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Godbo Gorje poslušalo 800 ljudi
Godba Gorje je božično-novoletni čas že tradicionalno 

popestrila s koncertoma v Gorjah in na Bledu. Po lastnem 
mnenju in mnenju obiskovalcev sta oba odlično uspela. Če 
telovadnico v OŠ Gorje napolnijo večinoma domačini in so-
rodniki godbenikov, je koncert na Bledu bolj skok v nezna-
no. A letošnji je bil zadetek v polno, saj je bila dvorana s 500 
sedeži zasedena skoraj do zadnjega sedeža. Skupaj z obisko-
valci v Gorjah je oba koncerta torej poslušalo blizu 800 ljudi.

Da se tudi na Bledu obeta dober obisk, je bilo slutiti že po 
ogrevanju pred dvorano, ko se je po komaj dveh koračnicah 
pred godbeniki zbrala lepa množica poslušalcev. Obiskoval-
ci obeh koncertov so se strinjali, da je godba pod vodstvom 
Klemena Repeta izbrala pravo razmerje med zahtevnejšimi 
skladbami iz zakladnice resne in popularne glasbe ter doma-
čimi, narodno-zabavnimi napevi. Sodeč po odzivu občinstva 
je bil vrhunec koncerta odlomek iz Verdijeve opere Traviata, 
v katerem so navdušen aplavz poželi solista Darko Peterman 
in Janja Hvala ter ženski pevski zbor Vivo, ki je dodal mo-
gočnost, značilno za opere. V Gorjah je kot solistka nastopila 
še Bernarda Poklukar.

Ob uspešno izvedenem koncertu je potrebno omeniti, 
da so ga nastopajoči izpeljali z lastnimi močmi, brez dragih 
zunanjih gostov, saj vsi, vključno z voditeljico Romano Pur-
kart, prihajajo z Bleda in Gorij z okolico. Tudi zato sta bila 
oba koncerta lahko brezplačna, vključno s pogostitvijo in 
druženjem po nastopu.

 » Simon Demšar

Antonovih 50 pri Godbi Gorje

Na prvem božično-novoletnem koncertu Godbe Gor-
je, ki je bil tik pred prazniki v telovadnici domače osnovne 
šole, so podelili tudi priznanja. Nina Repe je prejela srebrno 
Gallusovo značko za desetletno aktivno udejstvovanje pri 
Godbi Gorje, Marjan Pogačar pa zlato Gallusovo značko za 
15-letno aktivno udejstvovanje pri Godbi Gorje. Gallusova 
značka je jubilejna značka javnega sklada kulturnih dejav-
nosti, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje 
na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti.

Priznanja Zveze slovenskih godb oziroma Mednarodne 
glasbene zveze sta prejela dva člana orkestra. Miran Roz-
man medaljo za zasluge, ki jo organizacija podeljuje za več 
kot 35-letno igranje v godbi, Anton Poklukar pa križ za za-
sluge Mednarodne glasbene zveze godb, ki se podeljuje god-
benicam in godbenikom za več kot petdesetletno igranje v 
godbi ali izjemne zaslužke na umetniškem ali organizacij-
skem področju godbeništva.

Z Antonom sva se dogovorila, da takoj po blejskem kon-
certu, kjer sta godbenike nagovorila blejski župan Janez 
Fajfar in minister za notranje zadeve ter bivši dolgoletni 
član godbe, Boštjan Poklukar, prosiva ministra za skupno 
fotografijo, ki jo bomo objavili v Gorjancu. Našla sem ga v 
zaodrju, kjer je pospravljal in zlagal notna stojala in ostalo 
opremo. »Ko boš pisala, napiši, da že vseh 50 let, kar sem pri 
godbi, pospravljam po koncertih in po vajah,« je dejal v sme-
hu, ko sva iskala ministra. Anton Poklukar v gorjanski god-
bi igra na mestu tolkalca, začel pa je kot pihalec. Poškodba 
mu je preprečila, da bi še naprej lahko igral na pihala, zato je 
prevzel tolkala. Ob podelitvi nagrade v Gorjah je dejal, da je 
seštel, kolikokrat je do sedaj udaril: devet ali deset milijon-
krat! Kapo dol!

Godbi in nagrajencem je čestital tudi gorjanski župan 
Peter Torkar, ki se je glasbenikom zahvalil za trud in dobro 
delo ter povedal, da je kot župan in kot občan ponosen na 
gorjansko musko!

 » Romana Purkart
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OBČINSKE NOVICE, AKTUALNO

Spoštovane občanke  
in občani,

preden skočimo v kulturni in 
počitniški mesec leta, se lahko s 
ponosom ozremo v iztekajoči se ja-
nuar. S ponosom predvsem zaradi 
tradicionalnega koncerta v organi-
zaciji Športnega društva Gorje. Že 
deseto leto so člani društva, mnogi 
nastopajoči in šolski kolektiv v pri-

reditev vložili ves svoj entuziazem, zanos in pozitivno ener-
gijo, ki jo je bilo čutiti v vsakem kotičku telovadnice. Vzdušje 
na prireditvi je bil pravi balzam za negativizem, ki ga je vse 
prepogosto čutiti v našem vsakdanu. Gorjanska društva so 
dokaz za to, da dobra volja vedno zmaga in premaga bolj ali 
manj negativne skeptike. 

Med potekom koncerta sem razmišljal o napredku in 
razvoju naše občine. Na to me je napeljalo ravno neumorno 
društveno udejstvovanje gorjanskih občank in občanov. In 
ravno to je motor delovanja občine. Dobri pogoji za delo-
vanje društev vodijo do lokalnega povezovanja ter s tem do 
napredka na družabnem, kulturnem, športnem in izobraže-
valnem področju. Čutiti je, da smo v Gorjah v tej špirali rasti 
pripadni kraju in naši kulturi. 

Pozitivna naravnanost naših društev se bo kazala tudi 
v prihajajočem februarju. Slovenski dan kulture in običaj 
pusta bosta v Gorjah obeležena ravno na način, kot to zna-
jo naša društva. Ponovno bomo lahko ponosni, da smo del 
zdrave sredine in tudi na tem mestu vas v imenu organiza-
torjev vabim na februarske prireditve. S svojo prisotnostjo 
popestrite svoj dan in organizatorju izkažite spoštovanje 
do njegovega dela in truda. Sicer pa vabljeni, da se včlanite 
v društva, ki so s svojo vsebino in delovanjem najbližje va-
šim interesom. Za vsakega se vedno najde kaj primernega. 
In prav vsak doda svoj kamenček v mozaik našega skupnega 
delovanja.

Naj bo barva kamenčkov čim bolj pisana in naj bo moza-
ik plod skupnega dela, v ponos vsem.

 » Vaš župan Peter Torkar

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 nak-
ladi 1.170 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 27. februarja,  
prispevke na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 
19. februarja.

Stenski koledarji Občine Gorje  
za leto 2020

V prejšnji številki Gorjanca smo zapisali opravičilo 
zaradi napake na zadnji strani stenskega koledarja za 
leto 2020. Pri nekaterih izvodih koledarjev je prišlo do 
napačne navedbe motivov za posamezne mesece. Vse, ki 
imate koledarje z napako, vabimo, da se oglasite na ob-
čini in vam bomo koledarje zamenjali. Za nevšečnosti 
zaradi omenjene napake se še enkrat opravičujemo in 
prosimo za razumevanje.

