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GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

»Svet nam ponuja toliko stvari,
če le imamo oči, da vidimo,

srce, da ljubimo in
ušesa, da poslušamo.«

Lucy Maud Montgomery

Želimo prijazno, sočutno in optimizma polno leto 2021!
 

Župan
Občinske svetnice in svetniki

Občinska uprava
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke  
in Občani,

berete zadnji nagovor letošnje-
ga posebnega leta. Resnično upam 
in želim, da nam bo leto, ki prihaja, 
naklonjeno in da se bo stanje nor-
maliziralo. Vem, da bo prišel čas, 
ko bo epidemije konec in resnično 
si želim, da se bomo čim prej zne-
bili strahu pred bližino nepozna-

nega človeka. Želim, si, da bi se ponovno brezskrbno spon-
tano objemali, se bežno dotikali, videli in širili nasmehe.

Izrekam zahvale štabu civilne zaščite, prostovoljkam in 
prostovoljcem RK Gorje, Karitas Gorje, PGD Gorje, PGD 
Podhom in vsem prostovoljcem rediteljem, ki ste prispevali 
k večji varnosti naših občank in občanov pred trgovinama in 
pošto. Zahvala tudi vsem občankam in občanom, ki ste po-
magali sosedom. Zahvala občinski upravi, ki je suvereno in 
entuziastično pristopila k izvrševanju vseh ukrepov, ki jih 
je predpisovala vlada. Zahvala občinskemu inšpektoratu in 
redarstvu ter policistom Policijske postaje Bled. Veseli me, 
da imam tako dobro pripravljeno ekipo. 

Med prazniki bi želel, da se občanke in občani kljub do-
ločenim sprostitvam poslužite obiska narave in ste pazljivi 
na svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih, saj bomo le na ta 
način imeli zdrave in vesele praznike. Narava v naši občini 
nam daje skorajda neomejene možnosti sprehodov. Izkori-
stimo jih! Ker veselje rad delim z vsemi občankami in obča-
ni, je bilo letošnje leto kljub epidemiji eno težjih let v obstoju 
Občine Gorje, pa vendar investicijsko zelo uspešno zaklju-
čeno. Uspešnost minevajočega leta potrjujejo tudi iskrene 
zahvale občank in občanov z območij, kjer so v letošnjem 
letu potekale in bile zaključene investicije. To potrjuje našo 
pravo pot. 

Načrti, ki se odražajo v proračunu za prihodnje leto, pa 
so na najvišji možni ravni. Se že vnaprej veselim izvedb in-
vesticij in prispevka k razvoju Občine Gorje, ki jo imam sku-
paj z vami, Gorjanke in Gorjanci, zelo RAD. 

V novo leto bomo stopili z novimi izkušnjami in  
neprecenljivim spoznanjem, 

kaj je življenje.
Situacija v letu 2020 nam je zbistrila misli  

in nalila čistega vina.
Iskrenost, prijaznost in čut do sočloveka so vrednote, 

ki so se postavile na vrh prioritetne lestvice.
V novem letu vam želim zdravje,  

strpnost in optimizem!
 » Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana 
Purkart;  Člani uredniškega odbora: Marjan Zupan, Tina Kosi, 
Valentina Žemva, Mojca Pečar. Lektoriranje: Mateja Erman 
Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nak-
ladi 1.230 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 28. januarja, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 20. januarja.

Laze z novo podobo
Navkljub prvemu snegu in nevšečnostim, ki so poveza-

ne z zimsko službo ter dostopnostjo za prebivalce v bližini 
gradbišča, je izvajalcu rekonstrukcije dela ceste na Lazah 
uspelo položiti grobi asfalt v skupni dolžini približno 400 m. 
Urejeno je odvodnjavanje, zgrajeni so ponikovalni jaški in 
nameščena varovalna ograja. Dela se bodo nadaljevala, čim 
bodo vremenske razmere to dopuščale, saj bo na zadnjem, 
60-metrskem odseku potrebno zagotoviti preglednost ovin-
ka in ga razširiti. To pomeni, da bo treba zgraditi podporni 
zid pod stanovanjsko hišo Zgornje Laze 21 ter zaradi utrdi-
tve cestišča na brežini izvesti pilotiranje z jeklenimi profili. 
Prebivalcem se zahvaljujemo za potrpežljivost in sodelo-
vanje, vsem občanom pa sporočamo, da ta odsek še vedno 
predstavlja gradbišče. 

