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115 let Bohinjske železnice
V letu 2021 praznujemo 115 let Bohinjske železnice. Po 

otvoritvi proge Dunaj–Trst leta 1857, ki je Habsburško mo-
narhijo povezala z morjem, so že začeli razmišljati o načrtih 
za drugo železniško povezavo s Trstom. Pomembna naj bi 
bila za gospodarski razvoj severnih predelov monarhije in za 
poživitev tržaškega pristanišča. V igri je bilo več variant: od 
predelske trase, trase pod Mangartom, trase preko Koroške 
Bele, trase Celovec–Ljubelj–Kranj, trase Škofja Loka–Trst, 
trase Jezersko–Kokra–Šenčur–Škofja Loka–Idrija–Most na 
Soči in karavanško-bohinjske trase. Na prelomu stoletja so 
se odločili za slednjo, kot gospodarsko in strateško najugo-
dnejšo. Z vrtanjem predora skozi Karavanke so pričeli leta 
1901. Gradnja odseka proge Jesenice–Gorica je bila zah-
teven projekt, saj je bilo potrebno na dolžini 89 km prebiti 
28 predorov s skupno dolžino 16,1 km in 5 galerij s skupno 
dolžino 565 m. Proga prečka Savo Dolinko, Radovno, trikrat 
Savo Bohinjko, enajstkrat Bačo in Idrijco in dvakrat Sočo. Če 
upoštevamo še mostove čez potoke, grape in zalive Soče, se 
navedena številka krepko poveča. Slikovita železniška trasa 
ni zaman imenovana proga predorov, mostov in galerij, ka-
tere sloves sega krepko preko meja naše dežele.

Železnico so gradili predvsem italijanski graditelji. Do-
mačini so zaslužili v glavnem s »furngo« materiala. Vzdolž 
trase so bili na primernih krajih odprti kamnolomi in 
»hrambe dinamita«, kot denimo na Homu. Koncem okto-
bra 1905 so z deli v glavnem zaključili. Odprtje železnice se 
je vršilo 19. julija 1906. Slovesno otvoritev je s prisotnostjo 
počastil prestolonaslednik, nadvojvoda Franc Ferdinand. 
Pozdravi, pesem, vzkliki in ovacije, ki jih je ob tej priložnosti 
uprizorila zbrana množica domačinov Njegovi cesarski Vi-
sokosti na okrašeni železniški postaji Bled – Jezero, so bile 
tako burne in prisrčne, da je bil nadvojvoda ob tem vidno 
ganjen. Starosta prisotne duhovščine, svetnik, gorjanski 
župnik Janez Ažman, je imel pozdravni nagovor: »Vaša ce-
sarska Visokost! V imenu blejskega prebivalstva imam čast 
najvdanejše pozdraviti Vašo cesarsko Visokost in izreči za-
hvalo, da ste blagovolili osebno otvoriti bohinjsko železnico. 

Na ta veseli dogodek stavimo upanje, da bo nova železnica 
služila ne le v korist celega cesarstva, ampak tudi kranjske 
dežele, posebno pa v povzdigo našega slavnega Bleda. Pri tej 
priliki blagovolite, Vaša cesarska Visokost, sprejeti naša naj-
prisrčnejša voščila za blagor vse cesarske hiše; v ta namen 
zakličemo: Živio!«. Nadvojvoda se je zahvalil za pozdrave in 
zagotovil, da bo cesarju Francu Jožefu sporočil, kako prisrč-
nega sprejema je bil deležen na Bledu. Ob slovesnem dogod-
ku je bil v znak zahvale cesarskega odlikovanja deležen tudi 
gorjanski župan Jakob Žumer.  

Podhom je prišel do železniške postaje šele leta 1912. 
Slednja je bila v interesu velikega števila delavcev z območja 
Gorij, Podhoma, Zasipa in dela Bleda, zaposlenih v železar-
skih obratih na Jesenicah. O nastanku omenjene železni-
ške postaje priča sledeča anekdota: Predstavniki železnice 
so trdili, da je »podhomski klanec« prehud in lokomotiva 
spričo tega po zaustavitvi ne bi mogla speljati. Dogovorili 
so se za preizkus z vlakom, ki naj bi odločil, ali bo Podhom 
dobil postajo ali ne. Podhomci so vedeli, kdo bo takrat vozil 
lokomotivo in mu zavoljo sodelovanja »nekaj namaknili«. 
Kurjač lokomotive je pred tem izdatno naložil v kurišče in 
vlak je speljal z mesta, kjer naj bi stala postaja. Po uspešno 
opravljenem preizkusu je prisotna komisija gradnjo postaje 
odobrila.

Bohinjska proga tako že 115 let polnokrvno služi svojemu 
namenu in je skozi bogato zgodovino kar nekaj tega postori-
la za gospodarstvo, turizem, povezovanje krajev, regij. Žal je 
poleg vsega lepega, koristnega morala ujeti tudi vojne vihre, 
ki so ji, kot življu ob njej, zadale nemalo udarcev. Vedno se je 
pobrala in zasijala v vsej svoji veličini, ki jo je, s potrebami 
prilagajanja sodobnim tokovom, deležna tudi danes. Poleg 
ostalega jo krasi ponos in zavedanje ljudi, generacij, ki se za-
vedamo, ob kakšnem spomeniku tehniške dediščine nam je 
dano živeti.

 » Marjan Zupan
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Spoštovane Občanke in Občani,
še vedno smo v obdobju epidemije, ki se sicer počasi, a 

vztrajno vendarle zaključuje. Verjamem, da nas čakajo bolj-
ši časi, ki bodo mnoge kazalnike obrnili v prave smeri. 

Posledice koronskega leta so se odražale tudi v poročilih 
javnih zavodov, ki jih je občinski svet obravnaval na aprilski 
redni seji. 

Predstavnica javnega zavoda Osnovna šola Gorje ga. 
Brejc je ob predstavitvi poročila izrazila tudi pohvale in za-
hvale za izvedene investicije, ki jih je občina izvedla v stavbi 
šole. Energetska sanacija, prekritje  strehe, notranja vzdrže-
valna dela omogočajo kvalitetne pogoje dela osebju in učen-
cem. Izraženo je bilo veliko veselje ob napovedanih dveh 
velikih investicijah v tem letu, in sicer so to ureditve učilnic 
v prostoru nad telovadnico ter ureditev parkirišča ob šoli. 

Prav tako je predstavnica Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta pohvalila sodelovanje z občino in poudarila, da 
smo v Občini Gorje korektni pri obljubah in da se držimo 
tistega, kar rečemo. Pohvalila je sicer oddaljeno pridobitev 
nove knjižnice, vendar ne smemo pozabiti, da je nova knji-
žnica resnično pridobitev, za katero lahko rečem, da poroči-
la v taki obliki zagotovo ne bi bilo, če ne bi imeli knjižničarke 
in knjižničarji dobrih pogojev za delo. Ravno tako poročilo 
ne bi bilo tako pozitivno, če bralke in bralci ne bi uživali v 
tako visokem standardu, ki so ga deležni v novi knjižnici. 
Na vsak način pa je veliko odvisno od prijaznih uslužbenk 
in uslužbencev, ki skrbijo za izposojo. Naj torej na tem me-
stu vrnem pohvale vodstvu šole in knjižnice ter celotnim 
ekipam zaposlenih. Upam, da se vsi zavedamo, da imamo 
Gorjanci resnično srečo, da uživamo tako visok standard, 
ne samo z lepo urejenimi prostori, pika na i so strokovni in 
prijazni zaposleni. Ne le v omenjenih šoli in knjižnici, tu gre 
tudi za vse ostale ustanove, od župnišča, komunale, občin-
ske uprave, pošte, vrtca in nenazadnje tudi za komercialne 
trgovine, kjer so naši občani vedno deležni prijaznosti in 
strokovnosti.

Na seji je bil predstavljen tudi razvojni načrt skupnosti 
Julijske Alpe, kamor je Občina Gorje ponosno vključena. 
Le združeni smo močni in lahko ponudimo več. V povezo-
vanju je priložnost in prihodnost. Prav omenjena skupnost 
je vzorčen primer odličnega sodelovanja dvanajstih občin, 
kjer so njihove meje zabrisane. Kazalnik uspešnosti in pra-
ve usmeritve je prestižna nagrada za najboljši evropski turi-
stični projekt za pohodniško pot Juliana Trail. 

Še naprej bomo hodili po pravi poti, z mislijo na razvoj 
Gorij, na dobrobit vsakega posameznika in na skupnost, kjer 
se bomo dobro počutili. Pogoj za to je, da bomo človek člove-
ku. To v Gorjah znamo biti!

 » Vaš župan Peter Torkar
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Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o priznanjih Občine 
Gorje (Ur. list RS, št. 42/2008) komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE GORJE ZA LETO 2021

Občina Gorje podeljuje naslednja priznanja:
I. NAZIV - ČASTNI OBČAN OBČINE GORJE se 

podeljuje:
za častnega občana občine je lahko imenovana ose-
ba, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomemb-
ne zasluge na katerem koli področju človekove 
ustvarjalnosti, oziroma oseba, ki je posebej zaslužna 
za pomembne dosežke pri razvoju oziroma promo-
ciji občine. Lahko je predlagana tudi oseba, ki nima 
stalnega prebivališča v občini.
Naziv častni občan se podeli samo enkrat in enkrat v 
mandatu občinskega sveta. 
Naziv častni občan je bil že podeljen v mandatnem 
obdobju 2018–2022. 

II. ZLATI ZVON OBČINE GORJE
III. PLAKETA OBČINE GORJE
IV. PRIZNANJA OBČINE GORJE se podeljujejo:

Zlati zvon, plaketa in priznanje občine se podeljuje-
jo za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled 
občine na gospodarskem, kulturnem in športnem 
področju ter na drugih področjih. Prvo je višje, dru-
go nižje in zadnje najnižje priznanje. 
V tekočem letu se podeli največ eno priznanje zlati 
zvon in največ tri plakete ter največ pet priznanj 
občine.
Našteta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano iz-
redno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost 
ob izjemnih dogodkih.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev pri-

znanj Občine Gorje so lahko fizične in pravne osebe. 
Predlagatelj za podelitev priznanj sebe ne more predla-
gati za priznanje.

