
19. december 2019 številka 117

GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

Zvezde na snegu že desetič v Gorjah

ZVEZDE
na

SNEGU
10. jubilejna 

dobrodelni koncertŠportno društvo Gorje

ZVEZDE

SNEGU

11. januar 2020                     19:00

• Oktet Lip Bled • pevski zbor ViVo • 
• Ana Skumvač • David Mandeljc • 

• Andreja Hudovernik • 
• predstavitev tekačev • 
• Ansambel AUFBIX •

telovadnica

Prodaja vstopnic 10 € • Pred samim začetkom prireditve • Otroci do 15 let imajo vstop prost

OŠ Gorje
prireditev

OZVOČENJE PRIREDITEV MATEJA KOBAL s.p.

  
    

 
 
 

 
  

    

 
 
 

 

Športno društvo Gorje vabi na 
okroglo, 10. dobrodelno prireditev 
Zvezde na snegu. Ta bo v soboto, 11. ja-
nuarja 2020, ob 19. uri v telovadnici OŠ 
Gorje. Zopet bomo zbirali sredstva za 
naše mlade tekmovalce v smučarskem 
teku in biatlonu, ki z uspešnimi nasto-
pi doma in na tujem ponašajo ime Go-
rij daleč naokrog.

Glasbenih gostov bo obilo, od ok-
teta LIP Bled, pevskega zbora Vivo, 
otroškega pevskega zbora Otanaber, 
Ane Skumvač, Andreje Hudovernik in 
Davida Mateja Mandeljca. Za konec 
pa ansambel Aufbiks – se še spomni-
te, kako so nas na letošnjem koncertu 
trije mladci presenetili s poskočnimi 
in ubranimi melodijami? Kar nismo 
in nismo hoteli domov … Prireditev bo 
povezoval ustaljeni voditeljski par, Ne-
nad in Mateja. Zagotavljava, da boste 
izvedeli marsikaj novega o gorjanskem 
športu. Obljubljamo, da bo tudi tokrat 
lepo, zabavno in nepozabno. Vabljeni, 
da se nam pridružite!

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje

Prihaja novo leto za nove poti in nove uspehe,
nova poznanstva in nova obzorja. 

V novo leto se podajmo z bogatimi izkušnjami
starega leta in v družbi dobrih prijateljev.

Naj bo prihajajoče leto povsem po Vašem 
okusu, uspešno, zabavno in polno priložnosti!

Veselo praznovanje in srečno 2020 vam želijo

župan Občine Gorje
občinske svetnice in svetniki
občinska uprava
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OBČINSKE NOVICE, AKTUALNO

Spoštovane Občanke  
in Občani,

ob priložnosti decembrskega 
nagovora v novicah Občine Gorje 
bi vsem skupaj in vsakemu posebej 
zaželel le iskreno praznično vo-
ščilo. Ostanite zvesti sami sebi in 
večkrat raje sledite srcu kot razu-
mu. Srce je iskreno, razum je več-

krat zamegljen z neštetimi informacijami, s katerimi smo 
obkroženi z vseh strani. Razum nam prevečkrat reče, kaj se 
ne spodobi, in to ravno takrat, ko začutimo otroško nagaji-
vost, iskrivost in veselje. Pustimo otroku v nas, da živi svoje 
sanje, ki nas usmerjajo na pot proti cilju, kamor želimo iti. 
Ker otroci v nas so tisti, ki nočejo biti kot drugi, niti ne znajo 
biti kot drugi. Otroci v nas so tisti, ki nočejo biti, kar niso. To-
rej, ostanite pristni, iskreni, iskrivi in zabavni. OSTANITE 
ZDRAVI IN BODITE SREČNI! Ne iščite sreče drugod, skri-
va se v nas, odprite ji vrata! Na stežaj!

 » 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 nak-
ladi 1.170 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribu-
cija: Pošta Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
Zgornje Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30; e-mail: 
info@antus.si

Naslednja številka Gorjanca izide 30. januarja, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 22. januarja.

Ureditev infrastrukture v  
naselju Poljšica

V naselju Poljšica pri Gorjah poteka obnova cest LC 
012061 Rečica–Poljšica–Zg. Gorje in JP 512952 Zg. Gorje I 
v skupni dolžini cca. 450 m. Sočasno z obnovo cest se izvaja 
tudi obnova in dograditev ostale komunalne infrastrukture 
– meteorne kanalizacije, vodovoda in cestne razsvetljave. 
Skladno z dogovori z Elektro Gorenjska d.d. in Telekomom 
Slovenije d.d. se izvaja tudi polaganje nove kabelske kanali-
zacije za potrebe elektroenergetskega omrežja oziroma iz-
gradnja kabelske kanalizacije za potrebe optičnega omrežja. 
Pogodba z izvajalcem, Gorenjsko gradbeno družbo d.d., je 
bila podpisana konec avgusta 2019, v pogodbi pa je bil zaradi 
sofinanciranja projekta po 23. členu Zakona o financiranju 
občin določen, glede na obseg investicije in zahtevnost te-
rena, razmeroma kratek rok izvedbe do konca oktobra 2019. 
Izvajalcu je uspelo do konca oktobra izvesti dela v takšnem 
obsegu, da bodo pokoriščena vsa sredstva sofinanciranja. 
Zaradi nepredvidenih del pri odkrivanju in sanaciji meteor-
nih priključkov ter prevezavi le-teh na novozgrajeno mete-
orno kanalizacijo, otežene izvedbe zaradi neevidentiranih 
komunalnih vodov, dodatnih del zaradi dodatno naročene 
gradnje kabelske kanalizacije s strani Elektro Gorenjska d.d. 
in Telekoma Slovenije d.d. ter tudi zaradi neugodnih vre-
menskih razmer v novembru se rok za izvedbo podaljšuje do 
konca aprila 2020. 

Trenutno je zaključena izgradnja meteorne kanalizacije 
in obnova vodovoda, izvajajo se dela na ustroju ceste skupaj 
s polaganjem javne razsvetljave in kabelske kanalizacije za 
Elektro Gorenjska d.d. in Telekom Slovenije d.d. Do konca 
leta je predvidena izvedba grobega asfalta ter v marcu 2020, 
po odprtju asfaltnih baz, izvedba tlakovanja in polaganje fi-
nega asfalta.

 » Občinska uprava Občine Gorje 

Prenovljena spletna stran občine 
Občina Gorje se je pridružila večini gorenjskih ob-

čin in več kot 90 občinam v Sloveniji, ki imajo sodobno 
spletno stran e-občina in celovito e-poslovanje občanov 
z občino.

Nova spletna stran omogoča sodoben e-stik z občani:
1.  elektronska oddaja vlog in obrazcev,
2. e-obveščanje občanov,
3.  e-participacija občanov,
4.  delovanje na mobilnih napravah.

Nova spletna stran je vsebinsko prenovljena. 
Vsebinska prenova spletne strani je bila razdeljena v 

dve fazi. V prvi fazi smo se osredotočili na prilagoditev 
izgleda potrebam občine, druga faza pa je bila namenjena 
posodobitvi in reorganizaciji vsebin.
1.  Prilagoditev izgleda z jasno pregledno vsebinsko 

strukturo.
2.  Zakonska skladnost vsebin.
3.  Posodobitev obstoječih vsebin.

