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Tradicionalna vleka ploha v Podhomu
V Podhomu se ponašamo z bogato
tradicijo prastarega pustnega običaja
vleke ploha, ki izvira iz davnine, še iz
predkrščanskih časov. Pride obdobje,
ko se mora hladna, snežena in temačna zima umakniti topli, plodni, svetli
pomladi, ki naj pride v deželo, na polje
in v hišo. V te namene naj bi svoje postorila tudi za možitev zrela dekleta.
Ker pa od božiča pa tja do pepelnične
srede v vasi ni bilo poroke, so bili dani
vsi pogoji, da so podhomski fantje na
pustni torek vlekli ploh. Vrh Homa, ki

se ponosno pne nad vasjo, je padla visokorasla smreka. Fantje so jo »ošepsali«, kot je treba in ji pustili košat vrh.
V veselem vzdušju, ki ga je krasila bela
zimska veduta, so ploh, skupaj z ženinom in visokoraslo nevesto, po celcu
vlekli nad vasjo, mimo Cokvarja tja do
osrednjega vaškega trga, kjer je vesel
sprevod že čakala množica obiskovalcev. Svečano odeta ženina in nevesto
so veseli svatje skupaj s plohom pripeljali na osrednje prizorišče v kopalni
kadi, kar je nosilo močno sporočilo po
udejanjenju podhomskih term z zdravilno vodo s Homa, ki se zbira v vaškem
koritu. Termalno ponudbo so s šrango
popestrili izkušeni, ta oženjeni možje,
ki so s kotlom kuhali ta prav »podhom»»Nadaljevanje na strani 3
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Spoštovane Občanke
in Občani!
Letošnji pust je zimo najprej
priklical, potem pa jo je s toplimi
sončni žarki kar kmalu začel odganjati. Vemo, da je vreme muhasto
in bomo do prave pomladi deležni
še marsičesa, mogoče tudi še delčka zime. Vendar je v tem času moč
sonca že precejšnja, zato se kaj
hujšega od mrzlih noči ne nadejamo. Letošnje pustno dogajanje v naši občini je bilo precej pestro. Pohvale ploharjem v
Gorjah in Podhomu za popestritev dogajanja in ohranjanje
pustnih običajev. Hvala vsem malim maškaram, ki so nas
obiskale na Občini in s pesmijo ter plesom vsaj malo pregnale oster torkov mraz.
Ugotavljam, da je premalo navihane norčavosti, ki sprosti duha in odpre dušo. Hiter, ponoreli svet nas nosi v vrtincu. Sami se poskusimo odločiti, da ob dani priložnosti, kot
pust je, izstopimo iz njega in na svet pogledamo iz druge
perspektive. Ta nam bo olajšala vsakdanjike, ki znajo biti
včasih precej naporni. Pa ni samo pust priložnost za sprostitev, mnogo jih je. Prav je, da si jih privoščimo pogosteje.
Vlile nam bodo vedrost in optimizem. V marcu bodo nove
priložnosti za »fajn se imet«. Izkažimo ljubezen do naših
žena, mamic, babic, prijateljic, hčera…. Omehčajmo naša
srca, družimo se z nam ljubimi ljudmi, črtajmo iz svojega življenja balast, ki nas duši in vleče k tlom.
Kar hočem povedati, je strnjeno v misli »Življenje je kot
umetniško delo: vselej je nekaj, kar je mogoče odstraniti, ne
le brez škode, ampak celo v korist«. Veseli stopimo v pomlad!
»»Vaš župan Peter Torkar

Obvestilo občanom o postopku OPPN Vršče
Dne 14.02.2018 je Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo Občini Gorje dopis, s katerim Občino poziva, da se pred
sprejemom OPPN opredeli do pripomb, ki so jih v zvezi z vsebino OPPN-ja posredovali zainteresirani deležniki ter pripravi
celovito presojo vplivov na okolje. Celotni dopis MOP in odgovor Občine Gorje je objavljen na spletnih straneh Občine.
Občina Gorje želi, da se pri pripravi prostorskih aktov v
čim večji meri ugodi vsem legitimnim interesom prebivalcev občine Gorje. Ko bo okoljsko poročilo pripravljeno in
potrjeno s strani MOP, bo v skladu s predpisanimi postopki izvedena ponovna razgrnitev OPPN, ki bo dopolnjen z
okoljskim poročilom. V okviru razgrnitve se bo Občina Gorje na podlagi svojih zakonskih obveznosti opredelila do vseh
pripomb, ki jih bodo v zvezi z OPPN na ponovni razgrnitvi
posredovali zainteresirani deležniki.
»»Občinska uprava Občine Gorje
GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana
Purkart. Lektoriranje: Mateja Erman Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nakladi 1.170 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribucija: 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:
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Spremembe Občinskega prostorskega
načrta Gorje
Do 31. marca 2018 na občini Gorje zbiramo pobude za
spremembo Občinskega prostorskega načrta Gorje.
Pobude, podane po 31.03.2018, se v 2. spremembi
OPN-ja ne bodo upoštevale.
»»Občinska uprava Občine Gorje

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig
izobrazbene ravni I.
Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem
listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin
za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati
kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja
in delovanja v sodobni družbi.
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74
EUR. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:
- ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino
na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo
poklicno izobrazbo ali manj;
- ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
- ki so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
- za programe od A. do G. za šolska leta od 2014/2015
do 2017/2018,
- za programe od H. do I., razpisane za obdobje od
2014 do 2018.
Prijavni obrazec in druge informacije so dostopne na
www.sklad-kadri.si.

Obvestilo o razpisih
Občina Gorje obvešča, da bodo z dnem 22. 2. 2018 na
spletni strani Občine Gorje na naslovu www.gorje.si – zavihek OBČINA GORJE/RAZPISI IN NATEČAJI objavljeni
naslednji javni razpisi:
1. Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2018 na območju občine
Gorje
2. Sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Gorje za leto 2018
3. Sofinanciranje prireditev v občini Gorje v letu 2018
4. Sofinanciranje programov mladih v občini Gorje v letu
2018
5. Sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim
občanom in se izvajajo v občini Gorje v letu 2018
6. Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
organizacij v občini Gorje v letu 2018
Rok za oddajo vlog na objavljene javne razpise je 30. 3.
2018.
Razpisna dokumentacija za navedene javne razpise bo
na voljo tudi v sprejemi pisarni Občine Gorje.
»»Občina Gorje
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»»Nadaljevanje s 1. strani

ski šnops«, ki je služil kot veliko boljša alternativa cepivom zoper gripo in
ostale bolezni. Da pa je bilo vse skupaj
pod strokovnim zdravstvenim nadzorom, je z natančnimi pregledi poskrbel
podhomski zdravnik, ki je po potrebi
znal predpisati tudi vaginalno mazilo z

okusom kokte. Po uspešnih pogajanjih
so šrangarji pustili ploharjem prosto
pot. Z atraktivnim plesnim nastopom
»domin« in ob ubranih zvokih harmonikarja Martina Knaflja se je, s polno
žlico, pričelo veselo pustno rajanje. Ob
okusnih dobrotah domačih gospodinj
in ta pravem golažu, kakor tudi naboru pijač, se je z lahkoto dalo zdržat' in

poveselit' tja do pepelnične srede. Priznanje vodji dogodka Nadji Vogelnik,
podhomskim ploharjem in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Podhom kakor tudi vsem obiskovalcem za pravo
pustno vzdušje. Dragi moji, pomlad
pride!
»»Besedilo in foto: Marjan Zupan

Gorjanski fantje po petih letih obudili tradicijo
Po kar petih letih so se gorjanski
fantje odločili, da obudijo staro tradicijo vleke ploha. Namen vleke je odganjanje zime in priklic plodne pomladi.
Ker se nobeno dekle med božičem in
pustom ni omožilo, so se fantje na vasi
zbrali ter v razmislek dekletom vlekli
ploh skozi vas do vaškega trga.

