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Začenja se biatlonska sezona
V letošnjem svetovnem pokalu bosta nastopala dva 

člana domačega Športnega društva Gorje, in sicer Nika 
Vindišar in Miha Dovžan. Slovenska biatlonska zveza 
je pred sezono, v kateri bo Pokljuka gostila svetovno 
prvenstvo, predstavila svoje cilje. 

Nika Vindišar: »Lani sem videla, da na tekmah svetov-
nega pokala ni nič preveč drugače kot na mojih tekmah, zato 
grem sproščeno v letošnjo sezono, ko bom več priložnosti 
dobila na najvišjem nivoju. Počutim se veliko bolj prijetno, 
ker bo svetovno prvenstvo blizu mojega doma, saj vem, da 
je to neko varno okolje za mene, kjer preživim veliko časa«.

Miha Dovžan: »Upam, da bom v štafetah znova poka-
zal to, kar sem v preteklosti, sploh z mojim hitrim strelja-
njem. Upam, da ne bom razočaral. Sicer pa bi si želel večjo 
konstantnost na vseh tekmah. Če bi se večkrat uspel uvrsti-
ti med dobitnike točk, bi bil zelo zadovoljen. Mislim, da je 
prednost to, da živim zelo blizu Pokljuke, kjer preživim ve-
liko časa. Poleti in pozimi ni isto, a to jemljem kot prednost, 
ne dajem si dodatnega bremena«.

Svetovno biatlonsko prvenstvo na Pokljuki bo med 
9. in 21. februarjem prihodnje leto. 

»Zaradi pandemije koronavirusa bo svetovno prvenstvo 
potekalo pod posebnimi pogoji, organizatorji pa v sodelova-
nju z Mednarodno biatlonsko zvezo (IBU) pripravljamo tri 
scenarije za ta največji zimsko-športni dogodek v Sloveniji 
doslej,« so zapisali na posebni spletni strani svetovnega pr-
venstva. (https://www.pokljuka2021.si/sl/trije-scenariji-
-za-izvedbo-svetovnega-prvenstva/)

Kot prirediteljem bi bil najljubši prvotno zamišljeni 
scenarij svetovnega prvenstva v polnem obsegu, ki je že pri-
pravljen, a bi se v tem primeru morala v prihodnjih mesecih 
drastično izboljšati slika pandemije novega koronavirusa. V 
povprečju so načrtovali po 12.000 gledalcev na dan, vendar 
zaradi zagotavljanja varnih razmer in preprečevanja širitve 
novega koronavirusa to žal ni več mogoče. 

Organizatorji si tako želijo, da bi speljali vsaj rezervni 
scenarij, ki bi omogočil ogled tekem vsaj 2500 gledalcem in 
500 povabljenim gostom, če pa bodo razmere podobne zdaj-
šnjim, bo na tekme smelo bržkone le po 500 ljudi. O odpo-
vedi ne razmišlja nihče, posebej potem, ko je IBU nedavno 
potrdila koledar tekmovanj za sezono 2020/21 in prvenstvo 
na Rudnem polju.

 » Romana Purkart, foto: Biatlonska zveza Slovenije
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Spoštovane Občanke  
in Občani,

na splošno so mi ljubše teme 
s pozitivno noto in tudi danes ne 
bom pisal o slabih in negativnih 
novicah in tematikah. Pa ne, da 
bi imel kaj pometati pod prepro-
go, vendar smo v teh časih, sploh 
pa v času epidemije, z vseh strani 
zbombardirani z novicami, ki nas 

obtežijo, navdajajo s strahom in drugimi negativnimi čustvi. 
Zavedanje, da dan začnemo s pozitivnimi čustvi, je vsak nov 
dan z veseljem pričakovan.

Zato sem resnično vesel, ponosen in še bolj optimističen, 
ker je naša gorjanska šola dober zgled v širjenju pozitivne 
energije. Njihov jutranji krog, ki je navdušil tudi ministrico 
za šolstvo, znanost in šport, povezuje, navdihuje, motivira, 
združuje in zbližuje vse nas, ki v tem času splošnega zaprtja 
in distance pogrešamo drug drugega. Sodobna tehnologija 
nam omogoča »bližino« na svojstven način. Z izvirno idejo 
so na naši šoli to možnost izkoristili in otroci v pričakovanju 
jutranjega kroga večer pred tem zaspijo s svetlimi mislimi in 
veseljem v pričakovanju novega dne. Pa vem, da ne le otroci, 
tudi osebje v šoli, mogoče oni celo bolj, se veselijo jutranjega 
virtualnega snidenja. Sam sem to energijo doživel na tradi-
cionalen dan slovenskega zajtrka, ko so me povabili k sode-
lovanju. Kako ste mi polepšali dan! Hvala vsem vpletenim v 
uresničevanje edinstvene ideje!

Z optimizmom me navdaja tudi osnutek proračuna, ki je 
v javni obravnavi in je eden izmed bolj razvojno naravnanih 
proračunov v zgodovini Občine Gorje. Naj naštejem najve-
čje investicije v prihajajočem letu:
- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje 

Save: 362.840,60 €, od tega EU in nacionalna sred-
stva: 339.500,00 €,

- obnova zajetja Ovčje jame in magistralni vodovod Ra-
dovna: 420.193,00 €, od tega EU-sredstva: 300.000,00 €,

- obnova ceste Krnica–Zg. Laze–Poljane: 499.021,73 €, 
od tega TNP: 350.000,00 €,

- rekonstrukcija ceste Laze–Perniki: 338.346,32 €, od 
tega TNP: 270.677,06 €,

- rekonstrukcija ceste Laze–Pavovc: 167.139,85 €, od 
tega TNP: 133.711,88 €,

Začela so se obnovitvena dela na cesti  
na Lazah

V novembru se je začela obnova ceste na Laze. Do na-
slednje pomladi naj bi dokončali dela na zahtevnem, nekaj 
manj kot kilometer dolgem odseku od križišča, ki vodi na 
Pernike in Mežaklo na Zgornjih Lazah, proti hišni številki 
21. Teren je plazovit, zato bo potrebna tudi gradnja opornih 
zidov. Naložba je vredna 330 tisoč evrov, pri čemer se velik 
del tega projekta financira iz sredstev, ki jih parkovnim obči-
nam zagotavlja zakon o Triglavskem narodnem parku. 

 » Martina Hribar Brus

Naslednja številka Gorjanca izide 23. decembra, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 15. decembra.

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana 
Purkart;  Člani uredniškega odbora: Marjan Zupan, Tina Kosi, 
Valentina Žemva, Mojca Pečar. Lektoriranje: Mateja Erman 
Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nak-
ladi 1.170 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

- izgradnja učilnic nad telovadnico in zunanja ureditev 
šole: 562.312,03 €, od tega po Zakonu o financiranju 
občin: 217.601,00 €.
Nekateri zgoraj navedeni projekti so že v izvajanju ozi-

roma se za njih pripravlja dokumentacija. Cesta na Laze je 
tak primer in na tem mestu bi se rad zahvalil in prosil za 
potrpljenje vse prebivalce tangiranega območja. Naročnik 
in izvajalec prosimo za strpnost in razumevanje v času gra-
dnje. 

Za konec še pohvala in zahvala občankam in občanom 
za spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenje virusa. 
Dobro nam gre in verjamem, da nas zdaj, zdaj čaka ponovno 
življenje brez ukrepov!

Ostanite pozitivni v razmišljanju!
 » Vaš župan Peter Torkar
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Obnovljena vas Poljšica

V Grabnu zamenjana ograja na mostu čez Radovno
Na mostu čez reko Radovno v Spo-

dnjih Gorjah proti Kočni bo do konca 
meseca zaključena zamenjava ograje. 
Ograja je bila že precej dotrajana, na 
nekaterim mestih porušena, neugle-
dna in ni služila svojemu namenu va-
rovanja. Nova ograja iz macesnovega 
lesa je skupne dolžine 53 metrov in 
vredna 17.000 eur.

