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Tradicionalno koledovanje v Podhomu
V prednovoletnem času, ko vlada 

tisto posebno vzdušje ob pričakovanju 
silvestrovega in novega leta, je tu pa 
tam moč ujeti ubrano pesem koledni-
kov. Hodijo od hiše do hiše in z dobrimi 
željami kličejo srečo nad streho, živino 
in ljudi. Ob tem jim v malho kane ka-
tera klobas ali kak cekin. Če pa se jih 
kdo otepa, znajo nad žival in hišo pri-

klicati tudi nesrečo, kar se pa skorajda 
ne primeri, saj imajo ljudje kolednike, 
kot njih želje, radi. Ponekod pridejo v 
hišo s truščem, da iz nje izženejo, kar 
se je čez leto slabega nakopičilo in tako 
nastane prostor za vse dobro, kar prina-
ša novo leto. Podhomce, kot okoličane, 
je dan po sv. Štefanu razveselila kole-
dniška pesem ženskega pevskega zbora 

DU Bled, ob kleni koledniški besedi To-
maža Breganta – Tratovca, ki je bil tudi 
tisti, ki je nosil malho, v katero smo v 
zahvalo spustili kak dar. Ob kulinarič-
nih dobrotah vaških gospodinj in diše-
čem kuhancu se je prijetno pokramljalo 
in si, ob slovesu, zaželelo vsega dobrega 
v letu 2017.

Besedilo in foto: Marjan Zupan

Vabljeni na 

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU 

v organizaciji Kulturnega društva Gorje

v torek, 7. februarja, ob 19. uri v 
Gorjanskem domu 

Nastopajo pevski zbor Antona Tomaža 
Linharta iz Radovljice, učenci OŠ Gorje 
in Glasbena šola Muzičarna.

Poezija na krilih melodij
V počastitev praznika slovenske be-

sede bosta tenorist Klemen Torkar in 
pianistka ter skladateljica Mojca Prus 

izvedla recital slovenskih samospevov. 
Ta bo v petek, 3. februarja, ob 19.30 v 
Gorjanskem domu.

Samospev je glasbena oblika za glas 
in spremljevalni inštrument, ki se je 
pojavila v 18. stoletju, svoj vrh pa je do-
segla v 19. in 20. stoletju. 

Solist in pianistka sta izbrala najlep-
še melodije s poezijo slovenskih pesni-
kov, kot so Josip Murn Aleksandrov, Si-
mon Jenko, Oton Župančič, Srečko Ko-
sovel, Ivan Minatti in France Prešeren.

Slišali bomo dela slovenskih skla-
dateljev Benjamina Ipavca, Frana Ger-
biča, Antona Lajovca, Rada Simonitija, 
Frana Serafina Vilharja in drugih.

Vljudno vabljeni.
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Spoštovane Občanke
in Občani!

Dobrodošli v novem letu, do-
brodošli v pravi zimi! December 
je že krepko za nami, še misli 
nanj se nam ne prikradejo več 
pogosto. Ponekod sicer še opazi-
mo novoletno okrasitev, ki pa bo 
v teh dneh kmalu pospravljena na 
svoja mesta izven njegove sezone. 
Bližajo se drugi takšni in drugač-

ni prazniki; kulturni, valentinovo in pust so tisti, ki bodo 
zaznamovali prihajajoči februar. 

Eden večjih dogodkov, ki je že za nami, je tradicionalni 
koncert »Zvezde na snegu«, z velikim zanosom organizi-
ran s strani gorjanskega Športnega društva. Vse pohvale 
izvedbi koncerta, ki je napolnil šolsko telovadnico. Cel ve-
čer je bilo čutiti zanos, voljo, pripadnost in navdušenje nad 
delovanjem z in v Športnemu društvu. Priredba znanega 
napeva »Kdor ne laufa ni Gorjanc« je bila prikladna, da ne 
bi mogla biti bolj. 

Uspehi naših športnikov so ob taki podpori precej bližje 
dosegu. Izbran program je privabil ljudi iz kraja in od dru-
god. Navdušili so uspehi naših športnikov in nastopi veli-
kih in malih umetnikov. Občina Gorje je vedno podpirala 
društveno dogajanje in takšni dogodki potrjujejo pravilno 
pot sodelovanja.

V Gorjah nas združujejo dobrodelne akcije, Slovence 
pa bo v začetku meseca združil slovenski kulturni praznik. 
Navkljub vsem zdraham in podtikanjem, ki smo jim priča 
v medijih, menim, da smo Slovenci kljub vsemu ponosen 
narod čiste duše in mirne vesti. Predvsem lahko to rečem 
za malega človeka, kakršni smo večina. Vajeni skromno-
sti, zavedanja, da materialne dobrine ne prinesejo notra-
nje sreče in da so medčloveški odnosi tiste, ki nas delajo 
ČLOVEKA. 

Tudi velikí France Prešern je na koncu Zdravljice za-
pisal:

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni
naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!
Želim vam družbo dobrih ljudi, čim prej in za vedno!

Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana 
Purkart. Lektoriranje: Mateja Erman Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nakladi 
1.170 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini 
Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribucija: Pošta 
Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje 
Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si

Javni natečaj za izbiro imena hranilnice semen 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Ekosemena, Inštitut 

za ekološke raziskave in trajnostni razvoj, bosta v Gorenjskem 
glasu, ki izide 7. februarja 2017, objavila javni natečaj za izbiro 
imena hranilnice ekoloških semen kulturnih rastlin. 

Namen natečaja je izbrati ime, ki bo predstavljalo hranil-
nico ekološko pridelanih semen kulturnih rastlin Zgornje 
Gorenjske. Nagrada za tri najboljša imena bo zlati dukat v 
vrednosti 130 evrov, ki jih podarja družba MORO.

Biba Jamnik Vidic

Krvodajalska akcija
Vabimo vas na krvodajalsko akcijo 
V Kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici
v ponedeljek, 20. februarja, od 8. do 13. ure.
V Festivalno dvorano Bled

• v torek, 21. februarja, od 7. do 14. ure in
• v sredo, 22. februarja, od 7. do 13. ure.

S seboj prinesite veljavni osebni dokument!
Prosimo, da pred odvzemom zaužijete lahek obrok in ne 

pridete tešči. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice 
je možno darovati kri vsak torek, od 7.30 do 11. ure, tekom 
celega leta.                                     

RKS – Območno združenje Radovljica

Na Zgornjih Lazah zaključena obnova 
ceste

Čisto proti koncu minulega leta smo na Zgornjih Lazah 
slavnostno odprli obnovljeno cesto. Kulturni program je po-
vezovala domačinka Ana Marolt, ki je v imenu vseh krajanov 
izrazila hvaležnost in zadovoljstvo nad pridobitvijo. Program 
je s svojim navdušujočim glasom obogatil Darko Peterman. 

Kot se za tovrstno prireditev spodobi, je gospod župnik 
obnovljeno cesto blagoslovil in z veliko pozornostjo pohvalil 
delavce na gradbišču ter jih prosil odpuščanja za morebitna 
negodovanja in slabo voljo, ki so jo bili deležni. Lepa gesta, 
ki nas je spomnila, da na delavce, ki na gradbiščih puščajo 
svoje zdravje, prevečkrat pozabljamo. Po pozdravnem nago-
voru župana, sta trak prerezali vaščanki, gospa Frčej in gospa 
Jakopič. Brez prisotnosti narodnih noš ni minila niti priredi-
tev na Lazah. Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za pristno 
sodelovanje, vaščanom hvala za postrežljivost in bogato pogo-
stitev, ki so jo v znak hvaležnosti in zadovoljstva pripravili za 
vse navzoče. 

Martina Hribar Brus  
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Nevarnosti dimniških  
požarov                 

Gasilci se v zadnjem času preveč-
krat srečujemo z dimniškimi požari, 
ki so včasih tudi vzrok nastanka požara 
na objektih. Vzrokov za nastanek di-
mniškega požara je kar nekaj, vendar 
je najpogostejši vzrok človek s svojim 
ravnanjem ali bolje rečeno slabim vzdr-
ževanjem dimnikov in kurilnih naprav. 
Ob tem vas opozarjamo, da posvetite 
več pozornosti dimnikom in kurilnim 
napravam. Le-ti naj bodo vzdrževani in 
redno očiščeni. Za kurjenje uporabljaj-
te suha drva trdih listavcev. Ne upora-
bljajte premalo suhih drv in samo drv 
iglavcev, ker pri gorenju nastaja večja 
količina saj, ki se pri ohlajevanju di-
mnih plinov lepijo na stene dimnikov 
in so pri slabo očiščenih dimnikih 
vzrok za nastanek požara v dimniku. 
V zimskem času pa se nevarnost za di-
mniške požare povečuje tudi zaradi ve-
čjih temperaturnih razlik, ki nam pove-
čujejo vlek dimnika, s tem pa tudi višji 
dvig isker in vročega zraka, ki nam lah-
ko vžge saje v višjih predelih dimnika, 
kjer je običajno tudi debelejši sloj saj.

Na dimniški požar nas najprej opo-
zori bolj črno-siv dim iz dimnika, na 
razvijajoč požar pa nas bodo opozorile 
leteče iskre iz dimnika. V stavbi lahko 
slišimo nenavadne šume in prasketa-
nje. Da je v dimniku požar, lahko ugoto-
vite tudi s tipanjem sten, kjer se nahaja 
dimnik.

Povečana temperatura območja di-
mnika vam bo potrdila dimniški požar.

Dimniškega požara ne gasite sami, 
ampak pokličite gasilce na 112. Nato 
obvestite stanovalce o dimniškem po-
žaru, odstranite vse gorljive snovi z 
območja dimnika, zaprite vse možne 
odprtine na dimniku, preglejte vse pro-
store, skozi katere poteka dimnik, mor-
da kje uhaja dim, vsi stanovalci pa naj 
zapustijo prostore. Počakajte na gasilce 
in jim omogočite dostop do prostorov, 
kjer se nahajajo dimniške naprave, da 
bodo lahko nadzorovali požar do konca 
požara. Gasilci se bodo po strokovnem 
ogledu odločili, ali bodo požar pogasili 
ali pa bodo nadzorovano pustili, da saje 
v dimniku same pogorijo.

OPOZORILO
Pokličite številko112!
Ne gasite dimnika z vodo!
Ne odpirajte dimniških vrat ali odprtin 
na dimniku!               
Ne odpirajte kurilnih naprav!
Po požaru naj dimnikar pregleda dimnik!                      

Gasilska zveza Bled - Bohinj

Vzreja kranjskih sivk
Vzreja kranjskih sivk na Plemenilni 

postaji Krma v Občini Gorje v Register 
nesnovne kulturne dediščine Slovenije

Vzreja rodovniških matic kranjskih 
sivk na plemenilnih postajah bo vpisa-
na v Register nesnovne kulturne dedi-
ščine Slovenije. V Sloveniji sta trenutno 
dve taki delujoči postaji: Plemenilna 
postaja Krma in Plemenilna postaja 
Rog-Ponikve. Plemenilno postajo Krma 
vodi vzrejevalec Brane Kozinc.

Vzreja rodovniških čebeljih matic 
kranjskih sivk na plemenilnih postajah 
je četrta pobuda, ki sva jo Anja Bun-
derla in Brane Kozinc vložila v obrav-
navo. Delovna skupina koordinatorja 
varstva nesnovne kulturne dediščine je 
v novembru pobudo obravnavala. Od-
govarja kriterijem in je zato primerna 
za vpis v Register nesnovne kulturne 
dediščine, ki jo opredeljuje Unescova 
konvencija.

Čeprav je kranjska čebela (Apis mel-
lifera carnica) druga najbolj razširjena 
čebelja rasa na svetu, smo Slovenci edi-
ni narod, ki zagotavlja izvorni genetski 
material naše avtohtone čebele. Z glo-
balizacijo izginja biotska raznovrstnost. 
Globalno trgovanje je prispevalo k me-
šanju vrst. Če želimo zagotoviti pestro 
zdravo naravo in tudi kulturo, moramo 
ohraniti znanje, ki prispeva k varovanju 
vrst, ki so prilagojene določenemu oko-
lju. 

Prvi vzrejevalec rodovniških matic 
na plemenilni postaji na Gorenjskem 
je bil Franc Vovk iz Hraš, sinonim za 
rodovniško vzrejo pa je bila kasneje Ple-
menilna postaja Anton Janša pod Zele-
nico, ki od leta 2010 ne obratuje več. 

