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Zvezde na snegu – četrtič

Telovadnica OŠ Gorje je bila v soboto, 18. januarja, prizorišče tradici-
onalnega koncerta Zvezde na snegu. Ta prireditev skozi glasbo in be-
sedo povezuje mlade gorjanske tekače in biatlonce ter vse, ki s svojo 
prisotnostjo podpirajo ta šport v Gorjah. Letos je bila telovadnica skoraj 
premajhna za vse, ki smo se zbrali in dobri dve uri uživali v vrhunskih 
nastopih že uveljavljenih glasbenikov in tistih, ki šele začenjajo svojo 
glasbeno pot. 
Skozi prireditev sta nas na sproščen in inovativen način vodila Tina 
Žemva in Nenad Pilipovič, ki sta nam pripravila tudi presenečenja. 
Ponovno so nas na začetku ogreli Oktet Lip z venčkom slovenskih na-
rodnih in dalmatinskih pesmi. Kantavtor Bojan Rakovec nas je ponesel 
v osemdeseta leta s svojim hitom 'O, Anja'. Mlada pevka Ana Skumvač 
je navdušila s svojim izborom pesmi in izrednim nastopom. Harmoni-
kar Martin Knafelj je ogrel marsikatero dlan v dvorani. 
Za pevski zaključek in za zaključek koncerta je poskrbel ansambel Saša 
Avsenika, ki vztrajno nadaljuje uspešno glasbeno kariero svojega ded-
ka. Ogrel je tako staro in mlado in najavil svoj nastop na pomladnem 
Jurjevem semnju. 
Med koncertom sta voditelja pripravila dve presenečenji, in sicer mo-
dno revijo opreme in oblačil gorjanskih olimpijcev skozi zgodovino, od 
prvih nastopov do najbolj številčnega nastopa gorjanskih biatloncev v 
Naganu. Takrat so biatlonsko reprezentanco sestavljali kar dva Gorjan-
ca in ena Gorjanka. 
V preprostem bobu se je pripeljal tudi vodja bob ekipe z Jamajke, ki je 
v Calgaryju navdušila s svojim pristopom in nastopom. 
O delu in načrtih tekaško-biatlonske sekcije ŠD Gorje je spregovoril 
glavni trener Janez Petkoš in obenem predstavil ekipo deklet iz OŠ 
Gorje, ki bodo marca šolo zastopale na tekmi ISF SKI na  prizorišču 
Otepaa v Estoniji. Ekipo sestavljajo Rebeka Hudovernik, Jerca Zrim, 
Tina Mužan, Nika Vindišar in Manca Zalokar s spremljevalcema Majo 
Kristan Prešeren in Nenadom Pilipovičem. Letos naj bi  bronasti in 
srebrni dobi sledila zlata. Veliko športnih uspehov in lepih spominov 
želimo vsem dekletom. 
Koncert je bil tudi priložnost, da najboljši tekmovalci prejmejo prizna-
nja za uspešno sezono 2012/2013. Priznanja so prejeli Miha Dovžan 
za izredne uspehe v biatlonu, Neva Pančur za uspehe v biatlonu, Miha 
Ličef za uspehe v smučarskih tekih in Anja Mandeljc za uspehe v smu-
čarskih tekih.
Tudi letošnji koncert je pokazal, da v Gorjah znamo stopiti skupaj in 
podpreti tisto, kar prinaša življenju bogastvo in lepši jutri. 
Zato iskrena zahvala vsem nastopajočim, ki so se odpovedali honorar-
jem, vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji koncerta, vsem, ki 
podpirate razvoj športa v Gorjah in vsem, ki s svojimi rezultati poveču-
jete prepoznavnost Gorij po vsem svetu. 
Prav zagnanost in uspehi tekmovalcev so največja zahvala za vso pod-
poro in sodelovanje. 
Nasvidenje na 5. koncertu Zvezde na snegu drugo leto!

Renata Ambrožič 

Ansambel Saša Avsenika

Ana Skumvač Martin Knafelj

Oktet Lip Bled

Gorjanska ekipa na ISF SKI
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Spoštovane Občanke
in Občani!
 V novo leto smo že krepko zakorakali, 
spomini na december so že precej zble-
deli in vem, da je bilo več prijateljev v 
vaših mislih deležnih novoletnih voščil, 
kot vam jih je uspelo osebno izreči. Žal 
nas čas vedno priganja in tudi, ali pa 
predvsem, za lepe stvari večkrat zmanj-
ka časa. Za novoletna voščila je skoraj 
da res že pozno, nikoli pa ni prepozno 

komurkoli stisniti roko in mu zaželeti vse dobro. Upam, da je minuli 
december izpolnil vaša pričakovanja in da so vsaj nekateri izmed 
novoletnih sklepov že v januarju ugledali luč sveta. Je pač tako, da 
vedno iščemo neke prelomnice, ko bomo začeli to in ono. Težko se 
odločimo za tukaj in zdaj, čeprav je škoda, tiste odločitve v afektu 
mnogokrat prinesejo največji uspeh. Res pa je, da za to potrebujemo 
pravo mero drznosti in poguma. Naj vam kljub skorajšnjem februar-
ju poleg vseh želja, v letu 2014 zaželim prav to – drznost in pogum 
s pomočjo katerih boste dosegli svoj uspeh. Poleg tega vsem nam 
želim veliko mero sočutja za sočloveka, ki ga lahko izkazujemo v 
dobrodelnosti in prostovoljstvu. V Gorjah smo že dokazali, da nam 
humanost ni tuja in da dajati pomeni tudi bogateti. Pohvala vsem 
društvom in posameznikom, ki organizirate dogodke, kjer se za do-
ločen namen zbirajo prispevki. Prijetno s koristnim je premil izraz 
za srečo in hvaležnost, ki jo izkažejo pomoči deležni. Vem, da pravi 
prostovoljci in darovalci ne rabite pohvale in zahvale, pa vendar naj 
rečem, da je zaradi vas svet lepši.
Pred nami je kulturno bogat februar, ki ga bomo letos obeležili še s 
slovesnostjo ob 150-letnici rojstva velikega slovenskega znanstveni-
ka z gorjanskimi koreninami. Vabim vas, da se slovesnosti udeležite 
in pokažete poklon velikemu človeku.
V februarju bodo naši šolarji dočakali zimske počitnice in kot vse 
kaže, jim bo sneg polepšal proste dni. Strastni navijači bodo lah-
ko uživali v spremljanju olimpijskih iger, kjer kaže, da bodo naši 
športniki ponovno vsem v ponos. Pa priprave na pust nas čakajo v 
mesecu, ki prihaja in želim vam, da si resnično daste duška in rajate 
ter prikličete pomlad. 
Želim vam prijeten februar, ravno prav zimski, da bo poletje lahko 
tisto pravo. Društvom želim uspešne občne zbore in smele načrte za 
leto pred nami. Ko se ozirate nazaj, vam želim zadovoljstva, ko se 
ozirate naprej, pa optimizem!

Vaš župan Peter Torkar

Občinski svet je proračun za letošnje leto sprejel na redni decembrski 
seji. Proračun Občine Gorje znaša nekaj več kot tri milijone evrov, med 
osrednjimi investicijami pa so dokončanje infrastrukture Krnica, letos 
pa načrtujejo tudi energetsko sanacijo vrtca. Predvidena  je zamenjava 
stavbnega pohištva ter izolacija fasade, načrtujejo pripravo projektne 
dokumentacije za drugo fazo energetske sanacije šole ter prijavo na raz-
pis za sofinanciranje. V letu 2014 je predvidena priprava dokumentacije 
za rekonstrukcijo občinske ceste pod Višelnico, ki predvideva  tudi raz-
širitev vozišča, kar bo omogočilo izgradnjo površin za pešce. Asfaltirali 
bodo kar nekaj kilometrov makadamskih cest po vaseh, pripravili bodo 
projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika v Spodnjih Gorjah. Pro-
račun tako občini omogoča kar nekaj investicij, še zdaleč pa ne vseh, ki 
so v Gorjah potrebne.  
Prometno varnost v Občini Gorje zagotavljajo z različnimi ukrepi, naj-
boljši so seveda izgradnje novih varnih poti skozi občino, vendar to 
povsod ni možno. Tako zdaj v času šolskega pouka že nekaj let dvakrat 
na dan, v času prihajanja in odhajanja v šolo in domov, zaprejo cesto 
pod Višelnico. Še v začetku lanskega leta so načrtovali, da bi cesto že 

letos razširili in zgradili pločnik, vendar je denarja zmanjkalo, tako da 
bodo letos za to cesto izdelali vso potrebno dokumentacijo, gradnja pa 
naj bi se začela prihodnje leto. Ravno tako pa je problematična glavna 
cesta skozi Spodnje Gorje, saj nima pločnika. Tudi za rekonstrukcijo te 
ceste bodo letos skušali zbrati vso potrebno dokumentacijo.
V Občini Gorje je skupaj nekaj več kot 39 kilometrov občinskih cest, 
od tega makadamskih nekaj več kot enajst kilometrov. Lokalnih cest je 
dobrih 11 kilometrov, mestnih ali krajevnih nekaj več kot pol kilometra, 
javnih poti pa več kot 26 kilometrov. Redno vzdrževanje cest opravlja 
javno podjetje Infrastruktura Bled, ki zagotavlja tudi 24-urno pripra-
vljenost za ukrepanje izven delovnega časa podjetja. Pregledniška služ-
ba se s pregledniškim vozilom izvaja redno, vsaj enkrat na teden, vsaj 
enkrat letno pa pri pregledu sodelujejo tudi strokovne službe Občine 
Gorje, kot je zapisano v Izvedbenem programu vzdrževanja občinskih 
cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za leto 2014, ki ga je na 
decembrski seji sprejel občinski svet.

Romana Purkart

Visoko priznanje Klinarjevemu Mihu
Zavod za gozdove Slovenije je letos že petnajstič po območnih eno-
tah izbiral najbolj skrbne lastnike gozdov. Na območju večine enot, 
v Sloveniji jih je 14, so lastnike, ki so prepoznavni po odločnosti pri 
delu v gozdu, razglasili v okviru prireditev ob Tednu gozdov konec 
maja. Slovesna podelitev priznanj za celotno Slovenijo je decembra v 
organizaciji kočevske območne enote zavoda za gozdove potekala v 
Rokodelskem centru v Ribnici, gostitelj prireditve je bila tamkajšnja 
občina. Priznanje je dobil tudi Miha Klinar iz Podhoma, bil je izbran 
kot najboljši gozdar OE Bled. 