Predlog za podelitev priznanj mora biti obrazložen 
v pisni obliki in na predpisanem obrazcu, ki je priloga 
razpisa. Vse predloge posredujte v zaprtih kuvertah na 
naslov: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA, Zgornje Gorje 6B, 
4247 Zgornje Gorje, s pripisom OBČINSKA PRI-
ZNANJA 2021, ne odpiraj ali po e-pošti: obcina.
gorje@gorje.si - pripis v zadevi: Razpis za zbiranje 
predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za 
leto 2021.

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
Občine Gorje za leto 2021 je bil objavljen 25. 3. 2021 v 
občinskem glasilu Gorjanc.

Komisija bo obravnavala vse prejete predloge, ki jih 
bo prejela do ponedeljka, 10. maja 2021, do 12. ure. 
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku Ob-
čine Gorje.

 » Predsednik KMVVI: Janez Kolenc, l.r.
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»Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«
Epidemija covida-19 je povzro-

čila eno največjih kriz v zadnjem 
stoletju, ki je korenito spremenila 
naša življenja, in učinkovita cepiva 
so v tem trenutku edino realno upa-
nje, da se epidemija ne bo ponovila 
tudi v naslednji hladni sezoni. 

Najboljša zaščita je cepljenje
K preprečevanju širjenja virusa 

lahko pomembno prispeva vsak od nas. 
Pri tem je najpomembnejše, da upo-
števamo priporočena zaščitna ravna-
nja: vzdržujemo medosebno razdaljo 
vsaj 2 metra, pravilno nosimo masko, 
skrbimo za higieno rok, zmanjšamo 
medosebne stike z drugimi in v prime-
ru bolezni ostanemo doma. Najučinko-
vitejši ukrep za zaščito našega zdravja 
in zdravja naših bližnjih pa je ceplje-
nje, ki predstavlja najboljšo zaščito 

ljudi in čeprav je bila časovnica str-
njena, se je upoštevalo vse pomembne 
vmesne korake.

Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti covi-

du-19 je vsekakor v rokah vsakega po-
sameznika, odgovornost do drugih pa 
je v rokah nas vseh. Ne pozabimo, da je 
cepljenje proti covidu-19 tudi izkaz od-
govornosti do tistih, ki so lahko krhke-
ga zdravja in podvrženi resnim zaple-
tom. Ko bomo na vrsti, se torej cepimo. 
S tem namreč izkazujemo skrb zase in 
za vse okoli nas. 

Pomembno je namreč, da za uspe-
šno obvladovanje epidemije stopimo 
skupaj. Zato se čim prej nalezimo do-
brih navad in se cepimo v čim večjem 
številu.

Dodatne informacije o cepivih in 
cepljenju lahko najdete tudi na poseb-
ni spletni strani Nacionalnega inštitu-
ta za zdravje, www.cepimose.si. 

 » NIJZ

pred boleznijo ter težavami, tveganji 
in posledicami, ki jih prinaša covid-19. 

Okuži se lahko vsakdo od nas
Z novim koronavirusom se lahko 

okuži vsak, tako starejši kot tudi mlaj-
ši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji 
potek bolezni starejše osebe in osebe 
s kroničnimi obolenji (kot so kronične 
bolezni dihal, sladkorna bolezen, srč-
no-žilne bolezni, rak ipd.). Med skupi-
nami, ki jim Svetovna zdravstvena or-
ganizacija in centri za nadzor bolezni 
še posebej priporočajo cepljenje, so 
zato tudi kronični bolniki in starejši od 
60 let, ki predstavljajo več kot 30 od-
stotkov vseh okuženih v Sloveniji.

Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti 

cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo na-
mreč skozi enake, točno določene po-
stopke testiranja in ocenjevanja, kjer 
se preverja njihova učinkovitost in 
varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila 
preizkušena v kliničnih testiranjih, v 
katerih je sodelovalo več deset tisoč 

Otroci, hodite v šolo peš!
Pomlad se nam že nasmiha s pre-

bujanjem čudovite narave in v tako ču-
dovitem okolju, kot so Gorje z okolico. 
Kar vabi nas na preživljanje prostega 
časa v naravi. To naj velja tudi za pri-
hod in odhod v šolo. Če je le možno, 
prihajajte v šolo peš ali s kolesom. Se-
veda mlajši v spremstvu staršev ali 
skrbnikov v skladu s priporočili NIJZ. 
Letošnja spomladanska akcija PEŠ-
BUS zaradi razglašene pandemije žal 
odpade. Vendar naj to ne vpliva na na-
čin vašega prihoda v šolo.  Hoja je naj-
bolj naraven in zdrav način gibanja, ki 
ima veliko prednosti:
- Otroci, ki hodijo peš, so v 

povprečju vsak dan aktivni več časa 
in so bolje telesno pripravljeni kot 
otroci, ki se v šolo vozijo.

Cepilni center za občini 
Bled in Gorje je  

Zdravstveni dom Bled
Zdravstveni dom Bled je cepil-

ni center za občini Bled in Gorje. 
Obe občini sta po številu cepljenih 
nad slovenskim povprečjem, pose-
bej Bled, kjer se ljudje očitno v ve-
čjem številu odločajo za cepljenje, 
tudi zato, ker se zavedajo, da turiz-
ma drugače ne bo moč ponovno 
postaviti na noge. 

V tem trenutku se zaključuje 
cepljenje oseb, starih nad 60 let, v 
zdravstvenem domu pa se striktno 
držijo državnega cepilnega načrta. 

Na cepljenje se je potrebno 
prijaviti, to lahko storite pri svo-
jem zdravniku ali neposredno v 
Zdravstvenem domu Bled. Potem, 
ko ste prijavljeni, vas pokličejo ter 
povedo dan in uro cepljenja.

Stanje o cepljenju lahko dnev-
no spremljate na spletni strani 
www.cepimose.si, aktualne podat-
ke o okužbah pa na spletni strani 
https://covid-19.sledilnik.org/sl/
stats. V primeru, da bi Slovenija 
dobila dovolj cepiva za organiza-
cijo množičnega cepljenja, imata 
obe občini in zdravstveni dom pri-
pravljen načrt za organizacijo. 

 » Romana Purkart

Nagrada daljinski pohodni poti Julijana
Daljinska pohodniška pot Julijana 

je po izboru združenja britanskih tu-
rističnih novinarjev osvojila nagrado 
za najboljši evropski turistični projekt 
("Best Europe Tourism Project")!

Krožna daljinska pot Juliana 
Trail je ena najbolj priljubljenih po-
hodniških poti v Sloveniji. Na svojih 
330 kilometrih ponuja doživeto spo-
znavanje pokrajine in življenja pod 
mogočnimi vrhovi Julijskih Alp ter po 
obronkih Triglavskega narodnega par-

ka. Čeprav popotniki na poti skupno 
premagajo 7.163 višinskih metrov, 
dobršen del poti poteka tudi po rav-
nem. Razdeljena je na 20 etap, dolgih 
od 5 do 22 kilometrov, ki so različno 
zahtevne. Vsaka od etap se zaključi na 
mestih, kjer pohodniki lahko prenoči-
jo in si naberejo moči za nadaljevanje 
poti. Pohodna pot vodi tudi skozi Obči-
no Gorje. 

 » Romana Purkart

- Hoja spodbuja osebnostni in 
socialni razvoj, saj otroci ob tem 
razvijajo neodvisnost, krepita se 
njihov občutek odgovornosti in 
zavest o lastnih zmožnostih.

- Otroci s premagovanjem krajših 
razdalj v okolju, ki ga poznajo, 
postopoma usvajajo prometne 
predpise in pravila vedenja ter 
postajajo suvereni udeleženci v 
prometu.
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Odprtje soteske Vintgar

Rastje in 
rastlinstvo soteske 

Vintgar

Soteska Vintgar

Fotografije na platnicah: Jože Mihelič

Bliža se čas, ko bomo v TD Gorje za 
obiskovalce spet odprli sotesko Vint-
gar. Sotesko v času  normalnih razmer 
odpiramo v času velikonočnih prazni-
kov. Letos smo bili zaradi znanih ome-
jitvenih  ukrepov v povezavi s prepre-
čevanjem širjenja nevarnega virusa 
slednje primorani odložiti. Resnici na 
ljubo, odprtje ne bi imelo smisla, saj 
vemo, da je bližnji Bled, kot ostali tu-
ristični kraji, prazen. Kljub vsemu na-
črtujemo odprtje v prihajajočem obdo-
bju majskih praznikov, pri čemer smo 
sotesko za vse občane Gorij, Bleda in 
Jesenic odprli že v petek, 23. aprila, in 
jim zagotovili prost vstop. Vikend, 24. 
in 25. aprila, smo kot promocijski vi-
kend namenili družinam s posebnimi 
popusti, v nadaljevanju pa računamo 
na zelo zmeren  obisk. Slednjega je tež-
ko predvideti in napovedati, zato v TD 
dopuščamo možnost, da bo do resnejše 
sezone soteska odprta zgolj ob viken-
dih ali s skrajšanim obratovanjem med 
tednom.  O vsem se boste lahko infor-
mirali preko spletne strani.

Način obiskovanja tudi za letos 
ostaja enak, kot je bil v lanski sezoni, 
ogled je torej možen v eni smeri, kar 
pomeni, da vstopite v Podhomu, izsto-
pite pa na Šumu in ob tem izberete eno 

od povratnih poti bodisi preko Homa 
do sv. Katarine nazaj na izhodiščno toč-
ko ali v smeri proti Bledu, bodisi preko 
Blejske Dobrave skozi Strmo stran na-
zaj v smeri Podhoma. Razlogi za tak 
način ogleda so tako v preprečevanju 
nedovoljenih stikov – zagotavljanju 
varnostne razdalje in zaradi prepreče-
vanja dodatne gneče v konicah. Kon-

cept obiskovanja bo ostal takšen tudi v 
bodoče, izkušnja lanskega leta je pozi-
tivna, obiskovalci so uveljavljen način 
sprejeli z odobravanjem in razumeva-
njem. V kratkem opisu velja omeniti, 
da smo se v TD Gorje tudi letos z vso 
odgovornostjo, kar jo  lahko premore-
mo, lotili urejanja in opremljanja, pri 
čemer posebno pozornost namenjamo  
varnosti. Brežine nad sotesko, tako na 
strani Homa kot Boršta, so po ujmah in 
napadu podlubnikov ogolele. Stoječe 
suho drevje, povečini smreke, je bilo 
nevarno, zato ga je bilo  treba poseka-
ti, preden bi se drevesa pričela lomi-
ti sama in z zdrsi v globine pod seboj  
ogrožala obiskovalce. Zavedamo se, da 
pogled na ogolelo pobočje ni všečen, a 
slednje je  nuja. Hkrati je bil posek zelo 
zahtevno in nevarno opravilo. Drevje je 
bilo potrebno posekati  na način, da je 
ostalo stabilizirano za visokimi panji, 
ležeče prečno na pobočje. Marsikatero  
drevo smo tudi privezali zaradi nevar-
nosti zdrsa. Živo drevje tvori stabilen 
koreninski sistem, ki varuje pred ero-
zijo. Hiba propadlega gozda se žal kaže 
tudi v tem, da postaja pobočje  mnogo 
bolj krušljivo in nevarno zaradi pada-
jočega kamenja. V izogib nevarnosti 
smo  proženje predvidljivo nevarnega 

- Z zgodnjim razvijanjem zdravih 
navad, kot je pešačenje, vzgajamo 
ozaveščene posameznike z zdravim 
in okolju prijaznim življenjskim 
slogom.