 » Občinska uprava

Jože Kosmač, prejemnik svečane 
listine Planinske zveze Slovenije

V začetku decembra Planinska zveza Slovenije vsako leto 
podeljuje najvišja priznanja društvenim delavcem kot spo-
štovanje za njihovo dolgoletno, nesebično in prostovoljno 
delo. Lani je bila svečana podelitev najvišjih priznanj zveze 
7. decembra v Laškem. Med dobitniki svečane listine je bil 
tudi naš predsednik Jože Kosmač. V obrazložitvi priznanja 
so zapisali:

Jože Kosmač se je včlanil v društvo leta 1958 in v nasle-
dnjem letu je postal član upravnega odbora, kjer deluje še 
danes. Prvo desetletje je deloval na gospodarskem področju 
in skrbel za članstvo, pozneje se je bolj posvetil delu z mla-
dino in desetletje vodil mladinski odsek. V tem obdobju je 
društvo navezalo stike z drugimi društvi in sodelovalo pri 
skupnih srečanjih in pohodih. Vedno je sodeloval pri orga-
nizaciji društvenih prireditev in razstav.

V letu 2000 je bil izvoljen za podpredsednika društva in 
to nalogo opravljal polnih 16 let, od leta 2016 je predsednik 
društva. Zavzeto deluje pri vseh društvenih dejavnostih ter 
pri popravilih in vzdrževanju obeh visokogorskih koč, Doma 
Planika pod Triglavom in Koče na Doliču. Letos je društvo 
praznovalo 90-letnico in Jože je bil organizator ter vodja 
društvene razstave in proslave. 

Vedno se zavzema za varovanje narave, še posebno za 
ohranitev gorjanskih naravnih znamenitosti. 

Njegov prispevek k društvenemu delu in kraju je po-
memben. Vse vedno opravi strokovno, z največjo mero od-
govornosti in brez vsakega plačila.

 » Marica Okršlar, PD Gorje
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AKTUALNO, DOGAJANJA

Gorjanski kmetje so  
nesebično pomagali

V ponedeljek, 3. januarja, je dopoldne izbruhnil obsežen 
požar na Dovjem v sosednji kranjskogorski občini. Ogenj, ki 
je povzročil veliko gmotno škodo, je zajel kar štiri objekte, 
dve stanovanjski hiši in dve gospodarski poslopji. Gasilci 
so omejili požar in preprečili njegovo širitev po strnjenem 
naselju. Pogorelcem so takoj priskočili na pomoč sovaščani, 
občina in prijatelji ter tudi širša skupnost. Tudi v Gorjah so 
8. januarja zjutraj gorjanski kmetje stopili skupaj in v nabi-
ralni akciji po gorjanskih vaseh zbrali petdeset bal krme za 
rešeno živino ter jo s tovornjakom dostavili na Dovje.  Deja-
nje, ki zasluži vse pohvale, je dokaz, da navkljub vsakodnev-
nim skrbem in stiski s časom ljudje še vedno začutimo stisko 
sočloveka ter v sebi še vedno nosimo solidarnost. Dokaz, da 
sočutje spreminja svet na bolje.

 » Drago Bregant

Delo v Infocentru TNP
JZ Triglavski narodni park v letu 2020 v Infocentru 

Triglavska roža Bled in Centru Triglavskega narodnega 
parka Bohinj v Stari Fužini išče pomoč študentov in po-
godbenih sodelavcev. 

Če vas zanima delo z obiskovalci Triglavskega naro-
dnega parka in Julijskih Alp, če vam je blizu pohodni-
štvo in spoštljivo obiskovanje naših gora, se javite na 
elektronski naslov: ana.kunstelj@tnp.gov.si. Zaželeno je 
znanje tujih jezikov, vsaj angleščine. Z delom kandidati 
lahko pričnejo takoj oziroma po dogovoru. 

 » Javni zavod TNP

Naše veselje za srečo drugih
Tudi letos nas je več kot štirideset otrok in mladih v dneh 

po božiču pot vodila od hiše do hiše po gorjanskih vaseh, da 
bi ponesli vsem veselo oznanilo, da se je Jezus rodil, da je z 
nami in nas ima rad. Koledniki smo kot sveti trije kralji, pa-
stirji in angeli našim soobčanom posredovali voščila in bla-
goslov ter bili glasniki miru. 

Veselje, ki smo ga prinašali, je odprlo srca ljudi, da so 
darovali za uboge po svetu. Tako sta se pogum in pripravlje-
nost, da smo odšli na pot, bogato obrestovala za ljudi, ki ži-
vijo v revnih deželah, kjer obiskovanje šole ni samoumevno, 
kjer se ne morejo izučiti poklica, za otroke z ulice in za bolne. 
Darovi iz naše in tudi iz drugih župnij bodo v celoti poslani 
slovenskim misijonarjem, letos predvsem v Afriko, da bodo 
dozidali učilnice in prenovili šolo na Madagaskarju, razširili 
internat v Nigeriji, da bodo izučili poklica otroke v Etiopiji 
in Kongu, za ultrazvok za nosečnice v Ruandi. Pomoč bo šla 
tudi v Brazilijo za poklicno tehnično šolo. 

Hvala vsem, ki ste nam odprli vrata in prisluhnili! Vam in 
tudi tistim, ki jih naše voščilo še ni doseglo, kličemo:

Naj blagoslovi vas vse Gospod,
naj bo srečna vaša pot!
Naj vas mir in pa veselje
skozi novo leto pelje!

 » gorjanski koledniki

Delavnice za starše
V društvu Vzgon tudi v letu 2020 potekajo brezplačne 

izkustvene delavnice za starše otrok in mladostnikov z 
vedenjskimi in čustvenimi težavami. Prvi sklop delavnic 
se bo pričel 11. februarja, delavnice pa bodo na Jesenicah. 

Starši se pogosto znajdejo v stiski, kako reševati na-
stale težave, najhujše je, če ob vsem tem izgubijo stik z 
otrokom, po možnosti tudi s partnerjem. Delavnice so 
usmerjene k reševanju konkretnih težav, izvajalki pa 
imata večletne izkušnje pri delu z otroki in mladimi z 
vedenjskimi in čustvenimi težavami ter pri svetovanju 
staršem. Prijave na delavnice zbirajo na tel. št. 031 391 
357 (Verona) ali na info@vzgon.si.

 » Veronika Šuštar

Občni zbor Krajevne organizacije  
Rdečega križa Gorje

Krajevna organizacija Rdečega križa Gorje vabi na volil-
ni občni zbor, ki bo v petek, 14. februarja, ob 17. uri v Gorjan-
skem domu. Članarina v letu 2020 je še vedno 5 evrov. Ker 
je naše delo javno in transparentno, bomo predstavili naše 
aktivnosti za minulo leto in načrte za naprej. Praznovali 
bomo 75-letnico neprekinjenega dela v naši organizaciji in 
še nekaj drugih obletnic. Kot vedno bomo ob krofu in pijači 
še kakšno rekli. Pridite, luštno bo.

 » Jože Kuralt, predsednik RK Gorje
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VRT, OKOLJE, ZDRAVJE

Oskrba grmovnic

Prva leta po sajenju grmov je naj-
pomembnejša rez, ki je namenjena 
gojitveni obliki. Z rezjo uravnavamo 
razmerje med rastjo in rodnostjo. Prav 
je, da rez vršimo vsako leto, najmanj 
pa  na vsaj tri leta. Grmovnice ne obli-
kujejo debla, temveč več enakovrednih 
poganjkov, ki v celoti olesenijo. Polgr-
mi imajo zgornji del poganjkov zelnat, 
zato pri njih obstaja večja nevarnost 
pozebe. Grmov jeseni nikoli ne gnoji-
mo, zlasti ne z dušikom, saj pospešuje 
rast poganjkov, ki pravočasno ne olese-
nijo, čemur sledi pozeba, lahko se zgo-
di, da bo hrana šla samo v tvorbo lesa, 
ne več v tvorbo cvetnih brstov, rastline 
pa bodo manj odporne na zmrzal. 