Vabljeni na ogled in uporabo nove spletne strani na 
naslovu https://www.gorje.si.

 » Občinska uprava

Gorjanski proračun pod streho
Gorjanski občinski svet je na decembrski seji potrdil 

proračun za prihodnje leto. Proračun predvideva 5,2 mili-
jona evrov odhodkov, od tega 3,1 milijona za investicije. 1,2 
milijona gre za ceste, kar pomeni za investicije, tekoče vzdr-
ževanje, zimsko službo, javno razsvetljavo, 800.000 evrov za 
oskrbo z vodo in za urejanje javnih površin, za nadaljevanje 
prve faze ureditve infrastrukture Poljšica gre 157.000 evrov, 
za drugo fazo pa 240.000 evrov, od tega država prispeva oko-
li 206.000 evrov. Za pločnik Spodnje Gorje–Fortuna prora-
čun namenja 64.000 evrov, hkrati s tem bo občina zgradila 
tudi fekalno kanalizacijo, kar bo stalo 395.000 evrov, projekt 
bo sofinanciran iz kohezijskih in državnih sredstev, za ploč-
nik Spodnje Gorje–Zgornje Gorje pa 127.000 evrov. V letu 
2020 se obeta tudi obnova zajetja Ovčje jame, kar bo stalo 
408.000 evrov, od tega gre iz kohezijskih sredstev 300.000 
evrov. Za zunanjo ureditev šole, izgradnjo parkirišča in pri-
dobitev dokumentacije za izgradnjo učilnic je namenjenih 
262.500 evrov.

 » Romana Purkart

Občina Gorje in družba CUT se opravičujeta zaradi 
napake na zadnji strani nekaterih izvodov koledar-
ja. Prosimo za razumevanje.
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AKTUALNO, ZDRAVJE

Sprejem krvodajalk in krvodajalcev

V novembru je župan Peter Torkar 
sprejel dolgoletne krvodajalke in kr-
vodajalce, ki so se več kot petdesetkrat 
udeležili krvodajalskih akcij v organi-

zaciji Rdečega križa Gorje. Poleg žu-
pana sta jih nagovorili tudi častna čla-
nica in dolgoletna predsednica KO RK 
Gorje ga. Nada Kuralt in predsednica 

območnega združenja RK Radovljica 
ga. Anica Svetina. Vsi trije so v imenu 
vseh pomoči potrebnih izrazili zahva-
lo za darovano kri, ki je mnogim rešila 
življenje in omogočila hitrejše okreva-
nje. Z darovanjem krvi vsak dá del sebe 
in to v dobesednem pomenu. Srečanje 
so popestrili člani podmladka Krajev-
ne organizacije RK Gorje pod mentor-
stvom učiteljice Petre Kraigher, ki so 
preko verzov, rekov in igrice uprizorili 
pomen in vrednoto prostovoljstva. Na 
srečanju smo ugotovili, da so daroval-
ke in darovalci veseli, zdravi, rdečelič-
ni ljudje dobre volje in vedrega duha. 
Z darovanjem svoje krvi takšni ljudje 
širijo tudi optimizem in dobro voljo. 
Še enkrat izrekamo zahvalo vsem pro-
stovoljcem in jim želimo zdravja tudi v 
prihodnje!

 » Martina Hribar Brus

Cepljenje, da ali ne? 
Obilo deževja in začetek mile zime 

sta poskrbela, da so na plan prišla mar-
sikatera prehladna in druga obolenja. 
Premalo gibanja na svežem zraku in 
padec odpornosti pa samo še pripomo-
reta k temu, da se ta obolenja hitreje 
širijo.     

Na podlagi zelo zanimivega preda-
vanja o cepljenju proti gripi, ki ga je 
prim. dr. Irena Košnik Grmek, specia-
listka klinične mikrobiologije, izvedla 
v Splošni bolnišnici Jesenice, smo jo 
v imenu Rdečega križa Gorje povabili 
tudi med nas. Kljub hitri in dobri ob-
veščenosti je bila udeležba zelo slaba. 
V njihovem imenu hvala vsem, ki ste se 
predavanja udeležili.   

V današnjem času, ko se dogajajo 
migracije ljudstev in se s tem v naše 
kraje prinaša tudi obolenja, ki so pri 
nas že izkoreninjena, mi pa se čedalje 
bolj pogosto izogibamo programu pre-

ventivnih cepljenj, s tem ogrožamo ne 
samo svoje zdravje, ampak tudi zdravje 
tistih, ki nas obkrožajo. Ne zavedamo 
pa se, da odpornost ljudi ni pri vseh 
enako močna. Ne samo zaposleni v 
zdravstvu, ampak vsak posameznik se 
mora zavedati odgovornosti, ki jo nosi 
v odnosu do lastnega zdravja in zdravja 
drugih. Cepljenje je velik del preven-

tivnega programa, s katerim se pre-
preči prenekatero škodo in dodatne 
stroške v zdravstvu. Z neodgovornim 
ravnanjem pa so lahko posledice zelo 
hude. Predvsem za človeštvo. 

Predavanje dr. Grmek Košnikove je 
bilo predstavljeno na zelo preprost in 
posamezniku razumljiv način. Zakaj 
cepljenje, kako deluje, kako smo lahko 
uspešni v boju proti gripi in posledično 
tudi proti pljučnici. Predstavila nam je 
tudi primer pojava ošpic. Kakšno ško-
do lahko naredi en nosilec virusa ošpic 
in koga okoli sebe lahko vse ogrozi, ka-
kšni stroški se ob tem pojavijo, kako 
lahko zdravstvo postane nemočno ob 
večji epidemiji.    

Kljub manjši udeležbi smo poslu-
šalci odšli s koristnimi informacijami. 
Naj potujejo od ust do ust kot klice, 
vendar s kančkom pozitivnih učinkov.

 » Bernarda Poklukar Novak

Po novem letu spet jemo zdravo

Zdravstveno
vzgojni centerZDRAVSTVENI DOM BLED ZDRAVSTVENI DOM BO

HIN
J

Bled Bohinj

Med prazniki se naši krožniki (in 
želodci) hitro polnijo z obilico nezdra-
ve hrane. Glasne novoletne zaobljube 
o zdravem načinu življenja hitro tone-
jo v pozabo. Da bo tokrat drugače, vas v  
ponedeljek, 6. januarja 2020, ob 17.30 
vabimo na delavnico ZDRAVO JEM, 
kjer boste lahko svojo novoletno zaob-
ljubo tudi uresničili. Delavnica bo po-
tekala v mali sejni sobi Zdravstvenega 
doma Bled.  Vse bodoče starše ponovno 
vabimo na ŠOLO ZA STARŠE oziroma 
na delavnico Priprave na porod in star-

ševstvo. Z diplomiranimi medicinski-
mi sestrami in babico boste govorili in 
lahko razrešili dileme glede pozne no-
sečnosti, poroda, dojenja in nege no-
vorojenčka. Delavnica se bo pričela v 
ponedeljek, 6. januarja 2020, ob 19. uri 
v sejni sobi Zdravstvenega doma Bled. 

