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100 let Športnega društva Gorje
Verjetno ga ni Gorjanca, vsaj upam 

tako, ki mu v zadnjem mesecu na uho 
ne bi prišla novica, da Športno dru-
štvo Gorje letos praznuje 100. rojstni 
dan. Ne poznam prav veliko sloven-
skih športnih organizacij, ki se lahko 
pohvalijo s tako dolgo zgodovino. In 
ravno zato vedno poudarjam, da ŠD 
Gorje ni običajen klub, temveč velika 
družina ljubiteljev športa, rekreacije 
in nasploh zdravega ter veselega ži-
vljenja. Dolgoletni obstoj, tradicija in 
ugled potrjujejo, da je sama receptura 
delovanja društva dobra, zato jo bomo 
še naprej negovali in kot kuharski moj-
stri z občutkom nadgrajevali. 

O sami zgodovini društva je bilo že 
kar nekaj povedanega in napisanega. 
Pred 10 leti smo v društvu izdali alma-
nah, v katerem je zapisanih kar nekaj 
pomembnejših dejstev, ki so se odvile 
skozi bogato preteklost. Jasno pa je, da 
v Gorjah počiva še na stotine nepove-
danih in nenapisanih zgodb, ki še čaka-
jo, da pridejo na svetlo, na papir. Tukaj 
ne bom ponavljal stvari, ki sem jih o 
Športnem društvu Gorje prebral, tudi 
moje poznavanje zgodovine je kapljica 
v morje, vem pa, da skupaj lahko zbe-
remo kar lep pušeljc novih doživetij, 
ki bi si jih ob letošnjem jubileju želeli 
objaviti v nekoliko razširjenem alma-
nahu. Vse vas vabim, da svojo zgodbo, 
svoj delček društvene zgodovine delite 
z nami, da ne bodo ostale na športnih 
površinah, domačih kavčih ali ob go-
stilniških pultih. Moj telefon imate, 
elektronsko pošto tudi, lahko me pa 
kar pocukate za rokav in z veseljem vas 
bom poslušal in kaj zapisal.

Dejavnost društva smo predstavili 
v letošnjem občinskem koledarju, kjer 
smo skušali zajeti vse sekcije in poka-
zati, kaj šport v Gorjah predstavlja in 
kaj nam pomeni. Upamo, da nam bo 
uspelo pripraviti  večjo slovesnost ob 
100-letnici, ki si jo želimo izvesti proti 
koncu leta. Da nam jo le korona ne za-
gode! 

Možno, da mi je bilo že od nekdaj 
usojeno, da bom s štafetno palico vo-
denja društva predajo ali dve tekel tudi 

jaz. Če grem v prispodobo, verjetno bi 
lahko tekel malo hitreje, lahko pa tudi 
veliko počasneje. Za nekoga pa verje-
tno nihče ni dovolj hiter/dober. Za-
dnja leta sem večji del pozornosti spet 
usmeril v tek na smučeh in biatlon. 
Zaradi otrok, seveda. Trudimo se vzdr-
ževati kar najvišji nivo delovanja, saj 
le tako lahko omogočamo Svizcem, da 
napredujejo in dosegajo dobre rezulta-
te. Uspešnost danes pogojujejo prila-
godljivost, inovativnost, iznajdljivost, 
pripadnost, požrtvovalnost in še in še. 
Vse te stvari smo pokazali z izvedbo 
letošnjih spletnih Zvezd, v to sem pre-
pričan. Naš dobrodelni koncert, ki ga 
vsi dobro poznate, je od ekipe zahteval 
precej več časa, predanosti in potrpe-
žljivosti. Kdor ga še ni videl, si ga lahko 
pogleda na Youtube kanalu Športnega 

društva Gorje. Za nas je bil to izziv, ki 
se ga nismo ustrašili. V teh čudnih ča-
sih nam je uspelo izvesti prireditev in 
ohraniti tradicijo, ki jo je zelo težko 
obdržati in srhljivo lahko prekiniti. 
Dokazali smo, da smo vsestranski in da 
se ne bojimo novih izzivov. Uigran vo-
diteljski par nas je spretno vodil skozi 
glasbene nastope mladih Svizcev, vo-
kalne skupine Lip Bled, Gorjanskih or-
lov, Ane Skumvač in Tanje Žagar, lahko 
smo uživali tudi v plesnem nastopu 
Maruše in Alje. Vmes so bili predsta-
vljeni še vsi športni uspehi preteklega 
leta, nagovorilo pa nas je tudi nekaj 
posebnih gostov. Za piko na i pa smo 
pripravili par kratkočasnih in zabav-
nih filmčkov, kjer se predstavijo repre-
zentanti, vodstvo s trenerji in vsi ostali 

Nadljevanje na str. 2
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OBČINSKE NOVICE, AKTUALNO

Spoštovane Občanke  
in Občani,

stare koledarje smo zamenjali 
z novimi in pravkar bomo obrnili 
že prvi list na mesec februar. Tudi 
v teh posebnih časih hitro mine 
dan, mine teden in mine mesec. 
Naj hitro mine tudi epidemija, ki 
je naša življenja postavila na glavo. 
Želim, da bomo v letu 2021 res lah-

kotneje zadihali in ohranili nasmehe ter optimizem. Vem, 
da v takšnem razmišljanju nisem sam in zato je upanje še 
večje. Voljo, entuziazem in neomejeno energijo je pokazalo 
Športno društvo Gorje, ki je tradicionalen koncert »Zvezde 
na snegu« letos izvedlo v spletni različici. Pohvale vsem so-
delujočim in vpletenim. Z našim, gorjanskim športom pove-
zan dogodek nas čaka tudi v februarju, ko Pokljuka gosti naj-
boljše svetovne biatlonke in biatlonce. Kako ponosni smo, 
ker bosta med njimi naša Nika in Miha. Na domačem kavču 
bomo zanju stiskali pesti. Naslednje leto pa spet v živo, ker 
čez pristen osebni stik ga ni.  

Prihajajoči februar je mesec v znamenju kulture. Tudi 
tradicijo proslave ob kulturnem prazniku bomo letos izvedli 
v spletni obliki. V sodelovanju z Javnim skladom za kultur-
ne dejavnosti vas na tem mestu toplo vabim, da si na predve-
čer praznika ogledate spletni kulturni dogodek na Youtube 
kanalu. Več o dogodku si preberite v nadaljevanju branja 
tokratnega izvoda. 

Lepa beseda lepo mesto najde. 
Zavedati se moramo, da z besedo človeka lahko močno 

prizadenemo, lahko pa z besedo nežno pobožamo. Naša od-
ločitev je, katere besede bomo uporabili in kakšen ton jim 
bomo dali. Naj naše besede sklepajo prijateljstva in lepšajo 
naš in sogovornikov dan.

Želim, da bi znali v srcu ohraniti in spoštovati kulturo, je-
zik in zgodovino slovenskega naroda. Iskrene čestitke vsem 
ob slovenskem kulturnem prazniku.

»Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat dan,
ko, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
ko rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak! …« 

France Prešeren, Zdravljica
 » Vaš župan Peter Torkar

Naslednja številka Gorjanca izide 25. februarja,  
prispevke na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do  
17. februarja.

Hitri testi v Gorjah

V Gorjah so že dvakrat organizirali brezplačno hitro testiranje 
občank in občanov. 

Javni razpis za področje  
financiranje športa

Občinska uprava Občine Gorje obvešča, da je bil v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 3/2021 z dne 22. 1. 
2021, in na spletni strani Občine Gorje na naslovu www.
gorje.si – zavihek OBVESTILA IN OBJAVE objavljen 
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE 
PROGRAMA ALI PODROČJA LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI GORJE ZA LETO 2021.

Rok za oddajo vlog na Občino Gorje je petek, 5. 3. 
2021, do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo 
tudi v sprejemni pisarni Občine Gorje.

 » Občinska uprava Občine Gorje

tekmovalci. Da, spletna različica Zvezd je bila svojevrsten 
izziv! Zares pa upamo, da se naslednje leto spet zberemo v 
telovadnici gorjanske šole.

Hvala vsem, ki spoštujete naš trud, prostovoljno delo in 
se z nami veselite uspehov. Spremljajte našo dejavnost tudi 
v letošnjem jubilejnem letu.

 » Gregor Repe, predsednik  
Športnega društva Gorje 

Nadljevanje iz str. 1

Občinski svet o javnem interesu za  
vlečnice na Zatrniku

Kot je bilo razbrati iz razprave na decembrski seji občin-
skega sveta, se ta predvsem boji, da bi Občina Gorje zaradi 
morebitne izgube pri obratovanju smučišča morala nositi 
finančne posledice. V izjavi za javnost je Občina Gorje za-
pisala: »Občinski svet občine Gorje je na decembrski seji 
odločal o javnem interesu za načrtovane vlečnice Hotunjski 
vrh, Plana 1, Plana 2 in Zatrnik. Glede na izid glasovanja, 4 za 
in 7 proti, javni interes ni bil izkazan. Odločitev dela občin-
skega sveta, ki je bil proti, temelji na nezaupanju vlagatelju, 
torej družbi RTC Zatrnik d.o.o.. Predložena obširna doku-

mentacija ni razjasnila vseh svetniških vprašanj in dilem. 
Zagotavljanje, da občina s koncesijskim razmerjem ne bo 
imela finančnih posledic, dela občinskega sveta ni prepriča-
lo. Bojijo se izčrpavanja občinskega proračuna, kot je bilo to 
v nekaterih primerih slovenskih smučišč že izkazano. Kon-
cesijsko razmerje določa pravice in dolžnosti koncedenta in 
koncesionarja in naj bi bilo zgrajeno na partnerskem odno-
su. Osnova za podporo projektu obujanja smučišča Zatrnik 
je torej zaupanje.«

 » Romana Purkart
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Cepljenje proti koronavirusni bolezni covid-19 na Bledu
Pandemija covid-19 je povsem 

ohromila življenje državljanov in nas 
prikrajšala za mnoge svoboščine, ki 
smo jih bili navajeni v našem življenju.

Vsi ukrepi samozaščite in ukrepi 
omejevanja svoboščin niso uspeli usta-
viti virusa, vse upanje tako stavimo na 
cepljenje, da pa bi bilo cepljenje uspe-
šno za vse prebivalstvo in bi zaustavili 
pohod virusa, moramo precepiti vsaj 
60 do 70 % populacije.

Zdravstveni delavci ZD Bled, ki s 
svojim delom pokrivamo občini Bled 
in Gorje, smo se, razen tistih, ki so co-
vid-19 preboleli, že cepili, ravno tako 
zaposleni v lekarni, zobozdravniki in 
koncesionarji. 

Po prvi dozi cepiva, ki smo ga pre-
jeli 7. januarja 2021, nismo imeli no-
benih neželenih učinkov, nekateri so 
poročali o občutjih, podobnih po ce-
pljenju proti gripi. 