- Hoja otroka v šolo razbremeni 
starše, ki tako otroke v šolo 
pospremijo ob določenih dnevih 
ali jih blizu šole kdaj pa kdaj samo 
odložijo. 

- Če otroci v šolo in iz nje pešačijo, 
se zmanjša število poti, opravljenih 
z avtomobilom in posledično tudi 
količina škodljivih izpustov v 
okolje.

- S spremljanjem otroka pa lahko 
tudi starši in stari starši prido-
bijo nekaj kakovostnega časa za 
preživljanje s svojim otrokom ali 
vnukom ter tudi sami nekaj naredi-
jo zase.
Jeseni, ob tednu mobilnosti, smo 

imeli v Gorjah veliko srečo, da so naši 
spremljevalci v akciji PEŠBUS lahko 
pospremili naše učence v šolo. Še pose-
bej pa so bili navdušeni prvošolčki, na 
katerimi je med drugimi spremljevalci 
bedela tudi gospa Pavla Zalokar in se 
nanje zelo navezala. Čez zimo je ustva-
rila majhne kvačkane nahrbtničke in 
v marcu podarila vsakemu svojega. Da 

ne bodo pozabili na tiste prijetne mi-
nute skupne hoje in klepetanja.  Zelo 
so se jih razveselili in se ji zahvalili z 
risbicami, ki sta jih njuni razredničarki 
Marjana in Tina skrbno zvezali v knji-

žico ob materinskem dnevu. Majhne 
pozornosti so tako pričarale veliko za-
dovoljstva, ki ga vsi potrebujemo. 

 » Maja Prešeren in Janja Geltar  
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Čistilna akcija TD Gorje
31. marca smo člani Turističnega 

društva Gorje izkoristili čudovit son-
čen dan za urejanje okolice. Na povabi-
lo se je odzvalo več članov iz gorjanske, 
blejske ter jeseniške občine. Zaradi 
varnostnih ukrepov smo delavno ak-
cijo organizirali malce drugače. Izo-
blikovali smo več manjših skupin, ki so 
uredile različne lokacije. Prva skupina 
se je podala proti Zatrniku in  nabrala 
več vreč mešanih odpadkov, najbolj pa 
jih je pretresla najdba divjega odlaga-
lišča poginule govedi. Druga skupina 
je bila sestavljena iz občanov Občine 
Jesenice in se je odpravila z Blejske 
Dobrave proti slapu Šum. Tretja in če-
trta skupina sta uredili širše območje 
vstopne točke v Vintgar: parkirišče, 
pobočje nad Vezeninami, okolico bru-
narice ob vstopu. Zadnja skupina se je 
sprehodila ter pobrala odpadke po Mi-
klavževi poti. 

Vsem članom, ki so se akcije udele-
žili, se iz srca zahvaljujemo, vse bralce 
pa pozivamo, naj skrbijo za okolje in 
naj odpadke ustrezno reciklirajo. 

 » Ekipa TD Gorje

kamenja opravili predhodno sami. S 
tem smo seveda  napravili veliko ško-
de, ki pa je zanemarljiva v primerjavi z 
dejstvom, da bi se nesreča v  povezavi s 
padajočim drevjem ali kamenjem zgo-
dila v času obiska, na ograjah, galerijah 
in ostali nižje ležeči infrastrukturi. 
Na dveh potencialno nevarnih mestih 
smo postavili še dve manjši varoval-
ni ograji, v nadaljevanju planiramo še 
dva dodatna varovalna sistema. V TD 
Gorje se lahko pohvalimo še z dvema 
dokaj pomembnima novostma. Prva je 

ta, da se je uspela organizirati skupina, 
ki bo povezala sobodajalce na območju 
Gorij. Končni cilj v  prvem naboru ak-
tivnosti je, da tudi sobodajalci v Gor-
jah svojim gostom po zgledu sosednjih 
občin ponudijo kartico ugodnosti. Ob 
zavzetem in vztrajnem delu ožje sku-
pine, katere motor je Cvetka Ulčar Jug, 
verjamemo, da uspeh ne bo izostal, se-
veda pa je v pretežni meri odvisen od 
sobodajalcev samih, ki se v projektu 
morajo prepoznati. Sobodajalci bodo o 
mehanizmih in participaciji obveščeni 

na naslove, s katerimi razpolagamo, za 
informacije se lahko obrnejo tudi na 
pisarno društva.  

Druga novost, s katero se lahko po-
hvalimo in smo nanjo tudi upravičeno 
ponosni, pa je izid  zbornika, ki ga je 
založilo TD Gorje, temelji pa na po-
pisu rastlinstva in rastlinskih vrst na  
območju Vintgarja. Vsebino in pomen, 
kot ga vidimo v TD Gorje, bomo pred-
stavili v  naslednji številki Gorjanca. 

 » Tomaž Bregant

Spomladansko čiščenje okolice

Tudi letos ni bilo mogoče organizi-
rati čistilne akcije v obsegu, kot smo jo 
tradicionalno organizirali. Pozvali smo 
društva, vaške odbore, občinske sve-
tnice in svetnike k organiziranju akci-

je v svojih mikro okoljih, z dovoljenim 
številom udeležencev. Vsem, ki ste se 
odzvali in nam sporočili, katera obmo-
čja ste očistili, se iskreno zahvaljuje-
mo. Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, 
ki se nam niste oglasili, pa ste akcijo 
izvedli, ker se zavedate, da je tako prav. 

S terena smo obveščeni, da se v na-
ravi še vedno najde preveč odpadkov, 
ki tja ne sodijo. Glede varovanja okolja 
in pravilnega odlaganja ter sortiranja 
odpadkov že ptički čivkajo, zato verja-
mem, da poziv v tem zapisu ne bo zale-
gel. Pa vendar – narava je naša mati in 
mati je samo ena. Čuvajmo in cenimo 
jo, le tako nam bo vračala lepoto, ki jo 
radi občudujemo.

 » Martina Hribar Brus
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Kakršna setev, takšna žetev
Kakršna setev, takšna žetev, stari 

modri rek, ki ga zadnje čase  vse pre-
pogosto pozabljajo tudi vrtičkarji in 
manjši kmetovalci. 

V Semenjalnici verjamemo, da so 
lastna kakovostna ekološka semena 
steber prehranske varnosti in zdrave-
ga okolja. Dejstvo je, da so stare sorte 
semen bistveno bolj prilagojene lokal-
nim razmeram. Nove raziskave kažejo, 
da hranilna vrednost ter vsebnost vita-
minov in mineralov v pridelkih iz leta v 
leto pada, kar znanstveniki pripisujejo 
prav uporabi gensko spremenjenih in 
hibridnih semen. 

Po uspešno končanem EU-projektu 
Semenjalnica v partnerstvu z Inštitu-
tom Ekosemena in 7 občinami Zgornje 
Gorenjske nadaljujemo s projektom v 
nekoliko manjšem obsegu. 

Še naprej bomo ekološkim pride-
lovalcem semen zagotovili ustrezno 
svetovanje in strokovni nadzor nad 
pridelavo, poskrbeli za hrambo, zaščito 
ter odkup pridelanih ekoloških semen. 
Izmed pridelanih semen bomo izbrali 
najboljša in jih naslednje leto razdelili 
istim kooperantom ter ponovili posto-
pek svetovanja, nadzora in skladišče-
nja. Inštitut Ekosemena bo poskrbel 
tudi za laboratorijske analize semen, 
vodenje in spremljanje zdravstvenega 
varstva rastlin, redno komunikacijo z 
ministrstvom, kontrolnimi službami 

ter sodelovanje v SLO in EU-mreži se-
menarn. Delali bomo na vzpostavitvi 
mreže odjemalcev. Novost v letu 2021 
je, da bomo sodelovanje vzpostavili 
z osnovnimi šolami ter jim ekološko 
semenarstvo ter ekološko pridelavo 
hrane predstavili na učnih vrtovih. 
Pomembno je, da se otroci zavedajo, 
da korenje ne raste v trgovini ter ko-
liko truda in časa je potrebno vložiti v 
proces pridelave hrane. Menimo, da so 
otroci ključni za širjenje zavesti o po-
menu varne hrane.

Naš glavni namen je, da širimo 
zavest o pomenu starih sort semen 
ter pomenu ekološkega semenarstva 
predvsem pa, da izobrazimo ekološke 
pridelovalce, kako pridelati kakovo-
stno ekološko seme ter poskrbeti za 
čim širšo razpršitev ekoloških starih 
sort semen. Setev dobrega semena je 

nenazadnje najučinkovitejši, pred-
vsem pa tudi najcenejši ukrep za uspe-
šno pridelovanje kmetijskih rastlin. S 
projektom Semenjalnica skrbimo za 
ohranjanje semenske in genetske dedi-
ščine in s tem za oskrbo s kakovostnimi 
semeni tudi za prihodnje rodove. 

Tudi v letošnjem letu vabimo vse 
vrtičkarje, da v trgovini Medeni darovi 
v Čebelarskem centru v Lescah v me-
secu prevzamejo darilne vrečke z eko-
loškimi semeni graha in fižola.

Projekt Semenjalnica v letu 2021 
sofinancirajo Občina Bled, Občina Bo-
hinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, 
Občina Kranjska Gora, Občina Rado-
vljica, Občina Žirovnica in Inštitut za 
ekološke raziskave in trajnostni razvoj 
Ekosemena.