Dogovor za zamenjavo ograje so 
zaključki konstruktivnih sestankov s 
terenskimi ogledi predstavnikov ob-
čine in Direkcije za infrastrukturo. 
Direkciji se zahvaljujemo za dobro so-
delovanje ter posluh za lokalne težave 
naše občine za območja v pristojnosti 
direkcije. 

 » Martina Hribar Brus

V vasi Poljšica se je letos zaključila 
zahtevna investicija, s katero je naselje 
dobilo novo podobo. Vas v hribu, str-
ma cesta z veliko nakloni in nagibi ter 
mnogo hišnih priključkov so razlogi, 
da je izvajanje gradbenih del navide-
zno potekalo počasi. Izvajalec Go-
renjska gradbena družba je investicijo 
izvedel v dveh fazah. Prva se je začela 
v septembru 2019 in je bila zaključe-
na v letošnjem septembru, sočasno z 
drugo fazo, ki se je začela v juniju le-
tos. V sklopu projekta so obnovili vso 
infrastrukturo, ki leži pod cesto, ure-
jeni sta meteorna in fekalna kanaliza-
cija, vas ima novo razsvetljavo in nov 

vodovodni sistem, električni vodi in 
komunikacijski kabli pa so vkopani. 
Naložba je vredna nekaj več kot pol 
milijona evrov. Od tega 175.000 evrov 
iz proračuna Občine Gorje, ostalo je 
sofinancerski delež na podlagi Zako-
na o financiranju občin. Gradbišče na 
hišnem pragu vedno povzroči nevšeč-
nosti in slabo voljo in tudi na Poljšici 
je bilo tako. Izogib temu je nemogoč. 
Zahvaljujemo se vsem Poljšičankam in 
Poljšičanom za potrpežljivost in razu-
mevanje. Verjamemo, da bo slaba volja 
kmalu pozabljena in da vas urejena vas 
navdaja z zadovoljstvom.

 » Martina Hribar Brus

Zatrnik na poti do stare slave?  
»Nekdanje priljubljeno smučišče 

Zatrnik bo že v prihajajoči zimski se-
zoni 2020/2021 ponovno zaživelo. Tri 
nizkovrvne vlečnice z zmogljivostjo 
1000 oseb na uro, tekaška proga v dol-
žini dobrih 1000 m, sankaška proga 
in vrtec na snegu bodo atraktivna po-
nudba zlasti za otroke in smučarje za-
četnike,« je na novinarski konferenci 
pred začetkom zimske sezone povedal 
direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar. 

Pripravljajo smučarske tečaje in 
tečaje teka na smučeh, izposojo opre-
me za otroke, v sodelovanju z lokalni-
mi sobodajalci pa bodo omogočili tudi 
prenočevanje gostov, še posebej orga-
niziranih skupin otrok na letovanjih, 
šolah v naravi in podobno. 

Občinski svetniki v Gorjah so na 
redni seji odločali tudi o predlogu za 
podelitev koncesije RTC Zatrnik kot 

lastniku in upravljalcu 5 žičniških na-
prav na smučišču Zatrnik. Gre za žič-
niške naprave, ki v zadnjih letih niso 
obratovale, vendar bi omogočale smu-
čanje na progah v skupni dolžini pribli-
žno 15 km. Koncesija je predpogoj za 
začetek vzdrževalnih del na teh napra-
vah in jo za vlečnice podeljuje občina, 
za sedežnice pa vlada RS. Vse žičniške 
naprave na Zatrniku so bile nedavno 
pregledane s strani strokovnjakov, ki 
so ugotovili, da za obnovo teh naprav 
ni nobenih tehničnih ovir, zatrjujejo v 
RTC Zatrnik. 

Občinski svet Občine Gorje na re-
dni seji ni dal soglasja k razglasitvi 
javnega interesa za prevoz oseb za na-
črtovanje žičnic Hotunjski vrh, Plana 
1, Plana 2 in Zatrnik na Zatrniku, saj 
je imel premalo podatkov. Predlagatelj 
se je zavezal, da bo občinskemu svetu 

vso potrebno dokumentacijo predložil 
do naslednje izredne ali redne seje. S 
Smučarsko zvezo Slovenije so sklenili 
tudi pismo o nameri vzpostavitve smu-
čarskega poligona za potrebe trenin-
gov in tekmovanj vseh selekcij alpske-
ga smučanja.

Spomladi bodo na Zatrniku posta-
vili dve zip liniji, v nadaljevanju pa na-
črtujejo tudi postavitev pustolovskega 
parka. 

Svetovno prvenstvo v biatlonu fe-
bruarja prihodnje leto na Pokljuki je 
enkratna priložnost za promocijo gor-
janskega turizma, zato so v teku pri-
prave na vzpostavitev zimske vasi na 
Zatrniku in posebne ureditve in okra-
sitve ob cesti Gorje–Pokljuka.

 »  Romana Purkart
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Programi socialne aktivacije tudi na Gorenjskem

Začelo se je zimsko obdobje
V Občini Gorje je za zimsko vzdrževanje občinskih cest 

in javnih površin zadolženo podjetje Infrastruktura Bled 
d.o.o. s svojimi delavci in podizvajalci.

Zimska služba zajema sledeče dejavnosti:
• priprava zimske mehanizacije,
• postavitev in vzdrževanje snežnih kolov,
• priprava deponij,
• kontrolni pregledi cestišča,
• strojno pluženje cest in pločnikov,
• posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici,
• ročno čiščenje stopnišč, parkirišč, prehodov, mostov ter 

čiščenje cestnih požiralnikov,
• odvoz snega z javnih površin po prenehanju sneženja,
• pospravilo in čiščenje deponij,
• pospravljanje snežnih kolov,
• čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije.

Glede na obseg del in intenziteto rednega vzdrževanja za 
zagotovitev prevoznosti cest v zimskem času so posamezne 
ceste, površine ali cestni odseki razvrščeni v prednostne ra-
zrede, glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa ter 
krajevne potrebe.

Prioritete pluženja in posipanja:
• glavne prometnice, povezave med naselji, poti do dial-

iznih bolnikov,
• stranske poti po večjih naseljih, stopnišča, pločniki in 

poti do trgovin, šol in vrtcev, poti do težjih invalidov,
• poti do manjših zaselkov (do treh hiš), parkirišča, parki 

ter sprehajalne poti,
• parkirišča pri pokopališčih ter pokopališča, odvoz snega 

z javnih površin, čiščenje eko otokov, kolesarske poti. 

Posipanje se prične ob verjetnosti nastanka poledice 
ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. 
Pluženje se prične ob 10 cm snega na cestišču za glavne pro-
metnice, za vse druge stranske ceste in parkirišča pa ob 15 
cm snega. Kontrolni pregledi cestišča se vršijo dnevno ob 
verjetnosti nastanka poledice. Morebitne dodatne infor-
macije v zvezi z izvajanjem zimske službe lahko dobite na 
upravi podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. na telefonski šte-
vilki 04/5780 532. Če potrebujete pluženje zaradi urgentnih 
zdravstvenih razlogov, nas pokličite na isto številko.

DOLŽNOSTI OBČANOV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
1. 1Lastniki parcel, na katerih sadno in okrasno drevje 

posega v zračni prostor ceste oz. telo pločnika, so 
dolžni drevje ustrezno obrezati. V kolikor omenjenega 
dela lastniki ne bodo opravili, bodo prejeli odločbo 
občinskega redarja.

2. V času pluženja in posipanja naj lastniki vozil svojih 
vozil ne puščajo na površinah, na katerih onemogočajo 
izvajanje pluženja oz. posipanja.