S cepljenjem občank in občanov, 
starejših od 80 let, smo začeli 14. in 15. 
januarja 2021, ko je vsak zdravnik, gle-
de na to, koliko pacientov ima, pozval 
prvih deset, naj se cepljenja udeležijo. 
Vsak teden bomo pozvali podobno šte-
vilo pacientov, dokler ne bomo po pa-
dajoči starostni lestvici cepili vse ljudi, 
ki so starejši od 60 let. Cepivo, s kate-
rim cepimo, je znamke Pfizer Bion-

tech, ki deluje na RNA-osnovi in zah-
teva drugi odmerek po treh tednih. Že 
po prvem cepljenju naj bi cepivo po de-
setih dneh pacienta že varovalo, teden 
dni po drugi dozi cepiva pa cepljenje 
praktično zagotavlja popolno zaščito. 

Paciente, ki so nepokretni, bomo 
cepili na domu, vendar z drugim ce-
pivom, cepivom Moderne. To cepivo 
ni občutljivo na tresljaje in transport. 
Tudi to cepivo deluje na RNA-osno-
vi. Pri tem cepljenju je drug odmerek 
potreben po enem mesecu. Število 
odmerkov tega cepiva je omejeno. Pa-
ciente bomo o cepljenju pravočasno 
obvestili. Cepili naj bi že v januarju.

Pacienti, ki so zdravi in mlajši od 
60 let, bodo na vrsto prišli spomladi, 
predvidoma jih bomo cepili s cepivom 
proizvajalca AstraZeneca, za katerega 
se država še dogovarja. 

Pacienti, ki so že preboleli covid-19, 
se lahko cepijo šele šest mesecev po 
preboleli bolezni. Otrok do 16. leta ne 
cepimo.

Pacienti, starejši od 60 let, se za ce-
pljenje lahko prijavite v Zdravstvenem 
domu Bled – osebno na recepciji ali 
po telefonu 04 575 4000, nato boste o 
datumu cepljenja obveščeni. Mlajši od 
60 let se ravno tako prijavite, s tem da 
boste cepljeni kasneje, najverjetneje 

spomladi. Cepljenje zdravstveni de-
lavci svetujemo vsem občanom in ob-
čankam. S cepljenjem bomo zavarovali 
sebe, svoje otroke in vnuke. Cepimo se 
za danes in boljši jutri. Skupaj zmore-
mo!

 » mag. Leopold Zonik, direktor  
Zdravstvenega doma Bled

Tik pred prazniki je na pobudo direktorja mag. Leopolda Zonika zaposlene v blejskem zdravstvenem domu obiskal Tomaž Hribar iz zased-
be Gašperji, ki so lani praznovali 40-letnico delovanja. Lani bi na Bledu morali imeti velik jubilejni koncert, ki pa ga je odnesla epidemija. 
Nekaj skladb je zaposlenim  popestrilo stresne dni … 



Gorjanc

4

AKTUALNO

Danes so jogurtovi lončki samo problem

Kaj se zgodi s stvarmi, ko te postanejo odpadek? So sme-
ti še dober posel? Kako je na odpadke vplivala epidemija? O 
tem sem se pogovarjala z direktorjem javnega podjetja In-
frastruktura Bled, mag. Janezom Resmanom in vodjem ko-
munelne infrastrukture  Štefanom Korošcem.
Ali živimo preko svojih zmožnosti?

Janez Resman: Prav gotovo. Vsak odpadek, ki ga povzro-
čimo, na koncu nekje pristane. V tem trenutku se pri nas 
ukvarjamo z marsikaterim problemom oddaje teh odpadkov, 
naj si bodo to sveče, hladilniki ali biološki odpadki. Povsod 
so težave. Odpadkov nihče noče. Na dolgi rok se bosta seveda 
morala tako potrošnik kot ponudnik obnašati drugače. Svet 
se bo moral spremeniti. Počasi bomo morali priti do tega, da 
bo trajnostne, vračljive embalaže več, kot jo imamo danes. 
Edini dober odpadek je tisti, ki sploh ne nastane.
To se zelo lepo sliši, mislim, da bi bila večina ljudi na papirju 
tudi pripravljena podpisati, da se bo tako vedla. Ko pa smo v 
trgovini, je stvar drugačna, kajne?

Štefan Korošec: Vsekakor bo treba spremeniti miselnost, 
kar se tega tiče, čez noč ne bo šlo. Potrebnih bo nekaj let, da 
se začnemo navajati na določene stvari. Nekaj se že premika 
– veliko ljudi gre v trgovino s svojo vrečko, pa s svojo embala-
žo za zelenjavo in sadje, zdi se mi, da je to pomemben korak 
naprej. Zavedati se je treba, da konec koncev v trgovini poleg 
izdelka plačamo tudi za vso embalažo, v katero je ta izdelek 
pakiran. In v nadaljevanju –ko torej v trgovini nekaj kupimo, 
povzročimo odpadek, ga oddamo v zabojnik in spet plačamo, 
da se potem s tem odpadkom nekaj zgodi. 

Janez Resman: Primer piva: Še vedno lahko v trgovini 
kupimo pivo v steklenicah, vendar nam trgovci in proizva-
jalci seveda ponujajo cenejše pivo v pločevinkah. Sami smo 
se polenili, saj lažje zagrabiš šestorček v pločevinkah kot pa 
da menjaš steklenice. Kljub vsemu pa vsak z majhnim ko-
rakom lahko naredi nekaj, kar je v resnici pomembno. Eno 
samo pločevinko moramo pri nas na komunali obrniti vsaj 
trikrat, preden jo oddamo. Vprašanje je, kdaj bo ta pločevin-
ka pretopljena v nov produkt. Vsak majhen korak šteje in 
vsak ga lahko naredi.

Najbolj zloglasni odpadki so v tem trenutku nagrobne sve-
če. Kakšna je pot nagrobne sveče od trenutka, ko jo pobere-
te v zabojniku na pokopališču?

Štefan Korošec: Pot nagrobne sveče je zamegljena, dol-
ga. Ko jih poberemo iz zabojnikov na pokopališču, jih odpe-
ljemo v naš zbirni center, kjer jih začasno skladiščimo. Ko 
imamo dovoljšno količino, minimalno 30 kubičnih metrov, 
naročimo odvoz. Po sveče pridejo družbe, ki so pooblašče-
ne za ravnanje s svečami. Le-te od proizvajalcev sveč dobijo 
določena finančna sredstva, ki jih potrebujejo za dokončno 
razgradnjo. V trenutku, ko sveče oddamo prevzemniku, se 
sledi za nas izgubijo. Vidimo pa, da je sveč še vedno preveč. 
Predelovalec sveč je na primer na Jesenicah, proizvodnja li-
nija za predelavo je izjemno zasedena, pred samim obratom 
je ogromen kup sveč, ki čaka na predelavo. Predelovalcev je 
premalo. Podobno se je obetalo glede predelave nevarnih 
odpadkov – ko je Kemisu grozilo, da ga bodo zaprli, smo bili 
vsi zelo prestrašeni, saj nihče ni vedel, kaj se bo z nevarni-
mi odpadki zares zgodilo. Če sveče ležijo na deponiji nekaj 
časa to kakšnega posebnega vpliva na okolje nima, nevarni 
odpadki pa so seveda povsem druga zgodba. 
Občini Bled in Gorje sta že vrsto let članici projekta Zero 
Waste oziroma Družba brez odpadkov, na družabnih 
omrežjih obstajajo skupine, kot je npr. Za dom brez odpad-
kov in podobno – zdi se, da se tega problema vse bolj zave-
damo, ampak življenje teče tako hitro, da pogosto nimamo 
časa za spremembe… 

Janez Resman: Recimo še 40 ali 50 let nazaj je bilo ži-
vljenje pri nas popolnoma drugačno. Vsak jogurtov lonček 
je dobil vsaj še eno funkcijo – kot posodica za podtaknjence 
ali kaj podobnega. Danes so seveda ti jogurtovi lončki samo 
problem. In to velik problem. Vsako leto preko poletja zbe-
remo 100 ali 200 ton odpadne embalaže, ki jo težko oddamo 
naprej, saj je sistem odpadne embalaže ne samo pri nas, pač 
pa tudi v Evropi in svetu porušen. Leta 2018 je Kitajska pre-
nehala uvažati odpadke in od takrat naprej so veliki proble-
mi z oddajo embalaže. Zahodni način življenja nas je pripe-
ljal do tega, da so majhne trgovine po vaseh, ki so bile nekdaj 
jedro nakupov, zaprle svoja vrata, na robu mest pa so zrasli 
ogromni nakupovalni centri. Ti nas pozdravijo s stolitrskim 
vozičkom, kamor zmečemo vse, tudi tisto, česar v resnici 
ne potrebujemo. Navadno niti ne razmišljamo, ali nekaj res 
potrebujemo ali ne. Velika večina nas nakupuje impulziv-
no. Vsak, ki stopi v trgovino in izbere izdelek, bi se najprej 
moral vprašati, kaj bo z odpadkom. Zato bomo v bližnji pri-
hodnosti, še v tem letu, v pokritem delu Tržnice Bled odprli 
trgovino brez embalaže. Kupci bodo prišli s svojo embalažo 
po pralni prašek, moko, makarone, milo… . To je ena izmed 
rešitev. Po drugi strani pa so položnice za ravnanje z odpadki 
vsako leto višje, ker drugače ne more biti. Še pred nekaj leti 
smo za tono papirja dobili 50 ali 60 evrov, konec lanskega 
leta nič ali minimalno. Usmeritev na lokalno, nakupi na lo-
kalnih tržnicah, kjer je embalaže manj, nakupi neposredno 
pri kmetu in podobno, to so koraki, ki so pred nami. Na ko-
munali zbiramo preko 35 različnih vrst odpadkov.
Kako se pa koronavirus pozna na odpadkih? V prvem valu 
pomladi smo opazili, da je bil zrak čistejši.

Štefan Korošec: Če Bled ne bi bil tako izrazita turistič-
na občina na količino zbranih odpadkov epidemija mogoče 
sploh ne bi imela kakšnega zares velikega vpliva. Turistična 
dejavnost je bolj ali manj zaprta, glavnina dogajanja je pre-



Gorjanc

5

AKTUALNO, DOGAJANJA

stavljena na gospodinjstva. Tam ljudje delajo od doma, otro-
ci so doma, treba je skuhati več obrokov – vse to se na koncu 
pozna tako pri porabi vode kot pri odpadkih. Na Bledu go-
spodarska dejavnost ustvari približno polovico odpadkov, 
prav tako je s porabo vode. Prvi podatki za leto 2020 kažejo, 
da je bila poraba vode za več kot 20% nižja od leta 2019, kljub 
temu, da so jo gospodinjstva porabila nekoliko več. Dejstvo 
je tudi, da gospodinjstva odpadke ločujejo bolje, kot to poč-
ne gospodarstvo, zato so bile v letu 2020 frakcije bolj čiste. 
Seveda, če govorimo o zabojnikih, ki jih imajo gospodinjstva 
doma. Povsem drugače je na ekoloških otokih, ki kljub dnev-
nemu praznjenju cvetijo, v zabojnikih pa se pojavljajo vse 
vrste odpadkov. Ekološki otoki so obraz občanov. Zaprta je 
večina dejavnosti, zaprte so občinske meje. Kdo torej upo-
rablja ekološke otoke? Občani. Manj pobranih odpadkov na 
strani gospodarstva pomeni manj prihodkov za opravljanje 
javne službe ravnanja z odpadki, zato smo morali dvigniti 
cene. Zbrane količine osnovnih frakcij odpadkov v letu 2020 
so manjše. Milijona nočitev pač ni bilo.  
Kako draga pa je komunalna dejavnost? Oprema, ljudje…
vse to verjetno ni poceni, kajne? 