Licitatorji in ploharji
Ob domači glasbi dveh harmonikarjev, gorjanske godbe ter plesalk Linera smo se pogostili in uspešno prodali ploh. Kupec Valetnic Jemec Les

Bled je bil najmočnejši med šestimi
licitatorji. Ploharji so se odločili, da del
pridobljenega denarja podarijo gorjanskemu vrtcu, prav tako pa se zahvaljujejo vsem sponzorjem,povezovalcu

ter vsem sodelujočim, ki so pomagali
pri izvedbi prireditve.
»»Anamarija Tišler

Pustni utrinek
Zgodba na Eurosanku 2018 –
Gorjanci in Bohinjci prevzeli vlogo
mediatorja pri implementaciji arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško

Znano je, da smo Gorjanci in Bohinjci bíli dolgoletno vojno med seboj.
Pred leti smo na Eurosanku dosegli,
da skupaj nastopamo na prireditvah.
Na zadnji prireditvi na Eurosanku leta

2014 sta se poročila Gorjanc in Bohinjka in povila sta dvojčka medvedka. Od
takrat naprej je sodelovanje med nami
zelo dobro, prijateljsko. Pomagamo si
pri raznih projektih, organiziramo ra-
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zne žurke, proslave, srečanja in se veselimo dejstva, da so
naši skupni dvojčki zdravi in vedno bolj radoživi.
Odmev neverjetnega pobotanja med Gorjanci in Bohinjci je segel do severa Evrope. Evropska komisija je ocenila,
da smo zgled dobre prakse, zato so nas prosili za glavnega
mediatorja pri realizaciji implementacije arbitražnega sporazuma, kjer so vsi drugi pristojni že odpovedali.
Povabili smo našega predsednika Boruta Pahorja, iz sosednje države pa se je povabilu odzvala bivša predsednica
Jadranka Kosor. Pripravili smo mediacijske pogoje, kako se
bo izvedla implementacija arbitražnega sporazuma.
Pri vsej zadevi pa so sodelovali tudi tisti, ki so najbolj prizadeti, to so ribiči iz obeh držav in njihovi kontrolorji policaji. Prikazali so, kakšen je njihov vsakdan na morju.
Letošnja ekipa na Eursanku je štela kar 20 članov, 10 Gorjancev in 10 Bohinjcev. Kompozicija je predstavljala ribiče
in policijski patruljni čoln, ki ponazarja mirovni sporazum v
Piranskem zalivu. Največ svojega prostega časa in entuziazma sta za kompozicijo žrtvovala Pavla in Slavko Zalokar, za
kar se jima v imenu obeh občin iskreno zahvaljujemo.
»»Olga Pikon Gorišek, Martina Hribar Brus

Vrtec Gorje vabi

REDNI VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
Vpis bo za otroke od 11 meseca do petega leta potekal v
prostorih svetovalne delavke v OŠ Gorje.
Predšolske otroke boste lahko vpisali od ponedeljka, 5.
marca, do petka, 9. marca 2018 vsak dan od 8.00 do 14.00, v
sredo od 16.00 do 18.00.

Točke VEM pod okriljem agencije SPIRIT so se z letošnjim januarjem preimenovale v SPOT (Slovenska poslovna
točka). Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je tako dobila
dodaten naziv SPOT svetovanje Gorenjska.
Obveščamo vas, da smo se v partnerskem konzorciju
prijavili na razpis agencije SPIRIT za izvajanje celovitih
podpornih storitev za potencialne podjetnike v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022. Vloga je
bila pozitivno ocenjena, zato vas z veseljem obveščamo, da
bomo nudili informacije v okviru Slovenske poslovne točke
– SPOT svetovanje Gorenjska, ki nadomešča nekdanjo kontaktno točko VEM in bo še naprej opravljala brezplačna svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom, registrirala nova podjetja in opravljala spremembe podjetij preko
portala eVEM, organizirala različne informativne in izobraževalne dogodke ter tekom leta nadgradila svoje storitve, za
še večjo podporo gorenjskim podjetnikom.
Podjetnikom bomo sedaj svetovali in pomagali na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, BSC, d.o.o. Kranj, Razvojni agenciji Sora, Škofja Loka in Gospodarski zbornici Kranj.
SPOT svetovanje Gorenjska vam bo na voljo vsak delovnik
med 9.00 in 15.00, po predhodnem dogovoru. Prav tako pa
nudimo tudi mobilna svetovanja na sedežu podjetja.
Vse storitve so brezplačne, saj je projekt sofinanciran s
pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javno agencijo v sklopu projekta SPOT svetovanje Gorenjska.
»»Eldina Čosatović, RAGOR

Projekt Uporabna zelišča tudi v letu 2018

DAN ODPRTIH VRAT
V dopoldanskem času:
SPREMLJANJE DEJAVNOSTI po posameznih skupinah bo v torek, 6. marca 2018 od 9.30 do 11. ure v prostorih
vrtca in OŠ Gorje.
Med posameznimi dejavnostmi nam bodo strokovne
delavke pokazale, kako se prepletata igra in učenje v dopoldanskem času. Hkrati bodo dejavnosti obiskovalce popeljale v svet veselja, radosti in spontanosti.

V popoldanskem času:
IGRALNA URICA bo v torek, 6. marca 2018 ob 16. uri v
igralnici otrok skupine Piščančki.
Vabljeni so vsi otroci, ki ne obiskujejo vrtca. Otroci se
bodo igrali, starši bodo med tem pridobili odgovore na
vprašanja, ki se nanašajo na bivanje otrok v vrtcu.
»»Vrtec Gorje