Biščeva kmetija Miha in Marije Klinar, obsega sedem hektarjev kme-
tijskih zemljišč in dvaindvajset hektarjev gozda, največ pozornosti pa 
Miha namenja pomladitvi gozdov, saj brez tega prihodnosti ni. Miha 
v Podhomu poznajo kot skrbnega , prijaznega in vedno nasmejanega 
človeka, ki gleda v prihodnost, saj je kmalu spoznal, da bo samo živina 
na kmetiji za preživetje premalo. 

RP

Iz seje občinskega sveta
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Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30; e-mail: info@antus.si
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Decembra lani smo v naselju Poljšica odstranili ekološki otok, ki je 
bil postavljen na zasebnem zemljišču. Odstranitev ne bi bila nič po-
sebnega,  če ne bi bil to tudi edini ekološki otok v vasi. Po odstranitvi 
so na Občini Gorje skupaj z Infrastrukturo Bled d.o.o. in nekaj doma-
čini takoj pristopili k iskanju nadomestne lokacije. Primerno lokacijo 
smo našli dokaj hitro,  v skladu z dogovorom med Občino Gorje in 

Agrarno skupnostjo Poljšica pa tudi dokončno potrdili. Nova lokacija 
je umeščena nedaleč od že obstoječe – ob cesti proti Zaboštu oz. Krnici. 
Po manjšem gradbenem posegu ekološki otok danes že opravlja svojo 
osnovno  funkcijo. Ekološki otok je tudi primerno osvetljen, tako da 
tudi v zimskem času, ko je sončne svetlobe bolj malo, na njem ne bi 
smelo biti nepravilno odloženih odpadkov…..

Štefan Korošec, Infrastruktura Bled

AKTUALNO, DOGODKI

OBVESTILO O RAZPISIH
Občina Gorje obvešča, da bodo z dnem 31. 1. 2014 na spletni strani 
Občine Gorje na naslovu www.gorje.si – zavihek »Razpisi in javni 
natečaji« objavljeni naslednji razpisi:

 - Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne de-
javnosti v Občini Gorje za leto 2014.

 - Javni razpis za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih v Ob-
čini Gorje za leto 2014.

 - Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so namenjeni starej-
šim občanom in se izvajajo v Občini Gorje za leto 2014.

 - Javni razpis za sofinanciranje programov na področju preventiv-
nega dela z mladimi v Občini Gorje za leto 2014. 

 - Javni razpis za sofinanciranje nadarjenih mladih v Občini Gorje 
za leto 2014.

Rok za oddajo vlog na zgoraj navedene razpise je 28. 2. 2014.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine 
Gorje. 

Občina Gorje

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Zbrane količine komunalnih odpadkov v letu 2013
V letu 2013 smo nadaljevali z uveljavljenim načinom zbiranja komu-
nalnih odpadkov. Rezultati ločenega zbiranja v preteklih letih so bili 
odlični, zbrane količine v letu 2013 pa kažejo, da smo skupaj z Vami 
zbrane količine ločenih odpadkov še povečali, zbrane količine mešanih 
odpadkov pa ponovno zmanjšali. V preteklem letu smo po naših trenu-
tnih podatkih delež odloženih komunalnih odpadkov glede na skupno 
zbrane komunalne odpadke uspeli zmanjšati pod 30 %. To pomeni, 
da glede na evidentirane količine komunalnih odpadkov 70 % količin 
predstavljajo ločeno zbrani odpadki, 30 % zbranih količin pa je odlo-
ženih na deponijo.

Evidentirane količine najpogosteje zbranih odpadkov v letu 2013:

Vrsta odpadka
Zbrana 
količina 
(t)

% zbrane količine 
2013 glede na 
2012

Mešani odpadki 1.613,10 - 10 %
Kosovni odpadki 142,8 8 %
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 312,9 23 %
Papir in papirna embalaža 393,2 - 2 %
Steklena embalaža 337,7 - 6 %
Mešana embalaža 464,1 7 %

Odvoz embalaže 
Konec meseca decembra 2013 ste uporabniki že prejeli novoletno vo-
ščilo skupaj s koledarjem odvoza mešane embalaže in papirja ter pa-
pirne embalaže. Na koledarju so z barvami označeni termini odvozov 
mešane embalaže za posamezno območje (torek ali petek). 
Enako velja tudi za odvoz papirja in papirne embalaže. Termini odvoza 
papirja in papirne embalaže so na koledarju označeni z zvezdico (*) in 
se izvajajo enkrat mesečno - četrtki. 
Koledar odvoza mešane embalaže in papirja ter papirne embalaže si 
lahko ogledate tudi na spletni strani Infrastrukture Bled d.o.o. (www.
ibled.si).
Prosimo vas, da v čim večjem obsegu koristite redne odvoze embalaže 
na vaših prevzemnim mestih, saj s tem po nepotrebnem dodatno obre-
menjujemo ekološke otoke. Vsekakor pa prosimo, da večje količine in 
večje kose embalaže (in tudi drugih odpadkov) pripeljete v zbirni center 
poleg upravne stavbe na Rečiški cesti 2.

Izvajanje kontrole na ekoloških otokih in prevzemnih mestih
Na ekoloških otokih bomo tudi v letu 2014 nadaljevali s kontrolo oz. 
pravilnostjo odlaganja pripeljanih ločenih odpadkov ter s svetovanjem 
in podajanjem informacij. Omenjeno kontrolo bomo v tem letu dodatno 
razširili tudi na kontrolo pravilnosti odlaganja odpadkov v zabojnikih 
pri posameznem povzročitelju (gospodinjstva, dejavnost). 
Kršitelji se skladno z občinsko zakonodajo evidentirajo  ter s podporo 
občinske redarsko službe tudi lahko sankcionirajo.  Za kršitelje je v 
Občini Gorje predvidena globa v višini od 200 do 1.400 EUR.
Ekološki otoki so namenjeni izključno oddajanju ločeno zbranih od-
padkov v gospodinjstvu. Povzročitelji iz dejavnosti ločene odpadke 
obvezno dostavljajte v zbirni center ali se dogovorite z Infrastrukturo 
Bled d.o.o. za prevzem na svojih odjemnih mestih – možnost rednega 
ali občasnega prevzema.
Delovni čas zbirnega centra na Rečiški cesti 2: 

 - vsak delovnik od 7.00 -19.00,
 - sobota od 8.00 – 12.00,
 - nedelje in prazniki zaprto.

Štefan Korošec, Infrastruktura Bled

Zelena zima vzela sneg na Straži
V Infrastrukturi Bled smo se dobro pripravili na letošnjo zimsko sezono 
na Straži. Žal pa so nam visoke temperature preprečile daljše obratova-
nje in smo imeli smučišče odprto le nekaj dni pred božično-novoletnimi 
prazniki. Če bo le mogoče, bomo smučišče pripravili vsaj za zimske 
počitnice. Informacije o obratovanju bomo posredovali preko nove 
spletne strani Straže: www.straza-bled.si
Ni pa le sneg tisti, ki nam omogoča uživanje v zimskih športih. Za 
vse, ki uživate v drsanju, je pripravljeno drsališče v Športni dvorani. 
Termini rekreacijskega drsanja so vsako soboto od 16.30 do 18.00 in ob 
nedeljah od 9.30 do 11.00 ter od 16.30 do 18.00. Med zimskimi poči-
tnicami bo rekreacija vsak dan od 9.30 do 11.00 in od 16.30 do 18.00.

Marjana Bajt, Infrastruktura Bled

Ekološki otok Poljšica
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Anita Jan na poti v ZDA

Foto: Jošt Gantar

Metod Gaber

AKTUALNO

Veliki večini je novica o kadrovski zamenjavi v ob-
činski upravi naše občine že prišla na uho, nekaj pa 
je prav gotovo takih, ki s tem še niste seznanjeni. V 
upravi nas je zaposlenih pet in vsak pokriva razme-
roma široko področje, zato ste prav gotovo s katerim 
izmed nas že prišli v stik in se poznamo. 
S koncem leta 2013 je delovno razmerje sporazumno 
prenehalo Aniti Jan, ki je pokrivala področje okolja 
in prostora ter gospodarskih javnih služb. Anita je 
bila med tistimi, ki so v samostojni občini orali ledi-
no, med tistimi, ki so občino Gorje »spravili iz ple-
nic«. Sama takrat še nisem bila med njimi in ne mo-
rem ocenjevati stanja, verjamem pa, da ni bilo lahko. 
Začetki so vedno težki, vendar dajo neprecenljive 
izkušnje. Kolikor poznam Anito, vem, da je hvaležna 
za priložnost in vsa leta, ko je službovala v Gorjah. 
Zamenjal jo je Metod Gaber, ki prav tako prihaja iz 
gradbene stroke. Metoda bogatijo mnoge izkušnje s 
področja javne komunalne infrastrukture, gradbeni-
štva in prostorskega načrtovanja. Delovne izkušnje je 
pridobil v javnem podjetju Komunala Radovljica, pri 
gradbenih podjetjih Gradbinec GIP in Primorje ter na 
Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Na novem delov-
nem mestu mu želimo uspešno delo, zadovoljne ob-
čane in seveda razumevanje s sodelavci, ki je v majh-
nem kolektivu kot je naše, še kako neprecenljivo.
Nekje sem prebrala rek »Kjerkoli si in kamorkoli 
greš, vedno vzameš delček drugega s seboj«. Ani-
to je pot odpeljala čez lužo v Ameriko in vem, da 
je s seboj odnesla mnogo lepih spominov in bogat 
mozaik drobnih delčkov. Reku bi lahko dodala, da 
vsepovsod pustiš tudi delček sebe in Anita ga je prav 
gotovo pustila, tistega prijetnega. Tole pišem pred-
vsem iz svojega vidika kot bivša sodelavka in prija-
teljica. Ljudje prihajajo in odhajajo, slovesi so vedno 
težki, ponovna snidenja pa sladka. Seveda se bomo 
z Anito še srečevali, sicer bolj poredko, pa vendar. 
Nove tehnologije omogočajo kvalitetnejše ohranja-
nje stikov in računamo, da spomin ne bo preveč in 
prehitro zbledel. 
Metodu in Aniti želimo srečno na novi poti!