Janez Resman: Tako je, ni poceni. Že samo en sodoben 
kamion lahko stane 200.000 evrov in več, vzdrževanje pa je 
med 20.000 in 30.000 evrov na leto na en sam kamion. Naši 
stroji so precej obremenjeni, vsi gibljivi deli, hidravlika – 

to potrebuje stalno vzdrževanje. Okoli 24.000 evrov damo 
samo za gorivo, potem so tu še plače delavcem. Ko na koncu 
stroške seštejemo, teh seveda ni malo. V zadnjem času nas je 
zelo prizadelo to, da se je sekundarni trg odpadkov porušil. 
Še v preteklih letih smo za precej odpadkov lahko oddajali 
brezplačno, sedaj moramo plačati mi, da jih sploh kdo pre-
vzame. Tudi stroški skladiščenja, pretovarjanja, prevozov, 
manipulacije odpadkov naraščajo. Manipulativni stroški 
naraščajo – pri nas je ena oseba zaposlena izključno zato, da 
ločeno zbrane frakcije pravilo oddamo. 

Štefan Korošec: Strošek za navaden 120 litrski zabojnik, 
ki ga imajo gospodinjstva, je približno 14 evrov na mesec. 
Cena se lahko zdi visoka, vendar za teh 14 evrov pridemo 
dvakrat mesečno po mešano embalažo in dvakrat mesečno 
po mešane odpadke, enkrat na mesec po papir, hodimo po 
kosovni in zeleni odpad, vsako gospodinjstvo dobi 100 bio-
razgradljivih vrečk, v zbirnem centru sprejemamo gradbene 
odpadke, enkrat letno posebej zbiramo nevarne odpadke, 
operemo zabojnike, vsak dan čistimo eko otoke, zbirni cen-
ter je odprt 12 ur na dan…strošek je primerljiv s sosednjimi 
občinami in pod slovenskim povprečjem. Za našo ceno se 
trudimo zagotavljati res širok nabor storitev. Ko se bo turi-
stično gospodarstvo pobralo, se bodo gospodinjstvom cene 
lahko znižale. Tako to je.

 » Romana Purkart

Čudovite živali potrebujejo pomoč 
Biologinja Nika Leben je v zadnjih petnajstih letih po-

svetila posebno skrb eksotičnim živalim. Rešene in najdene 
živali so pri njej našle svoje novo zatočišče, v katerem je da-
nes že več kot 250 živali. Med njenimi živalmi tako najdemo 
anakondo, zelene legvane, burmanske, kraljeve in kratko-
repe pitone, kajmana očalarja, ameriške gože, orjaško kra-
stačo, številne vrste orjaških ptičjih pajkov ter paličnjakov. 
Tu so še bradate agame, tepih pitoni, udavi ter še kar nekaj 
drugih vrst kač in kuščarjev, pa žabe, škorpijoni in nekaj pri-
srčnih puhastih kepic – činčile, hrčki in kunci.

Rešene in najdene eksotične živali so na Bledu našle svo-
jevrstno zavetišče. Nika Leben predano skrbi za to, da imajo 
dovolj hrane, vode in primerno temperaturo. Če je potreb-
no, tudi zdravila in veterinarsko oskrbo. 

Za vse požrtvovalno skrbi Nika Leben s pomočjo prosto-
voljcev. Preživetje pa je v teh časih težavno, saj je treba po-
skrbeti za ogromno živali. Zavetišče deluje in živi izključno 
od vstopnin in prispevkov z delavnic. 

Eksotične živali se na človeka manj navežejo, vedo in ču-
tijo pa, katere skrbne roke skrbijo zanje. Vsaka od njih ima 
svojo, prav posebno zgodbo.

Desetletni zeleni legvan Lenny vsakega obiskovalca poz-
dravi s kimanjem, kajman očalar Karli obožuje krtačenje 
hrbta. Bradata agama Orson je po besedah biologinje Nike 
Leben pravi mucek med kuščarji. Tu so še azijska podganari-
ca Miu Mao, ki ji zaradi značilne bele lise čez oči pravijo tudi 
beauty snake, trije rdeči ameriški goži Snow, Survivor in Jor 
ter sivi žako Žak. Ta svojo naklonjenost kaže le moškim obi-
skovalcem. Če se z Niko Leben sprehodite po razstavi, vam 
o vsaki živali razkrije svojevrstno zgodbo. S svojim znanjem 
in ljubeznijo do eksotičnih živali želi izobraziti ljudi in jim 
pomagati premagati strah in predsodke pred temi živalmi. 

Epidemija koronavirusa je globoko posegla v finančna 
sredstva zavetišča. Razstava Čudovite živali na Bledu je bila 
za obiskovalce zaprta večji del lanskega leta, njena vrata pa 
ostajajo zaprta tudi letos. Tudi izvedba različnih delavnic o 
eksotičnih živalih v šolah ni več mogoča. Dva edina vira fi-

nanciranja zavetišča sta tako povsem presahnila. Zato so se 
odločili, da vse ljubitelje živali nagovorijo in povabijo k do-
niranju finančnih sredstev, ki jih bodo namenili za dva večja 
akvaterarija, ki ju potrebujeta tako krokodil Karli kot ana-
konda Anabel, več dodatnih manjših terarijev, saj so živali 
sedaj združene v skupnih bivališčih, ter za hrano in oskrbo 
živali. Vsi, ki bi želeli finančno pomagati, lahko svojo dona-
cijo nakažejo na: Društvo Čudovite živali, Senožeti 42, Spo-
dnja Besnica, 4201 Zgornja Besnica, SI56 6100 0002 5092 
598, Delavska hranilnica Kranj.

Sredstva bodo od 1. 2. 2021 zbirali tudi prek SMS-sporo-
čil na telefonski številki 1919 z geslom anakonda5, so sporo-
čili iz društva.

 » RP
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Projekt LIFE Lynx in doselitev risov na Gorenjsko
Projekt LIFE Lynx poteka že četrto leto, njegov glavni 

cilj pa je reševanje dinarsko JV-alpske populacije risa pred 
izumrtjem. Če se ozremo v zgodovino, lahko ugotovimo, da 
je ris zaradi različnih dejavnikov na območju Slovenije izu-
mrl v začetku 20. stoletja. Današnji projekt je nadaljevanje 
uspešne zgodbe, ko so lovci in gozdarji leta 1973 v Slovenijo 
iz slovaškega dela Karpatov preselili 6 risov. Takratna nase-
litev je bila v začetku izjemno uspešna, po nekaj desetletjih 
pa je številčnost populacije začela močno upadati. Glavni ra-
zlog za to je parjenje v sorodstvu.

Risom v Sloveniji bomo pomagali preživeti tako, da bomo 
pripeljali nove živali iz romunskih in slovaških Karpatov. Za 
dolgoročen obstoj in povezanost s sosednjimi populacija-
mi bomo rise doselili tudi na Gorenjsko. V prvih treh letih 
projekta smo doselili že sedem risov, štirje so bili izpuščeni 
v slovenskem, trije pa v hrvaškem delu Dinaridov. Gibanje 
vseh doseljenih risov spremljamo s telemetričnimi ovrat-
nicami, za Gorenjsko pa je najbolj zanimiva pot risa Maksa. 
Maks izvira iz slovaških Karpatov, izpuščen pa je bil junija 
2020 iz prilagoditvene obore v Lovišču s posebnim name-
nom Jelen (LPN Jelen) na območju Snežnika. Najprej se je 
nekaj časa zadrževal na območju Notranjske, potem pa mu 
je uspelo prečkati avtocesto Ljubljana–Koper. Svojo pot je 
nadaljeval na severozahod Slovenije, trenutno pa se nahaja 
na območju Triglavskega narodnega parka. Podatki Makso-
vega gibanja zaenkrat ne nakazujejo na to, da bi se že ustalil 
in ustvaril teritorij. 

Karta gibanja risa Maksa od izpusta na območju Notranjske pa 
vse do zadnjih lokacij gibanja na Gorenjskem.

Ris Maks ob izpustu iz prilagoditvene obore.

Prilagoditvena obora na območju Triglavskega narodnega parka.

Doseljevanje risov skupaj s Triglavskim narodnim parkom in 
Lovsko družino Nomenj - Gorjuše

V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom in Lovsko 
družino (LD) Nomenj - Gorjuše v letošnjem letu načrtujemo 
doseljevanje risov iz Karpatov na območje Alp v Sloveniji. Z 
vključitvijo petih risov na to območje želimo ustvariti pove-
zavo med dinarsko (Slovenija, Hrvaška) in alpsko populacijo 
risov  (Švica, Avstrija, Italija) in s tem omogočiti dolgoročen 
obstoj risov tudi v Alpah. Zaradi nepredvidljivosti odlovov 
risov v državah izvora (Slovaška in Romunija) ali morebi-
tnih izgub že doseljenih živali se lahko doseljevanje podaljša 
tudi na več let, in sicer vse do leta 2024.

Vsakega od petih doseljenih risov bomo sprva namestili 
v že pripravljene prilagoditvene obore, opremili s teleme-
trično ovratnico ter ga po izpustu spremljali pri vključeva-
nju v novo naravno okolje. V primeru, da se ris ne bi vključil 
v novo okolje (npr. bo zapustil alpsko območje) ali se bo z 
njim zgodilo kaj nepredvidljivega (npr. smrt zaradi povoza), 
bomo ta osebek poskusili nadomestiti z novim.
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Prilagoditvena obora na območju lovišča Lovske družine Nomenj 
- Gorjuše.

Priprave na doselitve risov potekajo že od začetka traja-
nja projekta. Najprej smo začeli s predstavitvami projekta 
ter sestanki z zainteresiranimi upravljavci. Za tem smo pri-
dobili vsa potrebna dovoljenja ter postavili 2 prilagoditveni 
obori na Pokljuki ter Jelovici. Z lovci smo tedensko v stiku,  
priprave na prihod pa se bodo začele po tem, ko bodo živali 
odlovljene in pripravljene na doselitev. Takrat bo potrebno 
še enkrat pregledati stanje obor, urediti okolico ter zago-
toviti potrebno hrano. Rise v obori bodo hranili in dnevno 
preverjali lovci, potrebno pa bo preprečiti tudi nezaželene 
obiske ljudi ter s tem vznemirjanje risov. Lovci bodo z nami 
sodelovali tudi pri spremljanju risov po izpustih ter mnogih 
drugih projektnih aktivnostih.