V januarju se bodo pričeli vstopni 
razgovori za delavnico Zdravo huj-
šanje. V delavnico se lahko vključijo 
osebe, ki imajo urejeno osnovno zdra-
vstveno zavarovanje in indeks telesne 
mase (ITM) večji od 30.  Zainteresira-

ne vabimo, da se prijavite. Število mest 
je omejeno.  Za vse delavnice so po-
trebne predhodne prijave na telefon-
sko številko 030 708 565 ali po e-pošti 
zvcbled@zd-bled.si. 

 » Nika Teran, dipl. m. s. 
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KULINARIKA, VRT IN OKOLJE

Med in kulinarika
Med je v tradicionalni kuhinji sko-

rajda nepogrešljiv, saj daje jedem po-
sebno aromo. Med ne sodi le v napitke 
in posladke. Obogati celo glavno jed! 
Preizkusite! 

V preteklosti so med uporabljali 
kot edino sladilo, potem ga je zame-
njal sladkor, danes pa se trend upora-
be medu kot sladila, predvsem z vidika 
zdravega prehranjevanja, vrača. Prav 
tako ga vse pogosteje srečamo kot do-
datek jedem in to ne samo sladicam, 
ampak tudi mesnim jedem, testeni-
nam, rižotam, ... Kako pestra je upo-
raba medu v kulinariki, nam kaže tudi 
bogata dediščina jedi z medom (kaše, 
pečena jabolka, potice, razni štruklji, 
sladice iz medenega testa …).

Uporabo medu v kulinariki zago-
varja tudi priznani kuharski mojster 
Uroš Štefelin, ki je ob dnevu sloven-
ske hrane v Gostišču pri Čebelici na 
Čebelarski zvezi Slovenije, z uporabo 
lokalnih živil in zaščitenih kmetijskih 
pridelkov, prisotnim gostom pričaral  
okuse, kakršne so poznale naše babi-
ce. Chef Uroš je znan po tradicionalni 
kuhinji in obujanju pozabljenih tradi-
cionalnih slovenskih jedi in napitkov. S 
sodobnimi tehnikami in lastno ustvar-
jalnostjo dediščinske jedi nadgradi v 
jedi nove slovenske kuhinje.

Med uporabljamo kot dodatek ma-
rinadam za razne vrste mesa, predvsem 
pri svinjini, divjačini, govedini, domači 
in divji perutnini, drobnici, pri svežih 
in prekajenih ribah, morski hrani in 
zelenjavi, ki je lahko dušena, pečena ali 
ocvrta. Meso lahko glaziramo tako, da 
zmešamo olje in med, temu dodamo še 
manjšo količino želeja rdečega ribeza 
ali brusnic in namažemo po mesu pred 
koncem pečenja. Pri hladnih začetnih 
jedeh med dodajamo  k raznim sirom, 
ki jih kombiniramo s sadjem in orešč-
ki, hladnim pečenkam in dodajamo v 
prelive za razne solate. Lahko pope-

stri okus različnim hladnim in toplim 
juham ter omakam. Razne jedi iz riža, 
testenin, stročnic, zelenjave, oreščkov, 
lahko tudi mesa, dobijo sladko-kisli 
priokus eksotičnih kuhinj. Med je lah-
ko dodan kipnikom/pudingom, kruhu 
in raznim vrstam jedi iz testa, kremam, 
strjenkam, sladoledom ter zmrzlinam. 
Uporabljamo ga lahko pri vlaganju 
sadja in zelenjave. Odlično tekne k sve-
žemu sadju.

Stopiti iz okvirjev in poiskati naj-
primernejši okus medu je izziv vsake-
ga kuharja. V Sloveniji nam je na voljo 
pester nabor različnih okusov Sloven-
skega medu z zaščiteno geografsko 
označbo, Kočevskega gozdnega medu 
z geografskim poreklom in Kraškega 
medu z geografskim poreklom. Ti me-
dovi izvirajo iz slovenskih travnikov 
in neokrnjenih gozdov, v njih okusite 
raznolikost tisočerih cvetlic. Za pri-
delavo medu, vključenega v sheme 
kakovosti, morajo čebelarji čebelariti 
po načelih dobre čebelarske prakse. 
Tak med dosega višje kakovostne pa-
rametre, kot jih predpisuje Pravilnik 
o medu, in je podvržen dodatnemu 
nadzoru s strani neodvisne kontrolne 
organizacije.

Drožasti kruh z medom, suhe slive 
s pršutom in medom, pečene polnjene 
paprike z ajdo, feto in medom, praže-
nec s proseno kašo, slanino, porom in 
lipovim medom, medena korenčkova 
solata, medeni biskvit z makom in aj-

dovo moko, … Vse to in še več receptov 
najdete na spletni strani www.okusi-
-med.si/medeni-recepti. V nadalje-
vanju pa recept kuharskega mojstra 
Uroša Štefelina za potico z medom in s 
tepko. Vabimo vas, da preizkusite me-
dene recepte in postanete "master šef 
v kuhanju medenih jedi".  

Potica z medom in s tepko
Sestavine
Testo: 800 g bele moke (TIP 500), 

200 g ajdove moke, 10 rumenjakov, 84 
g kvasa, 17 g soli, 7 g limonove lupine, 
4 dl mleka, 1 dl konopljinega olja, ½ dl 
vroče vode, ½ dl mleka (kvasec), 70 g 
sladkorja, 1 strok vanilje.

Orehov nadev s tepkami: 500 g 
zmletih orehov, 2 dl mleka, 150 g slad-
korja, 3,5 g limonove lupine, 3 rume-
njaki, sneg treh beljakov, 100 g masla, 
200 g suhih, kuhanih tepk, 250 g svežih 
hrušk, karamela za premaz, 1 strok va-
nilje.

Priprava
Kvas zalijemo s ½ dl vroče vode in 

mleka ter postavimo na toplo. V mle-
ku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo 
mleko ohladimo. Preostale sestavine, 
kvasec in vaniljevo mleko zmešamo in 
vzhajamo.

V mleku skuhamo strok vanilje. 
Vaniljevo mleko ohladimo. Iz beljakov 
pripravimo trd sneg. Skupaj zmešamo 
orehe, sladkor, limonovo lupino, nato 
dodamo vaniljevo mleko in maslo, ru-
menjake in v maso vmešamo sneg treh 
beljakov. Sveže hruške in suhe tepke 
narežemo. Na razvaljano testo najprej 
razmažemo karamelo, nato maso in 
nanjo posujemo sveže hruške in tepke. 
Pečemo 15 minut na 200 °C, nato 45 
minut na 175 °C.