Martina Hribar Brus, Občina Gorje

Kadrovska zamenjava v občinski upravi Občine Gorje

Obvestilo
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpo-
stavilo samostojno spletno stran, namenjeno 
Programu razvoja podeželja, ki predstavlja 
osnovo za črpanje iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja.  Omenjen Pro-
gram si lahko ogledate na spletnem naslovu  
http://www.program-podezelje.si.
Prav tako pa na Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje želijo, da se jih o aktivnostih in aktual-
nih dogodkih, ki se navezujejo na razvoj po-
deželja, informira na naslov mreza-podezelje.
mko@gov.si. 

Občina Gorje
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150-LETNICA ROJSTVA UGLEDNEGA ZNANSTVENIKA DR. ALBINA BELARJA
Albin Belar, začetnik so-
dobne seizmologije, se je 
rodil 21. februarja 1864 v 
Ljubljani. Po osnovni in 
srednji šoli je Albin obisko-
val visoko tehnično šolo na 
Dunaju in v Gradcu ter uni-
verzo na Dunaju. Postal je 
profesor kemije in naravo-
slovja. V letih od 1890 do 
1896 je služboval na mor-
narski akademiji v Reki. 
Prelomnica, ki je krepko 
vplivala na njegovo delo in 
življenje, je bil močan po-
tres leta 1895.
Leta 1896 je Albin Belar 
prišel za profesorja na lju-
bljansko realko. Ob pre-
davanjih je izvajal priprave za izgradnjo potresne opazovalnice. Že 
prvo leto je napisal študijo o ljubljanskem potresu. Od takrat dalje se 
je vse do smrti posvečal seizmologiji, čeravno je ohranjal tudi širše 
naravoslovno zanimanje in s tem povezane dejavnosti. Med prvimi v 
Sloveniji se je zavzemal za ustanovitev naravnih parkov in za ovredno-
tenje ter vzdrževanje naravnih spomenikov. Obiskoval in fotografiral 
je tudi slovenske gradove in graščine, z namenom zbiranja gradiva za 
publikacijo, podobno Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. Posebna 
Belarjeva ljubezen je veljala Alpam, zlasti Triglavu. Pred nezasluženim 
preganjanjem po prvi svetovni vojni si je našel mirno zatočišče v vili 
na Vrščah v Podhomu, kjer si je opremil potresni observatorij. Iz ureje-
nega vrta pred poslopjem mu je pogled pogosto uhajal proti mogočnim 
Julijcem na zahodu, zavoljo česar med domačini bržkone ni zastonj 
dobil vzdevka »kralj Triglava«, o čemer priča tudi ena sočnih legend iz 
domačih logov. V restavraciji Vintgar je ob novici, da ga na domu čaka 
sam kralj Aleksander, povprašal prisotne: »Kdo je več, kralj države ali 
kralj Triglava?« Ko je dobil potrditev, govorečo v prid kralju Triglava, 
je v miru do konca izpil svoje pivo.
Namenimo nekaj besed Belarjevi seizmološki dejavnosti. »Leta 1897 
sem ustvaril v Ljubljani, v vsej Avstriji prvi inštitut za raziskovanje 
potresov, kateremu ni bilo (z izjemo Japonske) para na celem svetu,« je 
z vso upravičenostjo zapisal profesor Belar. »Moja opazovalnica je bila 
prvi moderni in čisto na novo opremljeni vzgledni inštitut na kontinentu, 

v katerega so prihajali 
učenjaki celega sveta, 
da se pouče o moderni 
seizmologiji.« Belar je 
konstruiral originalne 
seizmografe, pravil jim 
je »tremometri«. To so 
bile tedaj najboljše na-
prave te vrste na svetu. 
Eno njih je poimenoval 
»Zlatorog«. Belar je bil 
tako avtor vrste naprav 
za merjenje potresnih 
sunkov, skonstruiral je 
celo prvi prenosni se-
izmograf in potresomer 
žepnega formata.
Profesor dr. Albin Belar 
je bil, poleg osnovne 

dejavnosti na področju potresomerstva in že poprej omenjenega na-
gnjenja k ustanovitvi narodnih parkov, tudi pionir na področju radiofo-
nije. Širšo uveljavitev na tem področju mu je bržkone preprečila prva 
svetovna vojna. Mirno ga lahko štejemo tudi med pionirja na področju 
meteoroloških opazovanj z baloni.
Njegova obsežna in na nekaterih področjih daleč pred čas segajoča de-
javnost v takratni državi žal ni mogla doživeti svojega viška. »Samo 
nekaj let si želim živeti med ljudmi, ki se med seboj ljubijo in spoštu-
jejo,« je nekoč zapisal razočarani mojster, ki je vedel o potresih in še 
čem več kot drugi. Kljub temu pa je izrazil vero in upanje v lepšo pri-
hodnost: »Tudi pri nas se izpremeni kdaj na bolje, ali jaz tega ne doži-
vim.« Profesor dr. Albin Belar je težki usodi navkljub ostal v domovini. 
V svoji, po Fabianijevih načrtih, zgrajeni vili na Vrščah v Podhomu si 
je uredil prostore za bivanje in delo. Vztrajal je nekako do tridesetih let 
prejšnjega stoletja, nakar si je naglušen, slep in paraliziran našel zadnje 
zatočišče pri prijateljih v Polomu pri Kočevju, kjer je prvega dne leta 
1939 tudi umrl. Preživeli pa so njegovi številni znanstveni in tehnični 
dosežki, s katerimi se je zapisal med pomembneže, segajoče daleč pre-
ko meja in svojega časa. Zatorej je prijeten občutek ob spoznanju, da 
je tu čas, ko se uglednemu znanstveniku s publiciteto in pozornostjo 
dodeli mesto, ki mu, po obdobju nerazumne pozabe, pritiče. 

Besedilo in fotoarhiv: Marjan Zupan 

ZAHVALA ZA DENARNE PRISPEVKE ZA LUKA PORA
Iskreno se želimo zahvaliti vsem, ki so nam prispevali de-
narna sredstva, ki jih bomo porabili za nakup invalidskih 
pripomočkov.
Vse skupaj se je začelo na pobudo Sare Potočnik Mohorič 
iz Krnice, ki pleše pri Kulturno-umetniškem društvu Bled. 
Konec oktobra je KUD Bled pod vodstvom Andreja Bego-
viča Zupan na Bledu organiziralo narodno-zabavno prire-
ditev ''Oktober je fest na Bled''. Od vsake prodane vstopni-
ce so po 1 € namenili v humanitarne namene, torej Luku. 
Odziv je bil neverjetno dober, saj so ljudje po predstavi 
dodatno prispevali denar.
Zahvala gre tudi učencem OŠ Gorje, ki so pod mentor-
stvom Primoža Poklukarja na dražbi prodali svoje likovne 
izdelke. 
Zahvaljujemo se tudi celotnemu kolektivu Vrtca Bled, 
Rdečemu križu Gorje, »sosedom iz Viševnice« in vsakemu 
posamezniku posebej, ki so prispevali za našega Luka.
Še enkrat ISKRENA  HVALA  za prejeto denarno pomoč.
      
  Lukovi starši
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Tokrat pa nam jo je zagodlo vreme. Deževalo je 
in deževalo, tako v dolini kot na Pokljuki. Ampak 
eni se ne damo! Če smo rekli, da bo pohod  v 
vsakem vremenu, potem je treba na pot! Ideja je 
padla, da bi šli na sneg, in tako smo se štirje poho-
dniki zbrali za Gorjanskim domom in se odpeljali 
na Pokljuko.
 Za izhodišče smo si zbrali parkirišče pri Šport 
hotelu. Od tam pa smo se v močnem dežju od-
pravili čez planino Javornik, skozi Medvedovo 
konto do planine Lipanca. Nekje okrog 1300 m 
n. v. nas je pričakal sneg. Ko smo prišli do pla-
nine Lipanca, je bil večer popoln, saj nas je pri-
čakala prava zimska pravljica. Sneg, sneg in še 
enkrat sneg, ki ga v dolini letos tako pogrešamo!
Malo smo se okrepčali, se preoblekli, posušili in 
kmalu odšli nazaj v dolino. Kljub vremenskim ne-
všečnostim ni manjkalo zabave in smeha. Preživeli 
smo lep sobotni večer. 

Pohodniki: Nedeljko (Bled), Klemen (Gorje), 
Luka (Kranj)  

in  Aleksandra (Gorje). 

6. NOČNI POHOD OD ŠPORT HOTELA DO LIPANCE

Pohod na Mrežce je uspel in tako je že v nedeljo 
padla ideja, da je potrebno izkoristiti lepo vreme 
– in tako se nas je spet nekaj  zbralo za Gorjan-
skim domom, odšli smo do smučišča Viševnik 
in se povzpeli na zelo ( v decembru) oblegani 
Viševnik.  Vreme in luna sta nam služila do 
vrha, vendar nas je veter kar hitro pregnal nazaj 
v dolino. Pri sestopu smo si nadeli mini dereze 
in tako varno sestopili nazaj na Rudno polje. 
Ponovno  smo bili navdušeni nad preživetim 
večerom  in čeprav je bil pohod med tednom, se 
nas je zbralo sedem pohodnikov.

Aleksandra Božnar Fo
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NOČNI POHOD NA VIŠEVNIK (2050 m)  

DOGODKI

Rana na travniku na Zatrniku
Bralka, ki nam je poslala fotografijo, je pripisala: Bog ve, ali mu je odleglo, ko se je tako znesel 
nad travnikom na Zatrniku; seveda v nočnih urah, ker podnevi nima korajže.«
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VABLJENI V CVETLIČARNO 
KORČEK NA VAŠKEM TRGU!