Ko je leta 1958 brat Adam Kehrle, 
»oče« čebele Buckfast, zbiral matice 
po Jugoslaviji, je bil posebej zadovoljen 
z maticami iz Drage in Bohinja, to je 
od Vovka in Strgarja. Tudi ob svojem 
drugem obisku leta 1965 je vzel ma-
tice, takrat že z Zelenice. Brat Adam 
je zapisal: »Prve kranjske matice smo 
prejeli v Buckfastu pred več kot petde-
setimi leti iz Mojstrane na Gorenjskem 
od Mihaela Ambrožiča, ustanovitelja 
svetovno znane trgovine z maticami in 
čebelami kranjske pasme … Kranjsko 
čebelo v njeni klasični obliki in popolni 
izenačenosti je najti skoraj izključno le 
v osamljenih krajih Gorenjske, zlasti v 
globoko zasekanih dolinah vzhodno od 
Bleda. Visoko vzpenjajoče se Karavan-
ke, Karnske Alpe ter Julijske Alpe pred-
stavljajo nepremostljive ovire za čebele 
…« Plemenilna postaja Krma je zagoto-
vo trenutno najboljše območje za vzrejo 
naše avtohtone čebele.

V dogovoru s Pašno skupnostjo Za-
sip je Brane Kozinc leta 2010 ustanovil 
svojo plemenilno postajo v dolini Krme 
na nadmorski višini 1100 m in tja pre-
selil vzrejo matic »Strgar«, »Vovk« in 
»Jalen«. Od najbližjega čebelnjaka je 
postaja oddaljena 7 km in obdana z gor-
sko verigo, ki sega nad 2000 m, kar ji 
zagotavlja, da je parjenje matic možno 
izključno z odbranimi troti. 

Čeprav je v Sloveniji dovoljeno če-
belariti le s kranjsko sivko, je še veliko 
prostora za izboljšanje stanja. Včasih je 
razlog, da so naše čebele mešane z dru-
gimi rasami, neznanje, malomarnost, 
včasih pa tudi zavedno eksperimenti-
ranje. Pri rodovniški vzreji ne gre za 
količino, temveč za kakovost. Kranjska 
sivka je prilagojena na naše razmere. 
Izboljšati moramo tudi pašne razmere, 
kar pa ne pomeni le umetno zasajanje 
rastlin, temveč lahko vsi prispevamo k 
izboljšanju cvetlične oz. travniške čebe-
lje paše in s tem k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti, ki bi jo morali bolj ce-
niti. V domovini ni za vzrejo rodovni-
ških matic velikega zanimanja, zato je 
Plemenilna postaja Krma pod okriljem 
ACA (Austrian Carnica Association). 
Avstrijsko združenje za kranjsko sivko 
zajema območje Avstrije, Južne Tirol-
ske, del Bavarske in Plemenilno posta-
jo Krma. Vse plemenilne postaje so pod 
strogim nadzorom. 

Predlagatelja sodelujeva s Sloven-
skim etnografskim muzejem. V Re-
gister nesnovne kulturne dediščine 
Slovenije bodo tako vpisane čebelarske 
dejavnosti: Prevozno čebelarstvo – tra-
dicionalno slovensko čebelarjenje (gor-
jansko prevažanje čebel na pašo je bilo 
obeleženo že leta 1691, kar je prvi za-
pis o prevoznem čebelarstvu), Poslika-
vanje panjskih končnic (nosilka: Anja 
Bunderla), Lectarstvo (nosilec: Lectar 
Radovljica), Vzreja rodovniških čebeljih 
matic kranjskih sivk na plemenilnih 
postajah (nosilec: Brane Kozinc). V re-
gister bodo vse dejavnosti vpisane še 
pred Svetovnim dnem čebel leta 2018.

 »Če je čebelarstvo poezija kmetij-
stva, potem je vzreja matic poezija če-
belarstva.« (Ciril Jalen)

Anja Bunderla

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

15. februarja.
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Ko smreka zamedi … 
Čebelarji so julija na Pokljuko, na nadmorsko višino od 

1130 do 1280 metrov, na pašo pripeljali veliko čebelnjakov, saj 
je medila smreka. S pašnim področjem na Pokljuki upravlja 
Čebelarsko društvo Bled -Gorje, ki je v območju Občine Gor-
je, kjer je na površini 5000 ha letos gostovalo 635 čebeljih 
družin.  Društvo ima potrjen pašni red za Pokljuko, ki vsebu-
je razporeditev čebel po področju. Sklenjeni so tudi dogovori 
in pogodbe z lastniki gozdov. V reviji Slovenski čebelar vsako 
leto objavimo razpis za prevoz na pašo. 

Kaj je to gozdni, smrekov med? Čebele nabirajo medene 
izločke petih vrst lubnih ušic ali lahnid in dveh vrst kaparjev 
ali lekanij, ki gostijo na smreki ali jelki v poletnem času v 
zalistju iglic. Eno leto medi sivozelena lisasta smrekova uši-
ca ali puhasta  smrekova ušica in drugo leto veliki kapar ali 
mali kapar. Med je rdeče-rjave barve in težko kristalizira kot 
med ušic, kjer se kolonije ob lepem vremenu razmnožijo in 
izločajo medičino. Lahko pa so tudi nadloga, saj določene uši 
izločajo medičino, ki trdi v satju, to pa je treba spremljati, saj 
sicer ni mogoče iztočiti medu! To se je dogajalo v letih 2004 
in 2005, ko smo bežali s Pokljuke in Radovne – ker smo malo 
zamudili, smo pustili čebelam za hrano 60 % medu v panju. 

Lani je bila dobra paša na Pokljuki, od sotočja Save do 
Ukanca, na obeh straneh Save Bohinjke po Jelovici in Poklju-

ki. Medenje smreke v dolini se je začelo kmalu junija in se 
je vse do 20. julija dvigalo do platoja pokljuških ravnin. Cve-
tličnega medu lani na tem področju ni bilo, tudi medved ni 
obiskal nobenega čebelarja!

 Lovro Legat, Čebelarsko društvo Bled - Gorje

70-letnica Lovske družine Bled
Lovska družina Bled je letos obeležila 70-letnico delovanja 

društva. Visok jubilej smo člani društva obeležili z manjšo 
slovesnostjo v mesecu novembru v lovskem domu LD Bled 
pod Blejskim gradom. Uvodne besede kratkega programa so 
pripadle starešini lovske družine, Leonu Čarniju. Sledila sta 
nagovora obeh županov občin Bled in Gorje, v katerih večino-
ma leži lovišče Bled. Lovska družina je nato prejela tudi Zla-
to plaketo Lovsko kinološkega društva Gorenjske za izredne 
kinološke zasluge iz rok predsednika LKD Gorenjske Janeza 
Nahtigala, kar je dokaz za dolgoletno uspešno delo društva na 
področju lovske kinologije. Sledila je predstavitev fotografij 
društvenih aktivnosti zadnjih desetih let, ki jih je s komentar-
ji pospremil Miha Marolt. 

Zadnje desetletje se je LD srečala z različnimi izzivi, ki jih 
prinaša odgovorno upravljanje z divjadjo in loviščem. Dose-
ganje letnih načrtov odvzema različnih vrst divjadi, odgovor-
nost za škodo, ki jo povzroča divjad, izpolnjevanje pogojev 
koncesijske pogodbe, sodelovanje z raziskovalnimi ustano-
vami, izpolnjevanje zakonskih določil pri upravljanju z lovi-
ščem in še bi lahko naštevali. Večina dela članov (preko 1000 
prostovoljnih delovnih ur letno) je bila usmerjena predvsem v 
vzdrževanje življenjskega okolja divjadi, ki prispeva k boljšim 
življenjskim razmeram za vse prostoživeče živalske vrste. LD 
Bled je samoiniciativno že leta 2014 med prvimi v Sloveniji 
izvedla namestitev modrih odsevnikov za zmanjševanje trkov 
divjadi z motornimi vozili. Od takrat dalje je LD zagotovila 
namestitev na štirih problematičnih odsekih državnih cest v 
občinah Bled in Gorje v skupni dolžini 3,3 km in na ta način 
pripomogla k izboljšanju varnosti na cestah. V letih 2015 in 
2016 je LD izvedla sanacijo mokrišča Jezerca, ki ga je prizadel 
žledolom. Za tovrstni naravovarstveni ukrep, ki ima sinergij-
ske učinke, je pridobila vsa potrebna soglasja. 

Delovanje društva je usmerjeno tudi k seznanjanju širše 
javnosti z lovsko dejavnostjo. Leta 2013 in 2015 je LD v sode-
lovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park pripravila 
dve večji lovski razstavi, najprej v Gorjah in nato še na Ble-

du. Letos je bila manjša lovska razstava tudi v knjižnici Bled 
prav v okviru 70-letnice društva. Vsi govorniki so bili enakega 
mnenja, da je prav delo s širšo javnostjo, predvsem mladimi, 
pogoj za pravilno razumevanje ene najstarejših človekovih 
dejavnosti. Celotno dogajanje ob slovesnosti so povezali zvoki 
iz lovskih rogov Društva lovskih rogistov Bohinj. Na koncu je 
sledila tudi podelitev priznanj in zahval različnim organiza-
cijam, ki so finančno podprle dogodek in s katerimi LD Bled 
tvorno sodeluje. 

Ker ima društvo dolgoletno tradicijo izdajanja krajših 
zbornikov ob okroglih obletnicah, je ob tej priliki LD Bled 
izdala že 6. zaporedni zbornik ob 70-letnici društva, ki v ce-
loti bralca seznani z dejavnostjo lovske družine in povzema 
bistvene dejavnosti delovanja društva v zadnjih desetih letih.

Miha Marolt
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Visoki priznanji za Kristla Ogrisa in Marijano Pančur
Na svečani podelitvi najvišjih pri-

znanj Planinske zveze Slovenije 3. de-
cembra 2016 v Lendavi je Kristl Ogris 
prejel najvišje priznanje – svečano listi-
no PZS, ki se podeljuje redkim zaslu-
žnim posameznikom za njihovo delo v 
planinstvu. 

Kristl Ogris izhaja iz generacije, ki 
je takoj po vojni poprijela za delo pri 
obnovi koče Dom Planika, predvsem s 
prenosom gradbenega materiala, kma-
lu za tem pa tudi pri obnovi Tržaške 
koče na Doliču. Od leta 1955 do 1962 
pa je že bil mentor mladim za turno 
smučanje.

V PD Gorje je deloval kot član disci-
plinske komisije, nadzornega in uprav-

nega odbora in podpredsednik društva. 
V letu 1998, ko je takratni predsednik 
zbolel, je bil imenovan za v. d. predse-
dnika do izteka mandata, nato pa od 
leta 2000 pa do letos še za predsednika 
PD Gorje. Polnih 16 let se je razdajal 
planinstvu, zato mu je občni zbor pode-
lil naziv častni predsednik.

Društvo je vsa leta vodil vestno, od-
govorno, požrtvovalno ter s polno mero 
posluha za delo vseh odborov in komi-
sij. Veliko svojega dela je namenil go-
spodarski dejavnosti. Spremljal je vzdr-
ževanje, obnove in posodobitve Doma 
Planika in še posebej Koče na Doliču, 
potem ko jo je skoraj v celoti zasul plaz. 
Skrbel je za dobro sodelovanje s sose-

dnjimi planinskimi društvi ter za prija-
teljske medsebojne odnose.

Kristl Ogris zna prisluhniti ljudem 
in upoštevati tako planinca kot lovca, 
kmeta, planšarja, gozdarja. Za svoje 
dolgoletno in prizadevno delo je poleg 
planinskih priznanj prejel tudi številna 
druga. 

Marijana Pančur je prejela spomin-
sko plaketo ob 80-letnici za dolgoletno 
vsestransko predano delo v planinstvu 
na širšem področju.

Marijana Pančur je dolgoletna člani-
ca PD Gorje. Že v povojnem obdobju se 
je vključevala v delo z mladimi. Ko je še 
živela na Jesenicah, je bila zelo aktivna 
v taborniški organizaciji. Ljubezen do 
narave je bila spodbuda, da se je udele-
žila izobraževanja pri PZS in si pridobi-
la naziv gorska stražarka. Ko se je pre-
selila nazaj v Gorje, je bila izvoljena v 
upravni odbor planinskega društva, od 
leta 1999 pa opravlja naloge tajnice. S 
svojim znanjem in izkušnjami pomaga 
mladim, še posebej vodnikom in varu-
hom gorske narave. V veliko pomoč je 
gospodarskemu odboru, za delo popri-
me tudi v kočah. Njeno delo v planinski 
organizaciji in drugje je bilo opaženo in 
večkrat nagrajeno s priznanji. 