Grmi se razraščajo lahko pri tleh 
(bazitono), v osrednjem delu (mezo-
tono) in na vrhu (akrotono). Od njiho-
vega načina razraščanja je v veliki meri 
odvisen tudi način rezi. Grmovnice sa-
dimo zaradi posebnosti v obliki, barvi 
in vonju cveta, času cvetenja, zaradi 
dekorativnosti listov, načina razrašča-
nja in tudi zaradi okusnih plodov. Gr-
movnice nas obvarujejo kot žive meje 
pred hrupom, plini, prahom, vetrom, 

Dajte svojemu zdravju možnost in priložnost
31. januarja obeležujemo mednaro-

dni dan brez cigarete, dan, ki je lahko 
priložnost za opustitev kajenja. Mo-
žnosti je mnogo, a vsaka deluje druga-
če na posameznika. Pomembno je, da 
si kadilec izbere takšno strategijo, ki 
mu najbolj ustreza, ključna sta zago-
tovo motivacija in močna volja, sploh v 
okoliščinah, ki nam vzbujajo skušnja-
ve. Nekateri se odločijo, da bodo kaje-
nje opustili sami, drugi iščejo podporo 
v zdravstvenovzgojnih centrih, kjer 
kajenje opuščajo v skupini ali indivi-
dualno. Zagotovo je prednost skupine 
ta, da se vsi udeleženci borijo z enako 
težavo, še dodatno pa motivirajo in 
podpirajo eden drugega. Opustitev ka-
jenja je zdravju koristna v kateremkoli 
življenjskem obdobju. Če si želite kaje-
nje opustiti tudi vi, se lahko udeležite 
delavnice v ZVC Bled. 

omogočajo nam zasebnost, obvaru-
jejo pred neželenimi pogledi iz ulice, 
… Nižje rastoče, pokrovne, blazinasto 
razraščajoče običajno sadimo na bre-
žino, kjer preprečujejo erozijo. Višje 
rastoče sadimo kot žive meje ali prosto 
rastoče grmovnice, bolj v ozadje vrta, z 
njimi lahko nadomestimo drevesa. Pri 
izboru grmovnic poleg talnih in pod-
nebnih razmer odločilno vlogo igrajo 
tudi hitrost rasti, končna višina grma, 
čas cvetenja, gostota olistanosti, način 
razraščanja, odpornost na sušo, mraz, 
vlago, sušo, prah, na bolezni in ško-
dljivce …

Izogibajmo se grmom, ki se invaziv-
no razraščajo in s koreninskimi izrast-
ki preraščajo večji del vrta. Prva leta je 
pomembno gnojenje, zalivanje, var-
stvo pred mrazom, pletje, vzpostavi-
tev ustrezne oblike rasti in postavitev 
opore. Velikokrat se porajajo misli, da 
so rastline pozeble, a včasih moramo 
rastline tudi pozimi zalivati, predvsem 
zimzelene vrste, ki prav tako pozimi 
transpirirajo, a ne morejo preko kore-
nin črpati vode iz zamrznjenih tal, zato 
se izsušijo. 

Pri zimskem obrezovanju, ki ga vr-
šimo pri jeseni cvetočih grmovnicah, 
najprej izrežemo vse suhe, odmrle in 
poškodovane veje, izrežemo tudi spo-
daj ogolele veje. Obrezujemo tako, da 
ohranjamo prvotno obliko grma. Vsa-
ko leto običajno na osnovi izrežemo 
dva do tri poganjke in s tem grm pre-
svetlimo in prezračimo. Pri posamezni 
rastlinski vrsti moramo poznati les, 
kjer bodo zrasli cvetni brsti. Ločimo 

med pozimi in spomladi cvetočimi 
grmovnicami, ki bodo cvetne brste 
razvile na lanskoletnem lesu, in poleti 
cvetočimi grmovnicami, ki bodo cve-
tne brste oblikovale na letošnjih, spo-
mladi rastočih poganjkih. Nekatere gr-
movnice jeseni oblikujejo dekorativne 
plodove, zato jih ne obrezujemo poleti. 
Sem uvrščamo češmine, japonsko ku-
tino, lepoplodko, panešpljico, navadni 
in japonski dren, ognjeni trn, biser-
nik, skimijo. Veliko povpraševanja je 
tudi po barvnih in pisanolistnih grmih, 
med njimi so najbolj atraktivni javorji, 
rdečelistna leska, rdečelistni češmin, 
pisanolistna vajgelija, pisanolistna tr-
doleska, božje drevce, vrba, … za kisla 
tla so primerni rododendroni, azale-
je, jesenske rese, gaulterije, kamelije, 
brusnice, pierisi, metličevje, lahko jim 
dodamo smrekove iglice in humus, ki 
ga dobimo pod smreko, lahko tudi šoto. 

V tem času si narežemo poganjke 
različnih grmovnic in jih razmnožimo. 
Januarja lahko pregledamo kataloge 
novih barvnih trendov prihajajočega 
leta, pobrskamo po novostih balkon-
skega cvetja in si skiciramo bodoče 
zasaditve letošnjega balkona, terase in 
vrta. Kombiniramo privlačno barvno 
kombinacijo ter kombinacijo grobe in 
fine strukture rastlin. Ob koncu mese-
ca se bomo lahko že pripravili na prve 
setve plodovk. Poskrbimo za dognoje-
vanje lončnic, ne zalivajmo jih preobil-
no, pazimo le na zadostno vlago v pro-
storu in na pojav bolezni in škodljivcev.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

V ponedeljek, 3. februarja, ob 17. 
30 se bo v Zdravstvenem domu Bled 
pričela delavnica Zdravo hujšanje. V 
delavnico se lahko vključijo osebe, ki 
imajo urejeno osnovno zdravstveno 
zavarovanje in indeks telesne mase 
(ITM) večji od 30. Število mest je ome-
jeno.

V ponedeljek, 3. februarja, ob 19. uri 
ste ponovno vabljeni vsi bodoči starši 
na delavnico Priprave na porod in star-
ševstvo. S strokovnjaki različnih zdra-
vstvenih področij boste obravnavali 
najbolj pereče teme ob prihodu novega 
družinskega člana. Delavnica bo pote-
kala v veliki sejni sobi Zdravstvenega 
doma Bled. 

Ob svetovnem dnevu boja proti 
raku vas 4. februarja ob 17.30 vabimo 
na predavanje Ne žvižgajmo raku. Ste 
vedeli, da z zdravim življenjskim slo-

gom lahko zmanjšate tveganje za na-
stanek raka? Glede na zdajšnji trend 
obolevanja za rakom pričakujemo, da 
bo izmed otrok, ki so bili rojeni leta 
2015, do svojega 75. leta starosti zbolel 
1 od 2 moških in 1 od 3 žensk. 

Delavnice (razen Priprav na porod 
in starševstvo) bodo potekale v mali 
sejni sobi Zdravstvenega doma Bled. 
Prijave zbiramo na telefonsko števil-
ko 030 708 565 ali preko e-pošte zvc-
bled@zd-bled.si. 

Meritve krvnega sladkorja, hole-
sterola in krvnega tlaka bodo v četrtek, 
6. februarja, od 9. do 10. ure potekale v 
Domu krajanov v Zasipu in v torek, 11. 
februarja, od 9. do 10. ure v  Kulturnem 
domu na Bohinjski Beli. Priporočamo, 
da ste tešči. Meritve so brezplačne. 

 » Nika Teran, Zdravstveni dom Bled 
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Veselo po domače 2019

V prazničnem decembru smo člani 
Folklornega društva Bled organizirali 
že 21. prireditev »Veselo po domače«, 
kljub obilici dogodkov so obiskovalci 
napolnili dvorano do zadnjega kotička. 
V tokratno prireditev smo vnesli nekaj 
sprememb. Z željo, da jim polepšamo 
praznične dni, smo na prireditev pova-
bili uporabnike Doma Matevža Langu-
sa iz Radovljice, posameznike s poseb-

nimi potrebami ter stanovalce doma 
starostnikov iz Radovljice, brezplačne 
vstopnice pa smo ponudili tudi tistim, 
ki si jih ne morejo privoščiti.