 » Nina Kobal,  
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Ris ne ogroža reje drobnice
Ris je plaha vrsta mačke, ki se izo-

giba bližine človeka. Glavni risov plen 
predstavlja srnjad, občasno upleni 
tudi mlajšo jelenjad ali polhe. Zelo 
redko pa se zgodi, da bi se ris približal 
območjem, kjer človek izvaja svoje de-
javnosti, kot so kmetovanje ali sečnja v 
gozdu.

V projektu LIFE Lynx bomo na 
območje Gorenjske doselili pet risov 
iz Romunije in Slovaške ter tako zago-
tovili povezljivost dinarske populacije 
z alpsko, kar bo prispevalo k dolgoroč-
nemu obstoju te vrste v Sloveniji.

Čeprav risa uvrščamo med velike 
zveri, se od volka in rjavega medveda 
zelo razlikuje. V odnosu do človeka ris 
ne predstavlja konfliktne vrste, saj člo-
veku ni nevaren, hkrati pa je tudi po-
tencialna škoda, ki jo lahko povzroči na 
človekovem premoženju, zelo majhna 
oziroma zanemarljiva v primerjavi z 
ostalima vrstama. Ris tudi v preteklo-
sti ni predstavljal večje nevarnosti za 
rejne živali na paši, saj se negozdnatim 
predelom praviloma izogiba. Drobnica 
lahko sicer predstavlja risov potenci-

alni plen, vendar iz podatkov o ško-
dah v zadnjih 10 letih razberemo, da 
je takšnih napadov zelo malo. V tem 
obdobju sta se v povprečju zgodila 1–2 
napada na drobnico na leto. Podobno 
situacijo lahko pričakujemo tudi po 
doselitvi novih risov. Ris, z izjemo sa-
mic z mladiči, živi samotarsko znotraj 
določenega območja aktivnosti. Sa-
mice med seboj tekmujejo za dobrine, 
potrebne za vzrejo mladičev, in so raz-
meroma enakomerno razporejene po 
prostoru. Samci pri skrbi za mladiče ne 
sodelujejo, med paritveno sezono pa 
med seboj tekmujejo za samice, zato 
iz svojih območij poskušajo pregnati 
druge samce. Domači okoliši samcev 

in samic se zato prekrivajo. Ta lastnost 
vrsti preprečuje prenamnožitev in pre-
velik pritisk na plensko bazo. Velikosti 
teritorijev, na katerih se gibljejo samci, 
v povprečju znaša okrog 300 km2, pri 
samicah pa okrog 100 km2. 

Rejcem, ki utrpijo škodo po velikih 
zvereh ali drugih zavarovanih vrstah, 
pripada odškodnina s strani države, 
če imajo vzpostavljene minimalne za-
ščitne ukrepe – elektroograjo z vsaj 
dvema žicama. Hkrati pa v tem prime-
ru pripada tudi 80 % sofinanciranje 
nakupa opreme za varovanje pašnih 
živali s strani Agencije RS za okolje. V 
preventivne namene pa imamo tudi 
v projektu LIFE Lynx predvidenih 12 
kompletov elektromrež za rejce iz ob-
močja pojavljanja risa, hkrati pa so na 
območnih enotah Zavoda za gozdove 
Slovenije na voljo tudi tako imenovani 
interventni kompleti za takojšnjo po-
moč rejcem v primeru ponavljajočih se 
napadov.

 » Tomaž Berce, Rok Černe, projekt LIFE 
Lynx, Zavod za gozdove Slovenije
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Od praznične do preproste, delavske prehrane
Na Zgornjem Gorenjskem aktiv-

no obeležujejo letošnje leto, ko Slo-
venija nosi naziv Evropska gastro-
nomska regija.

RAGOR v zadnjih letih veliko po-
zornosti posveča domači kulinariki. 
Med letoma 2016 in 2019 je bil kot 
projektni partner vključen v mednaro-
dni projekt AlpFoodway, ki je razisko-
val alpsko prehransko dediščino. Cilj 
projekta je bila priprava kandidature 
alpske prehranske dediščine za njen 
vpis na UNESCO-v seznam nesnovne 
kulturne dediščine. Posneli so kratke 
dokumentarne filme o prehranski de-
diščini na Zgornjem Gorenjskem. V 
Ratečah so izvajali medgeneracijske 
kuharske delavnice, izdelali skupni 
meni Rateška južna, ki je dostopen v 
rateških gostilnah, izdali knjigo Rate-
ška košta – Prehranska dediščina Ra-
teč in posneli promocijski turistični 
film Dobrodošli v Ratečah! Vse video 
gradivo je dostopno na spletnem kana-
lu You Tube. 

Ob koncu projekta AlpFoodway 
so zaradi izjemne obiskanosti in pri-
ljubljenosti nadaljevali z medgene-
racijskimi kuharskimi delavnicami. 
Razširili so jih s kranjskogorske še na 
jeseniško in radovljiško občino. Poi-
menovali so jih KUHAM DOMAče. Na 
delavnicah pripravljajo domače jedi, ki 
so značilne za lokalna okolja Zgornje 

Gorenjske. Namen delavnic je ohra-
njati in širiti znanja o pripravi teh jedi 
in jih prenesti na mlajše generacije. Od 
lanske jeseni jih zaradi razmer izvajajo 
preko zooma. Udeleženci so bili sicer 
prikrajšani za vse okuse in vonjave, a 
je bila udeležba preko spleta omogo-
čena praktično komurkoli. To je pove-
čalo prepoznavnost in priljubljenost 
projekta širše po Gorenjski. Sodeluje-
jo z lokalnimi gospodinjami, šolami, 
muzejem, društvi in gostinci. Ob za-
ključku leta izdajo e-knjižico receptov, 
nekaj delavnic tudi posnamejo in jih 
objavijo na spletu. 

V letošnjem letu, ko Slovenija nosi 
častitljivi naziv Evropska gastronom-
ska regija, projekt nadgrajujejo na raz-
lične načine. S kulinarično izmenjavo 
Od tepke do kôce so povezali lokalni 
skupnosti iz Podbrezij in Rateč. Rate-
ški mojstrici sta v Podbrezjah prikazali 
izdelavo rateških kôcavih (hruškovih) 
krapov, podbreški pa v Ratečah izde-
lavo podbreške potice iz suhih hrušk 
tepk. Kulinarično izmenjavo sta s svojo 
navzočnostjo počastila župana Kranj-
ske Gore in Naklega ter etnolog prof. 
Janez Bogataj. Pred veliko nočjo so z 
Gornjesavskim muzejem Jesenice pri-
pravili sklop kulinarično-etnoloških 
delavnic, v katerih so se posvetili pre-
hranski dediščini velike noči. Posneli 
so etnološki film o izdelavi prajklnov 

(cvetnonedeljskih butar) in kuhanju 
prest, ki jih v Ratečah in Kranjski Gori 
ob tej priložnosti obešajo na prajklne. 
Preko zooma je Cirila Kosmač Rabič iz 
Mojstrane prikazala izdelavo pehtra-
nove potice, Olga Kajfež iz radovljiške-
ga Društva žensk z dežele pa izdelavo 
gorenjske prate. Na Jesenicah v sode-
lovanju z lokalnimi gostinci pripravlja-
jo skupni meni Delavska malca, ki bo 
popestril obstoječo ponudbo jeseni-
ških gostiln. Meni bo vseboval prepro-
ste jedi, ki so bile v jeseniškem okolju 
značilne zlasti za delavski razred. 

S povezovanjem na več nivojih si 
RAGOR na Zgornjem Gorenjskem pri-
zadeva dvigniti zavest o pomenu pre-
hranske dediščine, širiti bogata znanja 
starejših domačinov in jih prenesti na 
mlajše rodove, v prakso, na krožnike, v 
gostilne, skratka, v življenje. 

 » Ambrož Černe, Razvojna agencija  
Zgornje Gorenjske

Pestro obarvan mesec vrtnih opravil
V drugi polovici meseca maja se 

bomo posvetili plodovkam in toplotno 
zahtevnim rastlinam. Najprej bomo 
uredili namakalne sisteme, položili 
zastirke in na grede posadili kumare, 
bučke, melone, lubenice, papriko, pa-
radižnik in jajčevec. Izbiramo lahko 
med različnimi sortami cepljenih buč-
nic, ki so bolj odporne na pomanjkanje 
vode, na bolezni in škodljivce. Ne po-
zabimo na sajenje sladkega krompirja. 
Med vrtnine posadimo ustrezna zeli-
šča, ki bodo odganjale škodljivce. 

Rastline preventivno škropimo s 
sodo bikarbono, s tem zvišamo pH in 
zmanjšamo možnost pojava in širje-
nja glivičnih obolenj. Na prosto bomo 
posejali enoletna zelišča, posadili eno-
letnice, kot so žametnice, vrtne astre, 
kozmeje, nepostarnik, … okrasne po-
leti cvetoče čebulnice in gomoljnice. 
Spomladi odcvetele čebulice še pusti-
mo v zemlji in počakamo, da listi por-
javijo in da se v čebulicah naberejo za-
loge hrane za naslednje leto. Porežemo 
tudi spomladi cvetoče grmovnice. 

Posadimo balkonske rastline, števi-
lo rastlin prilagodimo velikosti korita. 
Najprej poskrbimo za drenažo, rastli-
ne posadimo 20 cm narazen. Izberemo 
kombinacijo rastlin, ki imajo podob-
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ne zahteve glede osvetlitve, vode in 
hranil. Ob tem pazimo tudi na barvno 
usklajenost, kombiniramo liste s fino 
in grobo strukturo. V sredino damo 
višje rastoče pokončne rastline, kot so 
okrasne trave, lantane, fuksije, … ob 
straneh pokončne nižje rastoče, vmes 
prevešajoče rastline. 

Čas je tudi za sajenje sivke. Sivki 
smo jeseni porezali odcvetele dele, do 
meseca aprila jo je potrebno temeljito 
postriči, saj bo v tem času začela z od-
ganjanjem novih poganjkov. Poreže-
mo jo kar temeljito, v spodnjem delu 
odstranimo gole olesenele dele, s tem 
pospešimo rast novih poganjkov, pa-
zimo le, da ima še vedno nekaj listov, 
rastlina bo videti pomlajena. V naših 
podnebnih razmerah ni primerno sa-
diti čopaste in francoske sivke, ker sta 
toplotno zelo zahtevni vrsti in pozimi 
na prostem lahko pozebeta. Primer-
na je Lavandula angustifolia 'Hidcote 
Blue', ki bo pri nas najbolje prezimila. 
Sadimo jo 40 cm narazen. Sivka se že 
kot majhna rastlina loči od rožmarina, 
njeni spodnji listi so sivkasto modrika-
sti, omenjena sorta ima najbolj drob-
na modra socvetja. Sivka ima poseben 

vonj, ki odganja molje, je pa razen tem-
peratur sivka ena od najmanj zahtev-
nih rastlin za vzgojo. Uspeva na soncu, 
na revnih, peščenih, dobro odcednih 
tleh. Je vsestransko uporabna, za suhe 
šopke, iz nje pripravljamo eterična olja 
in različne dekoracije. 