Ker se Marijana zaradi rehabilitacije 
podelitve ni mogla udeležiti, je njeno 
priznanje prevzela Marica Okršlar.

J. K. , Planinsko društvo Gorje

Medgeneracijski center Bled - programi na Bledu 
Dejavnosti potekajo v sejni sobi Ledene dvorane ter v telo-

vadnici N1 Fitnesa, ki je del Ledene dvorane. 
Programi v okviru Medgeneracijskega centra Bled so brez-

plačni. 
V programe, ki potekajo v MCG Bled, se prijavite pri Hani 

Premrlm E-MAIL: h.premrl@gmail.com, GSM: 031 238 824
1.  NOVO! KOZMIČNI ZDRAVILNI ZVOKI IN NOTRAN-

JI SMEHLJAJ, MARECLA BOBEN JANUAR, FEBRU-
AR, MAREC, VSAKA SREDA od 10.15 do 11.45, začetek 
11. 1. 2017. Brezplačno!

2.  NOVO! NEMŠKA KONVERZACIJA, KRISTINA ŠPEC, 
PETKI od 10.15 do 11. 45, začetek 13. 1. 2017. Brezplačno!

 3.  PREDAVANJA O KONOPLJI, MATIJA KUNSTELJ
31. 1. (17.00–18.30) UPORABA KONOPLJE V KULI-
NARIKI
14. 3. (17.00–18.30) PRIPRAVA MAZIL IZ KONOPLJE.  
Brezplačno!

4.  VADBA ZA HRBTENICO, MARJETA ŽEROVC, TORKI 
IN PETKI od 9.00 do 10.00. Prispevek 30 eur/24 obis-
kov in 15 eur/12 obiskov,  ZA TRI MESECE.

5.  PLESI V KROGU, METKA FRELIH, 15-URNI TEČAJ, 
JANUAR, FEBRUAR, MAREC, PONEDELJKI od 19.00 

do 20.30, začetek 9. 1. 2017. Delavnice bodo potekale v 
Društvu upokojencev Bled. Brezplačno!

6.  ZELIŠČNI TEČAJ 3, NATALIJA BRUMEN, 21-URNI 
TEČAJ, JANUAR, FEBRUAR, MAREC, TORKI od 17.00 
do 19.15, začetek 10. 1. 2017. Brezplačno!

 7.  ZELIŠČNA PREDAVANJA, NATALIJA BRUMEN, 12 
UR, JANUAR, FEBRUAR, MAREC
• 21. 3. (17.00–19.15) NAJPOGOSTEJŠA ZELIŠČNA 

OLJA IN MACERATI kot podlaga za izdelovanje 
mazil v zdravilne, kulinarične in sprostitvene 
namene.

• 28. 3. (17.00–19.15) ZELIŠČNE TINKTURE, 
TONIKI IN OSVEŽILCI, predstavitev nekaterih 
najpomembnejših zelišč, ki služijo za zgoraj omen-
jene izdelke in recepte.

• 16. 5. (17.00–19.15) INTUICIJA IN NJEN POMEN 
PRI ŽIVLJENSKIH ODLOČITVAH

• 30. 5. (17.00–19.15) AZIJSKE ZAČIMBE V NAŠEM 
VRTU, sajenje, presajanje, nega in uporaba v zdravil-
stvu in kulinariki. Brezplačno!

8.  KULINARIČNE DELAVNICE Z MATEJO REŠ, 6-URNI 
TEČAJ, JANUAR, FEBRUAR, MAREC. Brezplačno!

Vsako predavanje traja 1 uro in pol do 2 uri. Predavanje je 
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pospremljeno z degustacijo:
• 20. 1. (17.00–18.30) Čarobni svet buč
• 17. 2. (17:00–18.30) Žita v kulinariki
• 17. 3. (17:00–18.30) Pomen olj v prehrani in kozme-

tiki
9.  MOŽGANSKI IZZIVI, METKA SOKLIČ, 6-URNI 

TEČAJ: 18. 1., 15. 2., 15. 3. od 9.00 do 10.30. Delavnica je 
primerna za vse starosti. Brezplačno!

10. TRENING SPROŠČANJA, ROZIKA ŠPILAK, JANUAR, 
FEBRUAR, MAREC, vsak drugi ponedeljek od 9.00 do 
10.30, začetek 16. 1. 2017. Brezplačno!

11.  IZDELAVA KOŠAR IZ VRBOVIH VEJ, PETRA GO-
LINAR in TANJA LEGAT, 9-URNI TEČAJ, MAREC. Na 
delavnici bomo izdelovali prikupne torbice iz vrbovih 
vej. Brezplačno!

12.  KORISTNE PRAVNE INFORMACIJE, NADJA VIDIC, 
2-URNI TEČAJ. Brezplačno!

13.  ENERGETSKA SAMOPOMOČ, ŠIMNIC MILENA, 
9-URNI PROGRAM, JANUAR, FEBRUAR, MAREC,  
vsak drugi četrtek od 10.30 do 12.45. Brezplačno!

14. SAMOUGLAŠEVANJE Z ZVOKOM, MINA KUNSTELJ, 
vsak zadnji torek v mesecu. Na OŠ Bled v telovadnici 
TV4 od 19.00 do 20.30.
Skupaj 6 srečanj, prispevek za posamezno udeležbo 10 
eur oziroma 50 eur za tiste, ki bi se srečanj udeleževali 
redno.

15.  STILSKA SVETOVANJA, MERLAK BARBARA 
15. 2. 2017 od 17.00 do 18.30 TRIKI VSAKDANJEGA 
OBLAČENJA
15. 3. 2017 od 17.00 do 18.30 KAJ JE PRIMERNO 
OBLAČILO ZA SLUŽBO?

16. PRAVILNA UPORABA DEFIBRILATORJA, 24. 1. 2017 
OD 19.15 DO 20.00. 

Delavnica bo praktično obarvana. Naučili se bomo upora-
bljati defibrilator, ki lahko reši življenje.

PRIJAVE: HANA PREMRL, 
E- MAIL: h.premrl@gmail.com, 

GSM: 031 238 824

Obisk v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici
Lanski obisk oskrbovancev v Domu 

dr. Janka Benedika v Radovljici je bil 
malo drugačen kot po navadi. Pred bo-
žično-novoletnimi prazniki je razsajala 
viroza, veliko jih je zbolelo in dom je bil 
dalj časa zaprt za obiskovalce.

Da na gorjanske oskrbovance nismo 
pozabili, smo jim voščila za praznike in 
novo leto z darilcem  posredovali preko 
osebja. Dobili so tudi gorjanski koledar 
za leto 2017.

Praznični kulturni del pa smo izve-
dli v januarju, ko so se viroze umirile in 
smo jih lahko osebno obiskali. Povabili 
smo vse oskrbovance doma, ki so kar 
napolnili jedilnico. Vse smo pogostili 
in bili so zadovoljni. Nagovorili so jih: 
predsednik Rdečega križa Gorje Jože 
Kuralt, župan Peter Torkar in župnik 
Brane Zadnik, bila je tudi predsednica 
Društva upokojencev Gorje ga. Danica 

Mandeljc in predstavniki Karitasa.
Na harmoniko je zaigral Niko Kraig-

her, zraven pa zapel Darko Peterman. V 
dvorani sta muzikanta ustvarila enkra-
tno vzdušje. Igrala sta in igrala. Sama 
sta v nagovoru prisotnim priznala, da 
so enkratna publika. Lepo je bilo videti 
tudi skoraj vse prisotne, kako so se po-
mešali med seboj in klepetali, obisko-
valci z domarji. Druženje na tak način 
je zagotovo doseglo svoj namen.

Vsi gorjanski oskrbovanci niso mo-
gli priti v jedilnico, zato smo jih obiskali 
po sobah. Zelo so nas bili veseli. Z vsa-
kim smo malo poklepetali in jim voščili 
čim več zdravja in prijetnega bivanja v 
svojem sedanjem domu.

Praznično popoldne nam je vsem 
hitro minilo. 

M. J.

Stara Pokljuka
V enem prejšnjih Gorjancev smo 

objavili razglednico  gospoda Antona 
Kocjančiča, ki jo je pisal s fronte prve 
svetovne vojne svoji sestrični Minki v 
Krnico. Oglasila se je gospa Ivana Pri-
stov, ki biva v Domu dr. Janka Benedika 
v Radovljici, ki pa je njegova hči! Tako 
se je izkazalo, da je Anton Kocjančič 
napisal knjigo Stara Pokljuka, ki govo-
ri o tem, kako so se Gorjanci borili za 
pokljuške gozdove, samo ne v drugi 
svetovni vojni, ampak kar z oblastniki 
iz Briksna!

Uredništvo

Zahvala
Za hitro intervencijo, vzpodbudne 

besede ter sočutno pomoč s pobočja 
Homa do reševalnega vozila se zahva-
ljujem PGD Podhom in vsakemu članu 
posebej. Obenem se zahvaljujem tudi 
zdravniku mag. Leopoldu  Zoniku in 
reševalni ekipi Zdravstvenega doma 
Bled. Vsem skupaj prisrčna hvala.

M. Š.
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Prva zimska opravila
Dnevi se počasi daljšajo, začenjajo 

se načrtovanja za letošnjo vegetacijsko 
dobo. V mislih imamo rastline, ki jih 
bomo zasadili na določene površine. 
Upoštevati moramo kolobar, ki vklju-
čuje znanje o predhodnih posevkih, 
kulturah, ki sledijo, vmesnih posevkih 
in o dobrih sosedskih odnosih med ra-
stlinami. 

Kot vmesne posevke ne pozabimo 
saditi zelišč in dišavnic, ki preprečujejo 
razvoj in širjenje bolezni in škodljivcev. 
Poznati moramo tudi zahteve posame-
zne rastline po hranilih. 

Sedaj je ravno pravi čas, da se odlo-
čimo, kje bomo zasadili vzpenjalke ali 
že obstojočim lesnatim ovijalkam pre-
novimo oporo. Ovijalke in vzpenjalke 
so rastline, katerih steblo je prešibko, 
da bi bilo sposobno samostojne rasti, 
zato potrebujejo oporo. Poznamo zel-
nate in lesnate ovijalke. Včasih mora-
mo biti pazljivi, da nam v vrtu s svojo 
agresivno rastjo ne poškodujejo ostalih 
rastlin. Pomembno je, da zanje izbe-
remo dovolj prostora, jim pripravimo 
močno oporo, jih pravilno negujemo in 
obrezujemo. Med najbolj priljubljeni-
mi okrasnimi ovijalkami sta srobot in 
pasijonka, ki jih pri nas gojimo večino-
ma kot posodovki. Bršljan, jasminova 
troba, plezava hortenzija, kovačnik in 

glicinija pa rastejo na prostem, na stal-
nem mestu. Glicinije so se v zadnjem 
času v vrtovih in parkih precej razši-
rile, saj s svojo gosto in močno rastjo 
nudijo veliko sence. Poznamo kitajsko 
in japonsko glicinijo, njeno ime je mo-
dri dež. Kitajska zraste do 10 metrov in 
zacveti še pred olistanjem. Cvetovi so 
viseča socvetja v obliki grozdov. Sodi v 
družino metuljnic, cvet je metuljaste 
oblike, kar pomeni, da je sestavljen iz 
ladjice, jadra in dveh kril. Po cvetenju 
se oblikujejo stroki, ki vsebujejo okro-
gla, sploščena semena temnejše barve. 
Pazimo, da semena ne pridejo v roke 
otrokom, saj je glicinija strupena ra-
stlina. Cveti v modro vijolični, rožnati 
in beli barvi. Sadimo jo v globoka tla, 
pH naj bo nevtralen, izberemo sonč-
ne lege. Pri razmnoževanju moramo 
biti previdni, najbolje jo je vzgojiti na 
vegetativen način, saj bo hitreje zacve-
tela, pri nakupu sadik pa izberemo že 
cvetoče rastline. Lahko pa glicinija raste 
tudi kot samostojno drevo. Poznamo še 
okrasne vinike, ki so ravno tako invaziv-
ne rastline in zelo strupene za otroke. 
Med sadnima vrstama, katerima mora-
mo pripraviti oporo, sta vinska trta in 
kivi. Ovijalke nas s svojo višino varujejo 
pred neželenimi pogledi z ulice, dajejo 
občutek zasebnosti, služijo kot dekora-
cija nadstreška, imajo pa tudi ekološko 
funkcijo, kot jo ima živa meja. V mese-
cu februarju pripravimo tople grede, na 

okenske police sedaj že sejemo plodov-
ke iz družine razhudnikovk, v ogrevane 
zavarovane prostore pa prve vrtnine. To 
so zgodnje zelje, cvetača, zelena, zgo-
dnja solata, motovilec, mesečna redkvi-
ca, zgodnji korenček. 