Lokalne posvetovalne skupine in Mladi varuhi risa
Pri projektu se zavedamo, da je za ohranitev risov po-

membno sodelovanje s predstavniki lokalnih skupnosti ter 
lovci, zato bomo javnost redno obveščali o izvajanju projek-
tnih aktivnosti na območju širše lokalne skupnosti. Glavni 
način obveščanja bodo lokalne posvetovalne skupine (LPS), 
kamor k sodelovanju vabimo vse zainteresirane prebivalce. 
Z vključitvijo v LPS lahko predstavite svoje ideje o  lokalnih 
priložnostih in potrebah, povezanih s projektom. Tako lah-
ko tudi pomembno prispevate k učinkovitejšemu izvajanju 
projekta ter boljši vpetosti ukrepov v lokalno okolje. LPS 
smo do sedaj organizirali v lokalnih skupnostih iz primor-
ske, notranjske in kočevske regije, 27. januarja pa je poteka-
lo prvo srečanje gorenjske in severnoprimorske lokalne po-
svetovalne skupine. Vsi zainteresirani nam lahko pišete tudi 
na naš mail (life.lynx.eu@gmail.com) ali na naš FB-profil.

Prek programa Mladi varuhi risa sodelujemo z deve-
timi šolami po Sloveniji, med njimi z Gimnazijo Franceta 
Prešerna v Kranju, OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, OŠ 
Mojstrana in OŠ Koroška Bela na Jesenicah. Na vsaki od teh 
šol bomo imeli delavnico ter terenski dan na temo ekologije 
in varstva risa, program pa smo skupaj z zaposlenimi prila-
godili vsaki šoli posebej tako, da so lahko vanj vključile tudi 
svoje druge šolske aktivnosti.

Doseljevanje risov v Slovenijo in na Hrvaško je zgodo-
vinski dogodek, kjer naravi vračamo enega izmed ključnih 
elementov, ki skrbi za zdrav ekosistem. Tako kot daljnega 
leta 1973 imajo tudi tokrat pomembno vlogo pri preselitvah 
risov lovci, s svojo naravovarstveno naravnanostjo ter spre-
jemanjem te vrste kot pomembnega dela ekosistema.

Peter Benedik, starešina LD Nomenj - Gorjuše: “Za so-
delovanje s projektom LIFE Lynx smo se odločili, ker je bil 
ris v našem lovišču v preteklosti že prisoten. V zadnjem de-
setletju smo beležili kar nekaj opažanj, zadnji trdni podatek 
o prisotnosti te vrste pa je iz leta 2014, ko se je zgodil povoz 
risa na območju našega lovišča. Zavedati se moramo, da smo 
lovci naravovarstveniki, ki smo risa v Slovenijo ponovno 
naselili, sedaj pa imamo priložnost, da tej vrsti pomagamo 
še enkrat. S tem bomo pridobili tudi nova znanja o tej vrsti. 
Med lovci vlada strah, kaj bo z vrstami, ki jih pleni ris (sr-
njad, gams, muflon), sam pa sem mnenja, da ima veliko večji 
vpliv na divjad človek kot ris.” 

Miha Marolt, Triglavski narodni park: “Javni zavod Tri-
glavski narodni park je z velikim veseljem in odgovornostjo 
sprejel povabilo k sodelovanju v projektu LIFE Lynx. Med 
temeljne naloge narodnega parka sodi skrb za ohranjanje 
ekosistemov, naravnih procesov, naravnih vrednot, pestro-
sti živalskih in rastlinskih vrst. Ris je velika zver, ki s svojo 
prisotnostjo v naravi kaže na njeno izjemno ohranjenost. 
Žal je ris za nekaj let iz narodnega parka izginil. Ob 40-le-
tnici Triglavskega narodnega parka mu bomo za darilo vrnili 
nekaj, kar mu je človek v preteklosti vzel. Z doselitvijo risa 
v parku ponovno vzpostavljamo neokrnjen naravni ekosis-
tem in hkrati prevzemamo odgovornost, da risa nikoli več ne 
izgubimo iz naše prečudovite narave.” 

Več informacij o projektu lahko dobi-
te tudi na spletni strani www.lifelynx.
eu  ter na LIFE Lynx Facebook in In-
stagram profilu.  V mednarodnem pro-
jektu sodelujejo slovenski partnerji: 
Zavod za gozdove Slovenije, Lovska 
zveza, Univerza v Ljubljani in Zavod 
RS za varstvo narave. 

 » Aleš Pičulin, Manca Velkavrh, Urša Fležar, Maja Sever, Jernej 
Javornik, Matej Bartol, Bojana Lavrič, Rok Černe

Hvaležnost zbudi veselje
Osmega novembra smo praznovali zahvalno nedeljo. To 

je praznik, ko se Bogu zahvalimo ne le za pridelke, pač pa 
tudi za družino, vero, mir, domovino, dom, nova spoznanja, 
za vse, kar smo in kar imamo. Običajno to naredimo z mašo, 
h kateri pa letos zaradi epidemije nismo mogli iti v domačo 
cerkev. Spremljali smo jo kar po televiziji, radiu ali družbe-
nih omrežjih ter se v osebni molitvi zahvalili za vse, kar nam 
je podarjeno, tudi po mnogih ljudeh iz naše skupnosti. Kljub 
temu pa ni manjkal simbolično okrašen oltar v naši farni 
cerkvi. 

Med nami se je porodila želja, da praznik hvaležnosti 
obeležimo še na drugačen način. Spomnili smo se ostarelih 
in bolnih, ki med nas prinašajo bogastvo jeseni in po katerih 
prejemamo mnogotere darove. Ti so večkrat očem nevidni, 
a dragoceni za vso gorjansko skupnost, saj nas s svojim daro-
vanjem bolečin, trpljenja in osamljenosti na svojstven način 
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podpirajo. Zahvalili smo se jim za njihov prispevek z oseb-
nim, na roko napisanim pismom in fotografijo okrašenega 
oltarja. Dosegli smo 180 starejših ne le v Gorjah, temveč tudi 
v domovih starejših po vsej Sloveniji, ki jih v tem času nihče 
ne more obiskati. Ganili so nas njihovi odmevi, večinoma po 
telefonu, pa tudi pisno.  
Gospa Pavla je poslala tole zahvalo:

 »Spoštovani dobri ljudje! Zahvaljujem se Vam za vse do-
bre želje in dobre misli, ki jih prijazno sprejemam od Vaše 
skupnosti in Karitasovih Gorjancev, hvala za lep oltar in do-
brote pred njim. Ostanite zdravi, hvala za Vašo pozornost do 
nas starih. Naj se Vam dobrota povrne. Pošiljam vam koša-
rico cvetja, izvezeno z mojimi rokami. Naj Vam vsem krasi 
zahvalni dan. Pa srečno!«

Med
Med je naravna sladka snov, ki jo iz-

delajo medonosne čebele. V naravi na-
vadno v cvetovih rastlin najdejo nektar 
ali medičino, najpogosteje v gozdu pa 
mano. Medičino ali mano predelajo z 
določenimi lastnimi snovmi, shrani-
jo, posušijo in pustijo dozoreti v satju. 
Pokrijejo ga z voščenimi pokrovci in 
čebelar ga iztoči. Med je lahko tekoč, 
viskozen ali delno do popolnoma kri-
staliziran. Barva, okus, vonj in aroma 
medu se razlikujejo glede na rastlinski 
izvor. 

Sestava in lastnosti medu
Med je odličen vir energije, 100 g 

medu ima okrog 1283 kJ (306 kcal) 
energije. 20 g medu, kar je običajna ko-
ličina ene žlice medu, ima okrog 257 kJ 
(61,2 kcal) energije in predstavlja 3 % 
dnevne potrebe po energiji. Glavni se-
stavini medu sta enostavna sladkorja 
fruktoza in glukoza, ki ju človeški orga-

nizem lahko takoj porabi. Med je dobra 
hrana za ljudi vseh starosti, saj pomaga 
ohranjati zdravje, športnikom pa po-
maga pri obnovi mišic. Poleg sladkor-
jev vsebuje tudi antioksidante, nekaj 
aminokislin, vitaminov in mineralov, 
ki jih naš organizem nujno potrebuje. 
Svež med ima podobno antioksidativ-
no učinkovitost kot določeno sadje in 
zelenjava. Nekateri encimi iz medu 

pospešijo prebavo sladkorjev in škro-
ba, vodikov peroksid, ki ga vsebuje, ima 
protibakterijski učinek, izboljšuje pa 
tudi absorpcijo kalcija iz hrane. Že od 
nekdaj ga uporabljamo za zdravljenje 
opeklin in ran, saj je nanj občutljivih več 
bakterij, pa tudi kvasovke in nekateri vi-
rusi. Med zavira rast bakterij (bakterio-
statični učinek), deluje pa tudi bakteri-
cidno, kar pomeni, da uničuje bakterije. 

V zadnjih dneh novembra pa smo se sodelavke Karitas 
pridružile tistim, ki so želeli pokazati hvaležnost zdravstve-
nim delavcem, saj so v teh napornih dneh pod velikimi pri-
tiski. Napekle smo nekaj domačih dobrot in jih dostavile 
zaposlenim na covid oddelku jeseniške bolnišnice. Upamo, 
da jim je to majhno znamenje pozornosti vlilo moči za potr-
pežljivo služenje bolnim in jih napolnilo s pogumom za spo-
padanje s trenutnimi težavami.

Zdi se, da se je kljub osamljenosti in naporom hvaležnost 
razlila kot voda, ki izpolni vse praznine in je ne moremo 
omejiti, nam prinesla tolažbo in nas medsebojno obogatila. 
Majhna dejanja pozornosti, odpuščanja, potrpežljivosti pri-
spevajo k temu, da nam je tudi v težkih časih lahko toplo pri 
srcu. 

Kitajski pregovor pravi, da več hrupa v gozdu povzroči 
drevo, ki pade, kot stotine dreves, ki rastejo. Hvala vsakemu 
za vašo »tiho rast«, ki nosi in prebuja dobro v naših skupno-
stih!

 » Župnijska Karitas Gorje
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Uporaba medu

Med se večinoma uporablja kot ne-
predelano živilo, uporablja pa se tudi 
v živilsko predelovalni industriji kot 
sladilo. Uporabljajo ga tudi zaradi oku-
sa in viskoznosti. V vsakdanji prehrani 
lahko sladkor v celoti nadomestimo z 
medom, začnemo lahko že pri sladka-
nju kave z medom. 

Zaradi njegove sestave se prebava 
medu pri človeku razlikuje od preba-
ve drugih vrst sladkorjev. Med vsebuje 
predvsem enostavne sladkorje, ki jih 
naše telo lahko neposredno izkoristi. 
Če ga primerjamo z belim sladkorjem, 
ima med tudi manjši vpliv na količino 
glukoze v krvi in to predvsem zaradi 
visoke vsebnosti fruktoze. Glikemični 
indeks medu znaša med 32 in 85, odvi-
sno od vrste medu. Med se med seboj 
zelo razlikuje, ne samo med vrstami, 
ampak tudi znotraj vrst medu obstaja-

jo velike razlike, saj čebele medičine ali 
mane ne naberejo samo na eni rastlini, 
ampak vedno na več rastlinah. Kadar 
prevladujejo lastnosti ene rastline, ga 
lahko označimo po tej rastlini. Najpo-
gostejše vrste medu poleg cvetličnega 
in gozdnega v Sloveniji so: akacijev, 
lipov, smrekov, kostanjev, hojev, tudi 
med oljne ogrščice, ajdov idr.