3. Lastniki objektov snega s svojih zemljišč ne smejo od-
metavati oz. odlagati na javne površine.

4. Lastniki vozil, ki perejo vozila v bližini cest, naj tega v 
zimskem času ne počnejo, saj voda, ki odteka na cesto, 
lahko povzroči poledico.

5. Lastniki objektov so dolžni odstranjevati sneg in ledene 
sveče, ki visijo s streh in žlebov ter ogrožajo mimoidoče.

6. Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov, kjer 
nastajajo mešani komunalni odpadki in ločene frak-
cije, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop 
do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da 
zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter 
na njihovih pokrovih.

 » Infrastruktura Bled

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017 
nastal kot odziv na posledice gospodarske krize, s katero se 
je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub iz-
boljšanju gospodarske slike so določene ranljive skupine 
ljudi težje zaposljive, zaradi svoje situacije izgubljajo svoja 
delovna znanja in kompetence ter imajo številne socialne in 
zdravstvene težave, kar vodi v revščino in socialno izključe-
nost. 

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada do konca 
leta 2022. Ciljna skupina projekta socialne aktivacije so 
dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči, ki so za-
radi različnih razlogov začasno nezaposljive osebe, druge 
neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomo-
či ter ženske iz drugih kulturnih okolij in romske ženske. 
Na podlagi javnih razpisov MDDSZ se financirajo projekti 
socialne aktivacije, kjer izbrani izvajalci z vsebino nudijo 
podporo in opolnomočenje ciljne skupine za približevanje 
trgu dela. Do avgusta 2020 je bilo v programe socialne akti-
vacije na ravni države vključenih že 3134 oseb, na območju 
Gorenjske pa 284 v različnih programih, ki so bili namenje-
ni vsem ciljnim populacijam projekta. V okviru projekta je 
bilo v Sloveniji sočasno vzpostavljenih 16 regijskih mobilnih 
enot, med drugim tudi na Gorenjskem, kjer delujejo tri ko-

ordinatorke socialne aktivacije. Koordinatorke zagotavljajo 
podporo pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem 
socialne aktivacije, vključevanje oseb v programe pa poteka 
preko enotnih vstopnih točk na enotah Centra za socialno 
delo Gorenjska in uradov za delo Območne službe Kranj. 

Na Gorenjskem trenutno potekata programa, izbrana 
na zadnjem javnem razpisu MDDSZ, namenjena ženskam 
iz drugih kulturnih okolij, ki ju izvajata Ljudska univerza 
Kranj za upravne enote Kranja, Tržiča in Škofje Loke ter 
Ljudska univerza Jesenice za upravni enoti Jesenic in Ra-
dovljice. V obeh programih sta prisotni tudi medkulturni 
mediatorki, ki tolmačita vsebine iz slovenskega v njihov ma-
terni jezik in obratno. 

Program socialne aktivacije udeleženkam ponuja po-
zitivno spremembo v življenju, socialno in zaposlitveno 
aktivacijo, pridobitev raznolikih kompetenc in izboljšanje 
znanja slovenskega jezika, saj v programu sodelujejo s pro-
fesorico slovenščine z dolgoletnimi izkušnjami dela s tujci. 
V program se lahko vključijo polnoletne ženske iz drugih 
kulturnih okolij, ki imajo bodisi že pridobljeno slovensko 
državljanstvo bodisi dovoljenje za stalno bivanje v RS Slove-
niji in ki se v življenju soočajo z različnimi ovirami, ki jim 
otežujejo vstop na trg dela ( jezikovne, zdravstvene, stano-
vanjske ovire …) ter posledično vodijo v stanje socialne iz-
ključenosti. Osebe se lahko v program vključijo tako, da se 
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Po poti zgodovine iz Jele na Klek
Zdenka je z dobro željo le še poma-

hala v slovo in obrnila vozilo, ko naju 
je z Lojzetom v Jeli, izhodišču poti v 
Pokljuško sotesko ali Staro Pokljuko, 
čakal in dočakal prvi korak poti proti 
visoki planini Klek, ki se pne od 1500 
do 1590 metrov nad morjem. Obdana 
z meglo sva zagrizla v strmino desne, 
stare furmanske poti, spotoma pozdra-
vila znamenje sv. Nikolaja in se nekaj 
zatem srečala z znamenjem, objekti in 
rovti Stare Pokljuke. Megli navkljub se 
je čutilo tamkajšnjo zgodovino. Stara 
pot, ki je že sama po sebi znala pove-
dati marsikaj tega, naju je vodila sko-
zi Fajfarico, mimo Lepih kopišč, proti 
Meji dolini. Spotoma lahko uzreš na 
smreko pripeto znamenje, ki pove, da 
se je tamkaj leta 1900 Janezu in Mini 
Slivnik zgodilo nekaj hudega. Ob hoji 
je vseskozi potrebno biti pozoren na 
markacije in ostale oznake, kajti vzpe-
njajoča se pot kar nekajkrat preči goz-
dne ceste, ali se tu pa tam skorajda iz-
gubi med mladim smrečjem, da bi hip 
za tem ponovno zasijala v ugledu stare 
poti, kot ji pritiče. Dokaj hitro, saj ve-
ste, čas je relativen, pa tudi sicer sva, 
kar nekako presenečena, uzrla priča-
kovan grob Andreja Prešerna, Remar-
jevega Andrejca, ki so ga tamkaj leta 
1941 umorili Nemci. Za hip sva postala. 
Meja dolina. Zagrizla sva v koleni, da bi 
po nekaj strmine ugledala Klek, visoko 
naravno planino, kjer se pase živina 
podhomske in dobravske srenje, dana-
šnje pašne skupnosti. Klek je stara pla-

nina. Živa je od prazgodovine do danes. 
O nekdanjih dejavnostih lova, rudarje-
nja in pašništva pričajo bogate arhe-
ološke najdbe kremenovih odbitkov, 
ostalin antičnega objekta, fragmentov 
raznega posodja, s kamni obloženega 
ognjišča, bronastih zaponk – fibule iz 
1. stoletja in dveh železnih poznoan-
tičnih fibul. Najdbam se pridružujejo 
številni kosi železove rude – bobovca 
in poznoantična ali zgodnjesrednjeve-
ška sulična ost. V dneh, letih, desetle-
tjih in stoletjih tamkajšnjega rudarje-
nja sta bili samooskrba s hrano in paša 
živine samoumevni. Arheološko plat 

obrnejo na svojo svetovalko na enoti CSD Gorenjska ali Ura-
du za delo Zavoda za zaposlovanje RS in izrazijo interes za 
vključitev v program socialne aktivacije. Kontaktna oseba za 
socialno aktivacijo jim bo posredovala osnovne informacije 
o programu in preverila ustreznost ciljni populaciji. Oseba 
bo nato povabljena na informativno predstavitev o socialni 

aktivaciji, ki jo organizirajo koordinatorke socialne aktiva-
cije v njihovem kraju. Nabor za vključitev v naslednji cikel 
programa že poteka, prične pa se v januarju 2021. 

 » Anja Ivanov, Marina Perković Karadža, Petra Jamar Rozman, 
koordinatorke socialne aktivacije

tam gori so z vsem srcem obdelovali 
Miran Bremšak, Janez Bizjak in Pavel 
Jamnik.  Sonce ni skoparilo s toploto, 
žarke je nesebično razmetavalo vse-
vprek. Iz zgodovinskih razmišljanj 
naju predramijo klici iz preddverja 
Podhomske koče, z vabilom Slavice in 
Jožeta na šilce nečesa zoper prehlad. 
Po olajšanju vsebine nahrbtnikov in 
prihodu najinih boljših polovic si po-
strežemo s sončnim zahodom za venci 
Julijcev, ki nikakor ni zaostajal za ro-
mantičnimi sončnimi zahodi morskih 
vedut.