V kolikor nas ne preseneti sneg, lah-
ko sejemo že špinačo, bob, črni koren, 
pastinak in zimski grah. Siljene spo-
mladi cvetoče čebulice bodo začele že 
s cvetenjem, medtem ko pri gladiolah, 
dalijah in zgodnjem krompirju zače-
njamo s siljenjem. Nakaljujemo jih na 
svetlem mestu pri temperaturi nad de-
set stopinj Celzija. V kleteh, kje poteka 
nakaljevanje, odstranimo plesnivo sad-
je. V februarju začnemo tudi že z na-
kaljevanjem sladkega krompirja. Izbe-
remo zdrave gomolje in sproti režemo 
in potikamo potaknjence v zemljo, ne 
čakamo, da zrastejo dolgi, pretegnjeni 
poganjki. Odrezane potaknjence pred 
potikanjem odrežemo pod nodiji, jim 
odstranimo spodnje liste in v času ko-
reninjenja vzdržujemo primerno vlago 
in higieno. Odstranjujemo vse odpadle 
liste, da preprečimo pojav plesni. Za po-
taknjence izberimo ustrezen substrat, s 
fino strukturo. 

Začnemo lahko tudi z izdelovanjem 
vršnih in stebelnih potaknjencev zelna-
tih rastlin - balkonskih rastlin. Iz ma-
tičnih rastlin narežemo potaknjence, 
pri koreninjenju si lahko pomagamo s 
hormoni. Pazljivi moramo biti na bole-
zensko stanje matičnih rastlin, na pojav 
uši, pri delu pa uporabljamo razkuženo 
orodje. Čas je za še zadnje izdelovanje 
lesnatih potaknjencev in za zimsko 
cepljenje. Začnemo že z rezjo in škro-
pljenjem jablan, hrušk in vinske trte. 
Pregledamo poškodbe zmrzali. Ob suši 
zalivamo zimzelene rastline. 

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

Foto: Miro Zalokar
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Folklorno društvo Bled na Primorskem 
Kot vsako leto do sedaj smo se člani 

FD  tudi letos odločili za večdnevni je-
senski izlet po Sloveniji. Letos smo se 
odločili za Primorsko. Izlet pa smo po-
pestrili še z nastopom v Izoli in Trstu.

Prvi dan smo se najprej ustavili v 
majhni istrski vasici Hrastovlje in si 
ogledali cerkvico Sv. Trojice, znani po 
freskah iz 15. stoletja, ki med drugim 
prikazujejo stvarjenje sveta in mrtvaški 
ples kot najbolj znamenito poslikavo.

Na bližnji turistični kmetiji v kraju 
Dekani smo bili postreženi s pravo pri-
morsko mineštro »bobiči« in kozarčk-
om refoška, brez katerega pač na Pri-
morskem ne gre.

Od tam smo se odpeljali do gradu 
Socerb, odkoder je lep razgled na Tr-
žaški in Koprski zaliv. V bližini gradu 
je Sveta jama. Vanjo smo se spustili v 
spremstvu vodnika - jamarja. Jama je 
poznana po edini podzemni cerkvici 
na Slovenskem in legendi o tržaškem 

mučeniku Socerbu. Dan se je že krepko 
prevesil v drugo polovico, ko smo pri-
speli v hotel Delfin v Izoli. Tam smo se 
nastanili in na večernem nastopu sku-
paj z Duom Nota zabavali goste hotela.

Naslednji dan smo se dopoldan od-
peljali na degustacijo vina na eno od 
turističnih kmetij v Marezigah, obiskali 
koprsko tržnico, se sprehodili po Izoli, 
v popoldanskih urah pa uživali v savni 
in bazenu.

Proti  večeru  smo se na povabilo 
Slovenskega kulturnega društva Tabor 
in  MoPZ 

Tabor pod vodstvom Davida Žerjala 
odpeljali na nastop v Italijo, v kraj Op-
čine/Opicina, ki leži na kraškem robu 
nad Trstom. V Prosvetnem domu  Opči-
ne se je ob 20. uri pričela glasbeno-ple-
sna prireditev »Martinov večer«. Nasto-
pila sta MoPZ Tabor in naša folklorna 
skupina. Po zaključenem glasbeno-ple-
snem programu je sledila pogostitev. 

Skupaj z našimi zamejskimi Slovenci 
smo v druženju in pesmi preživeli lep 
večer.

Naslednje jutro smo se odpeljali na 
ogled Trsta. Na naše veselje se je ponu-
dil za vodiča kar David Žerjal, zboro-
vodja MoPZ Tabor, ki je tudi odličen po-
znavalec Trsta. Pod njegovo taktirko je 
bilo odkrivanje mestnih znamenitosti 
in posebnosti še posebej zanimivo. Bilo 
bi preveč, da bi opisovala vse, kar smo 
videli in izvedeli. Kot eno od posebnosti 
bi omenila le tramvaj, ki deluje hkrati 
kot tramvaj in vzpenjača, saj je del pro-
ge zelo strm in doseže kar 26 % naklon. 
Na tramvaj, ki povezuje Opčine in Trst 
že od leta 1902, so domačini zelo pono-
sni. Z njim se na žalost nismo mogli 
peljati, ker je v letošnjem letu prišlo do 
nesreče in trenutno ni vozen. Smo si ga 
pa lahko ogledali in ogled mesta Trst s 
tem tudi zaključili.

Le še poslovili smo se od našega 
prijatelja in se mu prisrčno zahvalili za 
ves njegov trud in čas, ki si ga je vzel, 
da nam je lahko tako obširno razkazal 
mesto. 

Mračilo se je že, ko smo se pripelja-
li do kmečkega turizma Pr' Betanci pri 
Divači. Kmetija  iz leta 1590 je pod spo-
meniškim varstvom, je delno pokrita s 
škrlami in je vredna ogleda. Ker pa nam 
je že močno krulilo po trebuhih, smo 
dali prednost lačnim trebuščkom, ogled 
kmetije pa odložili za kdaj drugič. Naš 
izlet se je tu zaključil in čakala nas je le 
še kratka pot domov.

Na koncu bi se rada zahvalila vsem, 
ki ste pripomogli, da je izlet uspel, še 
posebej pa Slovenskemu kulturnemu 
društvu Tabor, zborovodji Davidu Žer-
jalu in vsem, ki ste nam omogočili, da 
smo lahko z vami delili lep »Martinov 
večer«.
 Tatjana Svete, Folklorno društvo Bled

Veselo po domače
Člani Folklornega društva Bled smo 

v prazničnih dneh decembra v Festival-
ni dvorani na Bledu tokrat že osemnaj-
stič organizirali glasbeno-plesno prire-
ditev Veselo po domače. Karte so bile 
razprodane že dobrih 14 dni pred pri-
četkom prireditve. Z namestitvijo do-
datnih sedežev pa smo omogočili ogled 
predstave tudi tistim obiskovalcem, ki 
na dan prireditve še niso imeli vstopnic.

Kot vselej je imela prireditev tudi 
letos humanitarni pridih. Nanjo smo 
povabili varovance Doma Matevža 
Langusa iz Radovljice, posameznike s 

posebnimi potrebami in njihove spre-
mljevalce ter stanovalce doma staro-
stnikov iz Radovljice ter z Jesenic in jim 
tako polepšali praznične dni.

Župan Janez Fajfar je pozdravil vse 
obiskovalce in jim izrekel lepe želje.

Voditelja Mateja Repe in Milan De-
beljak sta v vlogi kmečkega fanta in de-
kleta, ki na  Blejskem otočku z zvončk-
om želja uresničujeta svoje želje, s šega-
vimi vložki vodila in popestrila celotno 
prireditev. Za zabavno glasbeni večer so 
poskrbeli ansambel Igor in Zlati zvoki, 
ansambel Petra Finka, Kumske punce, 

moški pevski zbor Anton Tomaž Lin-
hart, Bohinjski pritrkovalci, Jerneja Ter-
likar s citrami, Duo Nota ter Erazem in 
Miro. V humorističnem delu prireditve 
sta se s hudomušnim skečem predsta-
vili Jana Dežman in Majda Zupančič, 
še posebej pa je za smeh v dvorani po-
skrbel humorist Franc Pestotnik – Po-
dokničar. Za plesni del prireditve pa 
smo poskrbeli plesalci Folklornega dru-
štva Bled. Med drugim smo zaplesali 
splet Ko godec zapleše in koreografijo 
na venček narodnih v glasbeni izvedbi 
Kumskih punc. Prve plesne korake so 
na odru pokazali tudi naši najmlajši 
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Nika, Ella in Filip. Med odmorom pa 
smo vse obiskovalce pogostili z dobro-
tami iz domače kuhinje.

Večer se je kot vsako leto tudi letos 
zaključil z Avsenikovo Golico v izvedbi 
ansambla Zlati zvoki in pesmijo Sveta 
noč, ki smo jo skupaj s pevskim zbo-
rom Anton Tomaž Linhart zapeli vsi 
nastopajoči in se s prižganimi lučkami 
v rokah poslovili od naših zvestih obi-
skovalcev.
Tatjana Svete, Folklorno društvo Bled

Dedek Mraz prišel brez sani Na veliko veselje otrok smo v mi-
nulih prazničnih dneh obiskali Dedka 
Mraza, ki nas je tokrat pričakal na dvo-
rišču Emavsa v Zgornjih Gorjah. Na 
razigranem sprehodu od občine preko 
Obočnice do počitniškega doma smo 
odrasli poklepetali, otroci pa nestrpno, 
z žarom v očeh pogledovali okrog sebe, 
kje bodo zagledali Dedka Mraza. Kljub 
hladnemu vremenu nas ni zeblo, smo 
pa pogrešali sneg. In Dedek Mraz nam 
ga je v svojem nagovoru obljubil in svo-
jo obljubo je v januarju izpolnil. Pri-
jetno je poklepetal z otroki, navdušen 
poslušal njihovo petje in seveda razdelil 
težko pričakovana darila. Zaupam vam, 
da je darila Dedku Mrazu pomagala 
pripraviti občina in Pekarna Planika, 
praznično in čarobno vzdušje pa je s 
svečami in lučkami uredil Nočov Lojz. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali 
Dedku Mrazu in s tem prižgali iskrice 
v očeh otrok. 

Martina Hribar Brus

Tečaj drsanja
V tednu od  9. do 13. januarja so se 

naši prvošolci udeležili tečaja drsanja 
v Ledeni dvorani na Bledu. Vsak dan 
smo se že ob 7.30 odpeljali na Bled in 
prav nič težko ni bilo zjutraj bolj zgodaj 
vstati. Trenerja HKMK Bled sta s svo-
jim pozitivnim pristopom otroke zača-
rala. Vsako jutro so z veseljem stopili 
na led in veliko jih je bilo po končanem 
drsanju povsem premočenih in nihče 
se ni pritoževal, da je drsanje preveč 
naporno. Vsak je napredoval po svojih 
zmožnostih, prav vsi so se trudili po 
svojih najboljših močeh. Čeprav je bilo 
predznanje otrok zelo različno (nekate-
ri že redno trenirajo na ledu nekajkrat 
na teden, nekateri  so bili še popolni za-
četniki, pa še vse vmes), so v drsanju vsi 
uživali. To pa je tudi eden od ciljev tovr-
stnih tečajev – veselje do gibanja tudi 
v zimskem času.  Nasmejani obrazi in 
rdeča lica otrok o tečaju povejo največ.

Hvala HKMK Bled, da so tudi letos 
pripravili tečaj za naše prvošolce in ga 
izvedli strokovno, prijazno in srčno. 