Uskladitev podatkov v RKG-GERK-ih
Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od
26. februarja 2018 do 6. maja 2018. Zbirno vlogo brez znižanj
izplačil je mogoče oddati še v ponedeljek 7. maja 2018. Vlagatelji morajo urediti GERK-e na Upravni enoti vsaj en dan
pred vložitvijo vloge za kmetijsko subvencijo.
Za ureditev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za
termin, na telefonski številki 04 537-16-12.
»» UE Radovljica
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Točka VEM postala SPOT
svetovanje Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske občane Gorij tudi
v letu 2018 vabi k sodelovanju v projektu Uporabna zelišča.
V sklopu projekta bomo organizirali več različnih srečanj na
temo zelišč.
Prvo predavanje z naslovom Do lepote z zelišči bo potekalo v četrtek, 8. marca 2018, ob 16.30 v dvorani Slovenskega
planinskega muzeja v Mojstrani. Predavala bo znana zeliščarka Jožica Bajc Pivec. Udeleženci bodo spoznali, kako z
zelišči do lepše in bolj zdrave kože, las, nohtov … Predavateljica bo predavanje popestrila tudi s številnimi praktičnimi
nasveti in recepti.
Druga delavnica z naslovom Izdelava mazil v domači kuhinji bo potekala v četrtek, 15. marca 2018, v dvorani Gorjanskega doma v Zgornjih Gorjah. Skupaj bomo pripravili
zeliščno mazilo, mazilo za ustnice ter dezodorant. Delavnica
bo namenjena občanom Gorij, število mest pa bo omejeno,
zato so prijave obvezne. Zbirali jih bomo do petka, 9. 3. 2018.
Izvedbo projekta Uporabna zelišča sofinancira tudi Občina Gorje, zato je udeležba za njene občane brezplačna.
Več informacij in prijave: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, tel.: 04 581 34 17, e-pošta: urska.luks@ragor.si.
»»Urška Luks, Ragor

Naslednja številka Gorjanca izide 29. marca, prispevke
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 21. marca.
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Gorje v projektu Mala barja – Marja za ohranjanja mokrišč
Zavod RS za varstvo narave kot vodilni partner in prijavitelj projekta ter projektni partnerji: Občina Bled, Občina
Trzin, Občina Logatec in Zavod Parnas smo z začetkom leta
2018 pričeli izvajati projekt z naslovom Mala barja – Marja. S
pomočjo projekta bomo ohranjali in varovali nekatere ključne barjanske površine v okolici Ljubljane in na Gorenjskem.
Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in je
eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Projekt bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost celotnega projekta je 1.96 milijona evrov. Projektne
aktivnosti bomo izvajali od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2021 na območjih, ki so v celoti ali pa manjši del nekaterih Natura 2000
območij: Krimsko-Menišijska barja, Stržene luže, Črna dolina, Mišja dolina, Mlake pri Trzinu, Češeniške gmajne, Podhom, Bodešče, Brje-Zasip in Jezerc pri Logatcu.
Vsa projektna območja, kjer se bodo izvajale aktivnosti,
sodijo med mokrišča. Gre za majhne in ranljive površine, na
katerih so prisotne nekatere redke živali in rastline, ki jih
imenujemo specialisti, saj je njihova navzočnost pogojena
s točno določenimi okoljskimi dejavniki. Mokrišča namreč
ponujajo prostor, ki je praviloma reven s hranili in nekatere
rastlinske vrste lahko uspevajo samo na takšnih tleh (npr.
Loeselova grezovka). Da je vse skupaj še bolj zapleteno, so
prav na te redke rastline vezane tudi nekatere živalske vrste
(npr. gosenica metulja barjanski okarček se prehranjuje le z
določenimi šaši in travami). Zaradi vsega tega veljajo mokrišča za ključne površine za ohranjanje biotske pestrosti.
Mokrišča in z njimi povezane rastlinske in živalske vrste
v javnosti morda ne vzbujajo naklonjenosti, saj je take površine težko obdelovati in izkoriščati. So pa toliko bolj pomembne za ohranjanje ravnovesja v naravi, saj so npr. pomembni zadrževalniki talne vode, vzpostavljajo primerno
vlažnost območja itd. Številne skupine organizmov, ki se pojavljajo na mokriščih, imenujemo bio-indikatorji. Strokov-

njaki namreč lahko po prisotnosti le-teh sklepajo na stanje
in kvaliteto določenega dela narave.
Glavni namen projekta je izboljšanje slabega stanja treh
življenjskih okolij – habitatnih tipov na projektnih območjih: travnikov z modro stožko, bazičnih nizkih in prehodnih
barij ter ohranjanje in izboljšanje razmer za kukavičevko
(divjo orhidejo) Loeselovo grezovko in barjanskega okarčka, eno najbolj ogroženih vrst metuljev v Evropi in Sloveniji.
Tako Loeselova grezovka kot barjanski okarček sta vrsti, ki
sta tesno povezani in odvisni od dobrega stanja omenjenih
habitatnih tipov.
Slabo stanje barjanskih površin in vrst, ki so na njih prisotne, je predvsem posledica odsotnosti rabe in zaraščanja
z lesnimi ter invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin. Z izboljšanjem stanja habitatnih tipov in vrst v projektu Mala
barja - Marja bomo ugodno vplivali tudi na ostalo biotsko
pestrost, prisotno v teh območjih.
Tekom projekta bomo pridobili podatke tudi o ostalih
ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah in spremljali učinke aktivnosti projekta na izboljšanje njihovega stanja.
Preko projektnih aktivnosti bomo vzpostavili dolgoročno primerno upravljanje barjanskih površin. To bomo zagotovili med drugim tudi z odkupom in pogodbenim varstvom
ključnih površin projektnih območij. Ko se bo stanje na teh
površinah s primerno rabo izboljšalo, bo to pomenilo tudi
izboljšanje življenjskih površin za druge organizme, tipične
za barjanske površine, s tem pa se bo izboljšala tudi biotska
raznovrstnost.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
»»Zavod RS za varstvo narave

Pustovanje v vrtcu
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Blejski sir je na trgu
Kakšen okus ima Blejski sir?
''Dober'', so rekli obiskovalci predstavitve tega novega produkta blejskih
in gorjanskih kmetov, prvega v naboru,
ki bo del blagovne znamke Bled – Local
selection (Bled – lokalni izbor).
Blejski sir je plod dela Kmetijsko-gozdarske zadruge Gozd Bled, na
slovesni predstavitvi konec januarja
v Infocentru Triglavska roža je nekaj
več o poti in zgodbi Blejskega sira ter
o začetkih delovanja zadruge povedala direktorica zadruge, Jana Zalokar.
Župan Občine Bled, Janez Fajfar, je
bil navdušen nad popestritvijo lokalne
ponudbe s to kulinarično dobroto, ki
predstavlja nadgradnjo ponudbe naravnih danosti. Projekt podpira tudi
župan Občine Gorje, Peter Torkar. O
blagovni znamki Bled – Local selection
je nekaj besed povedal dr. Andrej Pompe, soustvarjalec znamke Bled – Imago
paradisi. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zadruge Gozd Bled in pobudnik
ideje o izdelavi Blejskega sira, Jože
Mulej, se je vsem sodelujočim v projektu zahvalil in poudaril, da kmetje s
pridelavo hrane tudi za lastno porabo
zagotavljajo zares kakovostno osnovno

surovino. Uradni del je sklenila otroška folklorna skupina Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno. Sledila je
degustacija sira, za katero so poskrbele
članice Društva žena in deklet na vasi
občin Bled in Gorje.
Vsak obiskovalec je imel možnost
kupiti sir, pakiran v darilni embalaži,
po posebni ceni in tako odnesti okus

te kulinarične specialitete tudi domov
in ga skupaj z vtisi s prijetne prireditve
podeliti s svojimi domačimi.
Blejski sir je zaenkrat na voljo v
prenovljeni trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Gozd Bled in v kavarni
Infocentra Triglavska roža.
»»RP

Blejski sir za vsakovrstne užitke
V eni povedi, gre za univerzalen,
srednje zorjen sir. Hleb je srednje velik. Po okusu gre za sir s sladkim nadihom in homogeno teksturo, z manj
drobnih luknjic. Do svojega izraza pride v jedeh, ki ne predvidevajo termične
obdelave. Po drugi plati pa je ravno toliko zorjen, da zadovolji zahteve vseh,
ki radi pripravijo s sirom gratinirane
jedi, pice ali nadeve. Blejski sir ni pretirano slan, kar se zagotovo ujema s
smernicami zdravega načina prehranjevanja. Zlahka se nariba in se pri tem
ne drobi.
Lepo se poveže s suhim in svežim
sadjem, oreščki, zelenjavo in mesninami. Tanke rezine omogočajo, da ga
oblikujemo tudi v tulce, ki jih lahko poljubno nadevamo.