 » Besedilo in foto: Marjan Zupan
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15 let od prve peneče medice
Na pobudo vodstva ČZD Maribor 

je bila leta 2002 ustanovljena Sekcija 
izdelovalcev medenih pijač, ki je zdru-
žila izdelovalce medenih pijač iz cele 
Slovenije. Vloga sekcije ni bila samo 
druženje, ampak tudi da čebelarje 
preko tečajev, tako teoretično kot tudi 
praktično, usposobi za izdelavo mede-
nih pijač. Kakovost njihovih končnih 
izdelkov medenih pijač pa se je prever-
jala z vsakoletnim ocenjevanjem me-
denih pijač.

Čebelarji so hitro nadgrajevali svo-
je znanje o pridelavi medenih pijač. 
A kmalu to ni bilo več dovolj. Zato je 
padla ideja, da dopolnijo svojo ponud-
bo medenih pijač še s penečo medico 
oz. »medeno penino«, kot so jo takrat 
poimenovali. V sekciji so takrat imeli 
srečo, da je bila ena od predavateljic 
poznavalka »šampanjske« metode iz-
delave penin. Ga. Silva Podlesnik je 
bila pripravljena pripraviti ustrezna 
navodila ter tudi voditi celoten tečaj 

30+ dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje na Biosfernem območju Julijske Alpe

V okviru projekta Skupaj za Alpe/
Alpska konvencija je nastala zbirka 
dobrih praks blaženja podnebnih spre-
memb in prilagajanja nanje na pro-
storu Triglavskega narodnega parka 
in Biosfernega območja Julijske Alpe. 
V zbirki je predstavljenih 39 dobrih 
praks s področja prometa, energije, 
turizma, kmetijstva, vode in vodnih 
virov, gozdarstva in urejanja prostora.

V Biosfernem območju Julijske 
Alpe je dobrih praks še veliko več in 
ker je zbirka v digitalni obliki, se bo 
lahko nadgrajevala in dopolnjevala. 
Njen namen je pokazati, da se v Julij-
skih Alpah tako lokalne skupnosti kot 
posamezniki že zavedajo negativnih 
vplivov podnebnih sprememb: nara-
ščajočih povprečnih letnih temperatur 
in ekstremnih vremenskih pojavov, ki 
so posledica predvsem človekovega de-
lovanja. Svoje življenje in delovanje v 
tem izjemnem prostoru že naravnava-

jo trajnostno z manjšanjem ogljičnega 
odtisa pri gradnji in urejanju prostora, 
pri prometu in prilagajanju turizma. V 
zbirki pa so prikazane tudi tiste prakse, 
ki pomagajo pri prilagajanju na že ob-
stoječe izzive podnebnih sprememb: 
lokalna samooskrba in ohranjanje gor-
skega kmetijstva, prilagajanje upra-
vljanja z gozdom, predvsem pa skrb 
za ohranjanje visoke biotske pestrosti 

tega območja z usmerjanjem obiska 
ter varovanjem življenjskega okolja ži-
vali in rastlin.

Triglavski narodni park se zahva-
ljuje vsem, ki so bili svoje dobre pra-
kse pripravljeni deliti, saj so dobra 
vzpodbuda za vse, ki skupaj prebivamo 
v zavetju Triglava – prav vsak korak 
je pomemben: podnebne spremembe 
ne poznajo meja in se tičejo vsakogar. 
Zbirka je na voljo na spletni strani Tri-
glavskega narodnega parka. Vabljeni, 
da aktivnosti zavoda spremljate tudi 

na družabnih omrežjih.   
Triglavski narodni park prihajajo-

če leto praznuje 40-letnico razglasitve 
prvega zakona o Triglavskem naro-
dnem parku. Jubilej bomo obeležili s 
sloganom Triglavski narodni park – za 
naravo in ljudi, ki nosi sporočilo, kako 
pomembno je zagotavljanje ravnovesja 
med varstvom narave in interesi člove-
ka ter iskanjem takšnih rešitev, ki bodo 

zagotavljale ohranjanje narave in kul-
turne dediščine ter prispevale k večji 
kakovosti življenja in spodbujale traj-
nostni razvoj. V letu 2021 načrtujemo 
sklop dogodkov za širšo javnost, stro-
kovni posvet in osrednje praznovanje 
za vse, ki v parku živijo, v njem delajo 
ali ga obiskujejo. V Javnem zavodu Tri-
glavski narodni park se lokalnim sku-
pnostim zahvaljujemo za sodelovanje 
in želimo zdravo novo leto! 

 » Javni zavod Triglavski narodni park 
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izdelave peneče medice. Čebelar se 
na svoji čebelarski poti venomer uči 
in tako se je pet čebelarjev opogumi-
lo, da se udeležijo prvega tovrstnega 
tečaja. In po enem letu jim s skupnimi 
močmi uspe, da v Mariboru prvič svetu 
predstavijo penečo medico na god sv. 
Martina. Nad kakovostjo prve peneče 
medice so bili presenečeni tako prvi 
udeleženci tega tečaja, predavateljica 

kot tudi ocenjevalna komisija. Peneča 
medica je tako najmlajša med medeni-
mi pijačami. Je sad vrhunskega znanja 
slovenskih izdelovalcev medenih pijač, 
kakovostnega slovenskega medu in iz-
delana po klasični šampanjski metodi. 
Vsebuje od 9,0 do 15,0 vol. % alkohola, 
minimalni tlak peneče medice mora 
biti najmanj 3,0 bara. Glede na osta-
nek neprevretega sladkorja pa ločimo 

suho, polsuho, polsladko in sladko pe-
nečo medico. Čebelarji smo tako pono-
sni na penečo medico, ki jo lahko po-
nudimo ob posebnih priložnostih, kot 
so poroka, slavnostni dogodki, slavno-
stne večerje in podobno. 

 » Tomaž Samec, svetovalec za varno 
hrano pri Javni svetovalni službi  

v čebelarstvu

Priprava različnih vrst zastirk
V času mirovanja rastlin in s tem 

manjšega dela na vrtu je najbolje ta 
čas izkoristiti za pripravo materialov, 
orodij in pripomočkov za naslednjo 
vegetacijsko dobo. Vsa orodja in pripo-
močke očistimo, razkužimo, po potrebi 
nabrusimo in lesene ročaje za nekaj 
časa namočimo v vodo. 

Med zimskim obdobjem si na kupe 
pripravimo pepel, sekance, lubje in 
žaganje, ki bodo spomladi zelo dobro-
došli dodatki v vrtovih. Pepel deluje 
bazično, naredi strukturo zemlje zelo 
rahlo, hkrati pa z nevtralizacijo tal po-
skrbi za manjši pojav glivičnih bolezni. 
Pepel ima podoben učinek kot apno. V 
kolikor imamo v kleteh ostanke oglja, 
ga spomladi pred obdelavo tal potro-
simo na njive. Oglje nase veže vse ško-
dljive snovi. 

Pri sekanju drv bo tudi lubje služilo 
kot popestritev v vrtovih, ravno tako 
sekanci in lesna vlakna. Lesna vlakna 
iglavcev s svojimi eteričnimi olji varu-
jejo rastline pred glivičnimi obolenji. 
Na grede lahko spomladi kot zastirke 
damo tudi slamo in seno, vendar pri 
slednjem pazimo, da ne vsebuje veliko 
semena. Za obrobke gred lahko upo-
rabimo žaganje, ki bo posevke hkrati 
varovalo pred polži. Na površine poleg 

Ustvarjalni podjetnik
Tudi letos je Razvojna agencija 

Zgornje Gorenjske na območju občin 
Gorje, Kranjska Gora in Jesenice izva-
jala projekt USTVARJALNI PODJE-
TNIK. Pridružilo se nam je preko 30 
različnih ustvarjalcev, ki se ukvarjajo 
s slikanjem, izdelovanjem nakita, šiva-
njem, pletenjem, oblikovanjem z glino, 
izdelavo lesenih izdelkov, brušenjem 
stekla in še bi lahko naštevali.