Avtor recepta: Uroš Štefelin
 » Tanja Magdič, Javna svetovalna  

služba v čebelarstvu,  
foto: Cveti Sonc

Shranjevanje in skladiščenje semen
V obdobju mirovanja večine rastlin 

si vzemimo čas za pregledovanje skla-
diščenih pridelkov, čiščenje vrtnega 
orodja, semen, čebulic, gomoljev … 
Doma nabrano, posušeno seme ustre-
zno očistimo in odstranimo vse prime-
si. Najbolje je, da se dela lotimo naj-
prej tako, da seme stresemo v posodo, 
vzamemo sušilec za lase, si nadenemo 
masko in izpihamo vse suhe primesi, 
kamor sodijo prah, zemlja, posušeni 
deli stebla … V posodi ostane samo či-
sto seme, ki ga še enkrat dobro pregle-

damo. Ne sme biti prisotnih škodljiv-
cev. Največkrat se škodljivci pojavijo 
že v času pobiranja semena, prinesemo 
jih z njive, ob tem je pomembno, da 
seme takoj pregledamo in ga po potre-
bi zamrznemo. Zamrzovanje je najbolj 
znano pri stročnicah in pri korenčku. 
S tem zelo povečamo odstotek kali-
vosti semena. Fižolar in grahar v zrna 
zavrtata majhne luknjice, seme ne bo 
kalilo, hkrati pa škodljivce s semenom 
prenesemo na nov posevek v vrtu. Med 
pogostimi škodljivci semena so tudi 

molji. Največjo težavo pri skladiščenju 
semena nam povzročata prekomer-
na vlaga in temperatura. Najbolje je, 
da seme posušimo že ob spravilu, na 
zraku, v senčnem prostoru. Dosuši-
mo ga lahko tudi v pečici, vendar naj 
temperatura sušenja ne presega 35 °C. 
Seme naj vsebuje od 11 do 14 % vlage, 
v kolikor seme ni dovolj suho, se bodo 
pojavile plesni, ki se bodo hitro širi-
le. Temperatura prostora, kjer seme-
na skladiščimo, naj bo med 5 in 13 °C, 
seme naj bo v temi. Primerno posu-
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šeno seme je najbolje hraniti zaprto v 
stekleničkah, papirju, kartonskih ška-
tlah.  Kalivost semena naj bi po treh do 
štirih letih začela upadati. Vendar ka-
livost semena pri različnih rastlinskih 
vrstah ni enaka. Najkrajši čas kalivosti 
imajo predvsem semena čebulnic. Ta 
semena so vsa črne barve, zgrbanče-
na, tako da se med seboj ta semena ne 
ločijo. Po tretjem letu bo odstotek ka-
livosti padel pri korenčku in špinači. 
Najdlje časa bodo kaliva semena so-
latnic, stročnic, plodovk in kapusnic. 
Tudi semena kapusnic se med seboj 
ne ločijo. So okrogle oblike, enaka po 
velikosti, barva se giblje med rdečka-
sto rjavo, temno rjavo in črno. Tudi 
sejančki kapusnic se težko ločijo, zato 
pri setvi kapusnic obvezno zraven na 
etikete napišemo ime rastline in sorto. 
Sejmo naše domače, avtohtone sorte, 
ki so prilagojene našim podnebnim in 
talnim razmeram. Seme je sestavljeno 
iz semenske lupine, rezervne hrane in 
kalčka. Pomembno je, da seme vsebu-

je vse tri dele. Lahko sami naredimo 
tudi test kalivosti, tako da v petrijevke 
s filter papirjem, lahko tudi kar v vato, 
nakapamo nekaj kapljic vode, doda-
mo semena in po ustreznem času, ki je 
predpisan za posamezno rastlinsko vr-
sto, preštejemo število kalivih semen, 
ki razvijejo koreninico in klične liste. 
Prave kalilne poskuse delamo tako, da 
po sto semen damo v petrijevko, na-
redimo štiri ponovitve in izračunamo 
povprečno kalivost ob predpostavki, 
da je dovolj vlage, svetlobe in toplote. 
Istočasno si lahko za prehrano pripra-
vimo kalčke, ki nas bodo obogatili z mi-
nerali, vitamini … V januarju očistimo 
in razdelimo gomolje okrasnih rastlin, 
tako lahko že pripravimo gomolje be-
gonij, jih damo v vlažno šoto, žaganje 
in začele bodo odganjati. Kasneje jih 
bomo presadili v lončke in v mesecu 
maju bodo že dovolj velike za sajenje 
v korita. Poskrbimo tudi za čiščenje, 
sortiranje okrasnih poleti cvetočih če-
bulnic, ki jih skladiščimo v kleteh. Čas 

je za pripravo setvenih načrtov, izdela-
vo kolobarja, razkuževanje vrtnarskih 
škarij, nožkov, čiščenje orodja. Čas 
mirovanja je čas, ko nabiramo lesnate 
potaknjence in cepiče odbranih sort, 
ki jih bomo precepili na naše sejan-
ce ali drevesa, kjer bi želeli imeti več 
sort. Lesnate mladike shranjujemo v 
vrečkah v hladilniku ali jih do uporabe 
zakopljemo v vlažno mivko. Naj v na-
slednjem letu seme na vrtovih obrodi 
obilo plodov. Vse dobro in uspešno v 
prihajajočem letu.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Veselo po domače

Folklorno društvo Bled v nedeljo, 
29. decembra, ob 19. uri v Festivalni 
dvorani Bled prireja že 21. Veselo po 
domače. Nastopili bodo: Hišni ansam-
bel Avsenik, ansambel Jureta Zajca, 
Tim Gouverneur, KUD Triglav Sloven-
ski Javornik – skupina Suhe hruške, 
harmonikar Matjaž Kokalj – svetovni 
prvak na diatonični harmoniki in fol-
klorniki Folklornega društva Bled. Za 
humor bo poskrbela Šola Bistra Buča z 
učiteljem Jožetom Matekovičem. Sko-
zi prireditev nas bo vodila Maja Teka-
vec.  Tako kot vedno doslej ima prire-
ditev tudi humanitarni značaj. Nanjo 
povabimo uporabnike doma Matevža 

Langusa iz Radovljice in doma staro-
stnikov iz Radovljice, prost vstop pa 
omogočimo tudi tistim, ki si vstopnic 
ne morejo privoščiti. Prireditev je 
umeščena v najlepši čas leta, med božič 
in novo leto. Mnogim, tudi osamljenim 
in žalostnim, prikliče na lica vesel na-
smeh in jih dobre volje popelje v novo 
leto.  

Vstopnice so na voljo v Turističnem 
društvu Bled ali pa si jih zagotovite pri 
članih Folklornega društva Bled. Cena 
vstopnice je 15 €. Za vse informacije 
lahko pokličete tudi na telefon 041 774 
256.  

 » Anton Repe, foto: Mirko Kunšič

Vestičke iz Srednje šole Jesenice
Na Srednji šoli Jesenice izobražu-

jemo dijake na treh usmeritvah: vzgo-
jiteljski, zdravstveni in strojni. Pono-
sni smo, da smo v lanskem šolskem 
letu imeli v programih strojni tehnik 
in srednja medicinska sestra dva dia-
mantna maturanta, ki sta na poklicni 
maturi dosegla vse možne točke. Dia-
mantni maturant in prvi na državnem 
tekmovanju iz matematike za srednje 
tehniške šole je bil Timotej Ambrožič z 
Bleda, ki je z odliko končal četrti letnik 
programa strojni tehnik in s pomočjo 
petega predmeta študira na Fakulteti 
za strojništvo v Ljubljani. 