Solata z Blejskim sirom
• 4 tanjše rezine Blejskega sira (100 g),
• 1 jabolko z rdečo lupino,
• 1/8 l (1/2 skodelice) orehovih
polovičk,
• 1/2 zravnane žličke kumine,
• 4 žlice jabolčnega kisa,
• 4+4 žlice orehovega olja (ali
lešnikovega, bučnega, oljčnega),
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•

sol,
1 manjša sleda motovilca,
8 polovic pečenih šalotk (ni nujno),
1/4 l (1 skodelica) kuhane ali
kaljene ajdove kaše (lahko suha
kaljena ajdova kaša).
Sir narežemo na 3 cm dolge in pol
cm ozke trakove. Jabolko očistimo peščišča in narežemo na tanke rezine ali
paličice. Trakove sira, rezine jabolk,
kumino, kis, 4 žlice olja in sol v skledi
zmešamo.
Ajdovo kašo stresemo v skledo ali

krožnik, prekrijemo z motovilcem in
mešanico sira. Razporedimo orehe. Pečene šalotke olupimo in skupaj z orehi
razporedimo po solati. Šalotke poskrbijo za malce bolj pikantno solato.
Prelijemo s preostalim oljem in postrežemo.
Namiga:
Za peko šalotk oziroma manjših
čebul le-te prerežemo čez pol, premažemo z oljem in po želji pečemo skupaj
s krompirjem, bučami, rdečo peso, gomoljno zeleno ali sladkim krompirjem
25–30 minut pri temperaturi 200 °C.
Tako pečene čebulice lahko shranimo
tudi v hladilniku za dan ali dva. Uporabimo jih lahko tudi kot dodatek sendvičem. Po okusu so sladke in zanimivo
nežne teksture. Enako spečemo tudi
česen, le da neolupljenega pečemo 15–
20 minut, odvisno od debeline.
Motovilec lahko nadomestimo z rukolo, zeleno solato ali endivijo. Če uporabimo regrat ali radič, ga prej zmešamo z vročo ajdovo kašo, da se malo
zmehča.

Štručka z Blejskim sirom in čemažem
Za 8 štručk:
• 400 g krušne pirine ali pšenične
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moke,
• 200 g mlačne vode,
• 1 žlička medu,
• 1/2 kocke kvasa ali 1 vrečko suhega
kvasa,
• 80 g oljčnega olja,
• 1 žlička soli,
• 8 žličk sesekljanega čemaža v olju,
• 4 žlice oluščene konoplje (ali grobo
zmletih sončničnih, bučnih semen),

• 16 žlic naribanega blejskega sira,
• 8 rezin zeliščnega masla (ni nujno).
Moko presejemo v skledo ali mešalnik. Dodamo vodo, med, kvas in zmešamo z malo moke. Pustimo 10 minut,
da se kvasovke pričnejo množiti. Malo
premešamo, dodamo olje in sol ter
vgnetemo v precej mehko testo, ki pa
se loči od sklede.
Pokrijemo in pustimo vzhajati pol
ure. Testo preložimo na pomokano
desko in razdelimo na 8 delov. Malo
jih pregnetemo, pokrijemo in pustimo

stati 10 minut. Vsako kepico testa sploščimo in raztegnemo s prsti ali z valjarjem. Premažemo z 2 žličkama čemaža
v olju, posujemo z 2 žlicama blejskega
sira in zvijemo v svaljek. Položimo na
pekač, obložen s papirjem za peko, in
prečno zarežemo do polovice. Pustimo
vzhajati 15 minut, prekrijemo s kosmi
zeliščnega masla in pečemo v pečici,
ogreti na 200 °C, približno 20 minut
oziroma toliko, da se lepo obarva in sir
pozlati.
»»Mateja Reš

Prve setve in rezi lesnatih rastlin
Po letošnji obilni količini snega in
nizkih temperaturah pričakujemo, da
so nekateri škodljivi organizmi v zemlji propadli in s tem malce olajšali
našo skrb za bolezni in škodljivce na
rastlinah. V kolikor bo na dan mučenikov lepo vreme, naj bi tako ostalo štirideset dni. Če bo temu tako, se bo sezona vrtnarjenja kmalu začela. Jeseni
smo že opravili osnovno obdelavo tal,
razbili smo grude zemlje, sedaj sledi še
dopolnilna obdelava, ko bomo tla pripravili na setev in sajenje.
Na prosto bomo v marcu sejali toplotno manj zahtevne vrtnine, kot so
grah, bob, špinača, rukula, mesečna
redkvica, sadili bomo spomladanski
česen in čebulo, ob koncu marca, ko
bo temperatura tal vsaj devet stopinj,
pa posadili zgodnji krompir. Površine
prekrijemo s kopreno in na ta način
zavarujemo rastline pred nizkimi temperaturami.
Marca na prosto že lahko sadimo
beluše in trajna zelišča. Beluše ali špargeljne je najbolje saditi z rizomi. V kolikor bomo rastlino sejali, prva tri leta
še ne bomo imeli pridelka. Sadimo jih
na grebene, da dobimo čim daljše obeljene poganjke, ki ne bodo oleseneli.
Najprimernejša je sončna lega, globoka odcedna tla z veliko organske mase.
V kolikor belušev ne porežemo pravočasno, se bo rastlina olistala, zacvetela
in razvila rdeče plodove, jagode, v katerih je seme. Te dele uporabimo kot
zelenje v šopkih.
V ogrevane prostore v marcu sejemo vse cvetoče enoletnice, solato, prve
kapusnice – zgodnje zelje, cvetačo,
brokoli, kolerabico in brstični ohrovt,
še vedno je čas za setev paradižnika,
jajčevca in kumar. Paradižnik potrebuje približno sedemdeset dni od setve do sadik, primernih za sajenje na
prosto. V kleteh nakaljujemo gomolje
dalij, begonij in ostalih poleti cvetočih
gomoljnic. Gomolje položimo v vla-