Nekaterim smo pomagali pri ure-
ditvi ustreznega statusa za prodajo, 
drugi so se nam pridružili na različnih 
delavnicah. 19 ustvarjalcev se je vklju-
čilo v pripravljen promocijski katalog, 
9 pa se jih je opogumilo in svoje izdel-
ke prodajalo na stojnici v Vintgarju. 13 
ustvarjalk je postavilo tudi svojo sple-

tno stran in se tako priključilo drugim 
ustvarjalcem na portalu Unikatna tr-
žnica. V sklopu projekta se tako za vsa-
kogar najde kakšna zanimiva, poučna 
in tudi donosna aktivnost. Osnovni na-
men je namreč pomagati ustvarjalcem 
na pot podjetništva in hobije spremi-
njati v poslovne priložnosti.

Na tem mestu tako vabimo vse, ki 
ga radi ustvarjate, da se nam pridru-
žite v naslednjem letu. Tisti, ki pa v 
ustvarjanju niste tako vešči, prihajajo-
či praznični čas je odlična priložnost, 
da naše lokalne ustvarjalce podprete 
z nakupom, svoje bližnje pa obdarite z 
lepim unikatnim darilom. 

 » Urša Luks, RAGOR Prodaja v Vintgarju, foto: Karin Nemeček
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V večen spomin in slavo
Vsakoletno prireditev v Dragi in 

grobišču talcev v Begunjah ob dnevu 
spomina na mrtve je ZB za vrednote 
NOB Radovljica izvedla na trenutnim 
razmeram dovoljen način. Ob sodelo-
vanju častne straže Slovenske vojske 
in praporščaka Braneta Hrovata sta 

različnih folij damo lahko ovčjo volno 
in kokosova vlakna, ki bodo zadrževala 
vlago in toploto. Pridelki na pokritih 
tleh bodo zgodnejši, večji in čistejši. V 
pokritih tleh bosta večji vlažnost in mi-
krobiološka aktivnost, kar bo vplivalo 
na rodovitnost tal, manj bo plevelov. 

Veliko je vprašanj glede šote, ki je 
osnova v substratih. Poznamo tri vr-
ste šote, belo, rjavo in črno. Bela šota 
ima najnižji pH, giblje se med 3,6 in 4, 
medtem ko ima najvišji pH črna šota. 
Samostojna šota je uporabna za acid-
ofilne rastline, nikakor pa ni primer-
na za presajanje lončnic. Ne vsebuje 
hranil, ima pa zmožnost vezave vode. 
Vsebnost hranil natančno določimo 
z analizo. O njej smo že spregovorili. 
Izvajamo jo jeseni ali spomladi, ne po-
zabimo, da vzorce odvzemamo cik-cak, 
ne ob robovih parcel, v času tik pred 
gnojenjem. Na površini 1 ha vzame-
mo do 20 vzorcev. Na njivah je globina 
vzorčenja do globine oranja, približno 
25 cm, na travnikih do 6 cm, v trajnih 
nasadih vzamemo dva vzorca, prvega 
na globini od 0 do 20 cm, drugega na 
globini med 20 in 40 cm. Vzorčimo na 
približno tri do štiri leta. Rezultati ana-

lize tal so skupaj z načrtovanimi vrtni-
nami in poljščinami za naslednje leto 
osnova za pripravo našega gnojilnega 
načrta. 

Gnojilni načrt naj bo osnovan na 
osnovi organskih gnojil, kot dopolnilo 
glede na zahtevo posamezne rastline 
po gnojilih vedno dodamo mineralna 
gnojila. Lahko jih dodajamo tudi te-
kom vegetacijske dobe, zato moramo 
na rastlinah poznati tudi simptome 
pomanjkanja posameznega hranila. 
Rezultati analize nam bodo povedali, 
kakšen je pH tal, določimo vsebnost 
hranil ter odstotek humusa v tleh. 

V naših tleh kar primanjkuje or-
ganskih snovi. Najboljša so tla, ki ima-
jo preko 10 % humusa v tleh. Poleg 
organske snovi in mineralnega dela je 
pomembno pravo razmerje med vodo 
in zrakom. Pesek v tleh poskrbi za 
zračnost, glina za vodo, idealna je me-
šanica obeh. 

Na vrtu v tem obdobju pobiramo 
zimske solatnice, motovilec, brstič-
ni ohrovt, v zasipnicah poskrbimo za 
blago zalivanje pora in korenčka ter 
pazimo na oskrbo siljenega radiča. Bal-
konske rastline, ki jih prezimujemo, 

redno čistimo, preprečujemo pojav 
škodljivcev in jih skromno zalivamo, 
z vodo, ogreto na sobno temperatu-
ro. Pred zalivanjem vedno naredimo 
prstni poskus o vlažnosti, vedno jih 
zalivamo zjutraj. Seme, pobrano iz 
letošnjih rastlin, skrbno očistimo in 
ga damo v ustrezno embalažo. Ne po-
zabimo, vsebovati mora le dobrih 10 
% vlage, drugače bo plesnelo. Jeseni 
izkopane dalije, kane in ostale poleti 
cvetoče gomoljnice in čebulnice oči-
stimo. V kolikor jih še nismo očistili in 
razmnožili, je sedaj to nujno opravilo. 
Odrežemo suhe dele ter jih razdelimo 
tako, da gomolji ostanejo celi. V koli-
kor bomo spomladi sadili nerazdelje-
ne gomolje, se bodo korenine slabše 
razvijale, s tem rastlina ne bo prejela 
dovolj vode z raztopljenimi mineralni-
mi snovmi in posledično bodo rastline 
slabše cvetele, manj bodo odporne in 
šibke rasti. Zložimo jih v zabojčke, kjer 
bodo počakali še mesec, dva, kasneje 
jih damo nakaljevati v vlažno žaganje. 
Stopili smo v obdobje adventnega časa, 
ob tem naj ne manjkajo Barbarine ve-
jice, božično žito in zimzeleno okrasje. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

tov. dr. Martin Premk, kustos Muzeja 
novejše zgodovine v Pivki, in podpred-
sednik lokalnega združenja Drago Fin-
žgar položila vence pri spomenikih na 
grobiščih talcev. Ni šlo brez stihov Ma-
teja Bora - Vladimirja Pavšiča, vklesa-
nih v kamniti blok:

V tem gorskem svetu,
kjer so v letih zlih
pobijali može, otroke, žene,
je znova mir, 
a dasi je ves tih,
morilce toži in slavi umorjene.

 »  ZB za vrednote NOB Radovljica
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Novembrske novičke iz vrtca
V letošnjem novembru vrtec okrnjeno izvaja svoje po-

slanstvo, saj ga zaradi ukrepov za zaustavitev širjenja koro-
navirusa obiskuje le nekaj otrok, ki potrebujejo nujno var-
stvo.

Kljub temu delo teče dalje in odvijajo se pomembne ak-
tivnosti. Pričeli smo z zamenjavo stare in resnično dotra-
jane ter neustrezne ograje okoli vrtca. Veselimo se nove, 
trajne ograje, ki ustreza vsem standardom. Upamo, da bo na 
odseku, ki poteka tik ob glavni cesti, nova ograja za voznike 
preglednejša in bo tudi na ta način izboljšana varnost otrok 
in odraslih. Dodatna, širša vrata v stranskem delu ograje pa 
bodo ob različnih vzdrževalnih delih omogočala dostop na 
igrišče z manjšimi delovnimi stroji. Doslej to ni bilo mogoče 
in se je moral ves potrebni material ter orodje znositi ročno.