Nov delovni čas cvetličarne je 
od ponedeljka do petka od 09. do 17. ure in

sobote od 08. do 13. ure
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ski podžupan Toni Mežan in podžupanja Gorij Danica Mandeljc, ki sta čebelarjem podelila priznanja,  znač-
ke zvestobe. Zlato priznanje je prejel Henrik Zadel, ki čebelari že od leta 1941, Andrej Lukan, ki čebelari od 
leta1943 ter Jože Lipovec Jože čebelari od leta 1959. Srebrno značko sta prejjela Janez Osenčič, ki čebelari 
od 1968. leta in Marjan Debelak, od 1976. leta. Bronasto značko je prejel dr. Jože Jensterle, ki čebelari od 
leta 1979. Naj medi!

Lovro Legat, ČD Bled-Gorje

DOGODKI

19. januarja smo se čebelarji Bleda 
in Gorij v Lovskem domu na Bledu 
zbrali na občnem zboru in začrtali 
cilje za letos. Spraševali smo se, 
kako ohraniti našo avtohtono če-
belo in kako k dejavnosti privabi-
tii tudi mlade čebelarje. Zbora se 
je udeležilo štirideset čebelarjev z 
gosti.
Lani smo skupaj z Občino Bled 
naredili nov čebelnjak v Zdravili-
škem parku ter zasadili vrste medo-
vitih trajnic, takrat so nam poma-
gali sponzorji: družba Proform iz 
Žapuž , domači gradbenik g. Štraus 
iz Sela, Belinka les Ljubljanaa in 
Občina Gorje, ki so v zahvalo do-
bili plaketo čebelnjaka. Dogovorili 
smo se, kako bo čebelnjak upravi-
čil svojo vlogo. Na občnem zboru 
je sodeloval tudi podpredsednik 
ČZ Gorenjska, Drago Kotnik, ki 
je podelil priznanja Antona Janše. 
Prejeli so jih Cveto Pogačar, Jakob 
Repe, Jože Rozman in Alojz Janša, 
zbora pa sta se udeležila tudi blej-

Občni zbor Čebelarskega društva  Bled - Gorje

Na 5. nočni pohod na Mrežce nas je odšlo sedemnajst pohodnikov, od 
tega  trinajst Gorjancev in Gorjank, ostali štirje so bili z Bleda. Iz Gorij 
smo se odpeljali do spomenika NOB na Pokljuki,  od tam pa smo pot 
nadaljevali proti planini Lipanca in nato na vrh Mrežc. Luna nam je 
dobro svetila, razpoloženje je bilo veselo, decembrsko. 

5. NOČNI POHOD OB POLNI LUNI NA MREŽCE (1965 m)

Foto: Robert Novak

Po sestopu smo se ustavili v Blejski koči, kjer smo se pogreli in okrep-
čali za sestop v dolino. Seveda spet ni manjkalo dobre volje in smeha. 
Imeli pa smo kar nekaj idej za naslednje pohode ob polni luni.

Aleksandra Božnar
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Minilo je pet let, odkar se je DU Gorje vključilo v projekt Starejši za starejše. V projektu sode-
luje deset prostovoljk, ki obiskujejo starejše občane. V  projekt je vključenih 545 starejših nad 
69 let,  prostovoljke pa so opravile 671 obiskov. Nekaterim so pomagale pri dostavi hrane iz 
trgovine, pri manjših opravilih doma, plačilu položnic tistim, ki tega sami ne morejo opraviti, 
ali pa so se samo družili in jim s tem polepšali dan. 
V mesecu decembru smo v sodelovanju z Občino Gorje, ki se ji zahvaljujemo za vso pomoč 
in podporo, ki jo nudi društvu, organizirali srečanje starejših občanov v Gorjanskem domu. 
Članice društva so pripravile  pogostitev, mladi gorjanski osnovnošolci in srednješolci pa so 
uprizorili tri skeče, ki so popestrili druženje.
V letu, ki se je poslovilo, je društvo prejelo povabilo vodstva vrtca, da bi se članice društva v mesecu 
oktobru v dopoldanskem času družile z najmlajšimi. Preživeli smo čudovito dopoldne z najmlajšimi 
v naravi, igrišču in knjižnici. V mesecu decembru  pa smo upokojenke pekle piškote z najmlajšimi  v 
vrtcu. Bilo je lepo in zahvaljujemo se vodstvu vrtca za to povabilo. 
Ob tej priložnosti bi povabila upokojenke in upokojence, naj se včlanijo v društvo upokojen-
cev, postanejo prostovoljke/ci  ali pa samo člani. V društvu imamo veliko aktivnosti, kot so 
ročna dela, pohodi, izleti, izobraževanje, letovanje, kolesarjenje, športne dejavnosti  in še bi 
lahko naštevali, zato nam ni nikoli dolgčas.
Ker  se je leto poslovilo, se vsem prostovoljkam zahvaljujem za njihovo delo, ki ga opravljajo 
v svojem prostem času, pomagajo starejšim in s tem dokazujejo svoj čut do soljudi, ki so 
morda sami in pomoči potrebni. Istočasno se UO društva zahvaljuje ostalim članom društva, 
ki pripomorejo pri uspešnem delovanju društva. SREČNO V LETU 2014!

Draga Pretnar

Delo Društva upokojencev Gorje

DOGODKI

Meditacija v Gorjah
Prisrčno vabljeni na meditacijo z Annemarie in 
Gregorjem Kuraltom Niedermayer.
Najprej bova predstavila dejstva o pomemb-
nosti naših misli in čustev, nato pa boš lahko 
skozi globoko in vodeno meditacijo izkusil/a in 
uporabil/a to, kar si se naučil/a in odkril/a  – ne-
pričakovano moč znotraj sebe.
To je prostor, kjer si lahko opomoreš, tu lahko 
dovoliš, da se zgodi globoko zdravljenje, tu se 
lahko razvija in raste tvoj potencial moči, ljube-
zni in modrosti.
Nismo telo, ki ima dušo, temveč duša, ki ima 
telo. Skozi ponovno povezavo s svojo dušo lah-
ko dosežeš božje kraljestvo, ki leži znotraj tebe.

Prisrčno vabljeni!
Kraj: Gorjanski dom, Zgornje Gorje 

Datum: 20.02.2014
Ura: 19.00 (cca. uro in pol)

Cena: odrasli 7 EUR, dijaki, študentje: 5 EUR,  
otroci do 13 let brezplačno

Tudi območje Zatrnika je 
primerno za vstop v Po-
kljuško sotesko. Soteska 
je od   leta 1993 razglaše-
na za naravni spomenik, 
začenja se na zunanji meji   
zavarovanega območja 
Triglavskega narodnega 
parka. Pokljuška soteska v   
Sloveniji zavzema poseb-
no mesto, je ena najlepše 
ohranjenih , suhih  pod-
ledeniških sotesk, vsako 
leto jo obišče veliko obi-
skovalcev, zlasti v   pole-
tnih mesecih. Že pred leti 
je Javni zavod TNP na 
vstopu v sotesko , v Jeli in   
v Krnici namestil infor-
macijski tabli, z namenom 
bolje označiti in predstavi-
ti   sotesko.
Resnici na ljubo marsik-
do, še zlasti pa tujci, spre-
gleda oznake in sotesko 
išče   na Zatrniku, so tudi 
takšni, ki po njej sprašujejo šele na Pokljuki.
V želji, da bo možnost dostopanja vidna tudi s pokljuške ceste, smo 
kupili in na Zatrniku postavili še dve tabli z enako vsebino kot v dolini, 
s tem da so oznake   prilagojene lokaciji, kjer se nahaja obiskovalec. 
Stroške tiska table z že   pripravljeno vsebino je na svoja pleča prevzelo 
gostišče Zatrnik – pri  Jagru,  Jožica Štefe, s.p., nosilne macesnove 
stebre je podaril LES d.o.o.,  v  njegovem   imenu Tina Jemec, kovinski 
konzoli ELMONT BLED, d.d., samo izdelavo konstrukcije sem opra-
vil sam, ob postavitvi konstrukcije smo stopili skupaj   Franci, Aleš in 
Tomaž, naravovarstveni nadzorniki parka, malico po zaključku   dela je 
za povrh pridal Stane. 

Novi informacijski tabli na Zatrniku

Morda zima res ni čas, ko bi bile aktivnosti za postavitev razne turi-
stične   infrastrukture ravno na višku, takšna opravila praviloma sovpa-
dajo s samo   sezono,  zavedamo se, da nismo nič prehiteli, kvečjemu 
zamudili, sredstva in   nosilci projektov se pač vedno težko najdejo. 
Vsekakor je zima čas, ki nam je   ponujen v razmislek, kaj lahko stori-
mo za boljše počutje gostov in s tem morda   tudi za boljši izkupiček v 
turistični sezoni.
Kakorkoli že, vsi vpleteni bomo veseli, če bodo turisti na območju naše 
občine   manj izgubljeni in bolj zadovoljni, verjamemo tudi, da sta se 
tabli lepo vklopili   v okolje. 

Tomaž Bregant
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Zimski dnevi so najprimernejši za načrtovanje zasaditev letošnje sezo-
ne. Največ časa si vzemimo za načrtovanje kolobarja. Kolobarjenje je 
menjavanje posevkov na isti površini tekom več let. Pomembno je, da 
poznamo, katere rastline so dobri predposevki in katere naknadni posev-
ki po glavni kulturi, katere rastline ne smemo več let saditi na isto mesto, 
nadgradnjo načrtovanja pa dosežemo s poznavanjem dobrih sosedskih 
odnosov. S kolobarjenjem bomo zmanjšali število škodljivcev in bole-
zni v vrtu, zmanjšali zapleveljenost, hkrati pa dosegli večje pridelke. V 
kolobar moramo vsekakor vključiti metuljnice-stročnice, katere imajo 
sposobnost vezave dušika iz zraka, saj imajo na koreninah bakterije, ki 
so sposobne vezati dušik na takšen način. Sem sodijo vse detelje, fižol, 
grah, soja, leča, bob, čičerika, … zato po spravilu teh kultur površine 
ne gnojimo z dušikom. V tem obdobju si lahko nakalimo kalčke vrtne 
kreše, katere si pripravimo na zelo enostaven način. V lončke posejemo 
vrtno krešo, ki sodi med kapusnice, uporabljamo pa jo največkrat kot 
dodatek solatam ali skutnim jedem. Kreša kali nekaj dni, je temnoka-
livka, po vzniku jo postavimo na svetlejše mesto. Pri setvi porabimo 
manjšo količino semen, ker seme vsebuje veliko sluzi. Za solatne jedi 
vrtno krešo režemo približno po tednu dni, visoko do 8 cm, pustimo, da 
ponovno odžene in postopek ponovimo. Lahko izvedemo tudi termin-
sko setev na 14 dni. Pazimo, da ne zalivamo preobilno ali preskromno, 
saj bodo v tem primeru sejančki propadli. V trgovinah si izberemo eko-
loško seme, v kolikor ga ne uspemo dobiti, pa moramo biti pozorni, da 
je seme nerazkuženo. V kleteh si pripravimo čebulice za spomladansko 
sajenje, očistimo jih in pazimo, da se ne bodo izsušile. Lahko jih damo 
v vlažno žaganje. Nikakor pa še ni čas za sajenje čebulic na prosto. Spo-
mladi cvetoče čebulice smo posadili v jesenskem času, poleti cvetoče 
čebulnice in gomoljnice sadimo na prosto v mesecu maju.