Zahvaljujemo pa se tudi  Športni zvezi  
Radovljica, ki je pokrila stroške izvedbe 
tečaja in prevoza. 
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NOVO LETO – NOVI KOLEDARJI IN BONI ZA ODVOZ ODPADKOV
Z novim letom ste prejeli nove koledarje za odvoz naslednjih vrst 
odpadkov:

•  mešanih komunalnih odpadkov
•  mešane embalaže
•  papirja in papirne embalaže
•  kosovnih odpadkov
•  zelenega vrtnega odpada
•  steklene embalaže
•  bioloških kuhinjskih odpadkov
•  nevarnih odpadkov

Poleg koledarja ste prejeli tudi bone za:

•  odvoz zelenega vrtnega odpada
•  odvoz kosovnih odpadkov
•  oddajo gradbenih odpadkov
•  brezplačni prevzem 50 biorazgradljivih vrečk

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

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v občini Bled  
na 14 dni

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v Občini Bled poteka vsakih 
14 dni. Mogoče izjeme so praviloma samo večji večstanovanjski 
objekti – bloki in pogodbeni uporabniki – ter javne ustanove in 
podjetja, kjer odvozi potekajo v skladu z dogovorom ali potrebami.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v občini Gorje  
na 21 dni

Novost v letu 2017 je, da odvozi mešanih komunalnih odpadkov 
v občini Gorje (razdeljeno na 3 območja) potekajo vsakih 21 dni 
in ne več na 14 dni. Mogoče izjeme so praviloma samo večji 

Novo leto – novi koledarji in boni za odvoz odpadkov 
 
Z novim letom ste prejeli nove koledarje za odvoz naslednjih 
vrst odpadkov: 

- mešanih komunalnih odpadkov 
- mešane embalaže 
- papirja in papirne embalaže 
- kosovnih odpadkov 
- zelenega vrtnega odpada 
- steklene embalaže 
- bioloških kuhinjskih odpadkov 
- nevarnih odpadkov 

 
Poleg koledarja ste prejeli tudi bone za: 

- odvoz zelenega vrtnega odpada 
- odvoz kosovnih odpadkov 
- oddajo gradbenih odpadkov 
- brezplačni prevzem 50 biorazgradljivih vrečk 

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

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v občini 
Bled na 14 dni 
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v Občini Bled poteka vsakih 14 dni. Mogoče izjeme so praviloma 
samo večji večstanovanjski objekti – bloki in pogodbeni uporabniki – ter javne ustanove in podjetja, 
kjer odvozi potekajo v skladu z dogovorom ali potrebami. 
  
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v občini Gorje na 21 dni 
Novost v letu 2017 je, da odvozi mešanih komunalnih odpadkov v občini Gorje (razdeljeno na 3 
območja) potekajo vsakih 21 dni in ne več na 14 dni. Mogoče izjeme so praviloma samo večji 
večstanovanjski objekti – bloki in pogodbeni uporabniki – ter javne ustanove in podjetja, kjer odvozi 
potekajo v skladu z dogovorom ali potrebami.  
  
Odvoz mešane embalaže še naprej poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in papirne embalaže pa 
enkrat mesečno. 
 

Zero waste – brez odpadkov 
Brez odpadkov. Je to utopija, sanjaški cilj ali realnost?  
Pri gibanju zero waste ne gre toliko za cilj kot za pot, ki jo prehodimo do tega 
cilja. Mnogi si zmotno razlagajo, da zero waste pomeni nič ustvarjenih 
odpadkov, v resnici gre pa za idejo, da na odlagališča ne bi odložili nič 
odpadkov. Pri zero waste ne gre samo za odpadke, gre za celotno delovanje 
človeka na okolje: gre za varstvo zraka, tal in voda, gre za varstvo celotnega 
življenjskega prostora na tem planetu. Zero waste lahko uporabimo vedno in 
povsod, na vsakem koraku, pri vsaki proizvodnji in postopku. Temelj je, da se uporablja le še materiale in 
izdelke, ki se jih potrebuje, procesi, s katerimi so izdelki narejeni, pa potekajo na način, da odpadka 
(skoraj) ni, izdelki pa so popolnoma reciklabilni oz. izdelani tako, da se jih lahko popravi, prenovi, obnovi 
in ponovno uporabi. V primerjavi z recikliranjem je to nadgradnja, korak naprej. Recikliranje se ukvarja le 
z enim segmentom, kako nastale odpadke predelati in uporabiti še enkrat, kako odpadke v čim večji meri 
ločiti. Pri zero waste pa gre težnja dlje, v osveščanje pomembnosti ohranjanja naravnih virov, 

večstanovanjski objekti – bloki in pogodbeni uporabniki – ter javne 
ustanove in podjetja, kjer odvozi potekajo v skladu z dogovorom ali 
potrebami. 

Odvoz mešane embalaže še naprej poteka vsakih 14 dni, odvoz 
papirja in papirne embalaže pa enkrat mesečno.

ZERO WASTE – BREZ ODPADKOV
Brez odpadkov. Je to utopija, sanjaški cilj ali realnost? 

Pri gibanju zero waste ne gre toliko za cilj kot za pot, ki jo 
prehodimo do tega cilja. Mnogi si zmotno razlagajo, da zero 
waste pomeni nič ustvarjenih odpadkov, v resnici gre pa za idejo, 
da na odlagališča ne bi odložili nič odpadkov. Pri zero waste ne 
gre samo za odpadke, gre za celotno delovanje človeka na okolje: 
za varstvo zraka, tal in voda, za varstvo celotnega življenjskega 
prostora na tem planetu. Zero waste lahko uporabimo vedno in 
povsod, na vsakem koraku, pri vsaki proizvodnji in postopku. 
Temelj je, da se uporablja le še materiale in izdelke, ki se jih 
potrebuje, procesi, s katerimi so izdelki narejeni, pa potekajo na 
način, da odpadka (skoraj) ni, izdelki pa so popolnoma reciklabilni 
oz. izdelani tako, da se jih lahko popravi, prenovi, obnovi in 
ponovno uporabi. V primerjavi z recikliranjem je to nadgradnja, 
korak naprej. Recikliranje se ukvarja le z enim segmentom, kako 
nastale odpadke predelati in uporabiti še enkrat, kako odpadke v 
čim večji meri ločiti. Pri zero waste pa gre težnja dlje, v osveščanje 

pomembnosti ohranjanja naravnih virov, preprečevanje nastajanja 
odpadkov, zmanjšanje količine nastalih odpadkov, zmanjšanje 
količine odpadkov, odloženih na odlagališča, ter spodbujanje 
ponovne uporabe.

Bistvo torej ni v tem, kam z odpadki, ampak kako preprečiti 
njihovo nastajanje.

PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
Všečkajte našo stran, da boste lahko ves čas sledili vsem našim novostim, pobudam, nagradnim igram in obvestilom. 
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OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE, UGOTOVLJENE  
V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA
Skladno z 2. členom Navodila o pogostosti 
in načinu obveščanja uporabnikov o 
skladnosti pitne vode, ugotovljene v 
okviru notranjega nadzora (v celoti je 
dokument na voljo na www.ibled.si in na 
sedežu podjetja), smo vas kot upravljavci 
vodovodnih sistemov Radovna, Bohinjska 
Bela-ŽP, Obrne, Kupljenik in Zatrnik (za 
slednjega samo vzdrževalci) enkrat letno 
dolžni seznaniti o dejanskih načinih in 
časovnih rokih obveščanja, tako da boste 
uporabniki vedeli, kdaj in kako boste v 
posameznih primerih obveščeni glede na 
zahteve pravilnika o pitni vodi. Skladnost 
pitne vode se zagotavlja v okviru Pravilnika o 
pitni vodi (Ur. L. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06 in 25/09) ter Direktive sveta 98/83/ES 
z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi.

V primeru izrednih dogodkov upravljavec 
obvesti vse lastnike ali upravljavce 
pomembnejših javnih objektov, ki jih 
oskrbuje s pitno vodo, zlasti občine, 
javnoizobraževalne ustanove (vrtci, 
šole), zdravstvene domove in bolnišnice, 
nastanitvene objekte (hoteli), restavracije, 
industrijske objekte ipd. prek elektronskega 
sporočila, če so prijavljeni v sistem 
obveščanja. V kolikor z elektronskim 
naslovom ti ne razpolagajo, se jih obvesti 
prek faksa ali ustno, s telefonskim klicem. 
Kontaktne podatke so upravljavci oz. lastniki 
pomembnejših javnih objektov dolžni 
sporočiti upravljavcu ob vsaki spremembi v 
roku 8 dni, ko ta nastane. V kolikor lastniki ali 
upravljavci pomembnejših javnih objektov, 
ki se jih oskrbuje s pitno vodo, podatkov 
ne posredujejo, se smatra, da o izrednih 
dogodkih ne želijo biti obveščeni, in s tem 
upravljavec ne prevzema odgovornosti za 
neobveščenost ali kakršne koli posledice v 
zvezi s tem. 

Uporabnike je treba obvestiti v skladu 
s pravilnikom o pitni vodi na načine, 
navedene v nadaljevanju.

V primeru, ko je vzrok neskladnosti 
pitne vode hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje (po 9. členu veljavne 
zakonodaje), od začetka veljavnosti ukrepa, 
a najpozneje v sedmih dneh:

•  osebno (kratek dopis, ki se izroči 
uporabniku hkrati s položnico ali 
neposredno v nabiralnik. V primeru 
enostanovanjskih objektov zadostuje  
ta način obveščanja (samo osebno),

•  z obvestilom na oglasni deski 
uporabnika/-ov hišnega vodovodnega 
omrežja,

•  po elektronski pošti (v kolikor uporabnik 
z njo razpolaga in e-naslov posreduje 
prek prijave na obvestila na spletni 
strani upravljavca).

V primeru omejitve ali prepovedi uporabe 
pitne vode (po 21. členu veljavne 
zakonodaje) od začetka veljavnosti ukrepa, 
a najpozneje v dveh urah (obvešča se vsak 
dan do preklica). Uporabnike se obvesti 
tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi 
uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. 
dovoljenem odstopanju prek:

•  lokalnega radia,
•  spletne strani upravljavca,
•  po elektronski pošti (v kolikor uporabnik 

z njo razpolaga in e-naslov posreduje 
prek prijave na obvestila na spletni 
strani upravljavca).

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, 
a najpozneje v dveh urah od začetka oz. 
preklica ukrepa, se podatke vnese tudi v 
aplikacijo na spletnem naslovu www.npv.si 
in s tem obvesti NIJZ, ZIRS in NLZOH.

V primeru, kadar se izvajajo ukrepi za 
odpravo vzrokov neskladnosti (po 22. 
členu veljavne zakonodaje) in upravljavec 
oceni pomembnost neskladnosti glede 
na dokument Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (obveščanje uporabnikov, 
Pojasnilo glede ocenjevanja pomembnosti 
neskladnosti), od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najpozneje v enem dnevu. 
Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju 
omejitev ali prepovedi uporabe pitne 
vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem 
odstopanju prek:

•  lokalnega radia,
•  spletne strani upravljavca,
•  po elektronski pošti (v kolikor uporabnik 

z njo razpolaga in e-naslov posreduje 

prek prijave na obvestila na spletni 
strani upravljavca).

V primeru odstopanja (po 31. členu 
veljavne zakonodaje) čim prej po pridobitvi 
dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh. 
Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju 
omejitev ali prepovedi uporabe pitne 
vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem 
odstopanju prek: 

•  lokalnega radia,
•  spletne strani upravljavca ali lokalnega 

časopisa, ki izhaja tedensko,
•  po elektronski pošti (v kolikor uporabnik 

z njo razpolaga in e-naslov posreduje 
prek prijave na obvestila na spletni 
strani upravljavca).

O skladnosti v okviru notranjega nadzora 
(po 34. členu veljavne zakonodaje) za vse 
sisteme najmanj enkrat letno (najpozneje 
do 31. marca) prek občinskih glasil ali 
spletne strani upravljavca.

Upravljavec lahko dodatno uporablja tudi 
druge načine obveščanja uporabnikov 
(spletne strani, televizija, elektronska pošta, 
centri za obveščanje ...), zlasti v nujnih 
primerih iz 21. člena veljavne zakonodaje. 
Podrobnejša navodila o ravnanju v izrednih 
dogodkih bo upravljavec posredoval 
prizadetim uporabnikom. Na voljo so tudi 
na spletni strani upravljavca: www.ibled.si 
in Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 
www.nijz.si.

Da bomo lahko zagotavljali čim boljšo 
obveščenost, vas prosimo, da se prijavite 
na prejemanje e-novic na naši spletni strani. 