Od letošnjega septembra imamo 
na šoli nov kabinet za praktični pouk 
v zdravstveni negi, z najnovejšo opre-
mo in pripomočki. Tako smo bodočim 
zdravstvenim tehnikom omogočili še 
kakovostnejšo izvedbo praktičnega 
pouka na šoli. Poleg rednega pouka po-
skušamo dijakom omogočiti, da v času 
šolanja pridobijo čim več praktičnih 
izkušenj. Nabirajo jih pri praktičnem 
pouku v podjetjih, zdravstvenih usta-
novah in vrtcih. Naše bodoče vzgoji-
teljice so letos v oktobru z igrico na-
stopile tudi v vrtcu Gorje in navdušile 
tako otroke kot zaposlene. Kot zelo po-
membne so se pokazale tudi izkušnje, 
ki jih dijaki dobijo tudi v okviru različ-
nih projektov, ki tečejo na šoli. Eden 
najbolj priljubljenih je praksa v tujini 
v okviru programa Erasmus+. Lansko 
leto so naši dijaki tri tedne preživeli v 
Angliji, letos pa v Nemčiji.

 » Monika Lotrič
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Sveti Miklavž, pomagaj mi, da bom postal dober kot ti
Jutranja zarja in večerni svit sta že nekaj tednov nazaj 

opominjala, kako v nebesih pridno pečejo piškote za vse ti-
ste na zemlji, ki so se celo leto trudili z dobrimi deli. V prvih 
decembrskih večerih pa je bilo že slišati rožljanje verig in 
rjovenje peklenskih parkeljnov, ki so vonjali smrad po žleh-
tnobi, goljufiji in sovraštvu … Na sam Miklavžev večer pa so 
celo pokukali iz svojih podzemnih rovov in pričakali otroke 
ob spremstvu staršev. Marsikoga so ulovili in mu dali lekci-
je za naslednje leto. Župnija in Občina Gorje sta s skupnim 
sodelovanjem pripravili obdaritev otrok na župnijskem ske-
dnju. Obdarovanja se je udeležilo 62 družin, skupaj je bilo 
kar 128 otrok. Otroci so pripravili kratko igrico z naslovom 
Grozd, ki je bila lep prikaz tistega, kar je res pomembno v 
življenju – da se imamo radi in da si med seboj pomagamo. 

Sledil je prihod parkeljnov, ki jih je vodil vonj po zlobnih de-
janjih. Naposled so končno zaslišali prepevanje angelov in 
pričakali prihod prvega decembrskega dobrotnika, svetega 
Nikolaja oziroma svetega Miklavža. Otroci so z Miklavžem 
malce poklepetali, prejeli darilo in se fotografirali. Veliko 
je bilo tako pogumnih, da so se želeli fotografirati s samimi 
parkeljni. Kljub mrazu je bilo vzdušje prijetno. Miklavž je 
pohvalil otroke in obljubil, da nas bo naslednje leto spet obi-
skal. Poleg župniji in Občini Gorji se na tem mestu zahvalju-
jem vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi 
tega dogodka. Ni vas bilo malo. HVALA. Veliko dela in dobre 
volje je potrebno za to, da bodo otroci del svetega Miklavža 
res nosili v svojem srcu. 

 » Bernarda Poklukar Novak

Pestro leto je za nami
V pevskem zboru Vivo nismo počivale. Ni minil mesec, 

da se nismo kam odpravile, nastopat izven Gorij ali pa smo 
pele na kateri od domačih prireditev.

Sedemindvajset pevk pod umetniškim vodstvom Janje 
Hvala in klavirsko/orgelsko spremljavo Špele Torkar, se en-
krat tedensko dobiva v župnišču. Ker pa se Špela sedaj bolj 
posveča svežim materinskim dolžnostim in nežnostim, jo 
trenutno nadomešča virtuoz Marko Pintar. Občasno se nam 
na nastopih s svojo harmoniko pridruži  tudi Jernej Valant. 
Janja skrbi, da pesmi niso enolične in ima vedno kaj novega 
za nas, vedno kakšno novo, »čisto enostavno« pesem, ki jo 
potegne iz rokava, nam pa dela sive lase.

Do konca novembra smo imele štiri vidnejše samostoj-
ne koncerte. Nastopale smo v Gorjah, Bohinju, Begunjah, 
na Jesenicah, na Bledu, v Radovni, Krmi in Čatežu ob Savi. 
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POKvarjeni prazniki?
Zagotovo si ne želiš POKvarjenih praznikov. Zato petar-

dam reci: »Ne, hvala!«
Uporaba pirotehnike ima posledice, ki pokvarijo prazni-

ke, lahko pa pokvarijo še veliko več.
Petarde živalim povzročajo veliko trpljenja, onesnažuje-

jo okolje in lahko povzročajo hude poškodbe pri ljudeh.
Poskrbimo za mirne praznike. Za vse.
#petardeNEhvala #POKvarjeniprazniki

Ob vsem tem pa še redno pojemo ob nedeljskih bogoslužjih 
v farni cerkvi. Naš program zajema pesmi različnih slogov: 
cerkvene pesmi, narodne in ponarodele pesmi, ljudske pe-
smi, partizanske pesmi, slovenske in tuje popevke ter oper-
ni program. V decembru pa nas čakata dva nastopa z Godbo 
Gorje in petje pri polnočnici in božični maši, januarja bomo 
pele na Jesenicah in na koncertu Zvezde na snegu.

Ker smo same punce, poleg Marka, so vaje res zabavne. 
Veliko je smeha, novic, kaj je novega, tako da nas Janja vča-
sih že grdo gleda. Punce smo težko pri miru dve uri … Pa nič 
zato, konec dober, vse dobro! Vabljene nove članice, lahko pa 
se nam pridruži tudi kakšen pogumen pripadnik močnejše-
ga spola. In brez strahu, ne grizemo!

 » Mateja Erman Repe, PZ Vivo

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Ta mesec se vam javljamo samo na hitro. Intenzivno tre-

niramo in že tekmujemo, starejši na mednarodnih prizori-
ščih, mlajši pa na prve tekme še čakamo. Končno nas je botra 
zima presenetila s prvo pošiljko snega, za kar smo ji več kot 
hvaležni. Proge na Pokljuki in v Planici so pripravljene, po-
kljuške so malo spremenjene in težje, kot smo jih bili nava-
jeni. A Gorjanca tudi težja trasa ne ustavi!

Konec meseca pa nas čaka organizacija nočne tekme na 
Pokljuki za pokal Jakopič-Žemva. Lepo vabljeni, da se nam 
v vlogi navijačev pridružite ob progi! Res je čarobno ob soju 
bakel na zasneženi Pokljuki!

In, nenazadnje, nas 11. januarja čaka že 10. dobrodelni 
koncert Zvezde na snegu. Ob 19. uri v telovadnici OŠ Gorje 
z nastopajočimi gorjanskimi talenti, ansamblom Aufbiks, 
utečenim voditeljskim parom in zvezdami večera, našimi 
tekmovalci in trenerji! Se vidimo!

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje

Planinsko društvo Gorje želi vsem občankam in ob-
čanom srečno, zdravo in uspešno novo leto. Veliko lepih 
doživetij v dolini in gorah ter varen korak na vseh poteh. 

Namesto božično-novoletnih voščilnic bomo prispe-
vek nakazali Župnijski karitas Gorje in Krajevni organi-
zaciji Rdečega križa Gorje.