Mesec maj je mesec pobiranja pr-
vih pridelkov, razveselijo nas že prvi 
grah, mesečna redkvica, solata, beluši, 
… v tem obdobju še sadimo špargeljne, 
največkrat z rizomi. V kolikor bomo 
rastline vzgajali iz semena, prva tri leta 
še ne bo pridelka. 

Presajamo še vedno lahko vse 
lončnice, pri čemer je pomembno iz-
brati ustrezen substrat. V substratih 
so torej različni dodatki, ki zadržuje-
jo vlago, nekateri pripomorejo k večji 
odcednosti, po izvoru so lahko narav-
ni, mineralni, sintetični. Vsak dodatek 
ima v substratu svojo nalogo. V njem 
so hranila, ki zadostujejo za rast rastlin 
v prvih treh tednih, nato je potrebno 
rastline dognojevati. Lončnice vedno 
presadimo v lonček, ki naj bo za dve 
številki večji od trenutnega. Pri presa-
janju orhidej pazimo, da res izberemo 
substrat na osnovi lubja in da zrač-

ne korenine pustimo nad zemljo. Ne 
posadimo jih v zemljo, saj je orhideja 
epifitna rastlina, zračne korenine le 
rosimo. 

Na vrtu je v tem času najbolje upo-
rabiti čim več zastirk. Pri uporabi za-
stirk pazimo le pri zelnatih trajnicah, 
da jih ne obsujemo čisto pri korenin-
skem vratu, saj bo v tem primeru težje 
razraščanje novih poganjkov iz bazito-
nega dela. Še vedno lahko sejemo tra-
vo, že obstoječo trato pa dognojujemo 
z mineralnimi, počasi vodotopnimi 
gnojili v trdnem agregatnem stanju. 
Pomembno je, da ta gnojila pridejo v 
stik z vodo, da se iz njih začnejo spro-
ščati hranila. 

Vedno je na vrtu priročen humus, ki 
vsebuje veliko hranil, okrog pet odstot-
kov dušika in med 50 in 60 % ogljika. 
Na vrtove dodamo tudi pepel, apno, 
jajčne lupine in ostanke kavne usedli-
ne. Azalejam, rododendronom, ameri-
škim borovnicam, brusnicam dodamo 
svežo šoto. Čez posajene kapusnice 
damo agrokopreno, da samičkam ka-
pusovega belina preprečimo odlaganje 
jajčec.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Od starega k novemu
TD Gorje je letošnjo pomlad name-

nilo 15 sadik visokodebelnega drevja – 
starih sort jablan in  tepk zainteresira-
nim posameznikom, kmetom v Gorjah. 
Namen našega mini projekta je v  spod-
bujanju in ozaveščanju, kako zelo po-
membna je poleg pridelave sadja, ki ga 
lahko  uporabljamo dokaj široko, tudi v 
tem, da se zavemo, kako nujno je tudi 
ohranjanje kulturne krajine, ki je po-
memben atribut naše prepoznavnosti. 

Drevesničar nam je obljubil, da bo 
posebej za nas za jesensko sajenje še 
pripravil in vzgojil  sadike tepk, ki se 
jih dejansko kar težko dobi.

Pred dnevi sem opazil staro, že 
onemoglo drevo tepke na lokaciji Va-
čil med Sp. in Zg. Lazi, kjer je trenutno 

tudi deponija gradbenega materiala v 
sklopu gradnje nove ceste proti  Zgor-
njim Lazom. Drevo, posajeno na sku-
pnem agrarnem svetu, je ostalo samo, 
včasih jih je  bilo več, vsako drevo je 
imelo svojega lastnika, lastništvo se 
je prenašalo skozi rodove, tako  kot so 
se menjali gospodarji. Vsaka stvar ima 
svoj rok trajanja, tudi stara tepka ne 
bo več  dolgo. Kako zelo pomembna so 
bila sadna drevesa nekdaj, pove poda-
tek, da so bili lastniki   tepke na Sleme-
nu Klemenakovi iz Zg. Radovne, ki so 
bili oddaljeni skoraj 10 km in vendarle  
se jim je bilo jeseni vredno potruditi in 
pobrati plodove.

 » Tomaž Bregant, TD Gorje

Razpis za Belarjevo priznanje
Triglavski narodni park objavlja 

javni razpis za podelitev Belarjevega 
priznanja. Priznanje, poimenovano po 
dr. Albinu Belarju, prvem pobudniku 
za ustanovitev narodnega parka v Do-
lini Triglavskih jezer, je namenjeno 
posameznikom in pravnim osebam 
za njihovo uspešno delo, dosežke in 
pomoč pri poslanstvu, ozaveščanju in 
promociji narodnega parka, ohranja-
nju biotske raznovrstnosti in naravnih 

vrednot narodnega parka, ohranjanju 
kulturne dediščine v narodnem par-
ku, urejanju in upravljanju narodnega 
parka ter upravljanju obiskovanja in 
urejanju infrastrukture na območju 
parka. Predloge za nagrajence z obra-
zložitvijo lahko posredujejo fizične in 
pravne osebe v Republiki Sloveniji do 
vključno 31. maja 2021 v zaprti ovojni-
ci s pripisom »Za Belarjeva priznanja« 
na naslov Triglavski narodni park, Lju-

bljanska cesta 27, 4260 Bled. Predloge 
bo obravnavala posebna komisija, ki 
jo je imenoval svet Triglavskega naro-
dnega parka, podelitev pa bo na osre-
dnji prireditvi Triglavskega narodnega 
parka ob 40-letnici zakonske ustano-
vitve Triglavskega narodnega parka in 
60-letnici razglasitve Doline Trigla-
vskih jezer za narodni park septembra 
2021. 

 » TNP
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Ajda – vsestransko uporabna kulturna rastlina 
Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predni-

ki pridelali v velikih količinah, in posledično skrb za čebele, 
pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje, povečanje izko-
riščenosti kmetijskih zemljišč, … so le nekateri od razlogov, 
zaradi katerih je Čebelarska zveza Slovenije, kot pobudnik 
in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo«, leta 2014 
skupaj s partnerji začela s spodbujanjem setve medovite 
ajde.  Ajda je kulturna rastlina, ki je pomembna tudi pri ko-
lobarjenju in ne potrebuje škropljenja, kar pomembno pri-
speva tudi k ekološkemu kmetijstvu. Je tudi uspešna v boju 
proti plevelom.   

Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« je povezoval številne 
partnerje. Sodelovali so  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, kmetijske šole in ostali 
partnerji. Vsak od njih je po svojih najboljših močeh prispe-
val k povečanju prepoznavnosti medovite ajde. Po podatkih 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so se kme-
tijske površine, posejane z ajdo, povečale z 3.022 ha v letu 
2015 na 6.432 ha v letu 2020. To pomeni, da so se kmetijske 
površine, posejane z ajdo, v zadnjih petih letih v Sloveniji 
podvojile. V tabeli so prikazani podatki po letih.

Ajdo lahko sejemo kot glavni ali strniščni posevek. Glav-
ni posevek sejemo od začetka do konca maja, ko je dovolj 
toplo za kalitev in ni več nevarnosti slane. V maju sejana 
ajda do spravila potrebuje od 11 do 12 tednov. Setev ajde kot 
glavnega posevka se še posebej priporoča za območja, ki jih 
pogosto prizadene suša. Strniščna ajda se seje po spravilu 
ozimnih žit, to je od 10. in najkasneje do 25. julija. Cveti v av-
gustu ali septembru, ko v naravi začne primanjkovati hrane 
za čebele. Za čebele so pomembne medovite sorte ajde, to so 
Darja, Čebelica in Črna gorenjska. Ajdo sejemo na njive, 
kjer predhodne poljščine niso bile premočno gnojene z du-
šikom. Podrobnejše nasvete v zvezi s pridelavo ajde najdete 
v publikaciji Tehnologija pridelave ajde, ki so jo pripravile 
strokovne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Čebelarska zveza Slovenije je kot pobudnik in koordi-
nator projekta »Kar sejemo, to žanjemo« skupaj s partnerji 
pomembno prispevala k povečanju setve ajde, spodbudila 
sodelovanje med čebelarji in kmeti ter posredno vplivala na 
pridelavo tako zaželene domače, slovenske ajde. Z vključe-
vanjem kulinarike smo obudili tradicionalne jedi iz ajde in 
navdihnili sodobne kuharske mojstre ter povečali pridelavo 
ajdovega medu. 

Čebelarska zveza Slovenije skupaj s partnerji nadaljuje 
s spodbujanjem setve medovitih kulturnih rastlin, kot so 
sončnice, buče in facelije. 

Ponosni smo, da lahko prispevamo k ohranjanju na-
rave in čebel!

 » Nataša Klemenčič Štrukel

LETO AJDA

2015 3021,65

2016 4024,94

2017 4528,18

2018 4992,71

2019 6440,57

2020 6431,69

Podatki o prijavljenih kmetijskih površinah posejanih 
z ajdo v zbirnih vlogah za leta 2015 - 2020 v ha

Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Čebeljarjenje v naši občini 
Nahajamo se v času epidemije covid-19, ki ves svet pou-

čuje tudi o tem, da kljub vsej strokovni znanosti in zbranim 
izkušnjam še vedno ne obvladujemo vsega, kar počnemo in 
doživljamo. Čebelji rod je bil na tem svetu verjetno že pred 
človekom in rek, da ko ne bo čebel, tudi nas ne bo, po moje 
ne drži. 

Na enem od predavanj o čebelarstvu mi je profesor glede 
tega dejal: Nas ne bo, čebele pa bodo, te se prilagajajo in bodo 
preživele. Opraševanje, ki ga izvajajo čebele, je ena ključnih 
ekosistemskih storitev. Kar tretjina človeške hrane je odvi-
sna od opraševanja, na svetovni ravni pa je zgolj vrednost 
opraševanja v kmetijstvu ocenjena na več 100 milijard evrov 
letno. Od opraševanja ni odvisna le količina, temveč tudi 
kakovost pridelka. Za opraševanje pa niso zaslužne samo 
medonosne čebele, temveč tudi čebele samotarke, čmrlji, 
metulji in še nekatere druge žuželke.  