Veseli smo, da nam je letos v dobrem sodelovanju z na-
šim ustanoviteljem, Občino Gorje, uspelo poskrbeti za igri-
šče – odstranila se je visoka smreka, ki je rasla že v stavbo 
in povzročala škodo na objektu. Strokovno so bila obrezana 
in očiščena preostala drevesa na igrišču. Nameščena je bila 
konstrukcija nad peskovnikom, ki nudi ustrezno zasenčitev 
peskovnika. Kot zadnji zunanji projekt še menjava ograje in 
ureditev varnega zapiranja in odpiranja vhodnih vrat. No-
tranjost vrtca pa tudi že kliče po celoviti prenovi, s čimer se 
bomo ukvarjali v prihodnosti in skupaj iskali najboljše reši-
tve.

V novembru smo se pridružili akciji »Mala pozornost za 
veliko veselje«. Gre za zbiranje ročno izdelanih in napisanih 
voščilnic za 21000 starejših, ki živijo v domovih po Sloveni-
ji. K sodelovanju smo povabili tudi starše in otroke, ki vrtca 
trenutno ne obiskujejo. Zbrane voščilnice bomo poslali go-
spe Ani Petrič v Notranje Gorice, ki vodi vseslovensko akcijo. 
Voščilnice bodo poslali 21000 starejšim, ki živijo v domovih 
in centrih za starejše po Sloveniji. Na ta način jim bomo sku-
paj polepšali dan in tudi udejanjali našo prednostno nalogo 
Skrb za sočloveka.

Tretji petek v novembru smo ob zvokih Slakovega Čebe-
larja že deseto leto dan pričeli s tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom. Črni kruh smo namazali z maslom in medom, zra-
ven pa popili skodelico mleka. Dopoldne smo se posladkali 
še z jabolkom. Vsa živila so bila iz lokalne pridelave. 

Poskrbeli smo, da je navkljub nenavadnim časom otro-
kom v vrtcu lepo, zanimivo in igrivo.

 » Meta Šilc, pomočnica ravnateljice
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Prazniki na Bledu

Jutranji krog Osnovne šole Gorje

Na Osnovni šoli Gorje smo si – da šola na daljavo ne po-
stane ena sama daljava – izmislili Jutranji krog. Vsako jutro 
ob 8.15 odpremo vrata virtualne šolske avle za vse učence in 
učitelje ter se preko aplikacije zoom družimo do 8.30. Po ne-
kaj začetnih tehničnih težavah lahko povemo, da se je dobro 
prijelo. Vsako jutranje srečanje je sestavljeno iz treh 5-mi-
nutnih delov: misel dneva (poezija, pregovor, citat), gibanje 
in glasba. V tem šolskem letu poseben poudarek namenjamo 
prednostni nalogi naše šole KULTURA, s podnaslovom Vse 
najboljše, Slovenija.

Ponosni na svojo izvirno idejo smo jo že v prvem tednu 
predstavili MIZŠ in ministrico dr. Simono Kustec povabili, 
da se nam je v petek, 13. 11., pridružila. To zoom druženje 
smo posneli in ga objavili na naši spletni strani. Za video so 
nas prosili tudi na MIZŠ, ki ga bodo kot primer dobre prakse 
delili po svojih kanalih. 

Povezava na našo spletno stran: https://www.osgorje.si/
jutranji-krog-s-posebno-gostjo/

 » Tatjana Pintar in ekipa Jutranji krog OŠ Gorje 

Svetloba z Bleda
V teh temnih časih, ko nas preganjata epidemija in zim-

ska tema, lahko z Bleda svojim najdražjim pošljete kanček 
svetlobe. Sabine Frank z Bohinjske Bele je oblikovala Blej-
sko čajno lučko, ki je, kot pravi  »suvenir, darilo, presene-
čenje, posebnost, umetnost in unikat« . Najbrž najbolj fina 
in majhna blejska silhueta na svetu, ki se pošilja po navadni 
pošti, poštnina pa ni dražja od poštnine za običajno pismo. 
Lučka ponuja spomin na čarobni Bled, ki ostane v srcu oz. 
prebudi željo za obisk nekomu, ki tega bisera še ni obiskal.  

 » RP

Advent v Gorjah
Čas, v katerem smo, skupaj z vsemi ukrepi in omejitvami 

kulturi res ni naklonjen. V Kulturnem društvu Gorje kljub 
temu ne mirujemo. Resda pevski zbor Vivo in OtaAnaBer 
ne nastopata, prav tako ne pripravljamo in ne obiskujemo 
razstav, ker jih ne smemo, tudi narodne noše so lepo zavite 
in pospravljene po omarah ter čakajo, kdaj se bodo pokaza-
le. A vse to nas ne ustavi, da bi se vdali in obstali. Skupaj s 
Turističnim društvom Gorje pripravljamo nekaj posebnega 
… V idiličnem naravnem okolju Poglejske cerkve, do katere 
je speljana čisto nova pot, bomo vsak teden s prižigom ene 
svečke več odštevali do božičnega časa. Radi bi, da nas luč, ki 
se bo videla daleč naokoli, pogreje navznoter in zasije v svoji 
polnosti. Da se malo ustavimo in pozabimo na vse omejitve, 
prepovedi in tegobe. 

Vabljeni, da se sprehodite do Poglejske cerkve ali pa naj 
vam pogled ob večernem sprehodu uide k lučkam, k svetlo-
bi. Naj vam Luč izvabi nasmeh, naj nas pogreje in razsvetli. 
Če pa vam ni dano iti ven, pa nas lahko spremljate na naši 
fejsbuk strani. Tudi župnik Matej je obljubil, da bo vsak te-
den prispeval nekaj misli o pomenu adventa … Tako se lahko 
spomnimo drug na drugega, se družimo v mislih in smo sku-
paj, čeprav v resnici nismo skupaj. Naj nas združi Luč! 

 » Kulturno društvo Gorje

Bled bo kljub težkim časom v adventnem in prazničnem 
času razsvetlilo več tisoč luči. Parki in znamenitosti Bleda 
si bodo vse do treh kraljev nadeli praznično podobo, ki pre-
ganja zimsko temo. Ponovno bo zasvetila največja naravna 
novoletna smreka v Sloveniji, na jezeru ljubezensko kolo, v 
parkih pa nas bodo pozdravile podobe in prizori iz svetopi-
semske zgodbe ob rojstvu Jezusa. Tudi blejsko srce bo dobi-
lo praznično preobleko. 

Poiščite praznični stol, ki bo letos postavljen na novi lo-
kaciji in objavite fotografijo na socialnih omrežjih ter upo-
rabite #lakebled. 

Ob morebitnem ogledu priporočamo spoštovanje vseh 
trenutno veljavnih predpisov NIJZ in ukrepov vlade. 

 » Turizem Bled
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Urejanje poti v Vintgarju na relaciji slap Šum–sv. Katarina
Občina Bled je v oktobru in novembru urejala in sanira-

la pešpot v sotesko Vintgar, in sicer na odseku slap Šum–sv. 
Katarina na Homu. Dela so opravili delavci javnega podjetja 
Infrastruktura Bled.

Turistično društvo Gorje, ki že desetletja upravlja sote-
sko Vintgar, je letos zaradi epidemije uvedlo nov režim obi-
skovanja, in sicer na način, da je možen vstop v sotesko le 
na zgornjem koncu v Podhomu. Obiskovalci se po ogledu so-
teske vračajo na Blejsko Dobravo, po levem bregu Radovne 
po strmih pobočjih Boršta na izhodišče v Podhomu ali pa od 
slapa Šum preko severovzhodnih pobočij Homa na razgle-
dno točko pri cerkvici sv. Katarine ter naprej po pašnikih na 
južnih pobočjih Homa preko Podhomskega roba prav tako 
nazaj na izhodišče oziroma parkirišče pred vhodom v sote-
sko v Podhomu. 