žno šoto ali žaganje, tako bodo odgnali rastni vršički in rastline bodo v tem
primeru na prostem hitreje zacvetele.
Začnemo z nakaljevanjem sladkega
krompirja.
Trajnice razmnožujemo z deljenjem koreninske grude. V tem obdobju
dognojujemo sadike sadnega drevja.
Hlevskega gnoja nikoli ne trosimo tik
nad koreninami, saj jih bo dušik požgal. Dušik se na talne delce zelo slabo veže, zato ga dodajamo večkrat v
manjših količinah. Dušik je pomemben zlasti za liste, nastanek klorofila in
beljakovin ter zelene poganjke. Fosfor
dodajamo za koreninski sistem, cvetove, plodove in razvoj semen.
Čas je že za obrezovanje vrtnic in
poleti cvetočih grmovnic. Obrezujemo
tudi živo mejo, izrezujemo polomljene
in suhe veje. Pri jagodičevju vsako leto
izrežemo dve stari veji in na ta način
postopno pomlajujemo nasad.
Še nekaj besed o rezi vinske trte.
Vinsko trto običajno obrezujemo v
mesecu februarju. Pri omenjeni rastlini poznamo tri vrste rezi mladik. To so
čep, reznik in šparon. Pri čepu na mladiki pustimo eno oko, pri rezniku od
dve do štiri očesa in pri šparonu več kot
pet očes. Vedno režemo tako, da je šparon nad čepom in reznikom. Pri rezi
nad zgornjim očesom pustimo še približno pol centimetra poganjka, režemo rahlo poševno. Šparone vežemo k
opori vodoravno, navpično ali klasično
(pod kotom). Pri vinski trti poznamo
tri vzgojne oblike, to so šparonska (pri
enošparonski vzgoji pustimo en reznik
in en šparon, pri dvošparonski vzgoji
pustimo dva reznika in dva šparona)
ali kordonska (kordon je vodoravni
večletni les, obnavljamo ga na šest let,
lahko je enoramni kordon, ko pustimo
en daljši kordon ali dvoramni kordon,
ko pustimo dva krajša poganjka). Iz
kordonov izraščajo navpične mladike, ki so rodne. Tretjo vzgojno obliko

imenujemo latniki, nam je bolj poznana kot ogrodje nadstreška ali prostora
za počitek, po obliki nas spominja na
brajdo.
Sedaj, ko na vrtu še ni veliko dela,
imamo čas tudi za postavitev nove ali
obnovitev stare opore za vzpenjalke.
»»Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr.
BC Naklo

Šel je popotnik
skozi atomski vek
Vabim vas na ogled umetniškega
dela z naslovom Šel je popotnik skozi
atomski vek. Pred ogledom je zaželjeno, da si preberete pesnitev Mateja
Bora s tem naslovom.
Delo bo na ogled v mesecu marcu v
lokalu Smrekca na gorjanskem vaškem
trgu.
»»Anja Bunderla
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V slovo Mrkotovemu Albinu – Albinu Valantu
Konec meseca decembra nas je za
vedno zapustil Mrkotov Albin, častni
član KUD Bled – Folklorne skupine
Bled. Slovo je zmeraj težko in še vedno
ne moremo verjeti, da ga ni več med
nami.
Njegova življenjska pot se je pričela
1. marca 1927 pr' Mrkotu v Bodeščah,
ko se je mami Johani in očetu Francu
rodil kot 9. otrok.

Že kot otrok se je rad igral s sosedi, najraje pa je poslušal melodije, ki
sta jih na harmoniko igrala soseda,
Cvernov Ivan in Polde. V otroštvu mu
ni bilo lahko, kmalu je moral poprijeti
za delo na kmetiji in pomagati pri vseh
kmečkih opravilih. Prišla je vojna in
s tem hudi časi, pri rosnih 17-ih letih
se je priključil partizanom. Najprej je
bil član brigade, potem pa je opravljal
delo kurirja. Ne glede na vremenske
razmere, tako v vročem poletju kot v

hladnih zimskih dneh, je svoje naloge
vestno opravljal, največ časa pa preživel na področju Prtovča, Ratitovca
in Jelovice. Najbolj srečen je bil, ko je
prišel konec vojne in s tem svoboda. Po
odsluženem vojaškem roku se je leta
1946 vrnil domov.
Poleg dela na kmetiji je opravljal
delo furmana na Jelovici. Ker ga je
glasba zelo veselila, posebej melodije
frajtonarice, je svojo prvo frajtonarico
s kolesom šel iskat v Železnike. Dober
posluh in vešča roka sta botrovala hitremu učenju igranja na harmoniko.
V njegovo življenje je prišla tudi
ljubezen. Z ženo Francko, s katero je
ustvaril družino, sta dobila tri sinove,
Francija, Rajkota in Andreja.
Poleg dela na Mrkotovi domačiji je
svoje delo opravljal kot gozdni delavec
na Gozdnem gospodarstvu Bled vse do
svoje upokojitve. Žal ga je leta 1990 po
dolgi bolezni zapustila njegova predraga žena. Dobil pa je tudi šest vnukov in
tri pravnuke, na katere je bil zmeraj
zelo ponosen.
Ker je gojil neizmerno ljubezen
do glasbe, plesa, tradicije in ohranjanja kulturne dediščine, se je priključil
Folklorni skupini Bled Kulturno-umetniškega društva Bled. S folkloro je
prepotoval in videl veliko sveta, s svojo
pristnostjo in ljudskostjo predstavljal
slovensko kulturno dediščino v najlepši luči. Pri folklori je aktivno deloval

do leta 2006, leto zatem pa postal tudi
častni član KUD-a Bled. Zadnji skupni
nastop smo imeli leta 2012, na tedaj
naši prireditvi Veselo po domače. V
več kot 30-letnem delovanju v društvu
je opravil tisoč dvesto en nastop. Ob
jubileju, 70-letnici delovanja KUD-a
Bled leta 2016, je dobil najvišje možno
priznanje na državni ravni, ki ga podeljuje Javni sklad za kulturno dejavnost
Republike Slovenije, in sicer častno
Maroltovo značko za več kot 30 let delovanja v folklorni dejavnosti. Veseli
smo, da v našem društvu ostaja njegova
velika zapuščina ljudskih viž in plesov.
Zelo rad se je družil s svojo sestro
Angelo, s katero sta bila prava prijatelja. Veliko sta se družila, sploh v zadnjih letih, in ob kavi obujala spomine.
Na žalost je prišla poškodba in huda
bolezen, s tem tudi njegov zadnji križ,
ki ga je moral nositi sam. A bil je borec,
do konca se ni predal.
Pravijo, da slovo ne obstaja, ampak,
da je to le začasni pozdrav do našega
naslednjega srečanja.
Albin, hvala ti iz srca, za vse, kar si
nam dal in nas naučil, in za vse lepe
trenutke, ki smo jih skupaj preživeli.
V imenu Kulturno-umetniškega
društva Bled ti obljubljamo, da te ne
bomo nikoli pozabili in da bomo skušali vse, kar si nas naučil, nadaljevati in
da tvoje viže ne bodo šle v pozabo.
»»Andrej Begovič