Skozi prireditev nas je popeljala 
simpatična napovedovalka Maja Te-
kavec, za dobro glasbeno vzdušje pa 
so poskrbeli: Hišni ansambel Avsenik, 
ansambel Jureta Zajca, KUD Triglav 
Slovenski Javornik – skupina Suhe 

hruške, harmonikar Matjaž Kokalj, 
svetovni prvak na diatonični harmoni-
ki, in mladi pevec Tim Goueverneur, ki 
se je s svojo mladostjo in iskrivim na-
stopom še posebej prikupil občinstvu.

Seveda brez humorističnega vložka 
ni šlo. Za to je poskrbela belokranjska 
»Šola Bistra Buča« z učiteljem Jožetom 
Matekovičem, ki je dodobra nasmeja-
la publiko. Člani Folklornega društva 
Bled smo se predstavili s plesnima 
odrskima postavitvama »Spomini« in 
»Ne maram Gorjanca« ter ob zvokih 
ansamblov plesali polke in valčke.

Prireditev se je zaključila s pogosti-
tvijo, ki smo jo pripravili člani Folklor-
nega društva Bled.  

Iskrena hvala prijazni publiki, 
vsem nastopajočim, hkrati pa tudi 
vsem ostalim sodelujočim v tej zgodbi, 
ki so kakorkoli pripomogli, da je prire-
ditev uspela tako, kot smo si priredite-
lji  lahko le želeli.

Hvala in srečno 2020!
 » Tatjana Svete, Folklorno društvo Bled

Izgubljeni lešniki veverice Vilme
V času božično-novoletnih prazni-

kov je čutiti nekaj čarobnega. Mali gle-
dališčniki in pevci otroškega pevskega 
zbora Osnovne šole Gorje so z glas-
beno-gledališko predstavo Izgubljeni 
lešniki veverice Vilme v Gorjanskem 
domu pričarali gledalcem toplo, prije-
tno in spokojno vzdušje pred prazniki. 
Pesmi so prepevali pod vodstvom zbo-
rovodkinje Melite Gerdej, spremljavo 
na klavirju je igral učitelj glasbe Tadej 
Šepec. 

Z dramsko igrico (mentorica Mar-
jana Ražen) in veselimi pesmicami so 
razveselili svoje starše, učence od 1. do 
4. razreda ter predšolske otroke. Na 
koncu smo zapeli vsi, nastopajoči in 
gledalci. Glasba, pesem, beseda in gib 
imajo zares posebno moč, povezovati 
ljudi med seboj.  

 » Marjana Ražen, Osnovna šola Gorje

Gimnazija Jesenice

VABLJENI NA
INFORMATIVNI 

DAN

v petek, 14. 2. 2020
ob 9.00 in 15.00    in

v soboto, 15. 2. 2020
ob 9.00 uri

SPLOŠNI ODDELEK

ŠPORTNI ODDELEK

MATURITETNI TEČAJ
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Turistično društvo Gorje je podelilo priznanja

Turistično društvo Gorje je 13. de-
cembra sklicalo redni občni zbor dru-
štva, ki pa je bil zaradi nesklepčnosti 
le informativne narave. Navzočim so 
predstavili predlog finančnega načrta 
in program dela za leto 2020 ter po-
ročilo o opravljenem delu lani. Pred-
stavili so tudi projekt »Popotnica«, ki 
ga TD Gorje izvaja v sodelovanju z OŠ 
Gorje. Društvo je podelilo priznanje  
častni članici ter priznanja za najlep-
še balkone, nageljne, celostno podobo 
hiše, pa tudi priznanja za kozolce, ki 
jih je izbirna komisija izbrala kot ti-
ste, ki so še v rabi. Gospa Nada Kuralt 
je prejela plaketo častnega članstva v 
Turističnem društvu Gorje. Podlaga 
za izoblikovan predlog je dolgoletno, 
prizadevno delo v društvu. Priznanje 
temelji na njeni visoki stopnji preda-
nosti društvu, nesebičnosti ter požr-
tvovalnosti. Gospa Kuralt je poudarila,  
da so na začetku vsi delali prostovolj-
no, plačana je bila samo računovodki-
nja. Lani poleti je Turistično društvo 
Gorje ocenjevalo skladnost balkonske-
ga cvetja ter celostno podobo hiš. Ker 
se nahajamo na Gorenjskem, je komi-
sija posebej ocenjevala tudi nageljne 
ter kozolce. Ocenjevali so Nataša Kun-
stelj, Tomaž Bregant, Mirjam Račič in 
Metka Stojan.

Priznanje za najlepše urejene balkone 
so prejeli:
• M. Repe, Spodnje Gorje,
• P. Pretnar, Krnica,
• M. Bilič, Krnica,
• V. Špiler, Spodnje Gorje,
• J. Zupan, Zgornje Gorje.
Priznanje za celostno ureditev domov 
so prejeli:
• D. Rekelj, Mevkuž,
• S. Frčej in M. Pungeršek, Mevkuž,
• M. Bokal in M. Gregorovič, 

Mevkuž,
• T. Pogačar, Grabče,
• F., B. in T. Dežman, Podhom.
Priznanje za najlepše nageljne so  
prejeli:
• J. Lipovec, Poljšica,
• Pangrčeva domačija, Srednja Ra-

dovna,
• J. in J. Kozelj, Mevkuž,
• B. Peterman, Podhom, 
• Podgošarjeva domačija, Zatrnik.
Kozolci so slovenska znamenitost, ki 
jo večkrat zanemarjamo. Priznanje za 
najlepše še urejene in obdelane kozol-
ce so prejeli:

• P. Potočnik in B. Medja, Perniki,
• J. Pogačar-Mešan, Krnica,
• Novakov Stog (obdeloval D. Stojc), 

Zgornje Gorje,
• D. Jan-Knakov, Višelnica.

V prihodnjem letu vabimo k orga-
nizaciji projekta urejenosti Gorij tudi 
ostale člane in občane. Vse, ki se zani-
majo za sodelovanje pri ocenjevanju, 
vabimo, da se oglasijo v naših novih 
prostorih v Zgornjih Gorjah 7a ali pre-
ko elektronske pošte info@vintgar.si. 

 » TD Gorje

Luka Mezgec najhitrejši na 
ciklokrosu v Ljubnem

15. decembra sta Kolesarski klub 
Gorje in Zupan Sport iz Radovljice iz-
vedla tretji ciklokros za Pokal Sloveni-
je. Proga je potekala v bivši gramoznici 
v Ljubnem. V hladnem vremenu se je 
na delno zasneženi progi pomerilo 56 
fantov in deklet. Med člani elite in U23 
je tako kot teden prej v Šenčurju slavil 
naš odlični kolesar Luka Mezgec (Mit-
chelton Scott). Drugo mesto je osvojil 
Mihael Štajnar (Calcit bike team), tre-
tje pa Nik Čemažar (KK Kranj). Med 
starejšimi mladinci je zmagal Fabijan 
Kralj (KK Pantal), med mlajšimi mla-
dinci Jure Rus (MBK Črni vrh), pri 
mladinkah je bila prva Hana Kranjec 
Žagar (Calcit bike team), med dekli-
cami je slavila Vesna Potočnik (KK 
Kranj). Zmagovalec pri dečkih A je bil 
Erazem Valjavec (KK Kranj), dečkih 
B Gašper Štajnar (Calcit bike team), 
dečkih C pa Oto Prevc (KK Kranj). Ma-
stersi so tekmovali v štirih kategorijah. 
Zmagovalec masters do 34 let je bil 
Matej Kravos (TUŠ team), Anton Me-
glič (TK Gorenjska) je bil najboljši do 
44 let, do 54 let je bil prvi Mitja Mori 
(Ganescha team), nad 55 let je bil naj-
hitrejši Andrej Žavbi (TUŠ team), dru-
gi pa Tine Zupan (Scott team).