 KONTAKTNE ŠTEVILKE INFRASTRUKTURE BLED d.o.o.:
•  informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera: 04/578 05 35
•  pokopališka in pogrebna dejavnost: 04/578 05 33
•  tajništvo: 04/578 05 34
•  dežurna služba vodovod: 031/657 423
•  pogrebna služba: 041/65 59 87 (Anton Novak pogrebne storitve d.o.o.)
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DEZINFEKCIJA PITNE VODE S KLOROM V OBČINAH BLED IN GORJE
Upravljavec vodooskrbnih sistemov je 
dolžan na omrežju zagotavljati zdravstveno 
ustrezno pitno vodo. Če surova voda iz 
vodnega zajetja ni skladna s predpisi 
Pravilnika o pitni vodi, jo je treba pred 
distribucijo v omrežje ustrezno obdelati. 
Zato se na vodovodnih sistemih Radovna 
in Bohinjska Bela-ŽP uporablja dezinfekcija 
z natrijevim hipokloritom, vodovodni 
sistemi Kupljenik, Obrne in Zatrnik pa 
so dezinficirani s pomočjo UV-naprav. 
Glavni namen dezinfekcije pitne vode je 

preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni 
prek mikroorganizmov, ki živijo in se 
razmnožujejo v pitni vodi. Na sistemih, 
kjer se voda klorira, se v vodo dodajajo 
minimalne količine klorovega preparata, 
ki zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne 
vode. 

Po stališču Svetovne zdravstvene 
organizacije je smerna zdravstvena 
koncentracija prostega preostalega klora, 
ki ostane po zaključku postopka kloriranja, 

0,5 mg na liter vode. Če 60 kg težak 
človek vsak dan zaužije 2 litra pitne vode s 
koncentracijo 0,5 mg klora na liter, to še ne 
predstavlja tveganja za zdravje. Povprečna 
koncentracija klora na vodovodnem sistemu 
Radovna pa je po naših meritvah med 
0,02 in 0,2 mg na liter. Ker se zavedamo 
negativnih posledic klorirane vode, je cilj 
ugotoviti vzroke onesnaženja in čimprejšnje 
zmanjševanje vsebnosti klora, ob dobrih 
rezultatih pa tudi popolna ukinitev. Prav 
tako si prizadevamo za vzpostavitev 

NASPROTUJOČA SI MNENJA GLEDE UPORABE KLORA NA PODROČJU PITNE 
VODE
Stanje naših pitnih voda ni rožnato. Po 
zapisih neodvisnega raziskovalca in 
novinarja A. Komata je pitna le še četrtina 
podtalnice, iz katere dobimo 97 % vse pitne 
vode. Voda namreč poleg klora in toksičnih 
stranskih produktov kloriranja, odvisno od 
razsežnosti industrijske, kmetijske in druge 
onesnaženosti, lahko vsebuje še kopico 
zdravju škodljivih snovi, kot so svinec, 
kadmij, krom, živo srebro, PCB, nitrati itn., 
ostanke pesticidov, antibiotikov, hormonov 
itn., in tudi patogene mikroorganizme, ki 

v vodo zaidejo zlasti ob puščanju greznic, 
polivanju gnojnice ali fekalij iz greznic po 
travnikih itn. Po poročilih strokovnjakov 
je kar 10 od 12 najnevarnejših in stalno 
prisotnih kemikalij prav pesticidov. 

Po mnenju Adriane Dolinar, dr. vet. med., 
svetovalke na področju naravnih rastlinskih 
zdravil, klor oži stene žil ter tako pospešuje 
razvoj srčnih obolenj in ateroskleroze, 
vpliva na dvig ravni holesterola ter uničuje 
črevesno floro in vitamin E, ki je ključni 
antioksidant v našem telesu. Najnevarnejše 

je vdihavanje klora. Ena od najhitrejših 
poti dostopa klora v človekovo telo je, 
na primer, med prhanjem z vročo vodo v 
zaprti kopalnici, saj takrat klor izredno hitro 
izpareva in zaide neposredno v dihala, zato 
je med prhanjem priporočljivo imeti odprto 
okno. Nevarno je lahko tudi pranje stare in 
gnile zelenjave s klorirano vodo; interakcija 
klora in razpadlih organskih snovi namreč 
povzroči nastanek nevarnih kancerogenih 
snovi. 

PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, 
opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pitno 
vodo in mestom uporabe pitne vode 
(pipe). Redno in pravilno čiščenje hišnega 
(sekundarnega) vodovodnega omrežja v 
stanovanjskih objektih je ena od osnov 
za preskrbo prebivalstva z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo. Za minimalno in redno 
vzdrževanje vam kot upravljavci javnega 
vodovoda podajamo naslednja priporočila: 

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

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

•  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, 
naj se izvaja tedensko izpiranje do 
stabilizacije temperature vode. 

•  Evidentirati je treba slepe rokave in 
jih odstraniti. Dotlej je treba enkrat na 
teden spirati vodo iz slepih rokavov.

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

Predlagamo, da se sekundarno vodovodno 
in toplovodno omrežje dvakrat letno 
očisti tako, da se voda na vseh izlivkah 
izpira najmanj 30 minut. Pred izpiranjem 
naj se z vodovodnih pip in prh odstranijo 
vse mrežice, po izpiranju in pred 
ponovno montažo naj se mrežice tudi 
očistijo. Predlagamo, da se na celotnem 
toplovodnem sistemu v stavbi izvede tudi 
toplotni šok, zaradi morebitnega razvoja 
legionele. Toplotni šok naj bo izveden tako, 
da bo temperatura vode na najnižji izlivki 
vsaj 65 °C.

Čiščenje vodovodnega omrežja v stavbi, 
glavnega in stranskega cevovoda in še 
posebej mrtvih krakov vodovodnega 
omrežja (kar je ves toplovodni sistem, 
posebno grelna telesa, kot so grelniki), kjer 
je gibanje vode minimalno, bi bilo treba 
opravljati najmanj enkrat letno. S takim 
ravnanjem preprečimo tvorbo bakterijskih 
biofilmov v notranjosti cevovodov. 

Več informacij si lahko pogledate na www.
ibled.si ali www.nijz.si.
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Novoletno srečanje v skupini Medvedki
V novembru smo v skupini Med-

vedki izvedli projekt. Iz pesmice Živali 
jeseni je nastala pravljica, nato lutkovna 
igrica, nazadnje še dramatizacija.

Izhajali sva iz otrok. Projekt je trajal 
več tednov, saj sva upoštevali načelo po-
stopnosti in sistematičnosti. Otrokom 
sva dali možnost, da si sami izberejo 
vlogo, da pridejo vsi na vrsto. Hkrati 
so pri predstavi sodelovali vsi, saj je po-
leg igralcev deloval tudi naš orkester in 
pevski zbor, ki je spremljal dogajanje v 
lutkovni igrici in dramatizaciji.

Na koncu projekta smo priredili no-
voletno srečanje za starše in otroke, ki 
so se ga udeležili v velikem številu.

Dramatizacijo so otroci za starše od-
igrali, zapeli in zaigrali na inštrumente 
kar štirikrat, saj sva želeli, da vsak otrok 
pride na vrsto v vseh vlogah. Starši so 
bili ponosni na svoje otroke in so jih na-
gradili z velikim in iskrenim aplavzom.

Nato sva starše povabili, da prevza-
mejo vlogo svojih otrok in zanje odigra-
jo pravkar videno dramatizacijo. Gospe 

Maja, Neža, Tina in Irena so odlično od-
igrale vloge, celo razširile in popestrile 
besedilo in nas zelo razveselile. Otroci so 
bili čisto prevzeti nad njihovo igro in so se 
še naslednji dan pogovarjali med seboj, 
kako je bilo, ko so mamice igrale živali.

Takega sodelovanja si želiva še več-
krat, saj je povezanost vrtca z družina-
mi otrok zelo pomembna in dobrodo-
šla.

Tatjana Skumavc in Eva Torkar  
Justin iz skupine Medvedki

Utrinek iz Radovne
V zadnjih nekaj tednih nam je doli-

na Radovne ponudila še enega od svo-
jih biserov. Zamrznjeno jezero Kreda 
je privabilo številne drsalce. Še posebej 
v prvih dneh novega leta je bilo to zelo 
očitno. Nekateri so  doma trudoma pre-
ganjali utrujenost po praznični noči, v 
Radovni pa je prekrasen zimski dan na 
od mraza pordela lica drsalcev naslikal 
zadovoljne nasmehe. Prav lepo je bilo 
pogledati mlade in malo manj mlade, 
kako se skupaj veselijo čarobne zime v 
Radovni. Napolnili smo se z energijo 
sončnega, a hladnega zimskega dne. 

Voščila so bila izrečena prijazno, z ve-
seljem na obrazu in v srcu. Najbrž že 
dolgo ni po dolini odmevalo toliko za-
dovoljnega smeha. Kljub temu, da je 
bilo drsalcev zares veliko, je vsak našel 
prostor zase. Nikakršne nestrpnosti 
ni bilo čutiti. Nekateri so se sprehajali 
po okolici in opazovali, kako je zima 
polepšala dolino. Za popolno uživanje 
v lepoti narave, ki nas obdaja v našem 
domačem kraju, nismo potrebovali 
nikakršnega dodatnega okrasja, lučk, 
bleščic, … Samo odprte oči in veselje 
do življenja. In le želimo si lahko, da 

bomo vse  leto znali izkoristiti lepoto 
doline za uživanje v njej tako, da je ne 
bomo po nepotrebnem obremenjevali z 
različnimi odpadki. Čeprav je cesta na 
novo urejena z asfaltom, ne pozabimo, 
da nam več veselja in energije prinese, 
če se po dolini odpravimo peš ali s ko-
lesom, kot pa da brezumno hitimo po 
njej z avtomobili. Prisluhnemo lahko 
šumenju vode, petju ptic in si vzame-
mo kakšen trenutek, da ob poti posedi-
mo in uživamo v lepoti, ki nas obdaja. 
Pa ne pozabimo pustiti doline čiste, kot 
je bila pred našim obiskom.

Tina Žemva

MLADI
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Novoletna zabava v skupini Veverice 
(24 otrok, starost 4 do 5 let, vzgoji-

teljici Klavdija Iveljić in Barbara Peter-
man)

Letošnja okvirna, glavna tema v Vrt-
cu Gorje je Pojemo in plešemo. Razmi-
šljujoč, kako povezati temo z bližajočim 
se veselim decembrom, sva se s sode-
lavko odločili, da bomo z otroki pripra-
vili novoletno zabavo, ki bi jo zaokrožili 
na srečanju s starši. 

Otroci so bili nad najino zamislijo 
navdušeni, zato sva jih povabili, da so 
nama povedali predloge, želje, ideje, 
kako bi pripravili novoletno zabavo. Nji-
hove ideje sva zapisali na list, nato pa 
smo se o vsaki pogovorili. Naj naštejem 
le nekaj predlogov: da bi spekli piškote, 
kruhke, torto, narisali za mamice, balo-
ne, kidali sneg, darila, okrogle okraske, 
ples, pisane »štrikce«, lučke, smreko, 
da bi peli, risali ipd.

Glavni cilj pri celotni decembrski 
temi je bil razvijati občutek identitete, 
smiselnosti ter povezanosti z drugimi 
in sicer tako pri otrocih kot tudi pri 
naju. Ravno zaradi tega smo se, o čisto 
vsakem predlogu, pogovorili in ugota-
vljali, ali so izvedljivi in v primeru, da 
niso, zakaj ne. 

Naj navedem le predlog peke torte. 
Po daljšem pogovoru smo skupaj prišli 
do zaključka, da bodo za našo novole-
tno zabavo dovolj piškoti, ki jih bomo 
spekli in da torta ne bo potrebna, saj 
bo v ospredju zabava, na kateri bomo 
predvsem peli, plesali in se družili s 
starši. Piškoti bodo prišli na koncu, da 
se bomo samo posladkali. Za torto bi 
potrebovali veliko več sestavin in prišli 
so do zaključka, da je bolj primerna za 
rojstne dneve. 

Skozi pogovor in konkretne primere 
so torej imeli možnost razviti občutek 
smiselnosti, hkrati pa sva jim midve 
skozi sprotno podporo skušali omogo-
čati, da so razvijali višje cilje.

Otroci so bili pri vseh dejavnostih 
zelo aktivni in so radi sodelovali. Še 
posebej so radi rezali s škarjami barvni 
papir, kar je bilo vsakodnevno na razpo-
lago. Izdelali smo 2 ogromni verigi, ki 
smo ju obesili na strop, pri čemer nam 
je pomagal hišnik Marko.  

Omeniti moram, da sva bili s so-
delavko otrokom predvsem mentorici, 
povezovalki vsega skupaj. Njihove ideje 
sva nadgradili, dopolnili, veliko je bilo 
dejavnosti, ki sva jih morali organizirati 
ter vse skupaj usklajevati še s skupnimi 
dejavnostmi vrtca v mesecu decembru, 
ki jih ni bilo malo (obisk Miklavža, Ded-
ka Mraza, ogled baleta itd.). Toda, ko 
sva videli, kako otroci sodelujejo, kako 

se veselijo srečanja in koliko idej imajo 
ter kako so ustvarjalni, sva bili tudi mid-
ve zelo zagnani. 