 » upravni odbor Planinskega društva Gorje

Voščilo in obvestilo



Gorjanc

8

MLADI, TURIZEM

Izlet v Škocjanske jame

V torek, 19. novembra, smo se zapo-
sleni v Turističnem društvu Gorje od-
pravili na čudovit izobraževalni izlet. 
Naš prvi postanek je bil v škocjanskem 
parku. Škocjanske jame, ki so večinski 
del tega parka, so ena od štirih sloven-
skih znamenitosti, ki so  uvrščene na 

UNESCO seznam kulturne in naravne 
dediščine, ponašajo pa se tudi z vpisom 
v MAB (Človek in biosfera) območje, 
saj je kljub porasti v turizmu njihova 
prioriteta ohranjanje naravne dedišči-
ne. Povezovalni del med Škocjanskimi 
jamami in sotesko Vintgar je naravna 
dediščina, velik del naše kulture, ki iz-
vira iz človeške potrebe po odkrivanju 
novih in neokrnjenih delov narave, pa 
iz te narave črpa inspiracijo in mir. Z 
gradnjo izredno zahtevnih poti v sa-
mem središču najbolj divje narave so 
naši predniki podirali meje, tako da se 
več kot sto let kasneje še vedno

sprehajamo po teh poteh in z vese-
ljem to lepoto delimo z vsakim, ki to 
ceni in spoštuje.

Drugi del izleta je bil etnološke na-
rave. Ogledali smo si stari Hodnikov 
mlin v Ilirski Bistrici, ki je prvič ome-
njen že v 15. stoletju.  Kot smo izvede-
li od lokalnega vodnika, se je Ilirska 
Bistrica iz vasi razvila v mesto ravno 

zaradi uspešnega obratovanja mlinov 
in žag, saj so s to dejavnostjo pokrili 
celotno regijo, vključno z delom dana-
šnje Hrvaške. Danes na žalost, ali pa 
tudi ne, ta obrtniška poslopja niso več 
kos tehnološkemu napredku in nam 
služijo kot muzeji. Vseeno je potrebno 
omeniti, da jim izredno čista in neokr-
njena voda v teh časih omogoča gojenje 
rib, ki jih zaradi kakovosti izvažajo kot 
mladice. 

Proti koncu dneva smo si zasluženo 
napolnili še naše želodce z odlično pri-
pravljeno lokalno kulinariko izpod rok 
našega vodiča in kuharja g. Riharda. 
Med obrokom in kavo

smo se sprehodili še do zelo lepega, 
a večkrat spregledanega slapu Sušec, ki 
pada samo tri mesece na leto. Pred od-
hodom smo stopili še v čebelarski mu-
zej v spremstvu mojstra čebelarja, ki 
nam je z izjemno strastjo do svoje obrti 
povedal vse o čebelah.

 » Urban Kolbl, TD Gorje

Sreče se ne da kupiti

V četrtek, 12. 12. 2019, so bile na 
naši šoli tradicionalne decembrske 
delavnice. Veselo popoldne smo pri-
čeli v šolski avli s krajšo prireditvijo. 
Nastopila sta otroški in mladinski pev-
ski zbor. Katja Beznik ter Peter in Ja-
kob Poklukar so nam zaigrali zanimiv 
in simpatičen gledališki prizorček o 
aktualnih temah na naši šoli. Učenci, 
ki sodelujejo pri interesni dejavnosti 
znakovni jezik, so se nam predstavili 
ob pesmi Lepa si. Ravnateljica Mojca 
Brejc nas je pozdravila in podala lepe 
želje ob iztekajočem letu in za leto, ki 

prihaja.  Zelo smo veseli, da so se naše-
mu vabilu na delavnice odzvali učenci, 
starši in upokojeni delavci šole. Šolo 
smo v dneh pred delavnicami okrasili 
s snežinkami in ilustracijami na temo 
skrbi za sočloveka, kar je v tem šol-
skem letu tudi naša prednostna nalo-
ga.  Pripravili smo petnajst delavnic. 
Udeleženci so izdelovali koledarje, ša-
tuljice za babico, zapestnice, papirnate 
krogle, knjižna kazala, vrečke sreče, je-
lenčke, snežake, pravljične lanterne in 
izdelke iz gline. V kulinaričnih delavni-
cah so pripravljali kokosove kroglice, 

tople kruhke, zdrave posladke in sadna 
nabodala s čokolado. Posebno delavni-
co smo poimenovali Skrb za sočloveka. 
Vodili sta jo Bernarda Poklukar Novak 
in Živa Ozmec. Z nami sta delili svo-
je strokovno znanje in nam prikazali 
oživljanje ter umivanje las osebi, ki je 
priklenjena na posteljo. Preživeli smo 
prijetno popoldne ob ustvarjanju, po-
govorih in druženju. Ko smo se zado-
voljni in polni novih doživetij odpravili 
domov, je zunaj snežilo, kar je prijetno 
decembrsko vzdušje še dopolnilo. 

 » Alenka Zupan, OŠ Gorje
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98 let gospe Marice Pogačar

93 let gospe Štefanije  
Ambrožič  

Gorjanska godba vas vabi

Letos smo bili godbeniki na turne-
ji v Nemčiji v mestu Meeder, kjer smo 
se imeli zelo lepo, tisti večer pa smo 
navdušili tudi celotno dvorano! Poleg 
koncerta smo se tudi malo poveselili z 
našimi prijatelji iz Nemčije in marsikaj 

videli. Vsako leto poskušamo oditi na 
kakšno turnejo, kamor nas povabijo,  
seveda pa smo najbolj veseli domače 
publike, Gorjank in Gorjancev, saj za 
vas radi igramo in se z vami veselimo, 
zato vas vabimo na naš božično-no-

voletni koncert, ki bo v soboto, 21. 12. 
2019, ob 18h v telovadnici osnovne šole 
v Gorjah. Letos pripravljamo še poseb-
no raznolik program, saj boste poleg 
svetovno znanih uspešnic, božičnih in 
Avsenikovih melodij slišali tudi kar ne-
kaj naših gostov, med njimi tudi pevski 
zbor Vivo. Po koncertu sledi pogostitev 
in druženje, fletn' bo! 

Koncert bo letos tudi na Bledu v 
Festivalni dvorani, in sicer na praznič-
ni četrtek, 26. 12. 2019, ob 17h. Na oba 
koncerta je vstop prost.

Gorjanska godba pa med svoje vrste 
vabi tudi nove člane oziroma članice, ki 
igrate trobila, pihala in tolkala, seveda 
vseh starosti. V kolikor ste zainteresi-
rani, pokličite na 041 625 662 (Jan) , 
lahko pa nam tudi pišete na info@god-
bagorje.si  ali na FB-stran Godba Gor-
je, brez zadržkov pa se lahko oglasite 
tudi na vajah, ki so praviloma vsak po-
nedeljek in četrtek ob 19h v gasilskem 
domu v Gorjah. Lep godbeni pozdrav!