 » Marjan Knaflič, na fotografiji: Luka Mezgec
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V Sloveniji pijemo kavo in čaj z medom
Čebelarska zveza Slovenije je po-

budnik projekta »Pijmo kavo in čaj z 
medom« in spodbuja Slovence k uži-
vanju kave in čaja z odličnim medom 
slovenskih čebelarjev. Čebelji pridelki 
in izdelki slovenskih čebelarjev so iz-
redno cenjeni. Zaradi vse hitrejšega in 
stresnega načina sodobnega življenja 
so tako primerna hrana za ljudi.

Ali tudi vi uživate kavo in čaj z me-
dom? Več o tem, zakaj je priporočljivo 
kavo in čaj  sladkati z medom, je pred-
stavila  Marija Merljak, univ. dipl. inž. 
živ. teh., ki je zapisala:

»Najprej se vprašajmo, kaj se zgo-
di, če čaj in kavo sladkamo z navadnim 
belim sladkorjem. V tem primeru bo-
sta prebava in presnova sladkorja iz 
obeh napitkov potekali tako, da bo 
telo jemalo obstoječe zaloge minera-
lov za razgraditev tega sladkorja. Če 
pa sladkamo čaj ali kavo z medom, ne 
bomo osiromašili telesa z odvzema-
njem mineralov, kajti med ima sam 
dovolj mineralov, ki so potrebni za 
njegovo razgradnjo. Pravzaprav ima 
dovolj velike količine najrazličnejših 
mineralov, ki so vrh vsega v pravilnem 
medsebojnem razmerju, da presežek 
tega mineralnega prepleta lahko telo  

Prednovoletni obisk v Domu dr. Janka Benedika

Sredi decembra smo obiskali sta-
novalce v Domu dr. J. Benedika v Ra-
dovljici. Na srečanje smo prišli pro-
stovoljci Rdečega križa, župan, župnik, 
prostovoljci Karitas in prostovoljci 
društva upokojencev. Mladi člani Rde-
čega križa so z mentorico Petro pripra-
vili pester kulturni program. Nastopili 

uporabi za druge presnovne namene. 
Vendar pa sladkanje z medom zahteva 
več pozornosti kot preprosto umešanje 
belega sladkorja v vroč čaj ali kavo. Ve-
deti namreč moramo, da izgubimo ve-
čino prednosti medu, če ga vmešamo v 
vroč čaj in kavo. To pomeni, da mora-
mo oba napitka ohladiti na največ 40 
stopinj C. V tem primeru bosta čaj in 
kava, sladkana z medom, ohranila vse, 
kar je v medu, in neprimerno bolj bosta 
koristna za telo, saj bomo na tak način 
poleg mineralov v telo vnesli tudi vi-
tamine in encime kot biokatalizatorje 
prebavnih in presnovnih procesov.«

Slovenci imamo čebelarstvo tako 
rekoč »zapisano v genih« in je del naše 
tradicije in zgodovine. Ponosni smo 
na bogato znanje, ki smo ga prejeli od 
naših prednikov in hkrati vizionar-
sko gledamo naprej. S pobudo, razgla-
sitvijo in praznovanjem Svetovnega 
dne čebel smo ponesli prepoznavnost 
slovenskega čebelarstva v svet. Na sve-
tovnem nivoju smo spodbudili ozave-
ščanje javnosti o pomenu čebel in če-
belarstva za človeštvo. Ob zavedanju, 
da je čebelarstvo pomembna kmetij-
ska in tudi gospodarska panoga, da je 
kar 2/3 svetovne hrane posredno ali 

neposredno odvisne od opraševanja 
čebel, lahko s ponosom ugotovimo, da 
smo del zgodbe, ki spreminja svet. Va-
bimo vas, da tudi sami postanete del te 
zgodbe in uživate kavo in čaj z odlič-
nim medom slovenskih čebelarjev – 
uživajte napitek z  zgodbo.  Med lahko 
namažemo na kos kruha, uporabljamo 
ga kot naravno sladilo, dodajamo ga pa 
tudi mesnim jedem, ribam, omakam, 
marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa 
tudi slaščičarsko-pekovskemu pecivu 
… ČZS, JSSČ je izdala prvo kuharsko 
knjižico Jedi z medom od tu in tam, v 
elektronski obliki. Knjižico najdete na 
spletni stani www.czs.si. Recepte smo 
opremili s priporočilom o tem, kateri 
med je najbolj primeren za pripravo 
posameznih jedi.  Vabimo vas, da preiz-
kusite uporabne recepte in postanete 
"master šef v kuhanju medenih jedi"!

 » Nataša Klemenčič Štrukelj

so s pozavno, kitaro, deklamacijami in 
zapeli nekaj pesmi. Nagrajeni so bili z 
aplavzom. V imenu predsednika Rde-
čega križa je vse navzoče pozdravila 
Slavica Torkar. Župan Peter Torkar je 
najprej vse prisrčno pozdravil, povedal 
je nekaj o dogodkih, ki so se dogajali v 
Gorjah in zaželel, da bi se imeli radi. 

Župnik Matej Pavlič se je najprej 
predstavil, ker je bil sedaj prvič z nami 
na obisku med stanovalci doma. Po-
vedal je nekaj spodbudnih besed in s 
pesmijo »Mi se imamo radi«, ki so jo 
vsi zapeli, privabil še več dobre volje. 
Pohvalil je otroke, ki so skupaj s stano-
valci zapeli dve pesmi.

Direktor doma Alen Gril je dejal, da 
smo Gorjanci vsi fajn ljudje, od gorjan-
skih stanovalcev in zaposlenih do nas, 
ki pridemo na obisk.   

Vsi smo jim zaželeli vesele božične 
praznike in srečno, čimbolj zdravo in 
zadovoljno novo leto!

S programom sta nadaljevala Niko 
s harmoniko in Darko s svojim prije-
tnim glasom. Ob zvokih harmonike in 
petja je bilo živahno in veselo, saj mu-
zika vedno popestri praznovanje.

V jedilnico so povabljeni ne samo 
gorjanski, pač pa vsi ostali stanoval-
ci, ki želijo biti skupaj z nami. Postre-
gli smo s sokom in piškoti in z vsakim 
malo poklepetali. Gorjanci so prejeli 
poleg občinskega koledarja še darilce 
Karitas in Rdečega križa z voščilnica-
mi, ki si jih izdelali mladi člani.  

 » Marija Jakopič, RK Gorje
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Ponovno v Litru jezika
Pri literarno jezikoslovni reviji Li-

ter jezika je ponovno objavljeno krat-
ko prozno delo Marjana Zupana. To 
je njegova četrta objava kratke proze 
v omenjeni knjižni ediciji, ki jo izda-
jajo študentke in študentje Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru, oddel-
ka za slovanske jezike in književnosti. 
Marjan, iskrene čestitke!

 » Romana Purkart

92 let gospoda  
Antona Korošca  

V prvih dneh novega leta smo za 92. 
rojstni dan voščili gospodu Antonu Ko-
rošcu, Zarobnekov'mu Tončku. Do že-
nine smrti sta živela na Gorjušah, nato 
se je preselil k hčerki v Spodnje Gorje. 
Ob visokem jubileju smo mu z zdravi-
co veliko zdravja in dobre volje voščili 
predstavniki Rdečega križa, društva 
upokojencev in župan.  Rad se pošali in 
pravi, da se je pri delu »šparal«, zato je 
dočakal toliko let, da pa prideš na cilj, 
je treba hoditi počasi. Ponosen je, da 
je bil 40 let gasilec. Še vedno zapiše v 
zvezek vsa imena tistih, ki so umrli na 

Gorjušah in Koprivniku, to je v gorju-
ški fari. Zvezek večkrat odpre in spomi-
ni mu oživijo, nikoli mu ni dolgčas. Če 
ne drugega, natančno spremlja vreme, 
saj v koledar vsakodnevno vpiše, kašno 
je bilo vreme tisti dan, kako se menjajo 
sonce, oblaki in padavine. Letos je bilo 
do našega obiska vsak dan sončno. 