Tako sva iz zelenega papirja izdelali 
smrečico in jo nalepili na modro pod-
lago, na tablo ter s tem pokazali tudi 
najino kreativnost. Za bunkice, to je 
okraske, sva jim ponudili kroge, v kate-
re so narisali, kar so želeli. Okraske so 
nalepili na smrečico. Ponudili sva jim 
tudi bleščice in tudi v tem so zelo radi 
sodelovali in staršem na srečanju kazali 
vsak svoj okrasek. 

V kuhinji smo se dogovorili za dan, 
ko smo lahko pekli piškote. Naročili 
smo vse potrebne sestavine, Barbara 
pa je od doma prinesla novoletne mo-
delčke. Piškoti so bili slastni in jih je na 
srečanju hitro zmanjkalo. 

Eden od predlogov so bili baloni. 
Tako sem napihala balone in jih okra-
sila z zlatimi bleščicami in jih obesila. 
Tudi lučke sem prinesla od doma ter 
smrekico. Prostor je postajal čedalje 
bogatejši in naša pričakovanja so nara-
ščala. 

Otroci so naju začeli tudi spraševati, 
kdaj bo novoletna zabava. Tako sva jih 
povabili, da smo se pogovorili o vabilu, 
katerega smo skupaj izdelali in obesi-
li na naša vrata. Vsak otrok je odtisnil 
svojo dlan in tako smo skupaj obliko-
vali večjo smrečico, na katero so nare-
dili okraske, in sicer s prstnimi odtisi. 
Vabilo sem staršem poslala tudi preko 
e-asistenta. 

Seveda niso smele manjkati tudi vo-
ščilnice. Odločili sva se, da bova tudi tu 
upoštevali našo glavno temo Pojemo in 
plešemo. Tako so otroci s tempera bar-
vo pobarvali svojo dlan in jo odtisnili na 
pripravljen papir, na katerega sva dali 
notno črtovje. S čopičem so narisali še 

oko in kljun in tako je nastal ptiček, ki 
poje. Za glavno misel pa sva napisali 
kitico slovenske ljudske pesmice: Pojte, 
pojte drobne ptice, preženite vse megli-
ce, da bo pos'jalo sončece na moje drob-
no srčece. Otroci pa so se še podpisali. 

Pogovorili sva se tudi o tem, kako 
bo zabava potekala. Ker je bila prejšnja 
tema Otroci sveta, v kateri so zelo dobro 
osvojili gibalno-rajalno igro Potujemo 
z vlakom po svetu, sva tudi to vključili 
v novoletno zabavo. Otroci so v koloni 
("vlaku") hodili po igralnici in izstopa-
li na različnih postajah, po različnih 
državah. Ko so stopili z vlaka, so zaple-
sali ples, ki je značilen za posamezno 
državo. Zaplesali smo: dunajski valček, 
češko polko, ruski kazačok in ameriški 
rock and roll. Nato  smo zapeli pesem 
Dedek Mraz. Po tej pesmi smo zapeli še 
pesem Kraguljčki, za katero smo sami 
izdelali male inštrumente: ropotulje in 
zvončke. Menim, da je prav vsak otrok 
zelo veliko prispeval. Prav vsak je lahko 
vsaj na enem področju pokazal svojo 
ustvarjalnost. Isto velja za naju, vsaka 
je lahko pokazala svojo ustvarjalnost, 
individualnost, delček same sebe, svoje 
integritete.

Udeležba na novoletni zabavi je bila 
nadpovprečna, kar naju je s sodelavko 
izredno razveselilo. Ob tej priložnosti 
se zato še enkrat prav vsem staršem 
zahvaljujeva za sodelovanje in za obisk. 
Še naprej se bova trudili omogočati iz-
zive, skozi katere bodo otroci lahko raz-
vijali kompetence samostojnosti, zave-
danja osebne vrednosti in sodelovanja 
z drugimi. 

Klavdija Iveljić, vzgojiteljica skupine 
Veverice
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Štefanija Ambrožič je praznovala 90 let
Gospa Štefka Ambrožič je 6. de-

cembra, na Miklavža, praznovala 90. 
rojstni dan. Voščit smo ji prišli pred-
stavniki občine in Rdečega križa Gorje. 
Našega obiska se je zelo razveselila, saj 
nas je že nestrpno pričakovala. Prazno-
vali smo skupaj z gospo Janjo in njenim 
možem Petrom, ki ji tu in tam priskoči-
ta na pomoč.

Doma je bila v vasi Gaj nad Mari-
borom. Tam jo je poiskal Ukčev Tina, 
s katerim sta se poročila. Sin Oto živi 
v Nemčiji že 40 let in večkrat pride na 
obisk. 

Z možem Tinom sta živela najprej 
v Krnici, potem pa sta leta 1965 kupila 
stanovanje pri Megušarju v Spodnjih 
Gorjah. Iz hleva sta bili narejeni dve 
stanovanji kot hiša dvojček. Spodnji 
del pa je ostal lastnikom. Moža že 14 let 
ni, zato sedaj tu živi sama. Zadovoljna 
je, da si lahko skuha in tudi za sebe še 
lahko sama poskrbi. Ni ji treba za vsako 

stvar poiskati pomoči. Do dvakrat na te-
den ji priskoči na pomoč gospa Janja.

Gospa Štefka si zjutraj pripravi 
»vornk fruštk«, da je nov dan lepši. To 
je bila  navajena že od doma, če so bili 
siti, so lahko delali. Ne moreš biti vse 
dopoldne lačen. Za kosilo si najraje 

skuha enolončnice. Ob hiši ima vrt. Za 
svoje potrebe pridela veliko zelenjave. 
To leto je posebno dobro zrasla solata. 
Zelo rada ima rože, zato jih posadi tudi 
na vrtu in jih občuduje vse poletje. Čez 
zimo pa ima nekaj lepih, svežih lončnic 
v stanovanju. In ji lepo cvetijo.

Bila je polomljena, zlomila si je peto 
in ni mogla biti sama doma, zato je od-
šla v Dom Viharnik v Kranjski gori, kjer 
je bila pol leta, dokler ni okrevala in je 
lahko spet sama skrbela zase. Sedaj je v 
redu, zaradi poškodovane noge pa upo-
rablja berglo. Ima veliko volje. Nikoli pa 
ji ni dolgčas. 

Zebe je ne, zakuri v štedilniku in 
kaminu, ima pa tudi peč na petrolej. 
Prijetno smo poklepetali in čas je hitro 
minil. Razšli smo se z željo, da se spet 
srečamo in ji zaželeli kar največ zdravja 
in dobre volje še naprej.

M. J.
 

Gorjanski "laufarji" in biatlonci na mednarodnih tekmovanjih
Dejstvo je, da v Gorjah raste gene-

racija talentiranih in uspešnih športni-
kov, ki se enakovredno kosajo na med-
narodnih tekmovanjih. 

Najprej moramo omeniti biatlonca 
Miha Dovžana, stalnega člana biatlon-
ske A-reprezentance, ki že od začetka 
decembra nastopa na tekmah svetov-
nega pokala v biatlonu. Letos je nasto-
pil že na petih prizoriščih, vmes se je 
karavana ustavila tudi na Pokljuki, kjer 
smo lahko občudovali mojstre teka in 
koncentracije in med drugimi navijali 
tudi za naše tekmovalce. Predvsem pa 
za Miha. 

Čeprav se mogoče zdi, da še ni pra-

vih rezultatov in uvrstitev, pa je potreb-
no vedeti, da je eden najmlajših udele-
žencev pokala in iz leta v leto in iz tek-
me v tekmo se kali v zanesljivega in do-
brega tekmovalca. O tem govorijo tudi 
ocene glavnega trenerja. Navijali bomo 
tudi na naslednjih tekmah – naslednje 
prizorišče je Anterselva. Potem pa sve-
tovno prvenstvo, pa svetovni pokal. S 
kakšno lahkotnostjo beremo in pišemo 
o tem, pa vendar je potrebno za to, da 
se lahko pomeriš na takih tekmovanjih, 
ogromno dela, talenta, sreče z zdravjem 
in poškodbami. Za Miha bomo držali 
pesti še vso zimo in verjamemo, da se 
bo enkrat vse »poklopilo«, kot pravijo v 

žargonu biatlonci. 
Med članicami ŠD Gorje je letos 

zablestela Eva Urevc, članica državne 
članske A-reprezentance. Verjetno si 
bo tudi sama zapomnila izreden uspeh, 
ko je na tekmovanju za svetovni pokal v 
Davosu v šprintu osvojila prvo točko v 
svetovnem pokalu za osvojeno 30. me-
sto. Podoben uspeh je ponovila še na 
FIS OPA pokalu v Planici, ko je osvojila 
21. mesto.  

Nič manj uspešna ni njena mlajša 
kolegica Anja Mandeljc, ki že kar nekaj 
let posega po visokih mestih  (tudi sto-
pničkah) na mednarodnih FIS-tekmah 
v svoji konkurenci. Letos je navdušila 
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"Abraham" memoriala Jakopič – Žemva
Kot smo napovedovali v decembr-

skem napovedniku tekmovanj in pri-
reditev, ki jih pripravljamo v ŠD Gorje, 
smo 30. decembra 2016 organizirali 
tradicionalni memorial Jakopič – Žem-
va. Ne boste verjeli, da je od prve orga-
nizacije tekmovanja minilo že okroglih 
50 let (hvala Slavici Torkar za ta dra-
goceni podatek). Decembra 1966 so 
se gorjanski športniki-tekači poklonili 
spominu tega leta preminulega peda-
goga, trenerja in za marsikoga drago-
cenega tovariša, Lovra Žemve. Tako kot 
so vsi tekači skozi pet desetletij puščali 
pečat športnih uspehov v Gorjah, tako 
to tradicijo nadaljuje mlada generacija 
tekačev in biatloncev. 

Na dan tekmovanja je sijalo decem-
brsko sonce, dan je bil primerno mrzel, 
manjkal je le kakšen meter snega. Ker 
smo organizirali popoldansko tekmo, 
se je svetloba kmalu prelila v mrak in 

nato v temo. Proge smo osvetlili z ba-
klami in ponekod z dodatnimi reflek-
torji. Tekma je uspela v zadovoljstvo 
vseh, tekačev in organizatorjev. Prav 
posebno doživetje je tekmovati v soju 
prižganih bakel med pokljuškimi smre-
kami. Naši tekmovalci so nas razve-
selili (predvsem pa sebe) z odličnimi 
rezultati. Za naše najmlajše, tiste, ki 
šele nabirajo izkušnje in znanje na te-
kaških smučeh, smo pripravili zanimiv 
poligon, kjer so se preizkusili v alterna-
tivni tekmi. Za nagrado, saj so bili vsi 
od prvega do zadnjega zmagovalci, so 
prejeli čokoladno figurico Dedka Mraza 
na vrvici namesto medalje. Med  ciciba-
ni so tekli mali svizci: Ožbej Repe, Bor 
Omejc, Aljaž Repe, Lovro Košir in cici-
banke Julija Ambrožič, Nina Golob in 
Anja Mežek.  Zelo kmalu bodo prišli na 
vrsto, da bodo zgodbo ŠD Gorje nada-
ljevali tako, kot to počnejo njihovi malo 

starejši kolegi in kolegice. 
Po končanem tekmovanju smo se 

vsi starši in tekmovalci zbrali na manjši 
pogostitvi in ob sproščenem druženju 
prijetno zaključili leto 2016. 

Za tekmovalce ŠD Gorje je bilo to 
nedvomno zelo uspešno leto. Zgodba o 
uspehu se nadaljuje v leto 2017 in vse 
nas čaka še veliko prijetnih doživetij in 
dela pri ustvarjanju primernih pogojev 
za razvoj tekmovalcev vseh kategorij.  

Od leta 2015 se na tem memorialu 
spomnimo tudi Kristjana, ki je pustil 
svojo sled v naših srcih in mislih. V 
njegov spomin zmagovalcu kategorije, 
v kateri je sam nazadnje tekmoval, po-
delimo spominski pokal. 