 » Drago Bregant, Občina Gorje
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AKTUALNO

Adventno-božični čas v Poglejski cerkvi
Potem ko je Turistično društvo Gorje v letošnjem letu po 

vseh predhodno pridobljenih  soglasjih uredilo nov dostop 
do Poglejske cerkve, skalnega spodmola nad vasjo Poljšica, 
smo si močno želeli, da privlačen jamski in objamski prostor 
postane kraj dogajanja. Resnici na ljubo smo se v TD Gorje 
gradnje nove poti do jame, ki vključuje atraktivne galeri-
je, lotili prav v želji in nameri, da prostor Poglejske cerkve 
postane osrednji prireditveni in kulturni prostor Gorij na 
prostem. Žal nam okoliščine v letu korone niso dopuščale 
dogajanj in prireditev, zdaj, ob koncu leta, pa smo se ob veli-
ki vnemi in prizadevnosti Kulturnega društva Gorje skupaj 
odločili, da gremo v sicer zahteven projekt, za katerega pa 
ves čas verjamemo, da kraju prinaša nekaj prazničnega raz-
položenja.

Prizadevne in domiselne članice Kulturnega društva 
Gorje so z idejami zasnovale adventno  in božično dogajanje, 
ki je nedvomno vredno ogleda, tako od blizu kot od daleč. 

Pravzaprav se je predstava začela že na prvo adventno 
nedeljo, ko je »zasvetila« prva adventna sveča v jami. Gre za 
silhueto sveče, v bistvu zgolj za zelo povečano maketo, ki se 
prižge zvečer v zasenčenem soju reflektorja, ki sveti na škr-
latno blago, kar predstavlja telo sveče. Dejansko se od daleč 
vidi, kot bi v jami svetile velikanske sveče. Makete so obeše-
ne v jamski strop in segajo od stropa na zunanjem robu jame 
skoraj do tal, v resnici merijo skoraj štiri metre v višino in 
dober meter in pol v širino, vidijo se že od daleč, tako podne-
vi kot ponoči. Vzporedno z obešanjem sveč, kar je izključno 
domena moškega spola, pa so se dekleta odločile in pričele z 
izdelavo, natančneje barvanjem likov, ki sestavljajo jaslice. 

Posebej velja poudariti in izpostaviti, da se je ob sku-
pnem projektu Turističnega društva  Gorje in Kulturnega 
društva Gorje odzvalo veliko posameznikov, ki so se tako 

ali drugače  vključili v projekt, ki je kar zahteven tako po fi-
nančni kot organizacijski plati. Liki v jaslicah, ki jih je preko 
60, bodo na prostem, potrebno jih je bilo vsaj do neke mere 
zaščititi pred vlago. Teren, kjer bodo figure nameščene, pa je 
skalna strmina, kar bo nedvomno povzročilo  nekoliko težav 
s pričvrstitvijo in umestitvijo, a tu lahko računamo na inova-
tivnost vzdrževalca  Francija iz TD.

Projekta božičnih jaslic v atraktivni jami nismo zasnova-
li zgolj za letošnji božič, verjamemo, da bo ideja živela na-
prej, zato truda, ki je bil vložen, ne gre obžalovati, velja pa 
pohvaliti   vse, ki so kakor koli sodelovali, še posebej pa velja 
pohvaliti in se zahvaliti vsem prizadevnim dekletom in že-
nam, ki so se ob svojih družinskih zgodbah pripravljene raz-
dajati za skupno  dobro in lepo! Trud velja ceniti še toliko 
bolj, ker je vse nastajalo v času, ko ni dopuščeno  druženje, 
delo pa poteka pod maskami! 