Pogovarjali smo se o planini Zaja-
vornik, kjer se pase živina z Gorjuš in 
Nomenja. Na planini je več pastirskih 
stanov in ograd za živino, vendar se 
tudi to spreminja – kot vreme. Včasih 
je bilo na planini 70 krav molznic, da-
nes jih je le okrog 25, v obnovljeni si-
rarnici pa še danes izdelujejo sir.

 » Marija Jakopič, Rdeči križ Gorje

Zvezde so zasijale
Sobota, 11. januar, je bil za vse starše 

tekmovalcev tekaško-biatlonske sekci-
je ŠD Gorje prav poseben dan. Zvečer 
je v telovadnici Osnovne šole Gorje 
potekal že 10., jubilejni koncert Zvez-
de na snegu. Pred desetimi leti so bili 
pobudniki prireditve Oktet Lip Bled, 
mi pa smo jo takoj vzeli za vsakoletno 
januarsko prireditev. Zvezde so naši 
otroci, ki se na smučkah in nekateri 
še s puško na rami podijo po snegu in 
lovijo vrhunske rezultate na domačih 
in tujih tekmovanjih. Ves izkupiček je 
namenjen prav njim, da ni vse na bre-
menih staršev.  

Voditeljski par Nenad in Mateja 
sta na tem odru že dobro poznana in 
sta tako, kot vedno, spretno krmarila 
med glasbenimi nastopi in predstavi-
tvijo tekmovalcev in njihovih rezulta-
tov. Glasbenih gostov je bilo obilo, od 
pevske skupine Lip Bled, otroškega 
pevskega zbora OtAnaBer, ženskega 
pevskega zbora Vivo, Ane Skumvač ter 
Davida Mateja Mandeljca, ki se mu je 
letos pridružil še Matic Jan. Vsi ti so 
naši dobro poznani gorjanski talen-
ti, ki se vsako leto z veseljem in dobro 
voljo odzovejo na povabilo. Tokrat pa 
smo imeli še nekaj novega, pevski duet, 
kjer sta moči združili Ema Hribernik 

Postani to, kar želiš! ‒  
informativni dnevi na 

EGSŠ Radovljica
Vljudno vabimo vse devetošolce 

in osmošolce na informativne dneve 
na EGSŠ Radovljica, ki bodo v petek, 
14. februarja 2020, ob 9. in 15. uri, ter 
v soboto, 15. februarja, ob 9. uri.

Predstavili vam bomo tri sre-
dnješolske programe: ekonomsko 
gimnazijo, ekonomskega tehnika in 
medijskega tehnika. Veseli bomo, če 
se boste odločili za našo šolo in sku-
paj na poti v prihodnost.

 » Dijaki in zaposleni na EGSŠ Radovljica
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in Andreja Hudovernik, in upamo, da 
se nam pridružita tudi naslednje leto. 
Nenad se že nekaj mesecev prej pri-
pravlja na ta koncert, ko zbira rezulta-
te gorjanskih tekačev na smučeh in pa 
biatloncev. Vedno nas preseneti tudi 
s kakšnim filmčkom iz arhiva, tokrat 
sta to bila nastop Marjana Burgarja, 
našega sovaščana, ki se je 40 let nazaj 
v ameriškem Lake Placidu na olimpij-
skih igrah boril s svetovno elito v bia-
tlonu. Drugi arhivski posnetek pa je bil 
star petindvajset let, takrat je Matjaž 
Poklukar, prav tako biatlonec, v Lahti-
ju na Finskem dosegel 3. mesto. Kako 

smešna se nam danes zdi takratna teh-
nika teka in streljanja! Vrhunec prire-
ditve pa je trenutek, ko sta trenerja Do-
men in Neva (Miha in Martina sta bila 
žal odsotna) na oder poklicala vse gor-
janske svizce. V lepih modrih bundah 
so oder, ki ni prav majhen, napolnili do 
zadnjega kotička! Pridružila sta se jim 
tudi Grega Repe, predsednik ŠD Gorje, 
in Tomaž Žemva, vodja tekaško-bia-
tlonske sekcije. Pravita, da so vsi na-
pori in vse delo, ki ga vložita v delova-
nje društva, poplačani z nasmejanimi 
obrazi in uspehi naših otrok. Za konec 
pa nas je vse čakal še nastop ansambla 

Aufbiks. Lani so nam v zadnjem hipu 
rešili ta zadnjo, ko je na dan koncer-
ta nastop odpovedal Andrej Šifrer. Pa 
nam – po resnici povedano – ni bilo 
kasneje nič žal, saj so fantje spravili na 
noge celotno športno dvorano! Tudi 
letos je bilo veselo. Za piko na i smo 
se zahvalili še vsem pokroviteljem in 
vsem, ki nas podpirajo in spodbujajo 
otroke na njihovi poti. Hvala tudi vsem 
poslušalcem, ki so napolnili telovadni-
co. Se vidimo na 11. Zvezdah na snegu!

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje,  
foto: Miro Zalokar
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Pustovanje bo!
Na pustno soboto, 22. februarja, vas prisrčno vabimo 

na pustovanje za staro in mlado. Otroške pustne šeme 
vabljene ob 15. uri pred Gorjanski dom. 

Obljubljamo zabavno, norčavo in veselo popoldne! 
Dolgčas nam ne bo! Zvečer pa vabimo odrasle maske, da 
se nam pridružijo ob 20. uri v Gorjanskem domu. Ob živi 
glasbi bomo skupaj zaplesali, se sprostili in pozabili na 
vsakdanje skrbi in tegobe. 

Poskrbljeno bo tudi, da ob tem grla ne bodo ostala 
suha. Torej, vse gorjanske maškar'ce, se vidimo na pu-
stno soboto! 

 » PZ Vivo, Kulturno društvo Gorje

Proslava ob kulturnem prazniku
V petek, 7. februarja, ob 19. uri vabljeni v Gorjanski 

dom na prireditev ob kulturnem prazniku. Nič nas ne 
združi tako kot ljubezen do jezika, naša kultura in tradi-
cija. Če Slovenci praznujemo Prešernov dan na dan nje-
gove smrti in ne rojstva, pa naj bo tako. Je že tako prav. 
Tudi letošnja proslava bo drugačna. 

Če se spomnite lanske, smo predstavili Prešernovega 
Povodnega moža. Za letos pripravljamo nekaj novega, pa 
naj ostane skrivnost. Zagotavljamo, da boste slišali nekaj 
poučnega in svežega. Lepo vabljeni, da se povežemo v 
kulturnem duhu!

 » PZ Vivo, Kulturno društvo Gorje
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Skoraj polovica ljudi sprejme novoletne 
zaobljube, te so v večini primerov povezane 
z bolj zdravim načinom življenja in 
denarjem. Kaj pa, če bi si letos obljubili, da 
bomo bolje skrbeli za okolje? 

Zemlja postaja vse toplejša. Globalno 
segrevanje je bilo najhitrejše od začetka 
osemdesetih let 20. stoletja, pri čemer 
je bilo v 21. stoletju izmerjenih 19 od 20 
najtoplejših let v zgodovini meritev. Zaradi 
višjih temperatur je okrepljeno izhlapevanje 
vode, s tem se spreminjajo regionalni 
padavinski vzorci. Na severni polobli 
se je površina snežne odeje zmanjšala 
in spomladi se sneg stali bolj zgodaj. 
Vse več je tudi ekstremnih vremenskih 
pojavov – vročinskih valov, suš in neurij. 
Zaradi segrevanja ozračja se ledeniki talijo, 
zaledenelost rek in jezer se zmanjšuje. 
Zaradi manjše površine morskega ledu 
oceani vpijejo več toplote in tako se pojavi 
povratna zanka, ki vodi do nadaljnjega 
ogrevanja.