Žal zaradi podnebnih sprememb populacija divjih opra-
ševalcev upada. Na pogosto pokošenih travnikih rastline ne 
cvetijo, zato čebelam primanjkuje hrane. Če k temu dodamo 
vse pogostejše spomladanske pozebe, propadanje nasadov 
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Že 50 let pomagamo zdravljenim alkoholikom vzdrževati abstinenco
Društvo Krma v letošnjem letu praznuje 50-letnico 

svojega delovanja. Že 50 let se po zaključenem zdravljenju 
alkoholizma v skupinah Klubov zdravljenih alkoholikov (v 
nadaljevanju KZA) na rednih tedenskih srečanjih srečuje-
jo nekdanji odvisniki od alkohola in njihovi svojci. Bolj kot 
zgodovinski detajli so pomembne izkušnje, spoznanja ter 
spremenjeno kvalitetnejše življenje članov. Vsako rešeno 
življenje in družina šteje. In teh skozi 50 let ni malo.    

V tem prispevku želimo prikazati osebne zgodbe ozad-
ja odvisnosti in reševanja le-te, razloge obiskovanja kluba 
in spremembe v življenju posameznikov. Vse navedeno so 
konkretne izkušnje samih članov.  

Povečini se je začelo v otroštvu ali zgodnjem mladostni-
štvu. Zgodbe pripovedujejo o enostarševskih družinah in 
veliki obremenjenosti starša z delom. Veliko zgodb izhaja iz 
družin, kjer je bilo čutiti  pomanjkanje ljubezni ali pa pre-
več pogojeno starševsko skrb. Ni jih malo, ki so živeli v al-
koholnih družinah, kjer so se starši bolj posvečali alkoholu 
kot njim. Pomanjkanje občutja varnosti, spodbud in zdra-
vih mej  je otroke prisililo v prilagojene vzorce vedenja. Te 
vzorce vedenja in pomanjkanje čustvene topline so odnesli 
v odraslo dobo. Druge zgodbe poročajo o pretirani, pose-
sivni starševski skrbi in pretiranem nadzoru, kar otroku ni 
omogočalo prave osamosvojitve in učenja prevzemanja od-
govornosti.  Prisotna so tudi poročanja  o  pravem  družin-
skem življenju s prisotnim razumevanjem in komunikacijo, 

hrušk in skoraj nične posevke njiv z ajdo, se v naši občini 
čebelam slabo piše. Količina, ki jo potrebuje čebelja druži-
na zase preko celega leta, je zelo velika. Ocenjujejo, da dru-
žina zase porabi skoraj 100 kg in šele višek pride v čebelar-
jev lonec. Če čebelar hoče, da ima vsaj toliko medu, da krije 
stroške zdravil in hrane za čebele preko zime, mora obvezno 
voziti čebele na pašo. Vožnja čebel na pašo pa je zopet ne-
kaj povsem drugega kot pa čebelarjenje na domačem vrtu. 
V naši občini smo čebelarji v večini le ljubiteljski, ki nam je 
čebelarjenje v veselje, to pa žal pod temi pogoji ne bo šlo v 
nedogled. Mlajših čebelarjev skorajda ni in članstvo je ve-
dno starejše, saj mladih hobiji, ki prinašajo samo veselje, 
ne zanimajo preveč. Kaj lahko za to naredimo? Vsi občani 
bi morali biti zainteresirani, da posadimo čim več sadnih 
dreves, zasejemo medovite rastline, tudi medovite rožice so 
lahko lep okras. Naša želja je, da bi kmetje kosili vsaj nekate-
re travnike čim kasneje in s tem omogočili rastlinam, da za-
cvetijo. Za čebelarja ni lepšega kot pogled na cvetoče drevo 
in cvetoč travnik. Veliko škodo čebelam povzročajo tudi ne-
vestni sadjarji, ki nepravilno in predvsem v nepravem času 
uporabljajo pesticide, ki so za čebele smrtonosni. V kolikor 
pa je le kakšna letina dobra, pa se pojavi ponovno drug pro-
blem, to je prodajna cena medu. V velikih trgovskih centrih 
se pojavi na policah med po ceni 5–6 €, medtem ko je pripo-

ročljiva cena domačega medu med 10 in 15 €. Zavedajte pa 
se nečesa: med je v svetu med prvimi tremi najpogostejšimi 
ponarejenimi artikli. Naši čebelarji so po večini že vključeni 
v register pridelovalcev Slovenskega medu z zaščitenim ge-
ografskim poreklom (ZGO), kar vam zagotavlja visoko kvali-
teto domačega pridelka.

Naj medi!
 » Matevž Šimnic

a se zaradi blagostanja družine otroci niso naučili soočati z 
omejevanjem, zavrnitvijo  in samoto. To jim je v odrasli dobi 
postalo problem. So pa tudi primeri, ko so posamezniki za-
radi čustvene preobremenjenosti iz različnih vzrokov začeli 
piti v odrasli dobi. Alkohol je vsem opisanim postajal  blaži-
lec stresov in bolečin. 

Ni jih  tudi malo, ki poročajo, da njihovi začetki pitja iz-
hajajo iz nepremišljenega posnemanja vrstnikov. Vzorec pi-
tja jim je prišel v navado, naivno so verjeli v sproščujoč in 
poživljajoč učinek alkohola, povečevali so porabo in telo je 
postajalo odvisno. 

Ljudje, ki so svojo osebnost in življenje utapljali v alko-
holu, imajo za sabo veliko bolečih zgodb o  prometnih in 
delovnih prekrških,  izgubah službe, zdravstvenih težavah, 
porušenih družinskih odnosih, problemih nizkega samo-
spoštovanja in premalo skrbi zase. Svoboda pitja je dobivala 
obliko železne srajce, fizične moči so pešale, misli niso šle 
preko kozarca opoja. Psihično in fizično izčrpani so spoznali, 
da je alkohol sovražnik, da je navkljub poskusom abstinence 
boj z njim neuspešen, da ne zmorejo sami in se strinjali, da 
poiščejo pomoč. 

Na zdravljenju odvisnosti človek spozna dinamiko za-
svojenosti, dobi vpogled v svojo zasvojenost in je spodbujen, 
da se začne vesti bolj premišljeno, odgovorno in bolj učinko-
vito. Po zaključku institucionalne ali druge oblike zdravlje-
nja je obiskovanje kluba svetovano kot nadaljnja stopnja re-
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habilitacije, ki je potrebna ob vračanju v okolje in soočanju z 
njim, tako z vidika izmenjave izkušenj vztrajanja v abstinen-
ci kot tudi reševanja nastalih težav. 

Na začetku nekateri zdravljenci na obiskovanje kluba 
gledajo kot na določeno obliko obveznosti, a zelo kmalu so-
delovanje v klubu preraste v spoznanje, da je klub varen in 
prijazen prostor, kjer se o vsem lahko pogovoriš, dobiš razu-
mevanje in strokovno spodbudo. Zaradi podobne zgodovine 
člani v pogovorih ne čutijo potrebe po prilagajanju resnice 
in lahko odkrito in iskreno govorijo o vsem. Skozi  izmenja-
vo izkušenj dobijo posamezni člani od drugih članov infor-
macije o tem, kakšne krize in preizkušnje lahko pričakujejo.  
Mnogi povedo, da na klub hodijo zato, da ne pozabijo, da so 
nekoč pili, predvsem pa zato, da so sprotno soočeni s svojimi 
neučinkovitimi vedenji in jih tako ob spodbudi in  pomoči 
spreminjajo in s tem zmanjšujejo možnost recidiva. Klub 
članom postane učno področje za spoznavanje sebe in oseb-
no usmeritev v kvalitetnejše življenje ...

Člani so spoznali, da je KZA skupina, v  kateri je vsak 
posameznik vreden in pomemben. Začutili so, da se v klu-
bu ustvarjajo vezi, enakovredne prijateljstvu. Veliko jim po-
meni druženje in ustvarjeni odnosi. Skozi srečevanja in delo 
čutijo drug drugega, razumejo vedenja, iskanja in ravnanja 
ter  se medsebojno spodbujajo. Različna mnenja in obrav-
navane teme posamezniku pomagajo lažje razumeti sebe. V  
vsaki zgodbi najdejo delček sebe, torej so jim zgodbe drugih 
tudi zrcalo njih in njihovih mnenj. Povedo, da je dobro de-
liti z nekom, ki gre v isto smer, a je prehodil že znatno več 
poti. To jih opogumlja. Klub jim postaja duhovna in psihič-
na opora. Člani  v  klubu razumejo bolečino, zato jo medse-
bojno tudi izražajo, kar jih razbremeni. Obravnavane teme 
in pomoč posameznika usmerja v pozitivno razmišljanje 
in osredotočanje na sedanje situacije in aktivno reševanje 
problemov. Pri večini članov je prisotnih še veliko notranjih 
bojev, ki niso razčiščeni. Skozi izkušnje in iskrene povratne 
informacije v klubu osveščajo tudi to. Zelo zaželeno in po-
trebno je tudi sodelovanje partnerja. Obravnavane teme in 

slišana različna mnenja na klubu pomagajo lažje razumeti 
sebe in  partnerja. En od članov ugotavlja, da klub občasno 
doživlja tudi kot zakonsko posvetovalnico. 

Pomemben povezovalni dejavnik na klubu so prosto-
časna druženja: šport, pohodi, narava, kultura, ustvarjalna 
srečanja, ki v posamezniku prebujajo potrebo po aktivnem 
delovanju ter obujanju ali  iskanju novih interesov.

Spoznanja iz kluba članom pomagajo živeti tudi v vsak-
danjem življenju. Izkušnje urejanja alkoholizma so jih na-
učile spoznavati svoje potrebe in se truditi za zadovolje-
vanje le-teh. Naučili so se, da se morajo bolj usmeriti vase, 
biti kritični do sebe, se postaviti zase in opustiti zunanje 
pogojevanje. Naučili so se izbiranja, presojanja, odločanja. 
S  tem so postajali bolj samozavestni in svobodni. Postali so 
bolj aktivni.  V trenutkih, ko imajo manj obveznosti, se zna-
jo prepustiti sebi, počnejo tisto, kar jih veseli in se ob tem 
sproščajo. Spet so jim pomembni osebni talenti, od fizičnih 
aktivnosti in športa do ustvarjanja ali družbenega udejstvo-
vanja (telesne sposobnosti in utrjevanje le-teh, sposobnosti 
organizacije, sposobnosti  specifičnega izražanja in  vživlja-
nja v druge). Tudi branje je pomembno, saj posamezniku 
daje možnost, da se poistoveti z osebami, svojo zgodovino 
in ocenjuje dobro in slabo. Knjiga jih oživlja v čutenju do-
moljubnosti, poštenosti, odgovornosti. Pomembna je tudi 
povezanost z naravo. Posvetijo se ji, uživajo v njej, se poi-
stovetijo z njo in tako postanejo odgovorni do nje in njenih 
danosti. 