Ravno sedaj je čas za pripravo lesnatih potaknjencev in cepičev. Na-
režemo jih približno na debelino svinčnika, vsebujejo naj štiri nodije 
(očesa), shranimo pa jih v plastičnih vrečkah v hladilniku ali vlažni 
mivki, da se ne izsušijo. Lahko jih direktno posadimo v lončke, dve 
očesi naj bosta v zemlji, dve nad zemljo. Pri delu lahko uporabimo 
hormone za lesnate potaknjence in spodnji del pomočimo v omenjen 
prašek. Ko se razvijejo koreninice, jih sadimo na zunanje površine. V 
februarju izvedemo v stanovanjih prve setve plodovk, pozorni moramo 

DOGODKI

Pripravimo kalčke vrtne kreše
biti na substrat, da v njem ni prisotnih gliv, katere povzročajo bolezen, 
imenovano padavica sadik. 
Na prosto, v zavetno lego, lahko sejemo špinačo, bob, črni koren, pa-
stinak, zgodnji grah in redkvico, površino obvezno prekrijemo, v za-

varovane prostore sejemo poleg plodovk še zeleno, cvetačo, zgodnje 
zelje, zgodnji korenček in zgodnjo solato. Začnemo z nakaljevanjem 
gomoljev sladkega krompirja, ravno tako tudi z nakaljevanjem zgo-
dnjega krompirja. Zgodnji krompir nakaljujemo pri temperaturi do 15 
°C, sladki krompir na sobni temperaturi.
Čas je tudi za prvo rez sadnega drevja. Odstranimo vse poškodovane, 
bolne veje, redčimo pregoste veje. Pri večjih posegih v rezi rane zama-
žemo s cepilno smolo, saj so to vdorna mesta za parazite, ki povzročajo 
bolezni, hkrati pa preprečimo izsušitev rastlin. Če bodo temperature ob 
koncu meseca višje, je priporočljivo škropljenje z bakrenimi pripravki. 
Proti škodljivcem škropimo v fazi mišjega ušesa brstov. V kolikor se 
zima ne bo zavlekla, si lahko pripravimo tudi jame za sajenje drevnine. 

Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr.
BC Naklo

Že kar krepko smo zakorakali v novo leto, pa vendar so spomini na de-
cembrska praznovanja še zelo blizu. Koledovanje, stari poganski obi-
čaj, ki ga je krščanstvo prevzelo za svojega in sovpada s praznovanjem 
božičnega časa (od Miklavža pa do svetih treh kraljev), je praznovanje, 
s katerim koledniki s pesmijo in besedo v domove prinašajo želje po 
dobri letini, zdravih otrocih in varstvu pred hudimi nadlogami. 
Tako smo tudi pevke DU Bled na povabilo Občine Gorje koledovale v 
prijazni vasici Podhom. Družbo nam je s svojimi hudomušnimi pripo-
vedmi tega starega običaja delal amaterski igralec in tudi pevec, doma-
čin Tomaž Bregant, ki ima zasluge, da je tudi nekaj v žakelj padlo. Ob 
tem se moramo zahvaliti županu, gospodu Torkarju, ki je vso družbo 

prijazno pozdravil in v vrečo lepih darov daroval.
Po petju koledniških pesmi in nagovoru našega Tomaža so se izkazale 
domačinke z obilno postrežbo svojih dobrot (od kruha z zaseko in klo-
baso, do potic in drobnega peciva, kuhanega vina pa še in še), tako da 
v tej vasi sigurno ne bo hudih nadlog in bodo hiše polne zdravih otrok, 
pa tudi živine bodo polni hlevi.
Še harmonika je zapela, tako da se je večer zaključil z vriskanjem, pe-
tjem in smehom.
Zato lahko rečemo samo:''Hvala vam, Podhomke in Podhomci, pa še 
drugo leto, če Boh da.''

Vokalna skupina DU Bled

Koledovanje v Podhomu
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Projekt Nomen vulgare se bliža koncu, zato je Razvojna agencija Zgor-
nje Gorenjske vzpostavila spletni leksikon hišnih imen Gorenjske,  s 
katerim smo poskrbeli, da je dostop do bogate zbirke hišnih imen omo-
gočen vsakomur. 
V spletnem leksikonu smo zbrali preko 5200 hišnih imen in z njimi 
povezanih podatkov, ki ustvarjajo zanimivo raziskovalno bazo tako za 
strokovnjake kot tudi za slehernega obiskovalca spletne strani. Iskanje 
je omogočeno z vpisom hišnega imena, lokacijsko poizvedbo po nase-
lju ali opredelitvijo izvora imena. Ker je spletna stran namenjena tako 
bogatitvi zbirke hišnih imen na Gorenjskem kot tudi izven nje, lahko 
tudi sami prispevate k ohranjanju te zvrsti nesnovne kulturne dedišči-
ne. Svoj prispevek lahko posredujete preko spletnega obrazca v obliki 
posredovanja dodatnih informacij o hišnem imenu, ki je v leksikon že 
vpisano, ali v obliki predloga za vpis novega hišnega imena. V spletno 

Spletni leksikon gorenjskih hišnih imen

Dramska skupina obogatila dogajanje v Gorjah

bazo lahko vključite tudi fotografije vaše domačije.
Poleg omenjenega si na spletnem portalu www.hisnaimena.si lahko 
preberete več o hišnih imenih in samem projektu ter pregledate digital-
no zbirko knjižic, kjer so zbrana vsa hišna imena za posamezno obmo-
čje. Na spletni strani lahko sledite tudi novicam povezanim s zbiranjem 
hišnih imen.
Projekt poteka v občinah Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, 
Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica 
in Šenčur, v prejšnjih letih pa je bilo zbiranje že zaključeno v občini Ži-
rovnica. Poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica 
in je sofinanciran s strani Evropske unije in Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje preko programa LEADER.

Klemen Klinar, RAGOR

Proti koncu pravkar minu-
lega leta so se zbrali mladi, 
nadebudni ljubitelji kulture 
in ustanovili dramsko sku-
pino kot del Kulturnega 
društva Gorje. Večinoma 
se je vsak posameznik iz-
med njih že udejstvoval v 
takšnih in drugačnih pri-
ložnostih na odrih in pred 
večjim številom gledalcev. 
Nastopanja so torej že bili 
vajeni, potrebna jim je bila 
le spodbuda, da se združijo 
in začnejo kot prava dram-
ska skupina. Glavni pobu-
dnik ustanovitve skupine 
je bil župan Peter Torkar, 
ki je v vsakem posamezni-
ku, še bolj pa v skupini, 
prepoznal velik kulturni 
potencial. Skupina je za-
čela zares, v decembru so 
debitantsko navdušili na 
srečanju starejših občanov 
v Gorjanskem domu. Fan-
tje in dekleta, Valter Hudo-
vernik, Urban Klopčič, Ana 
Medja, Urša Kosmač, Kri-
stina Čop, Lara Puc, Maja 
Ambrožič, Maja Poklukar, 
Miha Pristov ter Erazem 
Kamšek, pridno vadijo ter 
se učijo od svojih starejših 
stanovskih kolegov. Z ve-
seljem pričakujemo in se 
veselimo njihovega ponov-
nega nastopa na skorajšnji 
slovesnosti ob slovenskem 
kulturnem prazniku. 
Ne spreglejte povabil na 
kulturna dogajanja, ki jih 
bo obogatila nova dramska 
skupina. S svojimi inter-
pretacijami nam bodo po-
kazali talent in mladostno 
energijo.

Martina Hribar Brus

DOGODKI, KULTURA
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Vsak december je za godbe kar naporen, saj se 
vse pripravljajo na novoletne koncerte. Tudi pri 
Godbi Gorje ni nič drugače, mogoče le to, da 
imamo gorjanski godbeniki kar dva novoletna 
koncerta.

Novoletna koncerta
Na državni praznik, 26. decembra, smo imeli tra-
dicionalni novoletni koncert na Bledu. Program je 
bil sestavljen iz tujih in domačih skladb. Vzdušje 
v dvorani je bilo prijetno in koncert je lepo uspel. 
Za poživitev večera sta poskrbela dirigent godbe, 
mag. Klemen Repe in povezovalka Eva Leskov-
šek, ki sta v duetu zapela nekaj zimzelenih me-
lodij. 
Naslednji dan, v petek, 27. decembra, je sledil še 
drugi novoletni koncert Godbe Gorje. Obiskoval-
ci so telovadnico OŠ Gorje napolnili do zadnje-
ga kotička, kar nas je sila razveselilo. Predstavili 
smo se s skladbami tako tujih kot tudi domačih 
avtorjev. Voditelj večera, Bojan Makovec, je svo-
jo nalogo odlično opravil. S sproščenim napove-
dovanjem, šalami in vložki v tujih jezikih, je po-
pestril naš koncert. Prav tako so bili zelo prisrčni 
tudi mladi gostje, učenci trobilnega in pihalnega 
oddelka glasbene šole, saj so dokazali, da se v 
kratkem času da suvereno pripraviti na nastop, 
in to pred številno publiko. Seveda gre zahvala 
tudi njihovim mentorjem, profesorjem Franciju 
Richterju, Lili Poklukar in Roku Felicjanu, ki so 
veliko pripomogli k izpeljavi nastopa. Kot so-
listka se je predstavila Nika Pogačar na pikolu, 
z nami je zapel Jani Potočnik, svoje je dodal tudi 
naš dirigent mag. Klemen Repe, ki se je predstavil 
tako vokalno kot instrumentalno.  Po koncertu je 
sledilo še druženje ob prigrizkih in dobri kapljici, 
za kar so zaslužni naši podporni člani, župan Peter Torkar in godbeniki. 
Iskrena hvala! Naslednje leto sledi ponovitev.  Po novoletnih koncertih 
smo imeli še dva nastopa, s katerima smo se predstavili tako obiskoval-
cem na Bledu kot celotni Sloveniji.