Kulturno bogastvo knjižnice
Februar je mesec, ko kulturi namenimo več pozornosti. V teh dneh
največkrat pomislimo zgolj na gledališče in umetnost, čeprav pojem obsega
veliko širši spekter človeških dobrin in
tudi vrednot. Nenazadnje kulturo in
kdo pravzaprav smo tudi kot posamezniki, sooblikujejo tudi knjige in zagotovo jih največ hranijo prav knjižnice.
»Bogastvo oziroma posebno vrednost
lahko prepoznamo v raznolikem gradivu, ki ga hrani knjižnica. Na eni strani
so to lahko knjige z visoko finančno
vrednostjo, lahko govorimo o zelo redkih izvodih posameznih del ali pa o posebni domoznanski zbirki,« pove Rudi
Meden, bibliotekar iz Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki že
dolga leta skrbi za nakup knjižničnega
gradiva.
Prav posebno mesto ima v radovljiški knjižnici izvirnik prvega dela
Poskusa zgodovine Kranjske in ostalih
dežel južnih Slovanov Avstrije, katerega avtor je Radovljičan Anton Tomaž
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Linhart, po katerem knjižnica nosi
tudi ime. To znamenito zgodovinopisno delo v nemškem jeziku iz leta 1788,
ki je hkrati tudi najstarejša tiskovina
v knjižnici, so pred tremi leti kupili v
Trubarjevem antikvariatu v Ljubljani.
»Zelo dragocena je za nas tudi zbirka Iconotheca Valvasoriana. Sedemnajst zvezkov nam je pred štirimi leti
podarila Slovenska akademija znanosti in umetnosti,« pove Božena Kolman
Finžgar, direktorica radovljiške knjižnice, v kateri so v zadnjih desetletjih
načrtno zbirali izdaje, pri katerih je
sodeloval Valvasorjev odbor pri SAZU.
Rokovanje s to največjo faksimilirano
grafično zbirko, ki jo trenutno hranijo
v čitalnici radovljiške knjižnice, zahteva poseben protokol – obsežne zvezke
si obiskovalci lahko ogledajo samo ob
prisotnosti knjižničarja, nadeti pa si
morajo tudi rokavice.
Poleg omenjenih del v knjižnici
najdemo še ogromno zanimivih knjig
s posebno vrednostjo. Vsekakor pa je

za vsako knjižnico izrednega pomena tudi njena domoznanska zbirka, ki
obsega zbiranje, obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva s tistega
območja, na katerem deluje knjižnica.
»Ni nujno, da gre vedno za visoko ceno,
sploh če gre za kakšna novejša dela,
antikvarne primerke, a vse to je za nas
dragoceno, ker tega gradiva kmalu ne
bo več. V prvi vrsti smo mi, knjižničarji, to dolžni zbirati in shranjevati, po
drugi strani pa moramo temu posvečati posebno pozornost, saj bo v prihodnosti tovrstno gradivo imelo posebno
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kulturno vrednost. Prepričan sem, da
bodo ljudje vedno bolj in vse pogosteje iskali lokalne stvari in informacije o
dogajanju v naših krajih,« še doda Meden.
V blejski enoti domoznansko knjižnično gradivo, ki se vsebinsko veže
na Bled, njegovo okolico in prebivalstvo v občini, dosledno zbirajo že več
kot 15 let. Na posebnih domoznanskih
knjižnih policah tako trenutno hranijo
skoraj 450 enot knjižničnega gradiva, v
veliki meri gre za knjige. Prav tako pa
obiskovalci v knjižnici lahko najdejo
tudi skoraj 400 člankov z domoznansko tematiko in okoli 550 knjižničnih
enot, katerih avtorji so bili rojeni oziroma živijo na tem območju. Že peto
leto pa je v Razgledih Muzejskega društva Bled objavljena tudi domoznanska bibliografija Bleda, in sicer za preteklo leto.
»»Maja Šmitek

Fotografije Mirka Vovka na ogled v sejni sobi občine
Na pepelnično sredo smo v sejni
sobi odprli razstavo fotografij vsestranskega Mirka Vovka, o katerem
smo več napisali v prejšnji številki
glasila. Poleg ogleda fotografij smo
prisluhnili zanimivim življenjskim
zgodbam, ki jih spoštovani Mirko zelo
rad pripoveduje na svojevrsten hudomušen način. Pogovor z njim je vodila
priznana novinarka Marjeta Klemenc,
Matija Karamet pa nam je zaigral na
harmoniko. Razstava bo na ogled do
konca marca in priporočamo, da kdor
za branje potrebuje očala, naj jih nikar ne pozabi, kajti poleg fotografij vas
čaka tudi zanimivo branje. Razstavo je
pripravil strokovni sodelavec Knjižnice Antona Tomaža Linharta, g. Damjan
Mulej, ki si zasluži posebno pohvalo.
Vljudno vabljeni na ogled!
»»Martina Hribar Brus

Gostje pričujejo o skrbi za sočloveka
Nada Kuralt, dolgoletna humanitarna
delavka
Osnovna šola Gorje je vključena v
projekt Etika in vrednote v družbi, v
okviru katerega je potekal modul »skrb
za sočloveka«. Predstavniki šolske
skupnosti učencev Osnovne šole Gorje smo se odločili, da medse povabimo
gospo Nado Kuralt, ki je svoje življenje
posvetila humanitarnosti.
V mesecu decembru smo jo povabili na pogovor, vabilu se je prijazno odzvala. Pogovor sta vodili predstavnici
šolske skupnosti Maja Arnež in Teja
Žvan.
Gospa Nada Kuralt nam je opisala
težke, a lepe čase preteklosti, medsebojne pomoči, skrbi drug za drugega. Z
zanimanjem smo jo poslušali.
S prostovoljstvom je začela, ko je
bila stara 15 let. Vpisala se je v zdravstveno šolo. Danes šteje 88 let. V
Gorjah dela kot prostovoljka že 52 let.
Gospa Nada Kuralt je 30 let vodila krajevno organizacijo Rdečega križa Gorje, pred tem pa v organizaciji delovala
kot prostovoljka. Krajevna organizacija Rdečega križa Gorje deluje že prek
70 let. Gre za aktivno dejavnost, skrb
za sočloveka, pomoč v človeških stiskah.
S svojimi zanimivimi življenjskimi
izkušnjami nam je pričarala zgodovino
humanitarne organizacije med drugo
svetovno voljno in po njej. Živeli so v
težkih razmerah. Čutila je, da mora pomagati.
V današnjem času se število pro-

silcev za pomoč povečuje. Stisko imajo predvsem v večjih družinah, kjer je
samo en prihodek, ali pa v družinah,
kjer so starši brezposelni. Rdeči križ
jim nudi hrano, oblačila in pomoč pri
nakupu šolskih potrebščin.
Nekoč niso pomagali starostnikom,
danes je te pomoči veliko. Prostovoljke jih obiščejo na domu, jim prinesejo
stvari iz trgovine, pomagajo na vrtu, v
hiši. Za hrano in nego starejših pa morajo poskrbeti negovalke.
Dogodkov, za vedno zapisanih v
srcu, je več. Sprejem mladih članov
Rdečega križa ji veliko pomeni. Rada
vidi tiste obrazke. Samo potem jih več

ni. Odbor Rdečega križa Gorje šteje 26
prostovoljcev, ki so vsi že starejši. Povedala je, da je biti prostovoljec lepo.
Dobro se ti vedno povrne. Naredimo,
kar je treba za šolo, nato pa se ukvarjajmo z ljudmi okoli sebe. Poglejmo staro
mamo ali soseda, kaj potrebuje. Bolje
se bomo počutili. Po računalniku smo
zamorjeni.
Njeno vodilo v življenju je, da spoštuje vse ljudi in ne dela razlik, kaj kdo
ima. Vsak je vsakomur enak. Nihče ne
sme v stiski ostati sam. Lepo je videti
zadovoljne oči, v katerih je hvaležnost.
»»Učenci šolske skupnosti z mentoricama
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MLADI, OBLETNICA, ŠPORT