Boleči vzroki za pitje in težke izkušnje alkoholizma, s 
spoznanji zdravljenja in urejanja v klubu, ob odgovornem 
vsakdanjem življenju pogosto ostajajo opomin in grenak 
spomin. Takrat so bili ljudje, ki jim je na določeni poti življe-
nja zastal korak zaradi težkih okoliščin in negativnega raz-
mišljanja, danes  pa se za kvalitetno življenje znajo aktivno 
truditi.

 » Zora Košir Zupan,  
strokovna delavka v KZA

Gorjanska šola na daljavo
Zaprti-odprti-zaprti-odprti nam 

zveni v glavi skoraj v taktu. Čeprav smo 
se prilagodili in ugotovili, da znamo 
hitro spremeniti okolje poučevanja 
in učenja, si vsi učenci in učitelji želi-
mo na stežaj odprta šolska vrata. Vsa-
ko lepo vreme izkoristimo, da čim več 

aktivnosti opravimo zunaj šole, v novi 
učilnici na prostem ali na travniku ob 
šoli. 

Za pouk na daljavo pa smo prek šol-
skega leta preizkusili več načinov dela. 
Da smo ostali čim bolj povezani, nas je 
od oktobra do februarja povezoval ju-
tranji krog, v aprilu smo imeli prvo od-
dajo Periskop. 

Po vsakem vračanju v šolo si izme-
njujemo vtise o obdobju, ko smo bili 
narazen. Kako so šolo tokrat doživljali 
učenci, si preberite. Luka je o tem ob-
dobju napisal celo pesem.

Luka Por, 6. a
ŠOLA NA DALJAVO

Šola je vedno polna,
če pa ne bi bila, bi bila bolna.

Vendar kaj takega se ne bo zgodilo,
saj čisto vsakič nove učence dobimo.

Kar naenkrat pa se nekaj prikrade
in celo šolo v hipu izprazni.

Epidemija covid-19 se začne
in šola na daljavo se prične.

Vsi učenci se veselimo,
saj sami si urnike razporedimo.

A kmalu žalostni smo vsi,
saj pogrešamo se mi.

K sreči šola spet se odpre,
Čeprav čez tri tedne spet zapre.

Zadnji dan dobili bomo priznanja,
saj bomo vsi polni znanja.

V tem valu epidemije se mi je šola-
nje na daljavo zdelo bistveno boljše, saj 
smo imeli zoome tako kot v šoli po ur-
niku, manj smo delali sami in za večino 
predmetov nismo imeli domačih na-
log, tako smo imeli ves popoldan čas za 
druženje ali za kakšne dejavnosti. Vča-
sih so bile naporne šeste ure, saj smo 
bili po celem dopoldnevu sedenja za 
računalniki že kar zelo utrujeni. Sku-
pna razredna ura mi ni bila zanimiva, 
saj me to področje ne zanima kaj dosti. 
Všeč mi je bilo, ko je gost Boris A. No-
vak pel pesmi, ki jih je posvetil svojim 
otrokom. Nina Golob, 8. a
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Ob 100-letnici Športnega društva 
Gorje bomo preuredili in dopolnili al-
manah društva, katerega smo prvič iz-
dali ob 90-letnici društva. Za uspešno 
preureditev in dopolnitev bi seveda 
potrebovali vašo pomoč s slikovnim 
materialom in zgodbami, povezanimi 
z delovanjem društva. Zato povabilo 
vsem Gorjancem, simpatizerjem, pri-
jateljem ŠD Gorje, da nam odstopite, 
posodite slikovni material, z zanimi-
vimi zgodbami, povezanimi z zgodovi-
no društva. Veseli bomo vsake slike in 
zgodbe, povezane z društvom. Ob kon-
cu projekta bomo seveda ves slikovni 
material tudi vrnili.

Kontakti: Gregor Repe 041 256 
610, Matjaž Ličef 041 762 890, Tomaž 
Žemva 041 509 874.

 » Športno društvo Gorje

Športno društvo Gorje –  
100 let uspehov

Trenutno šolanje na daljavo se mi 
je tudi zdelo boljše od ostalih, saj ne 
porabimo celega popoldneva za raču-
nalnikom, nismo pod velikim stresom 
… Najbolj mi je všeč to, da imamo od-
more med urami, zato da si lahko malo 
odpočijemo, sprostimo ali pojemo ma-
lico. Vendar je tudi nekaj slabosti, npr. 
slab internet, včasih še posebej proti 
koncu tedna se je že zelo težko zbrati 
in sodelovati pri pouku …

Periskop oz. razredna ura se mi je 
zdela kar v redu, čeprav smo imeli ne-
kaj težav z zoomom. Pesmi gosta oz. 
Borisa A. Novaka so me spravile v bolj-
šo voljo. Ema Kogoj, 8. a

Šolanje na daljavo mi je všeč, saj ne 
dobivamo preveč naloge in ocen. Pred-
vsem mi je všeč tudi to, da grem lahko 
takoj po pouku ven na sonce, v naravo 
in ne izgubljam časa s hojo do doma. 
Zelo mi je všeč, da imamo malo dalj-
še pavze med videokonferencami, ker 
lahko ta čas dobro izkoristim in kaj po-
jem, se sprostim in se pripravim na na-
slednjo uro. Seveda pa so tudi nekatere 
negativne stvari, npr.: preveč računal-
nika, slab internet, ne prav zanimiva 
športna (skakanje po sobi, stopanje 

Novičke iz  
Tekaško-biatlonske sekcije 

Športnega društva Gorje
Koliko odzivov so že sprožili naši 

članki in objave v občinskem glasilu! 
Povečini samo pozitivno naravnane … 
Veseli nas dejstvo, da opazite naše de-
lovanje in trud za športni duh v Gorjah. 
Obljubimo, da bomo nadaljevali in da 
se bo o nas še pisalo in govorilo …

Vmes se je zaključila letošnja tek-
movalna sezona v teku in biatlonu. 
Naša najboljša do sedaj! Dobili smo 
prvo medaljo v svetovnem pokalu po 
zaslugi Eve Urevc, z odličnimi uvrsti-
tvami nas je na svetovnem prvenstvu 
na Pokljuki zastopal Miha Dovžan, na 
mladinskem svetovnem prvenstvu v 
biatlonu pa je Klara Vindišar v štafeti 
pritekla in pristreljala srebro … Če to ni 
vredno ponovne omembe!

Na domačem prizorišču je nekaj-
kratni državni prvak postal Miha Ličef, 
prav tako Matej Mandeljc, Jošt Mulej, 
Eva Urevc in Mina Repe, v biatlonu pa 
Nika Vindišar in Zala Repe. Tudi vsi 
ostali so tekmovali po svojih najbolj-
ših močeh in dosegli odlične rezultate. 
Najmlajši zaradi prestrogih ukrepov 
letos niso tekmovali, so se pa kljub 
temu pripravljali na poletne tekme, ki 
jim, upam, tokrat ne uidejo. Zanimanja 
za ta lep šport je v Gorjah veliko, o tem 

na stol …), stres (kdaj), itd. Skupna ra-
zredna ura se je zdela še kar zanimiva, 
sploh vprašanja gostu in različni vide-
oposnetki. A vseeno bi imel mnogo raje 
navadno razredno uro z našo super ra-
zredničarko. (Klemen Poklukar, 8. a)

Trenutno šolanje na daljavo je naj-
boljše od vseh ostalih šolanj, saj prvo 
šolanje ni bilo nobenega zooma in smo 
imeli samo dela na domu. Drugo šola-
nje, ki je trajalo 4 mesece, je bilo naj-
slabše od vseh, saj smo najprej z zoo-
mi zasedli cel predpoldan in potem še 
delo na domu, ki je zasedlo celo popol-
dne. Trenutno šolanje se mi zdi zelo 
dobro sestavljeno, čeprav vem, da nam 
učiteljice ne dajo toliko dela, kot so 
nam ga dale prej. Moje mnenje je, da bi 
bilo najbolje, če bi nadaljevali tako kot 
zdaj, le da bi dodali še malo dela za vsak 
predmet in domačo nalogo (čeprav je 
noben noče). Upam, da bi šolanje na 
daljavo trajalo čim dlje, ker se vsi moji 
prijatelji in jaz počutimo bolje, če smo 
doma in imamo veliko prostega časa. 
Nič ne pogrešam, saj se s kolegi in ko-
legicami slišimo prek vseh električnih 
naprav. Oddaje Periskop nisem mo-
gel prav veliko poslušat', ker se mlaj-

Zakaj ne bi knjig tudi  
poslušali?

ši učenci zelo radi derejo, ampak res 
naglas v mikrofon in/ali računalnik. V 
zelo dobro voljo so me spravile pesmi 
od skrivnega gosta. Ta ''oddaja'' je zelo 
podobna našemu jutranjemu krogu. 
Ožbej Pretnar, 8. a

Kakšne bodo posledice sedenja za 
računalnikom? Bodo to generacije, ki 
bodo imele manj znanja? Se bodo v pri-
hodnosti pokazale raznovrstne stiske? 
Ugibanja in »raziskave« prepuščam 
drugim. Iz zapisanih izjav vem, da smo 
na naši šoli kljub izkušnji »odprti-za-
prti-odprti-zaprti« ostali povezani in 
čutimo pripadnost Osnovni šoli Gorje.

 » Mojca Brejc, ravnateljica                                                          

Z letošnjim letom smo ponudbo za 
naše uporabniki razširili. Članom knji-
žnice nudimo izposojo avdio knjig v 
slovenskem jeziku z uporabo pame-
tnih telefonov. Prisluhnete lahko 
strokovnim, leposlovnim, otroškim 
in mladinskim knjigam; med njimi je 

tudi več naslovov domačega branja. 
Ponujeni so naslovi slovenskih in tujih 
avtorjev. Trenutno je našim članom na 
voljo preko 105 naslovov avdio knjig. 
Na eno člansko izkaznico si lahko iz-
posodite do 5 zvočnih knjig naenkrat. 
Knjige se izposojajo za 14 dni, po prete-
ku roka izposoja samodejno ugasne. Če 
knjigo predčasno vrnete ali poteče rok 
izposoje, lahko izberete nove naslove.