Naj živi Godba Gorje!
 » Jan Potočnik, predsednik Godbe Gorje

Konec novembra smo gospo Ma-
rico za njen 98. rojstni dan obiskali 
na njenem domu. Voščili smo ji pred-
stavniki Rdečega križa, občine, društva 
upokojencev in Zveze borcev. Dobre 
volje ji ne zmanjka, bila nas je zelo ve-
sela! Župan je bil zadržan in je obljubil, 
da bo prišel nekoliko kasneje. Gospa 
Marica ga je nestrpno čakala, ker ji žu-
panov obisk veliko pomeni.

Sosede so prinesle potico in peci-
vo, gospa pa je pohvalila tudi vnuka 
Primoža, ki dobro kuha, najboljši pa je 
njegov kruh. Gospa Marica je zdrava 
in ima srečo, da lahko vsak dan okuša 
dobra Primoževa kosila. Za družbo ima 
štiri mucke, ki se zelo rade crkljajo, 
Marici pa so prijetna družba, tako da 

čas hitreje mine. Manjka ji kuža Boni, 
ki ga ni več, zato pa od soseda rada pri-
de na obisk psička Tačka. Ta zna sama 
odpreti vhodna vrata in nato pride po 
stopnicah vse do kuhinje. 

Gospa Marica gre rada malo ven, 
»saj, če samo sediš, ni vse skupaj nič«. 
Poleti gre tudi na njivo. 

Rojstni dnevi so čas tudi za obuja-
nje spominov. Gospa Pogačar se spo-
mni, kako je med vojno pomagala v 
kuhinji v hotelu Triglav. Tja so priha-
jali jest iz Begunj, saj tam hrana ni bila 
dobra. Hodili so tisti, ki so nadzorovali 
in vodili zapore.

Popoldansko praznovanje je hitro 
minilo. Zaželeli smo ji veliko zdravja 
in dobre volje še naprej, da se bomo ob 
letu spet srečali.

 » Marija Jakopič, Rdeči križ Gorje 

Bilo je za Miklavža, ko je gospa Šte-
fka praznovala svoj 93. rojstni dan. Vo-
ščili smo ji predstavniki Občine Gorje, 
Rdečega križa Gorje in Društva upoko-
jencev Gorje. Zaželeli smo ji zdravja in 
dobre volje! Leto je hitro minilo, zdi se 
ji, kot da bi šele pred kratkim prazno-
vali prejšnji rojstni dan. Praznovali 
smo skupaj z Janjo in možem Petrom, 
ki ji večkrat prideta pomagati in delati 
družbo. Letošnje poletje je iz Nemčije 
prišel na obisk sin Otmar z družino in 

je bila zelo vesela. Dolgčas hitro pre-
žene. Skozi kuhinjsko okno ima lep 
razgled na Blejsko jezero z otokom, 
razgled seže do Radovljice. Zelo ji je 
všeč Babji zob, ki se kar izpostavlja sre-
di strmine na Jelovici. Vsako jutro po-
gleda proti njemu, če se ne vidi, bo tudi 
vreme slabo.

Za rojstni dan so jo obiskali soro-
dniki s Štajerske. Prinesli so ji hlebec 
domačega štajerskega kruha, potico 
in sadni kruh ali »klecen brot«, kot mu 
pravijo. 

Na vrtu ima ves pridelek pospra-
vljen. Zase je pridelala zelenjavo, so-
lato, fižol in krompir. Postori vse, kar 
pri svojih letih lahko. Zjutraj gre po 
stopnicah dol po drva in pravi, da je to 
telovadba za ves dan. 

Z zdravjem je kar zadovoljna, boli jo 
le noga, ker je pred leti imela zlomljeno 
peto, bolečine pa jo nočejo popolnoma 
zapustiti.

 » Marija Jakopič, Rdeči križ Gorje
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MLADI, OGLASI

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
tekočine za vzdrževanje kontaktnih leč
pripomočki za slabovidne

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in  
kontrolni pregledi

OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijoOPTIKA MESEC BLED

Poslovni center Union 
Ljubljanska cesta 11 

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31  
tel + 386 (0)4 583 26 63 www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd   1 12/02/15   08:04

Vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2020!

tel + 386 (0)8 205 77 97

Šola v naravi – CŠOD Čebelica, 
3. razred

V sredo, 20. 11. 2019, smo se tretješolci odpeljali proti 
Dolenji vasi pri Čatežu, Velika Loka. V domu CŠOD Čebe-
lica smo preživeli poučne in zanimive tri dni. Otroci so bi-
vali v sobah za 6 oseb (6 sob) ter v eni za 8. V domu smo se 
vsi počutili prijetno in sproščeno. Tudi manjša jedilnica je 
na počutje vseh delovala zelo toplo in domače. Hrana je bila 
zelo okusna. Šolo v naravi smo posvetili predvsem naravo-
slovnim, družboslovnim in športnim dejavnostim, ki se po 
vsebini navezujejo na učni načrt za 3. razred. 

Skupaj z vodjo doma g. Damjanom Volkarjem smo načr-
tovali dejavnosti, ki jih ponuja tudi okolica doma Čebelica. 
Želja je bila, da veliko dejavnosti poteka v naravi in k izvedbi 
večine predvidenih dejavnosti je pripomoglo tudi dokaj pri-
merno (oblačno, vendar ne mrzlo) vreme.  

V sredo, prvi dan, je po kosilu začelo deževati, zato smo 
izvedli dejavnosti, ki smo jih lahko imeli v notranjih prosto-
rih. Tako smo v sredo spoznavali živali, ki jih imajo v domu 
(želva, paličnjaki, kanarčki in ribice); po načrtu z lesenimi 
gradniki sestavljali vasi in se tako srečali z orientacijo; se 
igrali zabavne stare igre naših dedkov in babic. Plezanje smo 
prestavili na četrtek dopoldan, ko ni več deževalo. 

Otroci so se v bližnjem gozdu veliko naučili o preživetju v 
naravi in izkusili, kako zakuriti ogenj. Ravno tako so v gozdu 
uživali v naravoslovni igri Veverica, kjer so sodelovali v parih 
in uporabljali svoja čutila. Druga skupina je to počela v mra-
ku in se v dom vrnila s svetilkami, kar je bilo zelo čarobno. 
Zaradi oblačnega vremena smo namreč večerni sprehod in 
opazovanje neba nadomestili s potopisnim predavanjem o 
zanimivi, učencem še nepoznani, deželi Aljaski. Učenci so se 
preizkusili tudi v lokostrelstvu.  

Ostal nam je še petkov dopoldan. Znova smo izkoristili 
suho vreme in odšli v bližnji gozd, kjer smo v skupinski obli-
ki dela zgradili bivališča škratku Čatežu. V učilnici pa smo 
se učili o svetlobi in barvah. V prostem času so učenci brali 
knjige, se igrali družabne igre, reševali poučne naloge o šoli 
v naravi v skripti, risali in seveda pospravljali, saj se je ureje-
nost sob ocenjevala. 

S pisanjem razglednice smo domov poslali pozdravčke. 
Vsi zadovoljni, mogoče malce utrujeni, smo se v petek, 22. 
11. 2019, popoldan vrnili domov. Odziv učencev je bilo vpra-
šanje »Kdaj gremo spet v šolo v naravi?«

 » Tretješolci Osnovne šole Gorje z učiteljicami, Petro Lukan, 
Alenko Zupan in Marjano Ražen

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

Trgovine:

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

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

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

Vsem strankam in poslovnim  
partnerjem se zahvaljujemo za  

zaupanje ter vam želimo  
blagoslovljene božične  

praznike in srečno,  
zdravo novo leto  

2020!