Raznolikost medu lahko s pridom 
izkoristimo pri pripravi raznovrstnih 
jedi in napitkov. Uporabimo ga lahko 
za zajtrk, malico, večerjo, pa tudi pri 
pripravi kosila je uporaben. Poda se 
pri pripravi piščančjih, divjačinskih in 
azijskih jedi. Tudi omake, prelivi, ma-
rinade in zelenjava dobijo z dodatkom 
medu posebno aromo. Nepogrešljiv je 
seveda pri pripravi slaščic. 

Pri pripravi jedi iz medu je potreb-
no upoštevati tudi njegovo aromo. V 
splošnem je za svetlejše vrste medu 
značilna mila, nežna aroma, temnej-

še vrste pa imajo močnejšo aromo. 
Zato bomo za slajenje nežnih jedi, kjer 
ne želimo, da prevladuje okus medu, 
uporabili nežen akacijev med, v golaž 
bomo dodali temen gozdni med, me-
denemu pecivu pa bo odlično aromo 
dal kostanjev med. Medu pri peki in 
kuhi ne uporabljamo zaradi njegovih 
zdravilnih lastnosti, ampak predvsem 
zaradi njegove arome. Če je le možno, 
ga dodamo na koncu kuhanja, da ohra-
nimo več sestavin. 

Uživajmo med slovenskega po-
rekla, ki je lokalno pridelan. Poiščite 
med, ki je vključen v sheme kakovosti 
(Slovenski med z geografsko označbo, 
Kočevski gozdni med z geografskim 
poreklom in Kraški med z geografskim 
poreklom), saj je tak med podvržen še 
dodatnemu nadzoru.  

 » Dr. Andreja Kandolf Borovšak,  
svetovalka za zagotavljanje varne hrane

PRIJAVE IN DODATNE
INFORMACIJE:

RAZVOJNA AGENCIJA
ZGORNJE GORENJSKE

URŠKA LUKS
T: 04 581 34 17

E: URSKA.LUKS@RAGOR.SI

  IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

   OMOGOČANJE PRODAJE V OKVIRU
RAZLIČNIH DOGODKOV

  PREDSTAVITEV V SKUPNEM
KATALOGU

POMOČ  PRI UREDITVI USTREZNEGA
STATUSA ZA PRODAJO DEL

POVEZOVANJE Z DRUGIMI USTVARJALCI
IN IZMENJAVA IZKUŠENJ

 

 

 

 

 

UDELEŽBA V PROJEKTU JE BREZPLAČNA. 
IZVEDBA: RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE

FINANCIRANJE: OBČINA GORJE, OBČINA JESENICE, OBČINA KRANJSKA GORA IN OBČINA RADOVLJICA

PREDSTAVITEV PROJEKTA:
ČETRTEK, 18. FEBRUAR 2021, 

OB 17.00 URI 
PREKO APLIKACIJE ZOOM

 

 

Ustvarjalni podjetnik
Dandanes se veliko mladih, pa tudi 

starejših, ukvarja s hobiji, tesno po-
vezanimi z umetnostjo. Številni sami 
izdelujete nakit, oblikujete izdelke iz 
umetnih mas, lesa in gline, se ukvarjate 
s kvačkanjem, pletenjem, klekljanjem, 
šivanjem ter brušenjem stekla. Drugi 
radi poprimete za čopič, svinčnik ali 
oglje, se posvetite kiparstvu ter drugim 
najrazličnejšim ročnim spretnostim. 
Umetnost ne pozna meja, a vsak zače-
tek zna biti težak.

Razvojna agencija Zgornje Gorenj-
ske zato vabi vse, ki radi ustvarjate, k 
sodelovanju v projektu USTVARJAL-
NI PODJETNIK. Z izdelovanjem na-
kita, slikanjem, šivanjem, pletenjem, 
izdelavo lesenih izdelkov in drugimi 
ustvarjalnimi tehnikami lahko tudi 
zaslužite. Osnovni namen projekta je 
namreč pomagati ustvarjalcem na pot 
podjetništva in hobije spreminjati v 
poslovne priložnosti.

V sklopu projekta bomo ustvarjal-
cem pomagali pri ureditvi ustreznih 
statusov za prodajo, zanje organizirali 
različne izobraževalne delavnice, jim 
omogočili prodajo v okviru različnih 
dogodkov, pripravili promocijski kata-
log in vzpostavili povezovanje z drugi-
mi ustvarjalci. Za vsakogar se bo našla 
kakšna zanimiva, poučna in tudi dono-
sna aktivnost.

V letošnjem letu bomo v projekt 
povezovali ustvarjalce iz občin Gorje, 
Jesenice, Kranjska Gora in Radovljica 
– ustvarjalce iz občin, ki so s sofinanci-
ranjem v letu 2021 projekt podprle.

Uvodna predstavitev projekta, 
v okviru katere boste lahko izrazili 
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Različni načini  
vzgoje rastlin

Korakamo v novo sezono in s tem 
v nove vrtnarske izzive. Na spletnih 
straneh že najdemo letošnje kataloge 
semenarskih hiš s predstavljenimi no-
vitetami. Marsikdo izmed vas se po-
hvali z naročili rastlin iz tujine, saj želi 
pridelati nekaj novega, ob tem pa spre-
mljati vzgojo rastlin, tako pri okrasnih 
vrstah kot tudi pri vrtninah. Cilji se-
lekcije gredo v večje odpornosti rastlin 
na bolezni, škodljivce, mraz, sušo, pri 

tudi svoje želje, potrebe in pričako-
vanja, bo potekala v četrtek, 18. fe-
bruarja 2021, ob 17. uri preko apli-
kacije Zoom.

Udeležba v projektu je BREZ-
PLAČNA. 

Za vse dodatne informacije in pri-
javo k sodelovanju nas lahko kontakti-
rate na elektronski naslov urska.luks@
ragor.si ali nas pokličete na telefonsko 
številko 04 581 34 17 (Urška Luks). 
Projekt Ustvarjalni podjetnik sofinan-
cirajo občine Jesenice, Kranjska Gora 
in Gorje.

Vabljeni, da se nam pridružite. Za-
bavno bo.

 »  Urška Luks, RAGOR    

Pozna kdo zgodbo?
Občan Marjan Por iz Krnice je po-

slal fotografijo znaka, ki je velik 40 x 31 
cm in ima napis »blagajnik«. Pozna kdo 
zgodbo o tem predmetu? Pišite nam, z 
veseljem objavimo!

gorjanc@gorje.si

Hišna imena kot dediščina  
in identiteta

Razvojna agencija Zgornje Gorenj-
ske se že od leta 2009 ukvarja z zbira-
njem hišnih in ledinskih imen. Sprva 
lokalna pobuda je sčasoma prerasla v 
projekt, ki že presega meje Gorenjske. 
Trenutno projekt obsega 22 občin na 
Gorenjskem in v osrednjeslovenski re-
giji, od tega je delo zaključeno že v 15 

občinah. Hišna imena so bila raziskana 
v več kot 380 naseljih, zbranih je bilo 
že preko 12100 hišnih imen. Publikaci-
je, ki jih je trenutno že 46, so v digital-
ni obliki so dosegljive na https://www.
hisnaimena.si/knjizice/, imena so 
umeščena v spletni portal www.hisna-
imena.si, poleg tega pa lastniki, ki za to 
podajo pisno soglasje, prejmejo brez-
plačno tablo s hišnim imenom. Za to se 
odloči okoli 60 % lastnikov, na terenu 
je trenutno označenih več kot 7000 
domačij. Trenutno je zbranih okoli 
4400 ledinskih imen na območju ob-
čin Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora in 
Tržič. V letošnjem letu se pobudi zbi-
ranja pridružujeta še občini Gorje in 
Radovljica. V okviru teh zbiranj so na-
stali zemljevidi ledinskih imen, ki obe-
ležujejo imena travnikov, polj, gozdov, 
voda in drugih pokrajinskih elementov 
v pristnem narečnem izgovoru. Pove-
zava do zemljevidov: http://fluled.szi.
at/home/tiskane-obcinske-karte/.

Pomemben mejnik za projekt po-
meni vpis rabe hišnih imen v nacio-
nalni Register nesnovne kulturne de-
diščine, ki ga vodi Ministrstvo RS za 
kulturo, skrbnik registra je Slovenski 
etnografski muzej. 

V letu 2012 se je v okviru čezmej-
nega projekta FLU-LED pričelo tudi 
plodno sodelovanje med inštitucijami, 
ki se ukvarjajo z zbiranjem hišnih in 
ledinskih imen na Gorenjskem in av-
strijskem Koroškem. Med projektom 
smo pripravili enotno metodologijo 
zbiranja imen, ob koncu pa vzpostavi-
li enotni Kulturni portal ledinskih in 
hišnih imen, ki živi in se dopolnjuje še 
danes. Najpomembnejši del portala je 
geografski pregledovalnik ledinskih 
in hišnih imen, ki trenutno obsega 9 
koroških in 4 gorenjske občine. Na Ko-
roškem so slovenska ledinska in hišna 
imena vpisana v avstrijski nacionalni 
Unescov seznam nesnovne kulturne 
dediščine že od leta 2010.

 » Klemen Klinar, RAGOR

okrasnih rastlinah v pisano obarvanost 
in polnost cvetov, daljšo vzdržljivost v 
vazi, prijeten vonj, večji pridelek, dru-
gačen okus, … težava pa je v tem, da se 
nove sorte rastlin različno prilagajajo 
podnebnim in talnim razmeram. Vse-
kakor mora nova, požlahtnjena rastlina 
v izbrani lastnosti preseči svoje starše. 

Na tržišču se pojavljajo pridelki z 
oznako GSO. Gre za gensko spreme-
njeno hrano, rastlinam vnesejo gene 
drugih organizmov za povečanje od-
pornosti, tako npr. v paradižnik, ki je 
toplotno zahteven, vbrizgajo gene ribe 
iz mrzlega morja. Potrošniki morajo 
biti seznanjeni, da gre za takšne rastli-
ne, pridelke. K sreči pri nas še ni veliko 
take hrane. 