Krog prijateljstva na Bledu
Predzadnji dan starega leta smo zaigrali še na Bledu, na prireditvi Krog 
prijateljstva. Že kot vsa leta do sedaj, smo igrali koračnice, le da je 
prišlo do spremembe lokacije. Prireditev so prestavili pod tribune na 
pomol Blejskega jezera, kar se je izkazalo za dobro potezo. Obiskoval-
cev je bilo veliko, vzdušje praznično prijetno in v dobri uri smo ogreli 
vsa srca. Za piko na i sta zopet poskrbela Eva Leskovšek, ki je z nami 
zapela tri skladbe: Ko boš prišla na Bled, Dan ljubezni in Vem, da danes 
bo srečen dan, in naš dirigent, ki je prispeval aranžmaje. Premierno 
smo ob jezeru zaigrali tudi Privškova venčka polk in valčkov, ki ju je 
prav tako priredil dirigent mag. Klemen Repe.

Nastop na oddaji Bob leta v Mariboru
V soboto, 18. januarja, smo nastopili v oddaji Bob leta 2013. Zgodaj 
popoldne smo krenili iz Gorij, saj je do Maribora kar nekaj kilome-
trov.  Ob 20. uri se je začela oddaja z neposrednim prenosom na prvem 
programu Televizije Slovenija, nastopili smo kot prva točka večera. 
Predstavili smo se s skladbo Rožica, nekaj plesnih korakov pa je dodal 
gostitelj večera,Tadej Toš. 
Drugič smo na oder prišli čisto na koncu in številno publiko v dvora-
ni razveselili s skladbo Na Golici. Poudariti je potrebno, da smo obe 
skladbi zaigrali v živo, kar nam je bilo še posebej v veliko veselje. 
Izkušnja je bila zelo prijetna, vzdušje odlično in nič ne bomo imeli 
proti, če gremo še kdaj.

Renata Hrovat, Godba Gorje

Nastopi Godbe Gorje v decembru in januarju  

KULTURA

Dedek Mraz razveselil gorjanske otroke
Kot vsako leto je tudi v minulem decembru eden od dobrih mož, 
Dedek Mraz, s svojo pojavo in darili razveselil otroke v Občini Gor-
je. Otroci so ga pričakali v družbi vedno izvirnega in hudomušnega 
Čarodeja Tonija, ki nasmeji staro in mlado. Pridno so sodelovali in 
pomagali čarodeju, Dedku Mrazu pa z veseljem zapeli pesmice. Se-
veda so si zaslužili pohvale za pridnost, ki so jo izkazovali skozi 
celo leto. V pričakovanju daril so obljubili, da bodo pridni tudi v 
prihodnje. Starši jim verjamemo, Dedek Mraz pa tako in tako vse 
vidi in vse ve, njega ne moremo prelisičiti. Na uho nam je prišlo, da 
so Dedku Mrazu darila pomagali pripraviti  Občina Gorje, Trigla-
vski narodni park, Pekarna Planika, Rdeči križ Gorje in Mercator. V 
imenu otrok se vsem najlepše zahvaljujemo in se priporočamo tudi 
v letošnjem decembru.

Martina Hribar Brus
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Foto: Robert Novak

Kot je znano, so Gorje nek-
daj slovele po bogati fuži-
narsko-kovaški tradiciji in 
zvončarstvu. Po vasi je bilo 
več kovačnic, v katerih so 
izdelovali tudi zvonce. Na 
Višelnici pri Pogvajenovih, 
kjer je ohranjena stara ko-
vačnica, so nas z veseljem 
sprejeli. Najmlajši otroci 
so bili v vrtcu zaposleni z 
zvončki, ostali pa so si ko-
vačnico z zvedavimi očmi 
pogledali v spremstvu To-
maža Breganta. Tomaž je 
otroke spretno vodil med 
starinskimi orodji, izdelki 
in predmeti in na hudomu-
šen način prikazoval delo 
zvončarja. Odlično se je 
prilagodil starosti otrok, 
kajti s svojo animacijo jih 
je spodbudil, da so si otroci  
z zanimanjem ogledali stvari, 
ki jih je kovač uporabljal pri svojem delu ter bili pozorni 
na vsak njegov gib.
Z RTV Ljubljana so nam na našo prošnjo poslali posne-
tek oddaje Kalejdoskop, v kateri je še v črno-beli tehniki 
predstavljen postopek izdelovanja zvoncev zvončarja 
Alojza Jana. Ti zvonci so imeli lep zven in ''zlat'' sijaj. 
Posnetek so si otroci ogledali pred vstopom v kovačnico. 
Otroci so se z vzgojiteljicami po skupinah pogovarja-
li o zvoncih, njihovi uporabi in namenu, jih oblikovali 
iz gline, das mase, jogurtovih lončkov in jih v različnih 
tehnikah upodabljali na papirju. Zaplesali so zvončk-
ov ples, poslušali pravljice o zvončkih ter poslušali in 
prepevali pesmi o zvončkih. Vzgojiteljice so pripravile 
igrico Zvonček, ki  so jo otrokom zaigrale v Gorjanskem 
domu. 
V začetku decembra so nas obiskali bratje Eržen -  pritr-
kovalci iz Kamne Gorice. Iz zvonov so s pritrkovanjem 
izvabljali preproste melodije, katerih zven se je razlegal 
okrog Gorjanskega doma, kjer je potekalo koledovanje. 
Z otroki in starši smo se zbrali pred vrtcem. Obiskovalce 
sta pozdravila župan g. Peter Torkar in ravnatelj Osnov-
ne šole in vrtca Gorje g. Milan Rejc. Med tem časom 
so se druga za drugo prižigale bakle, ki so označevale pot, ki nas je 
vodila mimo župnišča, po kolovozni poti do igrišča za Gorjanskim do-
mom. Tam je bila kulisa slovenske hišice in v njej oče (Tomaž Bregant)  
in mati (Tatjana Rituper). Ob prihodu k hišici, so se otroci ločili od 
staršev. Zaslišal se je pogovor med očetom in materjo v hiši. V stari 
''Gorjanščini'' sta se pogovarjala o običajih, ki so navadno potekali pred 
novim letom, okrog Božiča. Koledniki (Barbara Peterman, strokovne 
delavke in otroci) so pozvonili z zvončkom, pritrkovalci so zaigrali na 
zvonove in skozi vrata sta stopila oče in mati, ki sta izražala veselje ob 
pogledu na male kolednike. Koledniki so povedali, zakaj so prišli ter 
zapeli dve koledniški pesmi, v katerih so hiši in domačim zaželeli srečo 
in mir v novem letu. 'Oče' in 'mati' sta se zahvalila za pesem ter koledni-
kom napolnila prazno vrečo. Po zahvali so se znova zaslišali zvonovi 
bratov Eržen. Vsi prisotni so bili povabljeni v Gorjanski dom, kjer je 
bila pogrnjena miza z dobrotami, ki so jih napekli starši ali stari starši 
otrok iz vrtca. Ko so si mrzle roke pogreli s čajem, so si obiskovalci 
lahko ogledali tudi razstavo zvončkov, ki so jih otroci z dovoljenjem 
staršev prinesli v vrtec in zvončkov, ki so jih izdelali v vrtcu. Za dobro 
voljo je poskrbel gospod Florijan Tišler, ki je meh na svoji frajtonarici 
na široko raztegnil.  

Z ZVONČKOM V NOVO LETO

Povabljeni so bili 
otroci, njihovi starši 
in stari starši in vsak 
je po svojih zmožno-
stih prispeval delček 
sebe k počutju vseh 
prisotnih. Stari star-
ši pa so še posebej 
poskrbeli, da je bilo 
naše druženje tudi 
»sladko«. Ob zvokih 
harmonike in med 
pogovorom z obisko-
valci, je bilo izraženo 
mnenje, da bi takšno 
obliko Koledovanja 
lahko še kdaj pono-
vili. 

  Ivica Knaflič

MLADI
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V torek, 17. 12. 2013, je v Baročni 
dvorani v Radovljici Božiček obdaril 
skoraj 50 otrok iz socialno šibkih dru-
žin iz občin, ki jih pokriva radovljiški 
Center za socialno delo. Prireditev, ki 
sta jo organizirala Center za socialno 
delo Radovljica ter enota Krizni cen-
ter za mlade Kresnička je potekala v 
sodelovanju z akterji vseslovenske ak-
cije Božiček za en dan in združenjem 
za prijateljstvo in pomoč Damski 
krog Slovenije. Povabljeni otroci in 
mladostniki so lahko uživali v nasto-
pih nadebudnih glasbenikov  glasbene 
šole, si ogledali predstavo Kulturnega 
društva Julke Dolžan z Breznice, ob 
koncu pa skupaj z Božičkom zapeli 
in se razveselili prelepih daril. Lepo 
je bilo gledati zadovoljne obraze ob-
darjenih otrok; nekateri izmed njih so 
dobrega moža videli prvič v življenju 
in bili tudi prvič v življenju obdarjeni. 
Medtem ko so »Božički za en dan« in 
njihovi botri poskrbeli za darila otrok, 
pa so članice Damskega kroga Slove-
nije vse prisotne pogostile s kremnimi 
rezinami in sokom. Zahvaljujemo se 
vsem nastopajočim ter vsem ostalim, 
ki ste pripomogli, da smo na obraze 
otrok skupaj narisali nasmeh.  