Kolektiv Mesnega centra Luka
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ŠPORT, OGLASI

prevozi in ureditev pokojnikov ter  
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

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

POGREBNE STORITVE

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

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

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

in aranžmaje ter aranžiranje daril.

Spet je čas za veliko veselja. Privoščite si ga s praznično ponudbo vozil 
Volkswagen po čisto majčkenih cenah. S prihrankom do 4.500 EUR* in 
bonom staro za novo do 1.000 EUR**. Ponudba velja do 31. 12. 2019.
 
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil  
Volkswagen in na www.volkswagen.si.

Emisije CO2: 203−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,9−3,7 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba 
velja do 31. 12. 2019. Akcija ne velja za električna vozila. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede 
na model vozila in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV, do katerega je 
leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / operativnem leasingu pri družbi 
Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana ali kreditu pri družbi Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o., 
leasing in posredovanje in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno 
Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici 
Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri 
Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON19. Več na www.porscheleasing.si. 
**Višina bona je odvisna od modela vozila. Slike so simbolne.

Velika darila  
po čisto majčkenih cenah

VW_Oglas_Dealer_CMC11_137x198.indd   1 25/11/2019   10:48

Srečno  
2020!

BMW IBU SVETOVNI POKAL V BIATLONU 

22.—26. 1. 2020

BIATHLON-POKLJUKA.COM

PRODAJA VSTOPNIC: 
PETROL IN PETROL-TICKET.SI

BIATHLON-POKLJUKA.COM

PROGRAM:
21. 1.  TOREK  
 Uradni trening
22. 1.   SREDA  
 Uradni trening
23. 1. ČETRTEK 
14.15 Posamično moški  
24. 1. PETEK 
14.15 Posamično ženske 
25. 1. SOBOTA 
13.15 Mešane dvojice 6 km / 7,5 km 
15.00 Mešane štafete 2 x 7,5 km / 2 x 6 km 
26. 1. NEDELJA
12.15 Skupinski start moški
15.00 Skupinski start ženske 

oglas a5 blejske novice.indd   1 16/12/19   17:29
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE, OGLASI

• NOVOLETNI KONCERT GODBE GORJE
v soboto, 21. decembra ob 18. uri v telovadnici OŠ 
Gorje

• KOLEDOVANJE  v organizaciji TD Gorje, 
okrepčevalnice Smrekca in Ženskega pevskega 
zbora DU Bled 
v ponedeljek, 23. decembra ob 18. uri na vaškem trgu 
Zgornje Gorje

• TRADICIONALNI POHOD Z BAKLAMI
v četrtek, 26. decembra; zbor ob 18:30 za Gorjanskim 
domom; začetek pohoda ob 19. uri

• KOLEDOVANJE  v Podhomu z Ženskim pevskim 
zborom DU Bled pod vodstvom Metke Rutar Piber z 
gostoma basistom Borisom Ježem in baritonistom 
Antonom Čeferinom. Program bo povezoval Tomaž 
Bregant.
v petek, 27. decembra ob 17. uri pred gasilskim  
domom v Podhomu

• Dobrodelni koncert ZVEZDE NA SNEGU
v soboto, 11. januarja ob 19. uri v telovadnici OŠ Gorje

• PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji Knjižnice  
A. T. Linharta Radovljica
v torek, 21. januarja ob 17. uri v Gorjanskem domu 

• Nastop učenk in učencev petja, kitare, harmonike 
in klavirja Glasbene šole Muzičarna, pod  
mentorstvom Klemena Torkarja, Jerneja 
Gašperlina in Nejca Ušlakarja 
v nedeljo, 26. januarja ob 17. uri v Gorjanskem domu

Srečn
o

2020!

Kombinirana poraba goriva: 6,8 – 3,8 l/100 km. Emisije CO2: 168 – 100 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, Euro6d. Emisije NOx: 0,0214 - 0,0627g/km. 
Emisije trdnih delcev: 0,0004- 0,00092g/km. Št. delcev (x1011): 0,01 – 1,67. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
(1)Prihranek velja za omejeno količino vozil iz zaloge, za vozilo X-Trail TEKNA 1.7 dCi, 4X4 z vključeno kovinsko barvo.  (2) Prihranek velja za omejeno količino vozil iz zaloge, za vozilo Qashqai 1.3DIG 160 TEKNA SS. (3) Prihranek velja za 
omejeno količino vozil iz zaloge, za vozilo Micra 1.0 100 N-CONNECTA.  (4)Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen pri nakupu novega vozila Micra, Qashqai in X-Trail iz omejene količine vozil iz zaloge. (5)Brezplačno 7-letno jamstvo 
velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-Trail in Qashqai. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli 
se zgodi prej. Brezplačno 5 letno jamstva velja ob nakupu novega osebnega vozila Micra iz omejene količine vozil  iz zaloge. Obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” oz. za 160.000 
km, karkoli se zgodi prej. (6)Bon za avtomobilsko zavarovanje v vrednosti 300€ z DDV. Navedena ponudba velja izključno z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem za vozila iz zaloge. Akcija velja do 31.12.2019. Pooblaščeni uvoznik: 
Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si.

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES!
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

DO 5.000€ 
PRIHRANKA (1) DO 3.900€ 

PRIHRANKA (2) DO 2.900€ 
PRIHRANKA (3)

(4) (5) (6)

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04/58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04/53 53 450

Kombinirana poraba goriva: 6,8 – 3,8 l/100 km. Emisije CO2: 168 – 100 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, Euro6d. Emisije NOx: 0,0214 - 0,0627g/km. 
Emisije trdnih delcev: 0,0004- 0,00092g/km. Št. delcev (x1011): 0,01 – 1,67. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
(1)Prihranek velja za omejeno količino vozil iz zaloge, za vozilo X-Trail TEKNA 1.7 dCi, 4X4 z vključeno kovinsko barvo.  (2) Prihranek velja za omejeno količino vozil iz zaloge, za vozilo Qashqai 1.3DIG 160 TEKNA SS. (3) Prihranek velja za 
omejeno količino vozil iz zaloge, za vozilo Micra 1.0 100 N-CONNECTA.  (4)Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen pri nakupu novega vozila Micra, Qashqai in X-Trail iz omejene količine vozil iz zaloge. (5)Brezplačno 7-letno jamstvo 
velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-Trail in Qashqai. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli 
se zgodi prej. Brezplačno 5 letno jamstva velja ob nakupu novega osebnega vozila Micra iz omejene količine vozil  iz zaloge. Obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” oz. za 160.000 
km, karkoli se zgodi prej. (6)Bon za avtomobilsko zavarovanje v vrednosti 300€ z DDV. Navedena ponudba velja izključno z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem za vozila iz zaloge. Akcija velja do 31.12.2019. Pooblaščeni uvoznik: 
Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si.

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES!
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

DO 5.000€ 
PRIHRANKA (1) DO 3.900€ 

PRIHRANKA (2) DO 2.900€ 
PRIHRANKA (3)

(4) (5) (6)


