. Na štartu sem bila v drugi vrsti, za sestrico 
Emo, povsem na zunanjem delu štartnega prostora. Ko nam 
je štarter dal znak za štart, so me po nekaj desetih metrih, 
ob vključitvi v progo, tekmovalke povsem zaprle, zato sem 
na štartu kar nekaj časa izgubila in bila bolj pri repu nasto-
pajočih. Potem sem morala vso progo do cilja pospeševati in 
prehitevati tekmovalke pred menoj. Prehitevanje po ne prav 
široki progi ni bilo enostavno, saj me je vsaka tekmovalka še 
malo zapirala in mi s tem pobirala prepotrebno energijo in 
čas. Vendar se nisem predala do cilja, zato sem še v ciljni 
ravni prehitela štiri tekmovalke in končala tekmovanje na 
19. mestu in za 12 mest izboljšala lanski rezultat. Dobra iz-
kušnja za naprej.

Ko smo vsi prišli v cilj in smo bili že pošteno lačni, nam 
je gospod Peter Torkar v svojem avtodomu pripravil odlične 
hot doge in topel čaj. Ko smo pojedli, smo šli pogledat rezul-
tate in čakali podelitev priznanj, ki je v Sappadi vedno lepa. 
Po podelitvi smo se odpravili domov. Tudi domov nam je v 
našem - Petrinem kombiju vožnja minila hitro, saj smo si 
pripovedovali grozljivke. Čisto nasprotje kot v Domnovem 
kombiju, kjer mi je Ema doma povedala, da so ob glasbi peli 
in občasno ob zvokih glasbe vozili cik-cak.

Imeli smo se zelo lepo in vsi smo uživali. Najboljše od 
vsega dneva pa so bili hot dogi. Hvala, Peter.«

Vse rezultate prav vseh tekem v biatlonu in teku na smu-
čeh si lahko pogledate na spletni strani Smučarske zveze 
Slovenije. Nasvidenje do naslednjič.

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje
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OGLASI

ODPELJI

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 po WLTP meritvah: 5,3-6,1 l/100km in 119-137 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0122-0,0209 g/km, trdi delci: 0,0003/km, število 
delcev: 0,88-1,03E11/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. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah 
CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

Jamstvo 3+7 let zajema tovarniško garancijo Suzuki (3 leta oz. 100.000 km, kar nastopi prej) in jamstveno obdobje Suzuki Hybrid PRO/PRO+ (do konca 10. leta oz. do 200.000 km, kar nastopi prej).

Obiščite nas, izkoristite zalogo vozil in se takoj odpeljite z novo Vitaro ali S-Crossom.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City

ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Za kupce MCL parkiranje brezplačno. Gorje

KUPON MAREC
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

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

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

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

Trgovine:

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

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

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

10 %

KUPON MAREC
2023

KUPON MAREC
2023

KUPON MAREC
2023

NA IZBRANI ARTIKEL 
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

IN SVEŽE MESO
Kupon velja v marcu 2023    //    Kuponi se ne seštevajo.

Kupon velja v marcu 2023    //    Kuponi se ne seštevajo.

Kupon velja v marcu 2023    //    Kuponi se ne seštevajo.

Kupon velja v marcu 2023    //    Kuponi se ne seštevajo.

MCLmesarijaLuka

MCLmesarijaLuka

MCLmesarijaLuka

MCLmesarijaLuka

Za kupce MCL parkiranje brezplačno. Gorje

Za kupce MCL parkiranje brezplačno. Gorje

Za kupce MCL parkiranje brezplačno. Gorje

10 %
NA IZBRANI ARTIKEL 

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL
IN SVEŽE MESO

10 %
NA IZBRANI ARTIKEL 

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL
IN SVEŽE MESO

10 %
NA IZBRANI ARTIKEL 

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL
IN SVEŽE MESO
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PRIREDITVE, OGLASI

KOLEDAR PRIREDITEV

• Komedija »SLEPARJA V KRILU«  - izvedba 
KD Boh. Bela - Gledališče Belansko 
v petek, 24. februarja ob 19. uri v Gorjanskem 
domu

• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA 
(krvni tlak in sladkor) – vsak drugi mesec (1, 
3, 5, 7, 9, 11) 
Vsako prvo sredo v Spodnjih Gorjah in vsak 
drugi četrtek v Zgornjih Gorjah 
v sredo, 1. marca ob 9. uri v prostorih Društva 
upokojencev Spodnje Gorje 
v četrtek, 9. marca ob 9. uri v sejni sobi občine, 
Zgornje Gorje

• OBČNI ZBOR KRAJEVNE ORGANIZACIJE 
RDEČEGA KRIŽA GORJE 
v sredo, 1. marca ob 16. uri v Gorjanskem domu

• OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
GORJE 
v četrtek, 2. marca ob 16. uri v Gorjanskem 
domu

• ZBORI OBČANOV za oblikovanje predlogov 
za člane vaških odborov v mandatu 2023-
2026 
v ponedeljek, 6. marca  v sejni sobi občine
-  ob 17. uri za naselji Spodnje Gorje in Podhom
-  ob 17:30 za naselje Zgornje Gorje
-  ob 18. uri za naselja Krnica, Zatrnik, Spodnje in 

Zgornje Laze, Radovna, Perniki
-  ob 18:30 za naselja Mevkuž, Višelnica, Grabče, 

Poljšica pri Gorjah 

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

• USPOSABLJANJE O INTERVENCIJAH 
SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA 
PROGRAMSKO OBDOBJE 2023-2027 v 
organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Kranj 
v sredo, 15. marca ob 9:30 v Gorjanskem domu

• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
v ponedeljek, 20. marca ob 17. uri v Gorjan-
skem domu 

• OBČNI ZBOR Gobarskega društva Gorje 
v petek, 24. marca ob 17. uri v Gorjanskem 
domu

• OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA 
GORJE 
v petek, 24. marca ob 18. uri v avli Osnovne šole 
Gorje 
Vabljeni člani društva ter ljubitelji gora, narave 
in pohodništva.  

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.