Veliko semena vzgojimo sami, ker 
prisegamo na domače, nam dobro zna-
ne sorte. V februarju bomo pričeli že s 
setvijo prvih plodovk, med njimi je na 
prvem mestu paradižnik, ki se je pri 
nas razširil šele po prvi svetovni vojni. 
K širjenju rastline na naše ozemlje so 
pripomogli vojaki, ki so služili v Srbiji 
in Makedoniji. Rastlina, imenovano 
rajsko jabolko oziroma sadež iz para-
diža, je bila deležna številnih raziskav. 
Plodovi vsebujejo več kot 90 % vode, 
zato imajo nizko energetsko vrednost, 
okoli 115 kJ/100 g, po drugi strani pa so 
zelo bogati z vitamini in minerali. Pa-
radižnik vsebuje likopen, antioksidant 
iz skupine karotenoidov, zato ga zdra-
vstvena stroka uvršča med učinkovi-
tejša sredstva za zaviranje kanceroge-
nih obolenj. Vzgojimo ga s predvzgojo 
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sadik, na prosto ga presajamo v drugi 
polovici maja. V zimskem obdobju ga 
pridelujejo v rastlinjakih, na hidro-
ponski način. 

Hidroponika je način vzgoje rastlin 
brez zemlje. Sadike posadimo v iner-
tne materiale, kot so kamena volna, gli-
nopor, opeka, kar služi rastlinam zgolj 
za oporo. Vsa hranila rastlini dovajamo 
skupaj z vodo. Hidroponski način vzgo-
je je primeren tudi za območja, kjer so 
tla onesnažena, v primeru pomanjka-
nja gojitvenih površin lahko rastline 
vzgajamo tudi v zraku, na t. i. aeropon-
ski način ali v vodi oz. v tehniki pride-
lave, ki jo imenujemo akvaponika. Kot 
primer aeroponske pridelave lahko za 
domačo vzgojo pripravimo stiroporne 
plošče, vanje naredimo odprtine ter 
dve plošči v zgornjem delu pritrdimo, 
konstrukcija naj bo v obliki trikotni-
ka, strešice. Vzgoja poteka na zraku, 
brez substratov. V odprtine posadimo 
sadike, na spodnji strani ven izraščajo 
korenine, ki jih rosimo z vodo, v kate-
ri so raztopljena hranila. Na omenjeni 
način vzgajamo nizko rastoče rastli-
ne, največkrat solatnice in zelišča. Pri 
akvaponiki rastline prav tako posadi-
mo v stiroporne multiplošče, ki plava-
jo na vodi. Korenine so tako ves čas v 
vodi. V vodi so raztopljene mineralne 
snovi, v vodi lahko plavajo ribe, njihovi 
izločki so hranila za rastline. 

V letošnjem letu bomo zagotovo 
slišali o pridelavi t. i. žive solate, kar 
pomeni, da bomo glave solate lahko 
kupili v embalaži skupaj s koreninami, 

kar bo podaljšalo skladiščenje. V koli-
kor je zemlja slabše kakovosti, imamo 
pa vseeno nekaj vrta, lahko na ravno 
površino položimo folijo, nanjo natro-
simo približno pet cm plast substrata, 
čezenj zopet položimo folijo, z nožkom 
v zgornjo folijo naredimo odprtinice 
in vanjo posadimo vrtnine, ki imajo 
plitev koreninski sistem. Takšen način 
imenujemo tankoplastno gojenje. 

Sadike vzgajajo tudi v konstrukciji 
iz odpadnih žlebov, sestavimo jih v več 
nivojih, v obliki trikotnika, v zgornjem 
delu bolj skupaj, v spodnjem bolj nara-
zen, tako da so vse rastline dobro osve-
tljene in odvečna voda ne odteka na 
spodnje rastline. V mesecu februarju 
na prosto sejemo že bob, redkvico, zgo-
dnje sorte korenčka, sadimo čebulček 
in česen. Pripravimo si toplo gredo, v 

rastlinjake že sejemo večino vrtnin. V 
prvi vrsti so to plodovke, ob koncu me-
seca sejemo zeleno, por, listni peteršilj, 
zgodnje zelje, nekatera enoletna zeli-
šča. Ne pozabimo na oskrbo rastlin, ki 
jih imamo na prezimovanju. Pripravi-
mo se na prve rezi vinske trte in sadne-
ga drevja. V mislih imamo tudi dekora-
cije za valentinovo.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

S šparglji za začetek, z inovativnostjo do mednarodne nagrade
29-letni Tilen Soklič iz Krnice po 

koncu osnovne šole ni vedel, v katero 
srednjo šolo naj se vpiše. Pa se je izka-
zala modrost njegove mame, ki mu je 
svetovala, naj gre na srednjo vrtnar-
sko šolo v Biotehniški center Naklo. 
Tam je zaključil program 3+2 in postal 
hortikulturni tehnik. S kmetijstvom se 
je začel ukvarjati čisto od začetka – in 
uspel.

»Začelo se je tako, da mi je sošolec 
iz Ljubljane povedal, da so šparglji pre-
cej popularni in da se dobro prodajajo. 
Pa sem rekel, jih bom pa posadil. Sošo-
lec se je samo zasmejal in dejal, da: “V 
tistih tvojih rovtah pa že ne bodo rasli.” 
No, pa so. To je bil začetek.«

V sklopu evropskega projekta 
NEWBIE udeleženci raziskujejo vsto-
pne in poslovne modele novih pristo-
pnikov v kmetijstvo. Tilen Soklič je 
nagrado prejel kot popoln začetnik, ki 
postopno gradi svoj poslovni model. 
Nagrada NEWBIE je namenjena uspe-
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šnim in inovativnim novim pristopni-
kom v kmetijstvu ter se podeljuje v de-
vetih evropskih državah, partnericah 
projekta NEWBIE. Namen nagrade je 
prepoznati in predstaviti tiste kmete/
kmetice, ki bodo spodbujali in navdi-
hovali predvsem tiste, ki šele vstopajo 
v kmetijski sektor. 

»V času razpisa sem imel v najemu 
2,85 ha zemlje, z novim letom pa sem 
pridobil še 0,5 ha njivskih površin, tako 
imam sedaj skupno 3,35 ha površine. 
Od 2,85 ha imam 0,3 ha nasadov špar-
gljev, 0,5 ha nasada ribeza, 0,2 ha njiv 
za razno zelenjavo (česen, čebula, sola-
ta, korenje …), ostalo so travniki pred-
vsem v strminah, kjer bom v letošnjem 
letu poizkusno nasadil lesko, ki jo bom 
gojil kot drevesnato obliko z namakal-
nim sistemom (na 0,1 ha).«

Občina Gorje je bila nekoč znana 
prav po nasadih ribeza, ki pa je zaradi 
bolezni in drugih težav z gorjanskih 
hribčkov počasi izginil. Tilen Soklič pa 
v ribezu vidi novo priložnost.

»Imam tri nasade ribeza, kjer gojim 
skupno 600 grmov, od tega je 500 gr-
mov črnega ribeza (titanija in ben ne-
vis) in 100 grmov rdečega ribeza (Jon-
kheer van Tets, rovada, detvan ...), vsi 
nasadi imajo narejen kapljični sistem 
domače izdelave. Namakalni sistem 
deluje na principu prostega pada, saj 
imamo cisterne (1000 l) dvignjene 2 m 
od zemlje, ter s prostim padom ustvari 
pritisk 0,2 bara in tako namaka od za-
četka do konca enakomerno, saj imam 
položene cevi, v katerih regulira vodo. 
Vodo pridobivam z domače strehe, saj 
imamo narejen rezervoar 16 m3. Na 
enak princip bom naredil pri leskah in 
ostali zelenjavi.«

Tilen Soklič se ne ukvarja z živino-
rejo, pač pa prideluje rastlinsko hrano, 
zelenjavo in sadje. 

»Z novim letom sem pridobil 0,5 ha 
njivske površine, kjer bom na 0,3 ha 
površine napravil nasad špargljev, na 
ostali površini (0,2 ha) bom gojil ostalo 
različno zelenjavo z namakalnim sis-

Jaslice v Poglejski cerkvi

temom in tkanino, ki bo služila kot za-
stirka in obenem kot zadrževalec vlage 
(korenje, rdeča pesa, peteršilj, zelena, 
redkev, solata, kumarice za vlaganje 
itd.). Veliko dela imam tudi na podro-
čju predelave ribeza. Ribez predelujem 
v različne marmelade, želeje, sokove, 
sirupe, moj oziroma skupni (saj bi ves 
čas moral govoriti v množini, ker na 
kmetiji sam ne moreš prav veliko na-
rediti, meni največ pomagajo starša 
in sestri ter kadar je več dela, še tete 
in prijatelji) najbolj inovativni projekt 
pa je ribezovo vino (Nežino vino). 
Narejeno je iz črnega ribeza, vode in 
sladkorja. Vse te izdelke vključujem v 
darilne pakete, ki jih prodajam posa-
meznikom, podjetjem ter občinam kot 
poslovna in rojstnodnevna darila.« 

Tilen Soklič sodeluje tudi na lokal-
ni tržnici, saj si želi, da bi ljudje več ku-
povali kakovostno, lokalno pridelano 
hrano. 

Priznati je treba, da je Tilen po-
gumen človek, da si je upal na tako 
zahtevno pot in to brez svoje zemlje. 
»Največji problem je, da na začetku ne 
prideš do nobenih državnih pomoči, 
saj imaš premalo točk za nove nasade, 
zaščitne mreže, nove stroje. Problem 
je zemljo sploh dobiti, saj veliki kmetje 
najemno zemljo koristijo za travnike, 
tudi táko, ki bi bila primerna za nasade 

in njive.«   Dobre izkušnje mu prinaša 
tudi prodaja na tržnici. »Zdaj točno 
vem, po kateri zelenjavi je največ pov-
praševanja. Že lansko jesen sem opa-
zil veliko povpraševanje po domačem 
kruhu in sem zato pričel peči kruh na 
tradicionalni način, v kmečki peči. Moj 
kruh je iz mešanice moke T 850 in pol-
nozrnate pirine moke. Pečem tudi že-
mlje. Ko bo sneg skopnel, bom zasadil 
prvi nasad lesk na površini 10 arov, v 
naslednjem letu pa imam namen na-
saditi še 30 arov površine z lesko. V za-
četku marca bom začel s preurejanjem 
kletnih prostorov, saj bi z jesenjo rad 
začel z gojenjem jedilnih kalčkov. Za 
gojenje kalčkov sem se odločil zato, da 
bom v zimskem času vendar imel vir 
dohodkov,« pravi Tilen. 

Njegov največji uspeh je bil tla-
kovan z vzponi in padci, najbolj pa s 
trdim delom in odrekanjem. »Moje 
sanje se počasi uresničujejo, to pa je 
lahko motivacija za nove začetnike v 
kmetijstvu, ki nimajo nič ali bore malo 
svoje zemlje. V nekaj letih mi je uspelo 
ustvariti kmetijo oziroma delovno me-
sto, saj se s 1. februarjem polno zapo-
slim na svoji kmetiji in s tem zaključim 
delo kot vrtnar v podjetju Infrastruk-
tura Bled.« 

Srečno, Tilen!