V lanskem novembru je po podatkih Nase 
količina toplogrednega ogljikovega dioksida 
(CO2) znašala 412,26 ppm (delcev na 
milijon). Količina CO2 se je tako le v lanskem 
letu povečala za 0,4 %, v primerjavi z letom 
2009 pa za 8,5 %. Kakšne zaveze bi morali 
narediti sami, da bi v tem letu ustvarili 
manj toplogrednih plinov? Pomembno 
vplivamo na količine ogljikovega dioksida 
z našim načinom življenja. Količine tega 
lahko zmanjšamo, če spremenimo naše 
prehranjevalne, potovalne in nakupovalne 
navade. 

Ločevanje  
odpadkov

Z recikliranjem 1kg: 

• plastične embalaže prihranimo   
1,5 kg CO2 (ter 2 kg nafte),

• steklene embalaže prihranimo   
0,3 kg CO2,

• papirne embalaže prihranimo  
0,9 kg CO2 (ter 40 l vode in  
1/5 drevesa).

V Sloveniji nimamo najbolj 
razvitega sistema javnega prevoza 
in tako avtomobil predstavlja 
najbolj udoben način transporta, 
ki ne predstavlja relativno visokih 
stroškov. A vsako osmo potovanje 
z avtom predstavlja prevoz, ki je 
krajši od 500 m. 

Zato vsaj razmislimo, ali res 
potrebujemo avto, predenj sedemo 
vanj. Peljimo se z javnimi prevoznimi 
sredstvi, uporabljajmo kolo ali se 
sprehodimo vsakič, ko je to mogoče.

Promet

Zato se tudi v letu 2020 skupaj odpravimo 
na pot proti družbi brez odpadkov. Mnogi 
si zmotno razlagajo, da zero waste pomeni 
nič ustvarjenih odpadkov, a v resnici gre za 
idejo, da na odlagališča ne bi odložili nič 
odpadkov. Zero waste ni projekt, ki zadeva 
le odpadke, temveč celotno delovanje 
človeka na okolje: varstvo zraka, tal in 
voda, torej varstvo celotnega življenjskega 
prostora. 

A mnogi bi pomislili, da je samo naš 
doprinos premajhen, da bi stanje v 
povezavi s klimatskimi spremembami 
zares izboljšali. Vendar raziskave kažejo, 
da  kadar ena oseba sprejme odločitev, ki 
je usmerjena v trajnostni razvoj, ji drugi 
sledijo. Spletne ankete so pokazale, da je 
polovica anketirancev, ki poznajo nekoga, 
ki je zaradi podnebnih sprememb opustil 
letenje, zaradi tega letela manj. V Kaliforniji 
so gospodinjstva pogosteje nameščala 
sončne panele v soseskah, ki jih že imajo. 
Ne smemo pozabiti, da posamezniki (tako 
državljani kot potrošniki) z načinom življenja 
pritiskamo na svoje vlade in podjetja, da 
izvedejo potrebne sistemske spremembe.

Nakupovanje

Ogljični odtis vsega, kar kupimo, 
nastane bodisi v načinu proizvodnje 
bodisi v načinu transporta. Samo 
oblačilni sektor predstavlja približno 
3 % celotnih svetovnih proizvodnih 
emisij CO2, predvsem zaradi porabe 
energije. K tej številki precej prispeva 
hitra moda, saj se oblačila po kratkem 
času zavržejo ali razpadejo.

Prehrana

Nacionalni inštitut za javno zdravje 
priporoča uživanje prestre mešane 
prehrane. Vendar po njihovih 
podatkih prebivalci Slovenije v 
povprečju zaužijemo preveč mesa, 
zlasti preveč mesnih izdelkov. Omeniti 
velja, da je živilska industrija –zlasti 
mesni in mlečni sektor – po fosilnih 
gorivih eden najpomembnejših 
dejavnikov podnebnih sprememb. Ko 
bomo naslednjič nakupovali hrano, 
pazimo na to, da kupimo le to, kar 
potrebujemo, saj v poprečju vsak 
državljan zavrže 68 kg hrane na leto. 
Prav tako je pri hrani pomemben 
izvor, saj lokalno pridelana hrana 
ustvari manjši ogljični odtis.
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Z novim letom ste prejeli nove koledarje za 
odvoz naslednjih vrst odpadkov:

- mešanih komunalnih odpadkov,

- mešane embalaže,

- papirja in papirne embalaže,

- kosovnih odpadkov,

- zelenega vrtnega odpada,

- steklene embalaže,

- bioloških kuhinjskih odpadkov,

- nevarnih odpadkov.

Poleg koledarja ste prejeli tudi bone za:

- odvoz zelenega vrtnega odpada,

- odvoz kosovnih odpadkov,

- oddajo gradbenih odpadkov,

- brezplačni prevzem 50  
 biorazgradljivih vrečk.

Prosimo vas, da upoštevate navodila 
za naročanje odvoza posameznih vrst 
odpadkov in način koriščenja bonov.

Odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov v Občini Gorje na 
21 dni
Odvozi mešanih komunalnih odpadkov 
v Občini Gorje (razdeljeno na 3 območja) 
potekajo vsakih 21 dni. Mogoče izjeme 
so praviloma samo večji večstanovanjski 
objekti – bloki in pogodbeni uporabniki 
– ter javne ustanove in podjetja, kjer 
odvozi potekajo v skladu z dogovorom 
ali potrebami. Odvoz mešane embalaže 
poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in 
papirne embalaže pa enkrat mesečno.

Odvoz steklene embalaže in bioloških 
kuhinjskih odpadkov poteka vsak petek. 
Odvoz zelenega vrtnega odpada poteka 
med marcem in novembrom v dneh, 
označenih z zelenim okvirjem. Enak okvir 
označuje tudi odvoz kosovnih odpadkov, le 
da ta poteka le med marcem in majem ter 
septembrom in novembrom. 

Odvoz odpadkov od vrat do vrat bo potekal 
po naslednjem urniku:

- od januarja do aprila in od   
 oktobra do decembra ob 7. uri,

- maj in september ob 6. uri,

- junij, julij in avgust ob 5. uri.

V poletnih mesecih spreminjamo ure 
pričetka pobiranja odpadkov na bolj 
zgodnje zaradi turistične sezone in s tem 
posledično povečano oviranje prevoza. 
Prosimo, da zabojnike za odvoz odpadkov 
namestite na prevzemno mesto dovolj 
zgodaj. 

Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, 
opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pitno 
vodo in mestom uporabe pitne vode 
(pipe). Redno in pravilno čiščenje hišnega 
(sekundarnega) vodovodnega omrežja v 
stanovanjskih objektih je ena od osnov 
za preskrbo prebivalstva z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo. Za minimalno in redno 

vzdrževanje vam kot upravljavci javnega 
vodovoda podajamo naslednja priporočila:  

• Voda naj na vsaki pipi pred prvo 
uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti 
(curek naj bo enakomeren, srednje 
moči, debelosti svinčnika) oziroma 
toliko časa, da se temperatura vode na 
pipi ustali. 

• Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh 
pipah sneti in očistiti mrežice ali druge 
nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z 
vodo, ki teče po tem sistemu, in po 
potrebi odstranjevanje vodnega kamna. 

•  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, 
naj se izvaja tedensko izpiranje do 
stabilizacije temperature vode. 
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• Evidentirati je treba slepe rokave in 
jih odstraniti. Dotlej je treba enkrat na 
teden spirati vodo iz slepih rokavov.

V primeru obnavljanja hišne vodovodne 
napeljave za vodomerom ali daljše 
neuporabe pitne vode se lahko poveča delež 
bakteriološko oporečnih pitnih vod. Posledica 
povečanja bakteriološke oporečnosti 
omogoča idealne pogoje za hitrejšo rast in 
razvoj biofilma na cevovodnem omrežju. 
Pri ponovni uporabi vode se s sten cevi in 
z mrežic, nameščenih na izlivkah, lušči in 
izpira vsebina razbohotenega biofilma. V 
vodi so tako prisotne tudi bakterije, ki tvorijo 
in sestavljajo biofilm in lahko povzročajo 
razna želodčno-črevesna in dihalna obolenja 
(Escherichia coli, koliformne bakterije, 
legionela, …).