Nataša Štefelin, KCM Kresnička

KULTURA, MLADI

Poklon OŠ Antona Janše
Med letošnjimi Kumerdejevimi nagrajenci je tudi OŠ Antona Janše iz 
Radovljice, zato ji 12. februarja ob 18h v blejski knjižnici pripravljajo 
poseben večer.  Učenci in učenke OŠ Antona Janše iz Radovljice bodo 
zaigrali na Orffove inštrumente, kulturni program  pa bo popestrila vo-
kalna skupina Vuč'ce iz OŠ Gorje.              

RP

Knjižnica v februarju
V gorjanski knjižnici se bo tudi v februarju dogajalo marsikaj. 18. fe-
bruar v Gorjanski dom prinaša lutkovno predstavo Jagoda - začela se 
bo ob 17h, ves mesec pa je v knjižnici na ogled razstava Questa kniha 
is zeer interessant.  Za tem čudnim naslovom se skriva knjižna ozimni-
ca v 28 okusih, ki so jo pripravili knjižničarji, da bi na zanimiv način 
spoznali države članice Evropske unije. V kozarce so vložili slovarček 
najpogostejših besed, atrakcije, po katerih slovi posamezna država, za-
stave in knjižnice, ki so poznane tudi slovenskim otrokom. Poleg ozi-
mnice si lahko ogledate razstavo 28 plakatov držav članic ali si izposo-
dite katero izmed knjig, ki so jih napisali avtorji iz posameznih držav. V 
knjižnici lahko sodelujete v olimpijskem kvizu, predlagate svojo super 
knjigo, otroci pa lahko odgovarjajo na nagradno vprašanje.             

RP

Dražba na šoli
19. decembra je Osnovna šola Gorje priredila dobrodelno dražbo. Na 
dražbi se je zbiral denar, namenjen predšolskemu otroku Luku Poru, 
občanu Občine Gorje. Dobrodelne dražbe so se udeležili osnovnošolci, 
starši, nekateri vaščani, imeli pa smo tudi goste z Jesenic. Prodani so 
bili izdelki naslednjih avtorjev: 

 - Karmen Ferjan, 9. a: »Medved in miš« (grafika, barvni linorez),
 - Maša Kofol, 9. a: »Orač« (grafika, barvni linorez),
 - Nina Mežek, 3. a: »Van Goghove sončnice« (tempera),
 - Pia Šmid, 3. b: »Morska pošast« (kolaž),
 - Teo Mejač, 9. b: »Polž« (keramika, relief),
 - Matija Topolovec, 9. a: »Vrč« (keramika),
 - Matija Topolovec, 9. a: »Okrasna vaza« (keramika),
 - Primož Poklukar, prof. lik. um.: keramični komplet, vrč z dvema 
skodelicama,

 - Lisičke, 2. a, družabna igra.
Zbrali smo približno 1200 evrov. Zbran denar je bil namenjen Luku za 
nakup potrebščin, ki bi mu olajšale vsakdanje življenje. Vsi (učenci, 
učitelji, kupci), ki so sodelovali, so pokazali veliko mero solidarnosti. 
Učenci smo nekaj denarja donirali tudi sami. 

Miha Pristov in Matija Topolovec, 9. a

 
  

Pokliite nas!  
Pomagali vam bomo. 
 

 

 

 

Imate težave z raunalnikom? 
Mi vam lahko pomagamo. 

 

Popravljamo: 

   prenosne raunalnike, osnovne ploše, displeje, 

   namizne raunalnike, strežnike 

   tiskalnike, monitorje, telefakse, 

   raunalniške mreže in internet, 

   istimo raunalniške viruse 

   instaliramo protivirusni program F-secure 
   nadgradnje raunalnikov 

   

 
   

 

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si 
 

 

BOŽIČEK ZA OTROKE
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Mesec december je bil za učenke in 
učence glasbenega podjetja Amabile 
zelo pester. Prvo nedeljo smo se z vla-
kom odpeljali v Ljubljano na koncert 
kvarteta klarinetov Claritet. Ogledali 
smo si operno hišo in imeli tudi to sre-
čo, da smo si lahko v izložbi velebla-
govnice ogledali razstavo inštrumen-
tov, od pihal, trobil do tolkal in godal. 
Na koncertu so se naše najpogumnejše 
učenke preizkusile tudi v dirigiranju, 
na koncu pa so ob spremljavi klarine-
tistov otroci še zaplesali. 
V zadnjem tednu pred počitnicami 
smo ponedeljkovo dopoldne popestrili 
otrokom iz vrtca Gorje in jim z glasbo 
pričarali prijetno praznično vzdušje.
Predstavili smo se še na dveh nasto-
pih, in sicer na našem prvem javnem 
nastopu v Gorjanskem domu, kjer 
smo k sodelovanju povabili še učen-
ce in učenke trobente prof. Francija 
Richterja. Prav vsi so pogumno in sa-
mozavestno stali na odru in se staršem 
in ostalim poslušalcem predstavili s 
skladbami, ki so jih osvojili od sep-
tembra.
K sodelovanju so nas povabili tudi 
gorjanski godbeniki, vsi smo se pova-
bila zelo razveselili. Za nastop na no-
voletnem koncertu Godbe Gorje smo pripravili dve krajši skladbici za 
duet kljunastih flavt in trio klarinetov. Nastop pred tako številčno publi-
ko je odlično uspel, prav vsi nastopajoči so se izvrstno izkazali, publika 
jih je nagradila z res bučnim aplavzom.
Sedaj pa s polno paro novim izzivom nasproti, saj se že pripravljamo na 
nov spomladanski glasbeni dogodek. Vabljeni!

Liljana Poklukar

Glasba v centru Amabile

19. decembra je bilo na bo-
žično okrašeni Osnovni šoli 
Gorje zares praznično. Učen-
ci  1. triade so ves december 
likovno in glasbeno ustvarjali 
ter nestrpno pričakovali dan 
decembrskih delavnic. Tam so 
se lahko predstavili s kulturno 
prireditvijo, ki jo je zaključila 
uspešna dobrodelna dražba. 
Sredino šolske avle so krasili 
božično-novoletni izdelki in 
voščilnice. Učenci višjih razre-
dov so s stojnic vabili k ude-
ležbi na ustvarjalne delavnice, 
ki jih je bilo v letošnjem letu 
kar 15. Vodili smo jih učitelji 
OŠ Gorje z gosti. Poskrbljeno 
je bilo tudi za jedačo in pijačo 
z degustacijo zdravih domačih 
izdelkov.
Vabljeni prihodnje leto na OŠ 
Gorje. Vašega sodelovanja se 
že veselimo!

Marjana Ražen

Decembrske delavnice
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PRIREDITVE V OBČINI GORJE 
• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA (holesterol, slad-

kor)
v sredo, 4. septembra 2013 ob 8.30 v prostorih Društva upokojen-
cev Spodnje Gorje
v četrtek, 12. septembra 2013 ob 8.30 v sejni sobi občine Gorje

• KOLESARJENJE V KRMO in BALINARSKI TURNIR v or-
ganizaciji DU Gorje
v petek, 13. septembra 2013;  zbor kolesarjev pri Maxi baru ob 
9. 00.
Zaključek kolesarjenja na balinišču v R´čici.

• SLOVESNOST ob 120-letnici odprtja soteske Vintgar
v soboto, 14. septembra 2013 od 18.00 v Gorjanskem domu
Bogat kulturni program v organizaciji Turističnega društva Gorje.

• DAN BREZ AVTOMOBILA v sklopu evropskega tedna mo-
bilnosti
v petek, 20. septembra 2013 od 8. do 12. ure na cesti pod Višelnico
Aktivnosti skupin iz vrtca in osnovne šole Gorje. 

• RAZSTAVA GOB v Gorjanskem domu v organizaciji Gobar-
skega društva Gorje
v petek, 27. septembra 2013 otvoritev ob 9.00; na ogled do 19.00
v soboto  in nedeljo, 28. in 29. septembra 2013 od 8.00 do 19.00.

• TRADICIONALNI POHOD NA KRANJSKO DOLINO
v soboto, 05. oktobra 2013; zbor ob 8.00 v Jeli; pohod bo vodil g. 
Bregant Tomaž  
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema.

Vabili Planinskega društva Gorje
VABILO NA RADUHO

21. 9. 2013 vas vodnik Anton Kelbl vabi na Raduho. Za dodatne 
informacije glejte oglasne deske en teden prej.

VABILO ZA MLADE NA DVODNEVNO 
TURO

Mladinski odsek Planinskega društva Gorje vabi mlade od 6. razre-
da OŠ do 18. leta na dvodnevno turo: Pokljuka – Dolič – Dolina 
Triglavskih jezer – Bohinj, ki bo 7. in 8. septembra 2013. Stroški 
(večerja, nočitev, zajtrk, vodenje) znašajo 25 EUR na udeleženca. 
Udeleženci morajo imeti poravnano planinsko članarino (za osnov-
nošolce znaša 5 EUR, za srednješolce 14 EUR) vsaj 2 dni pred izle-
tom, da bo sklenjeno zavarovanje. 
Prijavite se do 3. 9. 2013 Bredi Čop Senekovič na tel. 041 538 081 
ali mail: breda.senekovic@hotmail.com. 
Pridi in povabi prijatelje!

Vabimo vas vodniki: Ana Rimahazi, Lidija Pretnar,  
Primož Poklukar, Breda Čop Senekovič

Godba Gorje vabi  
k vpisu v izobraževanje na trobilih

Leto je naokrog in tako kot lansko leto smo se pri Godbi Gorje odlo-
čili da bomo organizirali glasbeno izobraževanje na trobilih. Izobra-
ževanje bo izvajal prof. Franci Richter, izvajalo pa se bo prostorih 
godbe in OŠ Gorje.
Vse zainteresirane otroke in starše vabimo, da se glede informacij 
za glasbeno izobraževanje na trobilih oglasite v godbeni sobi v Ga-
silnem domu v Gorjah v četrtek, 5.9.2013 ob 18h. Tam boste dobili 
vse potrebne informacije, prof. Franci Richter pa bo otroke stestiral 
ali imajo posluh oz ali so nadarjeni za obiskovanje glasbene šole.