Zvočne knjige, ki jih ponuja knji-
žnica, so vidne tudi v katalogu Cobiss+, 
vendar izposoja poteka samo preko 
(brezplačne) mobilne aplikacije. Po-
stopek izposoje zvočnih knjig je eno-
staven, pogoj je le urejeno članstvo v 
naši knjižnici ter naložena aplikacija 
na vašem mobilnem telefonu. Za po-
moč ali več informacij se obrnite na 
knjižničarje, ki vam bodo z veseljem 
pomagali. Natančna navodila pa so do-
stopna tudi na spletni strani knjižnice 
www.rad.sik.si.

 » Katja Bevk
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priča dejstvo, da je podmladka kar ne-
kaj, skoraj ne mine mesec, da se nam 
ne bi pridružil kak novi nadobudni po-
bič ali dekletce, ki želi biti nov Miha ali 
Eva …

Sedaj je bilo nekaj počitka za naše 
tekmovalce, z mesecem majem pa zo-
pet začnejo »na polno«. Vodstvo pa 
medtem ni počivalo, naredili so se novi 
načrti in osnovale nove skupine. Žal 
nam je tudi letos nesrečno odpihnilo 
Jurjev semenj, računamo pa, da bomo 
konec leta lahko pripravili slovesnost 
ob 100-letnici društva, na kar se že 
vneto pripravljamo.

Ob koncu sezone pa bi se radi za-
hvalili vsem vam, ki nas spremljate in 
berete o nas, nas podpirate in spodbu-
jate. Hvala našim trenerjem in našim 
staršem, ki so vedno z nami. Nenaza-
dnje pa hvala vsem našim sponzorjem 

POGREBNE STORITVE

NOVAK
Anton Novak d.o.o. 
Hraše 19,  Lesce
www.anton-novak.si

Sprejemamo naročila za sveče in suhe  
ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke in 

aranžmaje ter aranžiranje daril. 
Velika izbira sveč.

DEŽURNA SLUŽBA: 040 887 169, 041 655 987, 040 887 112

NOVO   NOVO   NOVO   NOVO

CVETLIČARNA NOVAK 
pri pokopališču na Bledu

prevozi in ureditev pokojnikov 
ter pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

organizacija in izvedba pogrebnih  
ceremonialov na pokopališčih v  
občinah Bled, Gorje, Radovljica in Bohinj.

in podpornikom. Najdete jih na naši 
spletni strani in pa naših kombijih, 
da jih ne naštevam, ker bom zagotovo 
katerega nevede izpustila. Eden naših 
tihih dobrotnikov je tudi Miha Potoč-
nik, ki nam vsako leto pokloni šopke, 
narejene izpod njegovih čudežnih rok, 
da jih ob posebnih priložnostih poda-

rimo najbolj zaslužnim. Miha, ne bodi 
hud, če se ti naglas zahvalimo! V Gor-
jah znamo stopiti skupaj, sploh pa za 
dober namen. In kaj je boljše kot zdrav 
duh v zdravem telesu, za kar se trudi-
mo v Športnem društvu Gorje …

 » Mateja Erman Repe,  
Športno društvo Gorje
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Kombinirana poraba goriva: 6,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2: 154–143 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0141–0,0194g/km. Emisije 
trdnih delcev: 0,0095g/km. Št. delcev (x1011): 0,52–0,54. 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.
*Informativni izračun je narejen na dan 29. 3. 2021 za Nissan QASHQAI 1.3DIG 140 N-CON CLD. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 22.190,00 €. 
Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 12.978,25 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in polog v višini 
9.211,75 €. EOM = 10,57 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 17.741,16 €, od tega znašata 
zavarovalna premija 765,59 € in strošek odobritve kredita 259,57 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 199,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje 
za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem 
financiranja 24 mesecev. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške 
garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija 
velja do 30. 6. 2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Pridržujemo si pravico do napak; za morebitne napake ne 
odgovarjamo in se zanje opravičujemo. Slike so simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si

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

+ Inteligentni Around View Monitor 
+ NissanConnect z navigacijo
+ Inteligentno zaviranje v sili
+ Samodejno upravljanje dolgih luči

ŽE ZA 199 €/MESEC*
BON OB FINANCIRANJU*

Nissan Qashqai N-Connecta  
Zares bogato opremljen

NISSAN QQ KONCES DEALER AD A5 APR21 MY21 V1.indd   1 16/04/2021   09:55

Kombinirana poraba goriva: 6,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2: 154–143 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0141–0,0194g/km. Emisije 
trdnih delcev: 0,0095g/km. Št. delcev (x1011): 0,52–0,54. 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.
*Informativni izračun je narejen na dan 29. 3. 2021 za Nissan QASHQAI 1.3DIG 140 N-CON CLD. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 22.190,00 €. 
Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 12.978,25 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in polog v višini 
9.211,75 €. EOM = 10,57 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 17.741,16 €, od tega znašata 
zavarovalna premija 765,59 € in strošek odobritve kredita 259,57 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 199,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje 
za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem 
financiranja 24 mesecev. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške 
garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija 
velja do 30. 6. 2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Pridržujemo si pravico do napak; za morebitne napake ne 
odgovarjamo in se zanje opravičujemo. Slike so simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

renault.si

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni 
izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Renault TWINGO ELECTRIC LIFE R80 v skupni vrednosti 13.990 € z DDV, s pologom v višini 2.900 € in 
financirano vrednostjo 11.090 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 98,60 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se 
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.597,87 € od tega znašata zavarovalna premija 210,61 € in strošek odobritve kredita 155,26 €. Kreditojemalec 
mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več 
o kreditih EKO SKLADA za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO 
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. V ceno 13.990 € je že vključen redni popust v višini 1.200 € 
in dodatni popust v višini 1.300 € ter subvencija EKO SKLADA v višini 3.500 €. Ne glede na obliko financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150 €, kar na podlagi izračuna za model 
Twingo ELECTRIC s povprečno porabo na relacijskih vožnjah 11,578 kWh/100 km in ceno polnjena po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 in dostopnem na 
https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji  zadostuje za do 73 polnjenj ali 11.979 km. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico 
do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Novi
Renault TWINGO Electric
100% električen. Narejen v Sloveniji.

Paket zimskih pnevmatik+
10.000 kilometri 

na kartici

z vključenimi

 Že za 

 99 €/mesec
z                          kreditom*

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

VINJETA  
2021  

GRATIS

kamnoseštvo

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

www.kamnosestvo-vurnik.si

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

preverite ponudbo na:



Gorjanc

15

OGLASI

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67
4270 Jesenice
Tel.: 04 58 33 355
E-pošta: servis@integral-avto.si

Celovita kleparsko - ličarska storitev!
Prijava škodnega dogodka.

Cenitev poškodovanega vozila.

Nadomestno vozilo za čas popravila.

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

KUPON MAJ 
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 maju 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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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

POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
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reklama.indd   1 18. 01. 2021   20:50:05



Gorjanc

16

KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE, OGLASI

• PROGRAMI Medgeneracijskega centra Bled v 
občini Gorje
Na programe se je potrebno predhodno prijaviti 
na: 
e-naslov: mcbled@guest.arnes.si, Tel.: 040 818 
476
• IT urice s Kristjanom

vsak torek od 9. ure dalje po predhodnem dogovoru, 
Izvajalec Kristjan Čubranič vam bo nudil tehnično 
pomoč ali svetovanje na področju računalništva in 
pametnih telefonov.
- Odpravljanje težav na računalniku ali pametnem 

telefonu
- Svetovanje pri nakupu novega telefona ali 

računalnika
- Uporaba socialnih omrežij in aplikacij za klepet 

(Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Viber, 
Messenger, Whatsapp itd)

- Osnove računalništva in pametnih telefonov (Up-
oraba, pregled osnovnih funkcij)

- Bi se želeli naučiti kakšnega novega programa? 
(Office, urejanje fotografij in videa, internet itd.)

• Telovadba z Mojco Jakopič, ob ponedeljkih ob 9. 
uri v Gorjanskem domu; 
pričetek 3. maja 2021 

 Mojca Jakopič bo izvajala funkcionalni trening s 
kombiniranimi elementi iz različnih vadb, prila-
godila pa ga bo željam vadečih. Trening bo nižje 
intenziven, stopnjo intenzivnosti bodo postopoma 
dvigovali, glede na zmožnosti vadečih. 

• Kulinarične delavnico z Matejo Reš (3 ure), 
v petek, 14. maja 2021 ob 18. uri;

 Majska zelenjava: šparglji, špinača, kolerabica in 
mlada čebula. Nabrali bomo zelenjavo z vrta in jo 
pripravili v nekaj okusnih jedeh.

• 13. TRADICIONALNI ŠIMNOV POHOD v  
organizaciji Jamarskega društva  
v soboto, 22. maja zbor ob 09:00 pri Kunavcu v 
Krnici  
Organizator se tudi letos pripravlja na organizacijo 
tradicionalnega Šimnovega pohoda. V kolikor bodo za 
izvedbo pohoda izpolnjeni pogoji in bodo tovrstne pri-
reditve dovoljene, bo pohod na soboto pred binkoštno 
nedeljo. 

 *Cena velja za Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75, rumene 
Faro barve pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za to vozilo – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim 
bonusom je 11.490 EUR; mesečni obrok je 126 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina 
pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 
84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 19.01.2021 znaša 8,50% in se spremeni, če se 
spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno 
letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 8.043 EUR; skupni znesek za plačilo 13.808 EUR; stranka v 
primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let oz. 100.000 km in avto kasko zavarovanje 
za 1 EUR za 1. leto. **Do bonusa Staro za novo (je že upoštevan v oglaševani ceni) so upravičeni vsi kupci 
(fizične osebe) novih Peugeot 208 dobavljivih med 1.1. in 30.4.2021. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 
od 3,7 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 94 do 113 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00037 do 0,00072 g/
km. Število delcev: od 0,03 do 4,20. 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.

Za vse, ki ste pred svojim časom
PEUGEOT 208

KASKO ZA 1 €

BON STARO ZA NOVO**

ZA 11.490 €*

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

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