Pravijo, da za dežjem vedno posije 
sonce, ko pa se kapljice zlijejo s sonč-
nimi žarki, nastane mavrica. Tako se je 
Bernardi Poklukar Novak rodila ide-
ja za naš projekt, da razsvetlimo našo 
prekrasno Poglejsko cerkev, ki bdi nad 
Gorjami, in jo obogatimo z jaslicami. 
Čeprav so časi res čudni, smo se odlo-
čile situacijo obrniti v nekaj pozitiv-
nega, izkoristile čas in združile moči, 
da zgodba ponovno zaživi.  Pri ustvar-
janju smo Simona Bergant, Bernarda 

Poklukar Novak, Sabina Pretnar, Sara 
Rozman, Ana Tišler in Špela Torkar 
vložile ogromno truda in upanja. Tako 
kot so bili takrat pogoji za sveto druži-
no težki, tako kot težke čase preživlja-
mo danes mi, se ob tem spomnimo, da 
je za srečo in toplino potrebno le to, da 
smo obdani s svojimi ljubljenimi. 

Vsi, ki jaslic še niste videli od blizu, 
vabljeni na ogled našega mavrične-
ga projekta in razgled na prečudovite 
Gorje. Jaslice bomo pospravili ob sveč-

nici, torej 2. februarja. Rade pa bi se ob 
tem skupnem projektu Turističnega 
društva Gorje in Kulturnega društva 
Gorje zahvalile za vse pohvalne besede, 
za vse lepe misli, ki ste nam jih name-
nili. Res nas veseli, koliko domačinov 
se je povzpelo do Poglejske cerkve in si 
ogledalo jaslice! Vse to nam daje zagon 
za kovanje novih načrtov, ki že počasi 
nastajajo …

 » Ana Tišler in Mateja Erman Repe,  
KD Gorje
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Pravljične minutke in Literarni utrinki

Knjižnica je prostor, kjer je zbranih tisočero zgodb. Vsa-
ka nam ob branju pričara novo pokrajino domišljijskega 
sveta. A le malokdaj pomislimo, da nam je relief te pokrajine 
zarisal avtor. Pesniki, pisatelji, pravljičarji ostanejo v ozadju, 
ko nas posrka zgodba. V novem letu smo se v Knjižnici A. T. 
Linharta odločili, da jih postavimo v ospredje. Začeli smo s 
projektoma Literarni utrinki in Pravljične minutke. K sode-
lovanju smo povabili ustvarjalce iz domačega okolja, da sami 
preberejo odlomke iz svojih del. Tako so nastali kratki filmi 
Petre Mlakar, Barbare Hanuš, Natalije Šimunovič, Majde 
Srna in Ingrid Peinkicher. Dela Polone Škrinjar sta prebrali 
hčerka Polona Zalokar in vnukinja Lucija Benedičič. K so-
delovanju bomo v prihajajočih mesecih povabili tudi avtorje 
iz gorjanske, blejske in bohinjske občine. Literarni utrinki 
so odlomki iz del za odrasle in jih objavljamo ob torkih na 
knjižničnem Facebook profilu, Instagramu in Youtubu. Ob 
četrtkih pa je čas za otroške Pravljične minutke. Če jih boste 

zamudili, vam bodo na voljo tudi na naši spletni strani. Po-
skrbeli bomo, da ne ostanejo zgolj enkratni utrinki, ki uto-
nejo v pozabo, ampak kot dobre zgodbe pustijo svoj pečat v 
gledalcu, bralcu in času. Spremljajte nas.

 » Silva Kos, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
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Kulturni praznik – tokrat 
preko spleta!

Epidemija nam bo vzela tudi slo-
vesnosti ob slovenskem kulturnem 
prazniku, vsaj tiste v živo, kljub temu 
pa brez obeležitve tega velikega in po-
sebnega praznika ne bomo ostali. V ne-
deljo, 7. februarja, ob 19. uri na Youtube 
kanalu dogodek organizira radovljiška 
izpostava Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti.

V kulturnem programu bodo sode-
lovali učenci Glasbene šole Radovljica 
in dramska igralka Nataša Konc Lo-
renzutti. 

Povezava na spletni dogodek bo ob-
javljena na spletni strani Občine Gorje 
in na uradnem FB-profilu. 

 » Uredništvo

MLADI, KULTURA

Športno društvo Moj klub v letu 2020

V sezoni 2019/20 smo z dejavnost-
mi lepo pričeli, saj je bilo aktivnih sko-
raj 400 članov. Vse dejavnosti so pote-
kale s polno paro, dokler se nam zaradi 
izredne situacije ni vse ustavilo. Marca 
smo presenečeni ugotovili, da moramo 
z delovanjem prenehati, ker pa smo 
pričakovali, da se bo vsak čas sprosti-
lo, tudi nismo polno začeli s treningi 
na daljavo. Tako je takrat nadaljevala 
samo baletna šola, ker smo predvide-
vali, da bomo ob koncu leta lahko opra-
vljali zahtevne izpite. Žal se v tej sezoni 
ni izvedlo skoraj nič čisto do konca: od-
padle so kvalifikacije, odpadlo je tudi 
državno prvenstvo, pa smo se nanj kar 
dvakrat pripravljali. Naše plesalke so 
bile uvrščene na evropsko in svetovno 
prvenstvo, tudi to je vse odpadlo. Prav 
tako se nismo udeležili izpitov, naročil 
za baletno predstavo Morska dekli-
ca nismo izvedli do konca, odpadla je 
naša tradicionalna zaključna predsta-
va, s katero smo v letu 2019 kar dvakrat 
v enem dnevu napolnili Festivalno 
dvorano na Bledu, kar pomeni, da si je 
naše delovanje ogledalo približno 1000 
podpornikov našega društva, na kar 
smo zelo ponosni.

Klub slabim napovedim smo konec 
avgusta razširili in prenovili prostore v 
radovljiških prostorih društva, najeli 
še dodatnih 250 m2 in s tem pridobili 
novo veliko dvorano, prostorne garde-
robe, prav tako smo malo osvežili tudi 
blejski klub. Nekako smo predvidevali, 
da se lahko ponovi marčevski scenarij, 
zato smo se dobro pripravili na online 
treninge, ki od sredine oktobra pote-
kajo za vse skupine (hip hop, jazz ba-
let, klasični balet, house, break dance, 
plesna predšolska, ritmična gimnasti-

ka, ples na drogu in obroču, sodobni 
ples, senior vadba, pilates, akrobatika, 
kondicijski treningi). Nekateri otroci 
tako ostajajo aktivni, vendar se jih je 
za to opcijo odločilo veliko manj kot 
za treninge v živo. Razumljivo je, da 
otroci težko izvajajo šolo, krožke in še 
druženje preko zaslona, predvsem so 
to mlajši. 14 dni je še sprejemljivo, ker 
pa se je to razširilo že na dva meseca, 
pa so od zaslonov že pošteno utruje-
ni. Zato smo se v klubu odločili, da jim 
bomo dali naloge, ki jih bodo opravljali 
sami in nam poslali filmčke. S tem smo 
jih malo razbremenili neprestanega 
opazovanja računalnika, telefona ali 
prenosnika. Otroci prihajajo v klub v 
veliki meri zaradi druženja, kar je tudi 
razlog za manjši obisk športnih dejav-
nosti na daljavo.

Kako poleg rednih treningov še po-
skušamo animirati otroke, da bi jim 
bila karantena bolj zabavna in kakšne 
so možnosti brezplačnih treningov? 
Gimnastičarke so izvedle celo online 
tekmovanje, prejele so nalogo in nam 
opravljeno nalogo poslale posneto, 
zato so vse prejele medalje za sodelo-
vanje. Baletna šola ravno tako pripra-
vlja variacije za online tekmovanje, 
jazz in hip hop bo sodeloval na online 
prireditvi, žal gre lahko samo za solo 
nastope, za sodobni ples so punce ime-
le nalogo, da se posnamejo zunaj, da so 
se malo nadihale svežega zraka, akro-
bat Blaž pa bo organiziral brezplačno 
delavnico žongliranja z doma nareje-
nimi žogicami iz balonov. Trenerka za 
pole, Ana, snema filmčke s kondicijski-
mi treningi, gimnastičnimi elementi in 
z osnovnimi elementi acrobatic pola. 
Vse to je možno na našem Facebooku 

in TikToku obiskati brezplačno, prav 
tako smo članom ponudili brezplačno 
izposojo drogov in obročev za treninge 
na domu.

Trudimo se, da bo klub še vedno 
aktiven tudi v bodoče, trudimo se ani-
mirati v tem času precej manj aktivno 
prebivalstvo zgornje Gorenjske, tru-
dimo se obdržati naše prostore, kar v 
teh časih ni lahka naloga, ker imamo 
že skoraj celo leto prostore zaprte, niso 
pa majhni in so zato tudi stroški soraz-
merno veliki. 

Neizmerno pogrešamo otroški ži-
vžav v živo v dvoranah. Treningi in stik 
z družinami na daljavo tudi naši celo-
tni ekipi daje motivacijo in prav vsak 
dan nas resnično razveseljuje druženje 
s člani. Vsem staršem in otrokom se 
zahvaljujemo za sodelovanje in za za-
upanje. 

Ekipa Mojega kluba vam želi sreče 
in zdravja v novem letu!

 » Moj klub Bled
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EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

MEDIJSKI 
TEHNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

www.egss.si

PETEK, 12. 2. 2021, OB 9. IN 15. URI
SOBOTA, 13. 2. 2021, OB 9. URI

INFORMATIVNI DAN

Novice s Srednje  
šole Jesenice

Na Srednji šoli Jesenice izobražu-
jemo v programih predšolska vzgoja, 
zdravstvena nega, strojni tehnik in 
mehatronik operater. Delamo dobro, 
saj smo v preteklih dveh letih imeli dia-
mantne in zlate maturante v vseh treh 
štiriletnih programih. Prag Srednje 
šole Jesenice so letos prvič prestopile 
tudi tri dijakinje z Bleda, ki želijo po-
stati vzgojiteljice. Melanija Mencinger, 
Ines Mujkić in Ana Požar o šoli pravijo: 
»Že prvi šolski dan, ko smo prvič pre-
stopile prag šole, je bil poln presene-
čenj. Ob toplem sprejemu profesorjev 
smo se počutile res dobrodošle. Tako je 
bila že naša prva izkušnja prijetna, na-
slednji tedni pa so samo še potrdili do-
ber prvi vtis.« Dijakinje so sicer kmalu 
morale zapustiti učilnice in preiti na 
izobraževanje na daljavo.

Čas, ko učilnice samevajo, smo iz-
koristili tudi za nadaljevanje obnove 
šole. Zamenjali smo streho in končali 
nujno sanacijo sten stavbe šole. Tru-
dimo se, da bi dijakom zagotovili do-
bre pogoje za izvajanje pouka. Letos 
smo tako prenovili plesno učilnico, 
dobili pa smo tudi nov glasbeni studio. 
Prenovili bomo tudi učilnico za meha-
troniko. Urejamo nov kabinet za koz-
metiko. Dijaki zdravstvene nege bodo 
že septembra lahko izbirali med pred-
metom Nega kože in nohtov in pred-
metom Gibanje za zdravje in rehabili-
tacija. Izbirna predmeta bosta odlična 
podlaga za vse, ki bi želeli svojo poklic-
no pot nadaljevati v smeri kozmetike 
ali fizioterapije.