Gorjanc

Pustovanje v vrtcu

90 let gospe Jožice Knafelj

Mina tretja na Topolinu

Zima nam še kar naprej kaže svojo
belo in mrzlo stran. Kot da je bil pust
letos malo prezgodaj. Toda maškare se
ne ozirajo na takšna govoričenja. Ko
pride čas, imajo v mislih samo eno stvar.
Njihova naloga je preganjanje zime in
verjamem, da jim je tudi letos uspelo.
Če se ne bo odvlekla takoj, pa malo kasneje, zagotovo pa bo odšla, tako, kot je
še vsako leto.

Gospa Jožica Knafelj je bila doma
v Ljubljani na Rudniku. Na začetku so
živeli na Orlah, na ljubljanski izletniški točki, kjer raste veliko češenj. Med
drugo svetovno vojno je bila bodeča
žica blizu, za prehod je bila potrebna
dovolilnica.
Gospa Knafelj je povedala veliko zanimivih prigod iz otroških in medvojnih
let. Ob njenem pripovedovanju smo se
nasmejali, hkrati pa smo jo občudovali,
saj je bilo njeno takratno življenje polno
trpljenja in poguma! Po vojni je delala v
kartonažni tovarni v Ljubljani.
Doma je bilo šest otrok. Oče je umrl,
ko njej še ni bilo petnajst let. Mama je
tako ostala sama in ko je odšla v službo,
so jo otroci doma počakali. Otrokom pa
gre seveda po glavah marsikaj – enkrat
so nabrali vijolice, jih povili v šopke in
jih mali Jožici dali v žep predpasnika,
kot majhna deklica jih je šla prodajat v
gostilno, kjer so jih gostje plačali, vijolice pa ji vrnili nazaj!

Pokal Topolino, po novem Sciri
Trophy, je mednarodno tekmovanje, ki
združuje več kot 1000 mladih smučarjev tekačev in se tradicionalno odvija v
italijanskem Val di Fiemme-ju. Vsako
leto se ga udeležijo tudi tekmovalci iz
Športnega društva Gorje. Letos je potekal 20. in 21. februarja 2018.
Mina Repe je med mlajšimi deklicami osvojila odlično tretje mesto
(skupaj 135 tekmovalk). Ožbe Mulej je
bil 18. (skupaj 128 tekmovalcev), Klara
Vindišar pa je bila 16. (skupaj 82 tekmovalk). Tako so gorjanski Svizci ponovno prinesli domov medaljo.

Maškare so se v vrtcu najprej ogledovale ena drugo, se veselile, plesale,
nekatere sramežljivo skrivale, spet druge klepetale. Prav vse pa so si bile strašansko všeč. Hitele so pripovedovati,
kaj predstavljajo in kdo jim je pomagal
nadeti kostum. Tudi najmlajši so bili
drugačni, kot vsak dan in za čuda, se letošnji enoletniki niso prav nič jokali. Zaradi varnosti in boljšega počutja so ostali
v vrtcu, vsi ostali pa so najprej napolnili
Gorjanski dom, kjer so si ogledali predstavo klovnese Mike – Make, ki je žonglirala z rutkami, jabolki ter na poseben
način preskakovala vrv in hodila po njej.
Maškare so bile navdušene nad njenimi
vragolijami.
Po predstavi je sledil pustni sprevod do vaškega trga, kjer so jih pričakale mačka, bolničarka in ciganka z obloženimi pladnji pustnih dobrot.
V četrtek je na vrata vrtca potrkal gospod Urban Mulej, ki je s svojo ekipo gorjanskih fantov sklenil, da bodo 100 evrov
izkupička od vleke ploha prispevali za
otroke v vrtcu. Z velikim veseljem smo
sprejeli dar ter ga namenili za ogled muzejskih hiš na Stari Savi na Jesenicah, ki
so ga bili 7. februarja 2018 deležni otroci
iz skupin Veverice in Pikapolonice.
Iz srca se zahvaljujemo za podarjena sredstva, z željo, da v Gorjah tudi v
naslednjih letih vaški fantje poskrbijo
za ohranjanje kulturne dediščine, povezane s pustnim časom. Hvala občini
Gorje za slastne dobrote.

Leta 1947 je bila Jožica na klimatskem zdravljenju, na rehabilitaciji v
Park hotelu Bled, kjer se spoznala bodočega moža Vlada, je prišel iz vojske
in dobil službo točaja v hotelu. Čez eno
leto je že prišla v Gorje. Na začetku ji
je bilo malo dolgčas po domu, zato sta
s hčerjo večkrat za kakšen dan odšli v
Ljubljano. Ima dve hčeri in sina, dve
vnukinji, dva vnuka in dve pravnukinji. Z možem sta si v Podhomu zgradila
hišo. Po naključju so sosedje imeli goste, za katere niso imeli več sob. Prosili
so ju, če lahko prespijo pri njih. In so
prespali. Kasneje so se tudi sami odločili za oddajo sob za goste, oddajali so
jih petindvajset let. Ona jim je kuhala,
poleg zajtrka tudi kosilo in večerjo. Gostje so bili zelo zadovoljni in so se vračali na dopust petindvajset let. Prihajali so tudi večkrat na leto. Mož ji je umrl
pred petindvajsetimi leti. Sedaj tu živi
s hčerko Majdo.
Za njen 90. rojstni dan smo jo obiskali predstavniki občine in Rdečega
križa Gorje. Zaželeli smo ji še veliko
zdravja, dobre volje, pa da se prihodnje
leto zopet srečamo.