Predlagamo, da se sekundarno vodovodno 
in toplovodno omrežje dvakrat letno 
očisti tako, da se voda na vseh izlivkah 
izpira najmanj 30 minut. Pred izpiranjem 
naj se z vodovodnih pip in prh odstranijo 
vse mrežice, po izpiranju in pred 
ponovno montažo naj se mrežice tudi 
očistijo. Predlagamo, da se na celotnem 
toplovodnem sistemu v stavbi izvede tudi 
toplotni šok, zaradi morebitnega razvoja 
legionele. Toplotni šok naj bo izveden tako, 
da bo temperatura vode na najnižji izlivki 
vsaj 65 °C. 
Čiščenje vodovodnega omrežja v stavbi, 
glavnega in stranskega cevovoda in še 
posebej mrtvih krakov vodovodnega 
omrežja (kar je ves toplovodni sistem, 
posebno grelna telesa, kot so grelniki), kjer 

je gibanje vode minimalno, bi bilo treba 
opravljati najmanj enkrat letno. S takim 
ravnanjem preprečimo tvorbo bakterijskih 
biofilmov v notranjosti cevovodov. 
Več informacij si lahko ogledate na  
www.ibled.si ali www.nijz.si.

 
 
Pred nakupom vode v plastenki je vredno razmisliti o smiselnosti tega početja, saj je taka voda veliko dražja, zraven pa 
še onesnažuje okolico. Preveč plastenk od različnih pijač se nabira v smeteh kot odpadek. Vsaj pri vodi lahko izberete 
bolj ekološko možnost in si jo natočite v kozarec kar iz pipe. 
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Bomo v kratkem plavali v morju plastike?  

SMUČIŠČE STRAŽA BLED JE ODPRLO SVOJA VRATA!
Podjetje Infrastruktura Bled je po uspešni 
poletni sezoni na svojih turističnih 
objektih ponovno uspelo zasnežiti 
pobočja smučišča Straža Bled. Smučišče je 
namenjeno predvsem lokalnim in okoliškim 
prebivalcem. Pri podjetju Infrastruktura 
Bled sledimo ciljem, da vodimo svoje 
objekte v prid občankam in občanom. 
Kljub visokim stroškom zasneževanja in 
obratovanja smučišča, si to ob ugodnih 
poletnih turističnih trendih v zadnjih letih 
lahko privoščimo in na ta način nekaj 
vrnemo lokalni skupnosti z ugodnostmi 
ali dodatnimi prostočasnimi aktivnostmi, 
kar smučanje nenazadnje je. Vsa pohvala 
gre predvsem naši ekipi Straže Bled, ki je 
prebedela vrsto noči in izkoristila nizke 
temperature za pripravo vrhunske smučarske 
podlage. Kljub vremenskim razmeram, 
ki ne dopuščajo smučanja niti na večjih 
smučarskih središčih in kljub svoji relativni 
majhnosti, je vseeno Straža Bled smučišče, 
kjer je marsikateri od nas osvojil svoje prve 
zavoje na belih strminah. Prenesimo to tudi 
na naše najmlajše, saj je smučišče Straža 
Bled namenjeno predvsem družinam in 
večerni rekreaciji posameznikov. Smučišče, 
ki je na pragu vašega doma, omogoča 
ugodno super smučanje, za katerega niso 
potrebne dolge vožnje v drage in oddaljene 
smučarske centre.

Nočna smuka: vsak dan od 17h do 20h

Dnevna smuka: sobota in nedelja od 9h do 
16h

Otroška nizkovrvna vlečnica: sobota in 
nedelja od 9h do 16h

Cenik in ostale podrobnosti so na voljo na 
spletni strani: www.straza-bled.si

SMUČAJMO DOMA, SMUČAJMO NA STRAŽI 
BLED!

:::: Jaka Bassanese
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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.

POGREBNE STORITVE

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

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.

POHOD Z BAKLAMI, OGLASI

Pohod z baklami, foto: Miro Zalokar

Pohod z baklami, foto: Miro Zalokar

s kuponom do 31. 3. 2020
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5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

NISSAN MICRA ACENTA 
S 74 KW (100KM) BENCINSKIM MOTORJEM

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. 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.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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KOLEDAR PRIREDITEV
• VESELOIGRA »UPRAVNA ENOTA« gledališke  

skupine KUD KAMOT
v soboto 1. februarja ob 19:30 v Gorjanskem domu
Gledališka skupina Kud Kamot je 25.12. 2019 na domačem odru v kul-
turnem domu Zasip predstavil novo veseloigro Upravna enota. Pred-
stavo je napisala domačinka Lucija Vidic. V njej igrajo Meta Vodnjov, 
Lucija Vidic, Mark Džamastagič. Andrej Gracelj, Domen Ivanšek, Nataša 
Anderle, Lea Dabič, Jure Kozjek, tehnična podpora Nejc Hlebanja. 
Predstava se odvija na Upravni enoti, kjer si obiskovalci urejajo doku-
mente, dovoljenja in vse kar sodi zraven. Brez zapletov pa seveda ne 
gre.... Gledalec se poistoveti z igralci, saj so le ti postavljeni v situacije, 
ki jih vsak slehernik doživi na upravni enoti. Ali je to napačen obrazec, 
drugo okence, zamujeni termini....
Predstava traja 75 minut in polna napetih trenutkov, akcije in smeha.
Cena vstopnice 8 €. Prodaja vstopnic pol ure pred 
predstavo.

• VADBA ZA RAZTEZANJE – vodi Petra Pretnar
vsako sredo ob 10. uri v dvorani Gorjanskega doma
Z vajami za hrbet boste okrepili hrbtne in trebušne mišice, ki vplivajo 
na telesno držo, razgibali sklepe hrbtenice in okončin in se naučili vz-
ravnane in pravilne drže.
Vadba je brezplačna. S seboj prinesite ležalko ali 
debelejšo brisačo.

• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA  
(holesterol, sladkor)
v sredo, 5. februarja  ob 07:30  v prostorih Društva 
upokojencev Spodnje Gorje
v četrtek, 13. februarja ob 07:30  v sejni sobi občine 
Gorje

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

• TRADICIONALNI POHOD V VRBO
v soboto, 08. februarja
Zbor na spominski svečanosti pri Prešernovem spomeniku na Bledu 
ob 10:30

• OBČNI ZBOR krajevne organizacije RK Gorje
v petek, 14. februarja ob 17. uri v Gorjanskem domu

• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji Knjižnice  
A. T. Linharta Radovljica
v torek, 18. februarja ob 17. uri v Gorjanskem domu

• Pustna prireditev »Obujanje starega  
običaja – PLOHA«
v soboto, 22. februarja ob 12. uri na vaškem trgu 
Zgornje Gorje

• PUSTOVANJE ZA OTROKE v organizaciji  
Kulturnega društva Gorje (pevski zbor VIVO)
v soboto, 22. februarja ob 15. uri na igrišču ob  
Gorjanskem domu

• PUSTOVANJE ZA ODRASLE v organizaciji  
Kulturnega društva Gorje (pevski zbor VIVO)
v soboto, 22. februarja ob 20. uri v Gorjanskem 
domu

• OBČNI ZBOR Društva upokojencev Gorje
v četrtek, 27. februarja ob 16. uri  v Gorjanskem 
domu

OSKRBA  
IN NEGA  
NA DOMU,  
POMOČ STAREJŠIM

ANA: 040 262 262

*Kuponi se ne seštevajo in veljajo tudi za izdelke v akciji

KUPON FEBRUAR
2020

Kupon velja v februarju 2020    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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. 04/57-80-121NA IZBRANI ARTIKEL
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