Matej Poklukar, predsednik Godbe Gorje

Naslednja številka Gorjanca izide 27. septembra, 
prispevke sprejemamo do 19. septembra  

na naslov gorjanc@gorje.si. 
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Na Rudnem polju je v soboto, 18. januarja 2014 potekala že 18. izvedba 
Šolskega pokljuškega maratona, ki je bil tokrat na sporedu nekoliko 
prej kot običajno, saj je bil del mednarodne akcije Svetovni dan na 
snegu. 
Če se spomnimo dveh let nazaj in temperature – 20 stopinj, pa lanskega 
snežnega meteža, potem je letošnji dež naredil piko na »i«. Zdaj lah-
ko pričakujemo, da bo naslednje leto zelo lepo sončno zimsko vreme. 
Ampak nič ne de, ENERGIJE TUDI TOKRAT NI MANJKALO, saj je 
bilo uradno prisotnih 1.200 otrok in mladih iz preko 56 osnovnih in sre-
dnjih šol - z vsemi tekmovalci in spremljevalci pa skupno preko 1.400 
udeležencev. Pa še nekaj, energijo je mladim vlivala tudi gostja – naša 
šampionka Petra Majdič.
Pohvaliti je treba vse športne pedagoge in spremljevalce ter vztrajne 
otroke in mlade, da se ponovno niso ustrašili vremenske napovedi in 
so vseeno prišli na Pokljuko. Zopet se je izkazalo, da otroci ne kompli-
cirajo, da jim odrasli velikokrat sami naprtimo nedejavnost – potrebno 
jim je dati možnost, jih motivirati in njihovi športni užitki pridejo kaj 
hitro na dan. 
Udeleženci so se preizkusili v teku na smučeh na razdaljah 2, 5 in 10 
km, veliko jih je izbralo zimske pohode, nekaj se jih odločilo za kr-
pljanje, mnogi pa so se preizkusili tudi v smučarskih skokih. Tako kot 
vedno je bila najbolj množična udeležba v smučarskem teku na 2 km in 
udeležba na zimskih pohodih.
Tudi tokrat so izvajalci pripravili mnogo spremljevalnih dejavnosti. 
Predstavili sta se slovenska vojska in policija, poslikava obraza je bila 
sploh zanimiva, šaljive štafetne igre in druge dejavnosti pa pritegnile 
mnoge. Za nabiranje dodatne energije je poskrbela akcija POŠILJA-
NJA ENERGIJE SLOVENSKIM ŠPORTNIKOM. Največ so je otroci 
poslali našim športnikom, ki bodo nastopali na ZOI v Sočiju. Vsi ude-
leženci te akcije so si prislužili malo ragljo ali kakšno drugo nagrado. 
Za otroke je bila zanimiva tudi predstavitev biatlona in ogled mladih 
tekačev, ki so se v sklopu prireditve pomerili na šolskem državnem 
prvenstvu v teku na smučeh in biatlonu. To je bila ena izmed letošnjih 
novosti in odlična popestritev programa.
Posebne nagrade so si zagotovile tudi šole z največjo udeležbo. Pet naj-
bolj številčnih šol je prejelo posebne nagrade podjetja Petrol – Magna 

18. Šolski pokljuški maraton - dobra volja premaga tudi deževno zimo

kartice, prve tri tudi tradicionalne spominske pokale. Med osnovnimi 
šolami je bila najštevilčnejša OŠ Mirna, ki je na Pokljuko pripeljala 
103 udeležence, med srednjimi pa Gimnazija Kranj s 43 udeleženci. 
Omeniti velja Petrolove rokavice »touch«, katere je prejel vsak ude-
leženec prireditve in so predstavljale pravo posebnost. Vsi udeleženci 
tekaškega dela maratona so bili deležni spominskih medalj, ki so jih 
s ponosom nosili okoli vratu. Čeprav se je razmočenost v vseh obli-
kah stopnjevala, so najbolj vztrajni počakali še na žrebanje posebne 
nagrade - čokolade velikanke podjetja Žito Gorenjka – to je prejela OŠ 
Dobje. Verjamemo, da so se na poti domov vsi veselo sladkali. 
Za konec je treba pohvaliti vse organizatorje, ki so kljub težkim vre-
menskim razmeram, pripravili prijetno prireditev. Čestitamo OŠ Gor-
je in vodji tekmovanja Nenadu Pilipovičem, ravnatelju Milanu Rejcu, 
ostalim šolskim delavcem in učencem, delavcem Športnega centra Po-
kljuka za pripravo prog ter vsem podpornikom projekta.
Za zaključek izjava Petre Majdič tik pred startom teka na 2 km: “Ni po-
membno kdo je prvi, pomembno je, da pridemo VSI do cilja. Dokažimo, 
da zmoremo VSI opraviti z 2 km dolgo progo. Vmes lahko tudi malo 
poklepetamo, me kaj vprašate in na koncu bomo zmagovalci VSI.«
SE VIDIMO NA 19. ŠOLSKEM POKLJUŠKEM MARATONU !

Ekipa Športa mladih



GORJANCGORJANC1616 PRIREDITVE, OGLASI

• SLOVESNOST ob 150-letnici rojstva znanstvenika 
Albina Belarja
v petek, 21. februarja ob 17. uri pri spominski plošči v 
Podhomu
Kulturni program učencev OŠ Gorje.

• EUROSANK 2014
v soboto, 22. februarja ob 12. uri pri Športnem centru na 
Rudnem polju na Pokljuki

• OBČNI ZBOR Gobarskega društva Gorje
v soboto, 22. februarja ob 18. uri v Gorjanskem domu

• Predavanje »NOV SISTEM OBDAVČITVE NE-
PREMIČNIN V SLOVENIJI«
v četrtek, 27. februarja ob 19. uri v Gorjanskem 
domu
Predavanje organizira Društvo lastnikov gozdov 
zgornje Gorenjske v sodelovanju z Občino Gorje; 
Predava Anže Urevc, univ. dipl. inž. grad.
Na temo predavanja bo individualno svetovanje v 
prostorih občine po predhodnem dogovoru.

• PUSTOVANJE v Gorjanskem domu 
v soboto, 01. marca od 20. ure dalje; zabava z živo 
glasno in nagradami za najboljše maske
Pustovanje organizira Bar Petač.

PRIREDITVE v februarju 2014
• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA (holesterol, sladkor)

v sredo, 04. februarja ob 08:30 v prostorih Društva upokojencev Spodnje Gorje
v četrtek, 13. februarja ob 08:30 v sejni sobi Občine Gorje

• Predavanje za kmetovalce »ODPADNE VODE NA PODEŽELJU«
v petek, 07. februarja ob 09:30 v Gorjanskem domu

• POČASTITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA
v petek, 07. februarja ob 19. uri v Gorjanskem domu v organizaciji KD Gorje
Gost slovesnosti bo g. Dušan Merc, slovenski literat.
Kulturni program članov dramske skupine KD Gorje, mešanega pevskega zbora 
A.T. Linhart Radovljica ter Cirila in Marija.

• ZIMSKI POHOD NA ČAVEN v organizaciji Planinskega društva Gorje
v soboto 8. februarja 
Ob kulturnem prazniku PD Ajdovščina organizira 19. tradicionalni zimski pohod 
na Čaven. 
Čaven je skupno ime za južni rob Trnovske planote in ime 1185 m visokega vrha.
Prijave do 6. 2. 2014 na tel.: 041 600 281.
Priporoča se ustrezna zimska pohodniška oprema. 

• TRADICIONALNI 12. POHOD V VRBO
v soboto, 08. februarja 
Zbor na spominski svečanosti pri Prešernovem spomeniku na Bledu ob 10:30

• Predavanje »POGOSTO BOLAN OTROK«
v torek, 11. februarja ob 17. uri v Gorjanskem domu
Predavanje organizira KO RK Gorje; predava dr. med. Medvešček Majda, 
pediater spec.
Prostovoljni prispevki.

• Abonmajska predstava KUD Bohinjska Bela »KO ŽENE ŠTRAJKAJO« 
v soboto, 15. februarja ob 19:30 v Gorjanskem domu v izvedbi KUD Tri-
glav Trenta 
avtor J. Pohl, režija Bernarda Gašperšič;
Predstava tudi za izven; predprodaja vstopnic pred predstavo.

• 7. NOČNI POHOD OB POLNI LUNI
v soboto, 15. februarja; zbor pred Gorjanskim domom 
Organizacija pohoda bo prilagojena vremenskim razmeram. 
Informacije dobite v tednu pred pohodom na tel.: 040 515 783 Sandra

• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji Knjižnice A. T. Linharta Rado-
vljica
Lutkovna predstava “JAGODA” (Metka Frelih)
v torek, 18. februarja ob 17. uri v Gorjanskem domu 
Primerno za otroke, stare vsaj 3 leta. Gostuje »Teater za vse« z Jesenic.

• MEDITACIJA z Annemarie in Gregorjem Kuralt Niedermayer
v četrtek, 20. februarja ob 19. uri v Gorjanskem domu 

Kot vsako leto v božičnem času, smo tudi letos organizirali pohod z ba-
klami. Letos je bilo to dan pred Silvestrovim, v ponedeljek, 30.decembra. 
Pred Gorjanskim domom se nas je zbralo nekaj več kot šestdeset, vsak 
pohodnik pa si je lahko kupil baklo, s tem nekaj prispeval za kasnejšo 
pogostitev in hkrati k posebnemu čaru pohoda. 
Pot nas je vodila po cesti pod Višelnico, skozi Megre v Podhom, kjer 
so nas z okrepčilom pričakali domačini, Maroltovi in Dešmanovi. Pot 
smo nadaljevali po mlečni cesti, mimo GG-ja Bled, mimo Elmonta do 
gostilne Petač. Tudi tam so nas presenetili s toplim okrepčilom in nato 
nas je čakala le še kratka pot do našega cilja, kjer smo sicer tudi začeli 
pot, do Gorjanskega doma. Prijetno utrujeni smo bili veseli pogostitve 
in si za konec leta voščili srečno in zdravo ter si obljubili, da se nasle-
dnje leto zopet srečamo.

Matjaž  Ličef Foto: Robert Novak

POHOD Z BAKLAMI