»»Ivica Knaflič

»»Marija Jakopič, RK Gorje
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»»Mateja Erman Repe, ŠD Gorje

Gorjanci uspešni
na ISF-tekmovanju v Franciji
Med 5. in 10. februarjem 2018 je v
francoskem Grenoblu poteklo tekmovanje ISF (International School Sport
Federation), gre za šolsko svetovno prvenstvo. Osnovno šolo Gorje so v teku na
smučeh zastopali Klara Vindišar, Nika
Mežek, Zala Repe, Tinkara Zalokar, Tjaša Skubin, Aljaž Korošec, Jure Šoklič,
Aljaž Korošec, Domen Gomilar in Ožbe
Mulej. Spremljala sta jih učitelja Maja
Prešeren Kristan in Nenad Pilipovič ter
trenerja Neva Pančur in Janez Petkoš.
Ker je prostora bilo še dovolj, so s sabo
vzeli še štiri srednješolce, ki so tekmovali
v biatlonu: Matej Mandeljc, Jošt Mulej,
Mark Vozelj in Anže Gros.
Pot do tja je bila dolga (950 kilometrov), a je kar hitro minila, saj so vsi težko
čakali, kaj jih čaka v Franciji. Program je bil
naporen in natrpan. Začel se je z uradno
otvoritvijo, podobno kot na olimpijskih
igrah. Prizorišče tekmovanj je bilo oddaljeno uro in pol vožnje od nastanitve. Pravijo,
da jih francoska kulinarika, znana po vsem
svetu, ni prepričala. Imeli so tudi mednarodni večer s pokušinami tipičnih jedi iz
vsake države ... Gorjanci so vsem udeležencem pokazali, zakaj tako dobro »laufajo« in
da je ni čez zas'ko in klobase!
Na tekmovanjih so se uspešno borili. Proti praviloma starejšim sotekmovalcem. Zadnji dan pa so organizatorji
žrebali in sestavili mešane štafete. Kakšno veselje je bilo iskati bodočega sotekmovalca, ne vedoč, kaj pričakovati!
Pravijo, da bodo šli spet. Že poleti v
Jeruzalem na tekme ICG (International Children Games). Taka mednarodna tekmovanja so odlična priložnost
za nabiranje izkušenj ter tkanje novih
vezi med vrstniki s celega sveta. Morda
pa se naslednjič vrnejo z medaljo ...
»»Mateja Erman Repe, ŠD Gorje

ŠPORT, OGLASI

Gorjanc

Novice iz Športnega društva Gorje
Cicibani že pridno tekmujejo
Zima je za naše tekmovalke in tekmovalce zelo pestra.
Starejši tekmujejo v slovenskem pokalu na smučeh Geoplin
ter na biatlonskih tekmovanjih, občasno tudi v tujini. Mlajši, pod vodstvom Neve Pančur, pa se pridno udeležujejo tekem na Pokljuki, v Planici ter v Medvodah. Ni jim treba reči
dvakrat, z veseljem in ponosom zastopajo gorjanske barve.
Ponavadi je prostora v kombiju premalo za vse in morajo s
prevozom pomagati tudi starši, tako veliko je njihovo navdušenje!
Mlajši deklici Nina Golob in Maša Dornik, mlajši deček
Ožbej Pretnar, cicibani Lovro Košir, Ožbej Repe, Bor Omejc,
Nace Jelenc, Timotej Žemva, cicibanki Julija Ambrožič in
Tara Torkar kažejo, da se nam za prihodnje tekaške rodove v
Gorjah ni treba bati.
»»Mateja Erman Repe, ŠD Gorje

POGREBNE STORITVE

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

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.

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412
041 655 987
040 887 112
Sprejemamo naročila za sveče in suhe
ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke
in aranžmaje ter aranžiranje daril.

KRIO KOMORA: … ki nam oživlja žile!
Krio komora postaja po vsem svetu eno najbolj priljubljenih sredstev za regeneracijo in hujšanje.
To sodobno napravo imajo po novem tudi v hotelu Ramada Hotel & Suites v Kranjski Gori. Skozi recepcijo se
pride v čisto poseben prostor, ki so ga poimenovali LABORATORIJ ZA REGENERACIJO IN KREACIJO S KRIO
ENERGIJO, na kratko OiJ. Srce tega prostora je naprava
slovenskega inženirja Boža Himelrajha, na voljo pa je tudi
bogat darilni program slovenskih ustvarjalcev.
Prijazna ekipa poskrbi za natančno razlago, preostane
nam samo še, da se prepustimo presenetljivim učinkom.
Do zdaj so bile z obiski najbolj pogumne gospe in športniki!
Vabljeni vsi, ki bi radi prinesli v svoje življenje umirjenost,
novo energijo in moč. Po zdravje v OiJ!
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KOLEDAR PRIREDITEV
• Predavanje »POMAGAJMO ŠIRITI ZNANJE O
SPOMINU – DEMENCI«
v torek, 27. februarja ob 17.00 v Gorjanskem domu
Predavanje organizira KO RK Gorje. Predavala bo Jana
Zupan, dipl. med. sestra
• OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV GORJE
v četrtek, 1. marca ob 16.00 v Gorjanskem domu
• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA (holesterol,
sladkor)
v sredo, 7. marca ob 8.30 v prostorih Društva upokojencev Spodnje Gorje
v četrtek, 8. marca ob 8.30 v sejni sobi občine
• OBČNI ZBOR KO ZVEZE BORCEV ZA VREDNOTE
NOB Gorje
v sredo, 7. marca ob 16.00 v prostorih Društva upokojencev Spodnje Gorje
• TRADICIONALNI POHOD ČEZ LAZE ob dnevu žena
v četrtek, 8. marca ob 16.00 zbor pred prostori društva
DU Spodnje Gorje
• OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA GORJE
v petek, 9. marca ob 18.00 v Osnovni šoli Gorje
• 22. ŠOLSKI POKLJUŠKI MARATON in
ŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V SMUČARSKEM
TEKU na Rudnem polju
v soboto, 10. marca od 9.00 do 14.30 na Pokljuki

Gorjanc
• OBČNI ZBOR AGRARNE SKUPNOSTI KRANJSKA
DOLINA
v nedeljo, 11. marca ob 19.00 v Gorjanskem domu
• Predavanje »EMPATIJA, PROSTOVOLJSTVO IN
PASTI V MEDSEBOJNIH ODNOSIH«
v torek, 13. marca ob 17.00 v Gorjanskem domu
Predavanje organizira KO RK Gorje. Predaval bo magister Andrej Debeljak, psihoterapevt.
• OBČNI ZBOR AGRARNE SKUPNOSTI Spodnje
Gorje – Zgornje Laze - Podhom
v torek, 13. marca ob 19.00 v Gorjanskem domu
• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji Knjižnice
A. T. Linharta Radovljica
v torek, 20. marca ob 17.00 v Gorjanskem domu
• Pomladna prireditev »TA ROŽA JE ZATE«
v četrtek, 22. marca ob 18.00 v telovadnici OŠ Gorje
Program učencev OŠ Gorje
• Predavanja v postnem času v župnišču ob petkih,
ob 19.30
23. februar – ljubljanski pomožni škof, dr. Anton Jamnik: Kako prepoznati laži, ki jih trosijo sodobni mediji
2. marec – zgodovinar Jože Dežman: Pokopljimo svoje
mrtve, da bi lahko začeli živeti narodno spravo
16. marec – Marija in Andrej Štremfelj, prva zakonca, ki
sta skupaj osvojila najvišjo goro sveta: Preko gora do Boga
23. marec – mag. Boštjan Hari: Duševno zdravje in
Jezus, zdravje in molitev, zdravje in Sv. Pismo, zdravje
in zakramenti

KOROŠEC Igor, gsm: 030 610 880, e-naslov: igor.korosec@lipbled-bohinj.si
DEMŠAR Vili, gsm: 040 700 058, e-naslov: demsar@lipbled-bohinj.si
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