SŠ Jesenice želi biti tudi športni-
kom prijazna šola. S tem šolskim letom 
smo tako tudi prvič omogočili dijaku s 
statusom vrhunskega športnika, da bo 
vse obveznosti letnika opravil na dalja-
vo, ne glede na to, kako poteka pouk za 
ostale dijake.

 » Monika Lotrič, ravnateljica
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Timotej Pančur med hokejem  
in šolo

Timotej je dijak 3. letnika ekonomske gimnazije na EGSŠ 
v Radovljici in v letošnjem letu igra za nemški klub ESV Ka-
ufbeuren. Že lansko leto je igral za selekcijo do 17 let in dobil 
priložnost pri ekipi do 20 let, letos pa je član elitne divizije 
U20. V jutranjih urah trenira s člansko ekipo DEL2 in upa, 
da bo nekoč tudi zaigral za to ekipo, če bo dovolj dober. In 
kakšen je njegov komentar o šolanju na daljavo?

»Šolanje na daljavo poteka v redu. Kot športnik sem se 
že lansko leto izobraževal na daljavo, zato mislim, da sem bil 
že v celoti pripravljen na takšen način dela. Tako šolanje mi 
ustreza, saj npr. lansko leto nisem mogel redno sodelovati 
pri pouku, letos pa zaradi številnih videokonferenc lahko in 
s tem tako bolj utrdim svoje znanje. V jutranjih urah imam 
veliko treningov, zato nekaj ur zamudim, vendar ko je mogo-
če, se le-tem pridružim. Od začetka šolskega leta sem prido-
bil nekaj ocen in sem s tem zadovoljen. Pohvaliti moram tudi 
svoje sošolce, saj mi oni veliko pomagajo pri dodatni razlagi 
snovi ali pošiljanju le-te, če se na spletnih učilnicah kdaj ne 
znajdem. Tudi s profesorji lepo sodelujem in sem vesel, da 
prilagodijo svoj čas za moje delo in ocenjevanje znanja.«

 » Ana Hlebanja, prof. slov. na EGSŠ Radovljica

MLADI, ŠPORT

Informativni dnevi na  
EGSŠ Radovljica

Vljudno vabljeni na informativne dneve na Ekonomski 
gimnaziji in srednji šoli Radovljica, ki bodo potekali v petek, 
12. februarja, ob 9. in 15. uri in na pustno soboto, 13. februar-
ja, ob 9. uri.

Zaradi izrednih razmer bodo tokrat potekali na daljavo, 
povezave pa dobite na spletni strani naše šole. Izbirate lahko 
med naslednjimi programi: ekonomska gimnazija, ekonom-
ski tehnik in medijski tehnik. 

Pridružite se nam na virtualni način in spoznajte poklice 
prihodnosti!

 »  Dijaki in zaposleni na EGSŠ Radovljica

Februar v znamenju  
biatlona

Miha Dovžan: »Upam, da štafetah znova pokazal to, kar 
sem v preteklosti, sploh z mojim hitrim streljanjem. Upam, 
da ne bom razočaral. Sicer pa bi si želel večjo konstantnost 
na vseh tekmah. Če bi se večkrat uspel uvrstiti med dobitni-
ke točk, bi bil zelo zadovoljen. Mislim, da je prednost to, da 
živim zelo blizu Pokljuke, kjer preživim veliko časa. Poleti in 
pozimi ni isto, a to jemljem kot prednost, ne dajem si doda-
tnega bremena«.

Od 9. do 21. februarja bo na Pokljuki svetovno prvenstvo 
v biatlonu. Žal tokrat brez gledalcev, kljub temu pa smo lah-
ko veseli, da bosta Gorenjska in Slovenija ponovno lahko 
pozdravili najboljše biatlonke in biatlonce z vsega sveta. Še 
posebej bomo navijali za Niko Vindišar in Miha Dovžana, 
oba sta gorjanska občana. 

Nika Vindišar: »Lani sem videla, da na tekmah svetov-
nega pokala ni nič preveč drugače, kot na mojih tekmah, zato 
grem v letošnjo sezono sproščeno, 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«.
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Maskota prvenstva je škrat Jurček
Takole so zapisali organizatorji: 
»Že več kot 20 let na Pokljuki gostimo najboljše biatlon-

ce sveta na mednarodnih tekmovanjih najvišjega nivoja: 
svetovnih pokalih. Pokljuka leži v osrčju narave in povezavo 
ter predstavo o sobivanju z njo je že od začetkov simboliziral 
gams, maskota pokljuških tekmovanj. Ker predstavlja bliža-
joče se IBU svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 največji zim-
sko-športni dogodek v Sloveniji do sedaj, se je organizator, 
Organizacijski odbor Pokljuka, odločil, da ob tej priložnosti 
predstavi novo maskoto – pokljuškega škrata. Pokljuški 
škrat, gamsov prijatelj, je junak zgodbe, ki mladim rodovom 
prinaša sporočilo o pomenu varovanja narave in gibanju ter 
ukvarjanju s športom.

Pokljuški škrat Jurček je glavni junak nove, zelo poseb-
ne slikanice Zaklad pokljuških škratov. Slikanica Za-
klad pokljuških škratov je nastala v pričakovanju izjemnega 
športnega dogodka, ki ga Pokljuka gosti februarja 2021: že 
omenjenega IBU svetovnega prvenstva v biatlonu. Ne le 
obeti nove športne pravljice, pač pa tudi pravljična pokraji-
na in bogata naravna in kulturna dediščina Pokljuke so nav-
dihnili zgodbo o pokljuških škratih.

Slikanica je plod dela vrhunskih slovenskih ustvarjalcev, 
mladinskega pisatelja Žige X. Gombača, in ilustratorja Go-
razda Vahna. Zaklad pokljuških škratov je zgodba o tem, 
kako so škratje s složnostjo premagali urok uničevanja nara-
ve. Spodbuja nas k temu, da naravo varujemo in raziskujemo 
njene skrivnosti, tudi pravljični svet pokljuških škratov, ki 
so varuhi pokljuškega zaklada in navdušeni telovadci.«

Srečno!
 » RP

ŠPORT
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ŠPORT, MLADI, OGLASI

28. 2. 2021

NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

Priskrbimo pogrebno opremo po vaši želji. 
Izdelamo trendne CVETLIČNE ARANŽMAJE. 
Poskrbimo za dekoracijo poslovilnih vežic. 

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com
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Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Gorjanci nekajkrat državni prvaki!
Več si ne bi mogli želeti. V letošnji malo posebni sezoni 

teka na smučeh in biatlona so dovoljena le tekmovanja na 
najvišji tekmovalni ravni, torej le državna prvenstva. Naši 
tekmovalci pa zelo uspešni! Na zadnji tekmi lanskega leta v 
organizaciji našega društva smo na državnem prvenstvu tri-
članskih štafet na najvišjo stopničko med člani stopili s po-
stavo Miha Ličef, Miha Jan in Luka Markun. Med starejšimi 
mladinci pa prav tako najboljši Nejc Jan, Ožbe in Jošt Mulej.  

Dan predtem so bile na Pokljuki dvočlanske štafete, med 
člani sta srebrno medaljo dobila Miha Ličef in Miha Jan, 
med mladinci pa zlato Nejc Jan in Jošt Mulej.

V Planici je državna prvakinja med članicami v sprintu v 
klasičnem koraku postala Eva Urevc, Miha Ličef pa državni 
podprvak med člani. Eva je naslednji dan dosežek ponovila 
še na 10 km v drsalni tehniki. Miha pa je postal prvak na 10 
km v klasični tehniki na Pokljuki.

Tudi vsi ostali uspešno tekmujejo in se borijo za točke, 
medalje in naslove. A je letos res drugače. Kategorija je eno-
tna, prav vsi tekmujejo kot člani ali članice. In tako ni nič ne-
navadnega, da se v šprintu skupaj v kvalifikacijah pomerita 
mlajša mladinka Mina Repe (letnik 2006) in pa članica Eva 
Urevc (letnik 1995). Zato je letos privilegij tekmovati, uspeh 
pa je še toliko bolj sladek in prigaran.

V biatlonu pa navdušujejo nastopi Nike Vindišar in Miha 
Dovžana v svetovnem pokalu. V Oberhofu sta v povsem gor-
janski štafeti dosegla 13. mesto. V IBU-pokalu v nemškem 
Arberju je gorjanske barve zastopala Klara Vindišar, tudi že 
državna podprvakinja med članicami in prvakinja med mla-
dinkami. Veseli pa nas odličen nastop Zale Repe na alpskem 
pokalu v italijanskem mestu Forni Avoltri, kjer je dosegla 1. 
in 2. mesto. Na Pokljuki pa je na 10 km individualno posta-
la državna prvakinja med članicami! Uspeh sta dopolnila še 

Nika Mežek in Aljaž Omejc. Toliko o tekmovanjih. Ogromno 
lepih dosežkov in gradiva za naslednje Zvezde na snegu. Vsa-
ka dobra uvrstitev daje le še dodatno motivacijo in zagon na 
treningih. Veseli nas, da je zanimanje za tek na smučeh zelo 
naraslo. Tudi lepo urejene tekaške proge v Gorjah so več kot 
dobro obiskane. Da, v Gorjah je tek na smučeh doma!

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje
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OGLASI

Tračne in verižne žage
(B751 13KM /8kW)

(B751 13KM /8kW)
Svetovna uspešnica

že od 6.660,00€+ddv

(model na sliki vsebuje dodatno opremo)www.logosol.si
Prochrom-comp d.o.o., Šobčeva cesta 12b, 4248 Lesce, tel: 04 53 78 210, E-mail: info@logosol.si

Mizarski 
delovni pulti

www.prochrom-comp.si
T: 04 53 78 210

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON FEBRUAR 
2021

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

Trgovine:

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

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

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

NA IZBRANI ARTIKEL

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.
Kupon velja v februarju 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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Kupon velja v februarju 2021    //    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. 04/57-80-121

10 %

KUPON FEBRUAR 
2021

KUPON FEBRUAR 
2021

KUPON FEBRUAR 
2021

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

Kupon velja v februarju 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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.
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OGLASI

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 nakladi 1.230 
izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribucija: Pošta Slo-
venije. 
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

   *Bon je možno vnovčiti le za nakup in premontažo pnevmatik, ki so kupljene pri pooblaščenih prodajalcih in serviserjih Peugeot v Sloveniji ob nakupu in dobavi 
novega osebnega vozila v času 1.1. – 15.3.2021 in sicer pri pooblaščenem prodajalcu, kjer je bilo vozilo kupljeno in dobavljeno. Bona ni možno zamenjati za gotovino oziroma drug izdelek. Bon ni 
prenosljiv na drugo osebo. V primeru, da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže večja kot 300 EUR, razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže manjša 
kot 300 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno zamenjati za drug izdelek.

PIKA NA i
ZIMSKE PNEVMATIKE S PREMONTAŽO
OB NAKUPU NOVEGA VOZILA PEUGEOT

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660