Vse od ureditve soteske Vintgar za ogled, torej od konca 
19. stoletja, je vzhodni konec soteske od slapa Šum s potjo 
povezan s sv. Katarino, pot v bistvu že dobrih 100 let poteka 
po isti trasi. Pot je v krajšem začetnem delu nad slapom Šum 
steza, dalje pa z izjemo prečkanja travnika (100 m) poteka po 
gozdnih prometnicah oziroma vlakah. Pot v glavnem upora-
bljajo domačini, pohodniki in turisti. Dolga je 1.100 m in se 
od slapa Šum do sv. Katarine vzpne za 86 višinskih metrov. 

Občina Bled je na poti izvedla ureditvena, vzdrževalna in 
sanacijska dela, cilj pa je bil tudi jasno urediti usmerjevalno 
signalizacijo, ki bo pomagala predvsem pohodnikom in tu-
ristom.  

Pot je na petih lokacijah dobila nove ograje, ki zagota-
vljajo varnost pohodnikov in hkrati preprečujejo ubiranje 
bližnjic, erozijo ter usmerjanje pohodnikov po pravi poti. 
Ograje so lesene z okroglicami premera 10 cm, z dvema vr-
stama prečnih rant in nosilci na razmaku 2 m ali 4 m. Doda-
tno so izdelali 2 m kovinske ograje ob betonskih stopnicah 
pri brunarici pri slapu Šum.

Pot večinoma poteka po gozdnih vlakah. Odvodnjava-
nje na vlakah ni bilo urejeno, vodna erozija je povzročala 
odnašanje zemljine in manjše zemeljske usade. Posledično 
so tudi pohodniki iskali obhodne steze in s tem povzročali 
dodatno erozijo in nekontrolirano širitev poti. Ustrezno so 
uredili problem odvodnjavanja. Na ravninskem delu poti, 
kjer pogosto zastaja voda, posledično pa se naredijo večje 
luže oz. blato, so nasuli poti v dolžini zastajanja vode, in si-
cer tako, da so na sredini poti teren malenkost dvignili. Izde-
lali so nove lesene stopnice in pragove. 

Pot slap Šum–sv. Katarina na Homu je bila v preteklosti 
označena z različnimi neenotnimi lesenimi smerokazi, del-
no z markacijami, čeprav ne gre za planinsko pot in mesto-
ma celo z napisi na drevju. Označitev je bila nekonsistentna. 
Bled je pred dvema letoma na vseh pohodniških poteh vzpo-
stavil nov enoten sistem označevanja, delno je bil ta sistem 
že postavljen tudi na poti slap Šum–sv. Katarina. Posodobili 
in poenotili so tudi usmerjevalno signalizacijo ter smeroka-
ze ter odstranili stare oznake.

 » Marko Mencinger, Občina Bled 
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Teden otroka na OŠ Antona Janše v Radovljici 
V času tedna otroka, prvi teden v 

oktobru, ko vsi razmišljamo, na kakšen 
način bi otrokom popestrili vsakdan, 
smo učencem ponudili različne aktiv-
nosti: druženje in dogodivščine s skav-
tom, obisk kriznega centra Kresničke, 
glasbene karaoke, glasbeni nastop 
Bineta in Andraža in poučno delovno-
-ustvarjalno  delavnico z gosti iz Gorij, 
ki je poskrbela predvsem za naše oku-
šalne brbončice.

Še posebej smo se razveselili go-
stov, ki so s seboj prinesli dobrote in 
presenečenje, da je delavnica lahko v 
popolnosti oživela. Drugi dan prazno-
vanja tedna otroka so nas tako obiska-
li župan Občine Gorje, Peter Torkar, 
ki je s seboj pripeljal Andreja Lipovca 
in Edvarda Torkarja. Prav vsak izmed 
njih je poskrbel za presenečenje. Žu-
pan je prinesel velik hleb kruha, ki ga je 
spekel v domači kuhinji, in jabolčnik, 
ki mu ga je oče poklonil za naše učen-
ce. Andrej Lipovec je prišel z dvema 
velikima vedroma orehov, ki jih je na-
bral pod domačim orehom na Lazah. 
S seboj je prinesel tudi sveža domača 
jajca, ki smo jih skuhali v šolski kuhinji 
in potem imeli kar nekaj dela, da smo 
jih olupili. Na dedija Andreja je bil še 
posebno ponosen Andraž. Da pa smo 
orehe lahko trli, je poskrbel Edvard 
Torkar. Za vsakega učenca na delavni-
ci in tudi učiteljice je urezal posebne 

lesene podstavke z vdolbino, da nam 
orehi niso bežali po celi avli. Da je 
bilo presenečenje še večje, je bila vsa-
ka deščica vgravirana z imeni in nam 
bodo ostale v trajen spomin. Učenci 
so gostom zapeli, zaigrali in zaplesali 
pesmi, ki ohranjajo ljudsko izročilo. 
Gostje pa so povedali zanimive prigode 
kmečkega življenja od nastanka kruha 
do tega, zakaj narava nekomu nakloni 
tako velike roke kot gospodu Andreju. 

Mi sedaj vemo in še vam, ki to berete, 
povemo: da je lahko hitro nabral toliko 
orehov, da bi lahko spekli več potic. Mi 
smo jih raje pojedli, nekaj pa shranili 
za zimske dni. 

Skupno druženje je bilo tako pri-
jetno, da smo se zmenili, da ga v bli-
žnji prihodnosti ponovimo. Zamenjali 
bomo samo temo, pripomočke in do-
brote. 

 » Janja Urevc  

Miklavž nas bo obiskal!

Blejski nogometni delavci uspešno izvedli »Blejko 2020«

Pridne otroke v začetku decembra 
obišče sveti Miklavž. Tudi virus mu 
tega ne more preprečiti … Pa bo letos 
vseeno malo drugače. Žal se ne bomo 
družili na farovškem skednju, sku-
paj z angelčki in parkeljni. Tokrat bo 
darila pustil pred vsako hišo, kjer bi-
vajo najbolj pridni, zato le pripravite 
prazne košare in cekarčke. Priložite 

lahko tudi kakšno risbico ali pesmico 
za Miklavža. 

Kdaj? Dobrote bo delil v soboto, 
5. decembra, od 18. ure naprej. A brez 
zvestih pomagačev ne gre, Miklavžu 
bodo pomagala dekleta iz Kulturnega 
društva Gorje. Da vrečke ne bodo pra-
zne, pa se gre zahvaliti naši župniji in 
občini …

Torej, starši, prišepnite Miklavžu, 
kdo je bil letos najbolj priden. Da bo 
vedel, kam priti, pokličite na št. 031 
525 361 (Bernarda), vsak dan po 16. 
uri, do 3. decembra.

Miklavž se že veseli, da vas bo obi-
skal, pa vi?

 » Kulturno društvo Gorje

Nogometni klub Bled ima bogato 
tradicijo, v letu 2018 smo praznovali 
80 let delovanja. Pred dnevi so se našli 
še starejši zapiski in očitno je NK Bled 
deloval že leta 1923, kar pomeni, da nas 
kmalu čaka 100. rojstni dan.

Žal smo bili letos po velikih uspe-
hih članske ekipe NK Bled Hirter pri-
morani izstopiti iz 3. SNL. Stroškovno 
žal nismo bili kos čudnim časom. Član-
sko ekipo smo ohranili in z domačimi 
igralci pridno nastopamo v Gorenjski 

nogometni ligi. Smo pa v klubu zelo 
ponosni na dobro delo z najmlajšimi. 
Vsi, ki se gibate v bližini ŠP Bledec, lah-
ko dnevno opazujete številne mlade, ki 
se v prekrasnem okolju in pod budnim 
očesom marljivih trenerjev podijo za 
žogami. V septembru smo uspeli pri-
dobiti dovoljenje NIJZ in organizirali 
tradicionalni turnir za naše najmlajše 
»Blejko 2020«. Ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov je preko trideset 
domačih organizatorjev vrhunsko iz-

vedlo prireditev. Vsem organizator-
jem, navijačem, sponzorjem in  Občini 
Bled pa še enkrat najlepša hvala.