Za konec pa še uvrstitve naših tek-
movalcev: med mlajšimi deklicami je 
Mina Repe osvojila 8. mesto, med mlaj-
šimi dečki Aljaž Omejc 13. mesto, Klara 
Vindišar je bila med starejšimi deklica-
mi 2., Zala Repe 16., Tinkara Zalokar 
18. in Tjaša Skubin 23. V kategoriji sta-
rejših dečkov  je Aljaž Korošec zasedel 
3. mesto, Ožbe Mulej 5., Domen Gomi-
lar 10., Aljaž Šoklič 14., Jure Šoklič 17. 
in Luka Košir 20. mesto. Pri starejših 
mladinkah je Anja Mandeljc osvojila 1. 
mesto, pri članicah Eva Urevc prav tako 
1. mesto, pri mlajših mladincih Jošt 
Mulej 1. mesto in Matej Mandeljc 4. 
mesto, pri juniorjih 1. mesto Luka Mar-
kun in 2. mesto Miha Ličef, med člani 
pa Domen Potočnik 6. mesto. 

V skupnem seštevku točk, ki šteje 
za memorialni pokal, je 1. mesto osvojil 
TSK Triglav Kranj, 2. mesto  TSK Bled 
in odlično 3. mesto ŠD Gorje. 

Renata Ambrožič, ŠD Gorje

z nekaj izrednimi uvrstitvami na FIS 
OPA pokalih, in sicer je bila v švicar-
skem Gomsu  8. v šprintu, na razda-
ljah pa je osvojila 4. in 5. mesto. Na FIS 
OPA pokalu v Planici je le še potrdila 
svoj izreden talent in predanost temu 
športu, saj ji je do 3. mesta zmanjkalo 
le nekaj sekund. Anja se v tem času pri-
pravlja na najpomembnejšo tekmo v tej 
sezoni, svetovno mladinsko prvenstvo 
v Ameriki konec januarja in v začetku 
februarja. 

Enako kot klubska kolegica Anja je 
potrjeni potnik za svetovno mladinsko 
prvenstvo tudi Luka Markun, ki je letos 
z vrhunskimi uvrstitvami potrdil zau-
panje reprezentančnega trenerja. Tudi 
njegovi rezultati na FIS OPA pokalih so 

izredni in sicer je bil v Švici  15. in 10., 
v domači Planici pa je navdušil s 4. me-
stom v klasični tehniki in 11. mestom v 
prosti tehniki. 

Nekaj več smole je v pripravljalnem 
obdobju imel Miha Ličef, ki je na pri-
pravah v Oslu utrpel poškodbe kolena, 
sledila je operacija in daljše okrevanje. 
Žal je to pomenilo izpad dragocenega 
treninga in posledično slabšo pripra-
vljenost. Vendar so tudi njegovi rezul-
tati na FIS OPA pokalih vedno boljši, 
med drugim je v Planici že osvojil tudi 
točke za 29. mesto v prosti tehniki. 

Uspehom starejših kolegov sledijo 
mlajši tekmovalci, to so Jošt Mulej, ki 
je v svoji kategoriji med najboljšimi v 
državi, pa Matej Mandeljc, Klara Vindi-

šar med starejšimi deklicami in še vsi 
ostali, ki na posameznih tekmovanjih 
posegajo po najvišjih mestih in se kalijo 
v dobre športnike. 

Vsak uspeh je plačilo za vložen trud, 
za vso utrujenost po napornih trenin-
gih, ko je potrebno še urediti vse za šolo 
… Zato smo starši toliko bolj predani 
temu, da pomagamo in usklajujemo 
treninge, šolo, vozimo na tekmovanja, 
skrbimo za servis … vsaj po svojih mo-
čeh in znanju. 

Vsem našim tekmovalcem pa le 
srečno na njihovi poti do postavljenih 
ciljev. Pa naj na tej poti doživijo še veli-
ko lepih trenutkov. 

Renata Ambrožič, ŠD Gorje 
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Sedmi dobrodelni koncert Zvezde na snegu za mlade smučarje tekače in biatlonce
V soboto, 14. januarja, smo v Športnem društvu Gorje pri-

pravili že 7. dobrodelni koncert Zvezde na snegu, s katerim 
smo zbirali denar za podporo mladim gorjanskim športni-
kom, ki v Športnem društvu Gorje trenirajo tek na smučeh in 
biatlon. Da sta tek na smučeh in biatlon v Gorjah med mladi-
mi zelo priljubljena in pri domačinih deležna velike podpo-
re, smo se lahko prepričali ob polni dvorani in nasmejanih 
obrazih otrok.

Vsi Gorjanski svizci na odru. Foto: Robert Novak

Oktet LIP Bled. Foto: Miro Zalokar

Večer je bil sestavljen iz dveh delov, telovadnica Osnov-
ne šole Gorje pa je bila polna do zadnjega kotička. Prireditev 
sta vodila Nenad Pilipović in Mateja Erman Repe. Nekaj poz-
dravnih besed je občinstvu namenil tudi župan Peter Torkar. 
Občinstvo je spoznalo mlade gorjanske športnike, izvedelo, 
kako je potekala lanska sezona in kateri izzivi gorjanske svi-
zce čakajo v letošnjem letu. Presenečenje je na odru doživel 
tekač Miha Ličef, ki je prav ta dan praznoval 20. rojstni dan 
in mu je predsednik Športnega društva Gorje Grega Repe na 
odru predal torto. 

Uvod v glasbeni del večera je pripadel članom Okteta Lip 
Bled, z njimi je na odru zapela tudi umetniška vodja Vida Mi-

helčič. Sledil je nastop domačinke Ane Skumvač, ki dokazuje, 
da se njena pot počasi in zanesljivo vzpenja, domačini pa smo 
nanjo zelo ponosni. Otroški zborček pod vodstvom zborovod-
kinje Bernarde Poklukar Novak je zapel tri pesmi, spremljali 
pa so jih še Ana Medja na klavirju, Matej Naglič na bobnih, 
Staš Hrenić na kitari in David Mandeljc na harmoniki.

Sledil je najbolj pričakovan del večera. Najprej je nastopil 
vsestranski Tilen Artač. Magistriral je na Akademiji za glasbo 

v Zagrebu, zmagal v oddaji Znan obraz ima svoj glas, je član 
skupine imitatorjev in ustvarjalcev Radia Ga Ga, sinhroni-
ziral je številne risanke, za izvirne dosežke je med drugim 
leta 2012 prejel nagrado Frana Milčinskega - Ježka. Do solz 
je nasmejal občinstvo z odličnimi govornimi imitacijami Di-
mitrija Rupla, Karla Erjavca, Milana Kučana, Miha Žibrata, 
Zlatka Zahovića, Marcela Štefančiča in drugih, s pevskimi 
imitacijami pa navdušil s Svetlano Makarovič, Milanom Fra-
som iz skupine Laibach, Zoranom Predinom, Jožetom Po-
trebuješem iz skupine Čuki in Perom Lovšinom. Manjkala 
ni niti njegova fenomenalna »motorka«. Zadnja sta na odru 
nastopila zmagovalca letošnjega šova Slovenija ima talent, 
Timotej Willewaldt in Lenart Prek, ki nastopata pod ume-
tniškim imenom duo WildArt. Na violini in violončelu sta 

Ana Skumvač. Foto: Miro Zalokar
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zaigrala priredbe hitov Where the stre-
ets have no name, Viva la vida, Rolling 
in the deep, Welcome to the Jungle in 
Smooth criminal. Prislužila sta si stoje-
če ovacije občinstva.

Odličen obisk prireditve je potrdi-
tev, da nam je v sedmih letih uspelo naš 
mali januarski dogodek spremeniti v 
zelo dobro sprejet koncert. Prodali smo 
nekaj več kot 430 vstopnic in ocenjuje-
mo, da se je skupaj z otroki, ki so ime-
li vstop prost, v dvorani zbralo okrog 
šeststo obiskovalcev! Domačinom so 
se med občinstvom pridružili tudi obi-
skovalci z Bleda in bližnje okolice. Prav 
vsakemu obiskovalcu se iz srca zahva-
ljujemo za podporo. Zahvaljujemo se 
dobrodelnim nastopajočim. Za pod-
poro se zahvaljujemo županu Občine 
Gorje g. Petru Torkarju in ravnatelju 
Osnovne šole Gorje g. Milanu Rejcu. 

Za uspeh naših smučarjev tekačev 
in biatloncev gre zahvala tudi spon-
zorjem, ki nam pomagajo finančno in 
z omogočanjem zimskih priprav na 
Pokljuki. Ob tej priložnosti se zahvalju-
jemo podjetjem Elmont Bled d.d., SIJ 
Acroni d.o.o. in Toper d.o.o. Zahvalju-
jemo se medijskim sponzorjem prire-
ditve Zvezde na snegu: Radio Triglav, 
Radio Gorenc in Gorenjski glas ter Cve-
tličarni Miha Potočnik s.p. Hvala tudi 
podjetjema Toner123.si in Gostilni Za-
trnik – Pr' Jagru.

Zbrani denar bomo namenili za 
mlade smučarje tekače in biatlonce in 
prepričani smo, da nas prav kmalu spet 
razveselijo z medaljami z domačih in 
tujih tekmovanj! 

Športno društvo Gorje
 

Bernarda Poklukar z zborčkom. Foto: Miro Zalokar

Miha Ličef prejme torto: Foto: Robert Novak

Tilen Artač. Foto: Miro Zalokar Duo WildArt. Foto: Miro Zalokar
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prevozi in ureditev pokojnikov ter  
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

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

POGREBNE STORITVE

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

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412
041 655 987
040 887 112

Sprejemamo naročila za sveče in suhe ike-
bane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke 
in aranžmaje ter aranžiranje daril.

Izdelava spomenikov in 
nagrobnih napisov.NOVO

Dober dan, waldorfski vrtec in šola
Bliža se čas vpisa otrok v vrtec in šolo. V šoli v Naklem 

potekajo srečanja za bodoče prvošolce. Na teh srečanjih starši 
dobijo odgovore o načinu dela v šoli, otroci pa imajo v tem 
času "igralne urice za predšolske otroke". Srečanja bodo po-
tekala še v februarju, marcu in aprilu.

V Waldorfskem vrtcu Čebelica v Radovljici in Sončnica na 
Jesenicah smo z namenom, da otroci in starši spoznajo delo 
v vrtcu, igrače in igralnice, ob sredah pripravili igralne urice. 

Na igralnih uricah se starši spoznajo s prvinami waldorfske 
pedagogike in dela v vrtcu. V prijetno urejeni igralnici, ki vabi 
otroke k prosti in ustvarjalni igri, skupaj s prstno igrico, malico, 
ki nas okrepča, naše druženje zaokrožimo z lutkovno pravljico.

Starši v času igralnih uric spoznajo, kako so izdelane igra-
če, kakšen je način dela ter dnevni in tedenski ritem, ki sta za 
otroke v tem obdobju zelo pomembna. Igralne urice potekajo 
vsako sredo do konca marca.

Vabljeni vsi, ki ste željni spoznati vrtec in šolo, ki sta malo 
drugačna!

Za podrobnejše informacije o prijavah in vpisu nas, pro-
sim, pokličite na:

ŠOLA 041 415 726, VRTEC 041 464 688 ali pošljite elek-
tronsko sporočilo na: gorenjska@waldorf.si

Tina Jakopič

s kuponom do 28. 2.2017

MLADI, OGLASI
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• MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA (holes-
terol, sladkor)
v sredo, 01. februarja  ob 08:30  v prostorih Društva 
upokojencev Spodnje Gorje
v četrtek, 9. februarja ob 8.30 v sejni sobi občine 
Gorje

• KONCERT SLOVENSKIH SAMOSPEVOV v 
počastitev kulturnega praznika
v petek, 3. februarja ob 19.30 v Gorjanskem domu 
Nastopa Klemen Torkar (tenor) ob spremljavi pia-
nistke Mojce Prus

• OBČNI ZBOR Gobarskega društva Gorje
v nedeljo, 5. februarja ob 17.00 v Gorjanskem domu

• PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTUR-
NEM PRAZNIKU v organizaciji KD Gorje
v torek, 7. februarja ob 19.00 v Gorjanskem domu 

• TRADICIONALNI 15. POHOD V VRBO
v sredo, 8. februarja 
Zbor na spominski svečanosti pri Prešernovem 
spomeniku na Bledu ob 10.30

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

• Muzičarna, glasbena šola Klemena Torkarja se 
predstavi 
v nedeljo, 19. februarja ob 17.00 v Gorjanskem 
domu 
Koncert učenk in učencev petja, klavirja, harmonike 
in kitare.

• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
v torek, 21. februarja ob 17.00 v Gorjanskem domu 

Ob nakupu novega vozila Dacia do 28.2. 
dobite komplet štirih zimskih pnevmatik. 

Ob nakupu preko Dacia financiranja vam 
podarjamo tudi 5 let podaljšanega jamstva.

DACIA že za 7.990 € 
+ gratis zimske pnevmatike

Foto: Miro Zalokar