Trenutno seveda počivamo in že 
težko čakamo na ponovno snidenje z 
našimi najmlajšimi. Športni park je do 
nadaljnjega zaprt. Morda se tudi vi od-
ločite in se nam z vašim otrokom pri-
družite (že od starosti štirih let). Vse 
informacije za poizkusni vpis dobite na 
e-naslovu: mir.vovk@gmail.com.

 » Miran Vovk, predsednik NK Bled
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Vabljeni v Kolesarski  
klub Gorje

ŠPORT

Vabimo dekleta in fante, ki bi se radi preizku-
sili v zanimivem in dinamičnem športu, da se 
nam pridružite! 

Kolesarski  klub Gorje
marjan.knaflic@gmail.com

041 774 159
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Zvezde na snegu bodo žarele tudi januarja 2021
Leto 2021 bo za ŠD Gorje praznič-

no, saj bomo praznovali 100-letnico 
delovanja društva. Zato ne bi bilo prav, 
da bi zaradi negotovih razmer naša 
tradicionalna 11. prireditev Zvezde na 
snegu odpadla. Kot veste, športniki ne 
obupamo, ampak se borimo do ciljne 
črte. Zato smo iskali nove možnosti, 
kako pripraviti koncert, ki se ga vedno 
udeleži veliko naših podpornikov. Z ve-
seljem pridete in podprete naše delo z 
mladimi in naša prizadevanja v razvoju 
športa v Gorjah. Odločili smo se, da le-
tos pridemo mi k vam, v vaše domove, 
preko sodobnih komunikacijskih poti. 

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje

Koncert Zvezde na snegu bo. Sodelo-
vanje so potrdili nekateri naši tradici-
onalni gostje, mladi gorjanski talenti 
in seveda presenečenje koncerta. Smo 
pa letos malo pobrskali tudi v svojih 
vrstah in ugotovili, da naši člani nima-
jo samo tekaškega talenta, pač pa poleg 
ostalih tudi glasbene. Le-te vam bodo 
na koncertu tudi predstavili. Seveda bo 
svoj delež prispeval tudi g. Nenad Pili-
povič, ki s svojimi različnimi prispevki 
vedno poskrbi, da izveste najnovejše 
športne rezultate naših članov in tudi 
kakšno zanimivost o zgodovini našega 
društva. Ogled koncerta bo brezplačen. 

Obvestili vas bomo še kje, kako in kdaj 
si boste koncert lahko ogledali. V času 
koncerta bomo zbirali donacije v vre-
dnosti 1 EUR in 5 EUR preko Teleko-
move linije »SVIZEC1« in »SVIZEC5«. 
Torej, zvezde bodo žarele, prižgite jih 
s svojim prispevkom tudi vi. Na ta na-
čin boste podprli naša prizadevanja po 
tem, da otrokom omogočimo čim bolj-
še pogoje za trening, ki poteka tudi v 
teh negotovih časih. Seveda pa izvedba 
teh treningov zahteva vse večje sode-
lovanje staršev in iznajdljivost naših 
trenerjev. 

 » Tomaž Žemva, ŠD Gorje

V zadnjem Gorjancu smo pisali o 
tem, da nas virus še ni prizadel in da 
skupni treningi lepo potekajo. No, to je 
se je kmalu spremenilo. Treningi naj-
mlajših (Nevina in Mihova skupina) 
se izvajajo individualno, vsak posebej, 
ponavadi ob spremstvu staršev. Pri 
Domnovi skupini trening poteka v pa-
rih ali trojicah. Trener v nedeljo pošlje 
okvirni plan, otroci pa morajo poskr-
beti, da ga izvedejo. Vsak po najboljših 
močeh. Vsi ostali trenirajo v okviru 
selekcij ali reprezentanc, tam so ome-
jitve bistveno manjše. Prilagamo slike, 
kako so si mladi športniki popestrili 
treninge brez trenerjev in brez klub-

ŠPORT
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Že 30 let
z vami!

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave

• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim 

razmeram in vladnim ukrepom.

skih prijateljev. Upamo, da ta čas čim hitreje mine in da bo 
spet vse tako, kot mora biti. Prav te dni so na Pokljuki zaradi 
nizkih temperatur začeli z umetnim zasneževanjem … To 
pomeni, da si bomo kmalu nadeli tekaške smuči in zadrsali 
po pokljuških progah!

Hkrati vas vabimo, da se nam v začetku januarja pridru-
žite pri malo drugačnih Zvezdah na snegu, tokrat prek raču-
nalnikov, tablic ali telefonov. Mi se že vneto pripravljamo, da 
bo spet nepozabno!

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje 

ŠPORT, OGLASI
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OGLASI

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.

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca - naslov prodajalca in mesto- 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: 6,5 – 6,0 l/100 km. Emisije CO2: 148 – 136 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih 
delcev: 0,00027- 0,00028g/km. Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen 
postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo 
zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 3.000 € (z DDV) z vključenim popustom, ki velja za Nissan Juke 1.0 117 DCT N-Design 
s kovinsko barvo iz zaloge in bona za zimske pnevmatike v vrednosti 350 € (z DDV) oz. 200 € (z DDV) za opremo Visia. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 31. 12. 2020 oz. do razprodaje zalog. Nissan si 
pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, velja z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške 
garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.  Več na www.nissan.si

+ PRIHRANEK DO 3.000 €*

+ BON ZA ZIMSKE  
 PNEVMATIKE*

+ 7 LET JAMSTVA**

Novi Nissan Juke  
Coupé crossover
s tehnologijo ProPILOT

NISSAN JUKE DEALER AD A5 OKT20 V1.indd   1 06/11/2020   12:09

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca - naslov prodajalca in mesto- 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: 6,5 – 6,0 l/100 km. Emisije CO2: 148 – 136 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih 
delcev: 0,00027- 0,00028g/km. Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen 
postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo 
zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 3.000 € (z DDV) z vključenim popustom, ki velja za Nissan Juke 1.0 117 DCT N-Design 
s kovinsko barvo iz zaloge in bona za zimske pnevmatike v vrednosti 350 € (z DDV) oz. 200 € (z DDV) za opremo Visia. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 31. 12. 2020 oz. do razprodaje zalog. Nissan si 
pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, velja z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške 
garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.  Več na www.nissan.si

+ PRIHRANEK DO 3.000 €*

+ BON ZA ZIMSKE  
 PNEVMATIKE*

+ 7 LET JAMSTVA**

Novi Nissan Juke  
Coupé crossover
s tehnologijo ProPILOT

NISSAN JUKE DEALER AD A5 OKT20 V1.indd   1 06/11/2020   12:09

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.

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

POVE VEČ KOT 1000 BESED!

5,40 
EUR/kos

promocijska cena 
vključuje lampijonček 

(za večje količine popust)

• voščilnica • unikat • darilo • presenečenje • posebnost •

Pošljite unikatno blejsko 
lučko v obliki silhuete v 
običajnem pismu

Z malenkostjo, Blejsko lučko 
prebudite emocije!

Venduta iz visokokakovostnega 
nerjavečega jekla

Za vse, ki ljubijo in pogrešajo 
Bled!

•

•

•

•
Pokažite svojcem, prijateljem 
in poslovnim partnerjem, da 
mislite nanje in jim pošljite
čarobno Blejsko lučko.
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Sabine Frank s.p., 
mail: blejska.cajna.lucka@safrancreation.com, gsm.: +386 40 467 133

Razglednica s priloženo 
blejsko silhueto 

Blejska
čajna lučka
z najbrž najbolj filigransko blejsko silhueto na svetu