Pri projektu so sodelovali člani TD in KD Gorje ter pro-
stovoljci:

Bernarda Poklukar Novak, Simona Bergant, Špela Tor-
kar, Tomaž Bregant, Janez Poklukar, Gabrijela Tomaževič, 
Anamarija Poklukar, Ana Tišler, Sabina Pretnar, Sara Roz-
man, Tomaž Torkar, Franc Koren, Urban Bregant, Matija in 
Grega Černe, JIB Design Jože Pintar, Sebastjan Slivnik, žu-
pnik Matej Pavlič, Anton Poklukar, Franci Peterman, Lenart 
Papler, Primož Poklukar, Thomas in Jure Černe, Primož Pe-
terman.

Vsem iskrena hvala za prosti čas in voljo.
Turistično društvo Gorje vošči vsem ljudem dobre 

volje lepe in mirne božične praznike in vse dobro v letu 
2021.

Še posebej toplo voščimo vsem starejšim, stanoval-
cem, ki bivajo v domovih za starejše, ki jih v teh kriznih 
časih lahko obiskujemo mnogo manj, kot bi si želeli!

Janez Poklukar, predsednik TD Gorje
 » Tomaž Bregant, foto: Tomaž Bregant in Miro Zalokar
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AKTUALNO

Biatlonsko svetovno prvenstvo z omejenim številom gledalcev
Organizacijski odbor Pokljuka je v sodelovanju s 

pristojnimi državnimi institucijami sprejel odločitev, 
da si bo IBU-svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 Po-
kljuka lahko v živo na prizorišču ogledalo omejeno šte-
vilo obiskovalcev.  

Pokljuka je 9. septembra 2018 na kongresu Mednarodne 
biatlonske zveze v Poreču uradno postala gostiteljica IBU-
-svetovnega prvenstva v biatlonu 2021. Osnovni cilj prido-
bitve svetovnega prvenstva je bil postaviti Pokljuko na nove 
organizacijske in infrastrukturne temelje, na podlagi kate-
rih bo lahko najmanj do leta 2030, v skladu z razvijajočimi se 
trendi popularnosti biatlona, gostila tekme na najvišjem ni-
voju. Prav tako je bil cilj promocija Pokljuke, gostiteljev pr-
venstva Bleda in Bohinja ter Slovenije v mednarodnem pro-
storu, zaradi česar so bili oblikovani turistični produkti, ki 
bi na Pokljuko in okolico pripeljali več turistov. Nenazadnje 
pa med cilje spada tudi popularizacija biatlona kot športa, z 
željo po odličnih nastopih domačih tekmovalcev.

Delo in priprave na svetovno prvenstvo so potekale ne-
moteno. V januarju 2020 je bil uspešno izveden test, in si-
cer tekmovanje za BMW IBU-svetovni pokal v biatlonu. Čez 
poletje so bili opravljeni tudi vsi pomembni infrastrukturni 
posegi na Rudnem polju (ureditev tekaških prog, gozdne-
ga roba, sanacija akumulacijskega jezera, ureditev ceste in 
obračališč). V sredini septembra je bil pripravljen elabo-
rat izvedbe prvenstva, ki je predvideval obisk do približno 
12.000 obiskovalcev na dan, pripravljene vse infrastruktur-
ne rešitve in izbrani vsi izvajalci. V vsem tem času je bilo ve-
liko pozornosti namenjene tudi promocijskim aktivnostim. 
Izvedeni sta bili dve zelo uspešni mednarodni promocijski 
akciji – Biathlon Tour Mobil in Pokljuška hiša na svetovnem 

Koordinacija županov Zgornje Gorenjske
Redne mesečne koordinacije županov Zgornje Gorenj-

ske potekajo preko spletnih orodij nemoteno tudi v času 
epidemije. Od letošnjega julija Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske vodi Eva Štravs Podlogar, ki je zamenjala Marka 
Toplaka, ki je RAGOR vodil od leta 2019, dokler ni nastopil 
funkcije direktorja Splošne bolnišnice Jesenice. Občina 
Gorje se Marku Toplaku zahvaljuje za delovanje v RAGOR-
-ju, obema pa želi uspešno delo in dobro sodelovanje z obči-
nami tudi v prihodnje.  

Pobuda za decembrsko temo pogovora na koordinaciji je 
bil dopis občinam s strani Ekogorja o spremembi cene stori-
tev obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Nove cene naj 
bi stopile v  veljavo s 1. januarjem prihodnje leto. Direktor 
Ekogorja je v uvodu poudaril, da je trenutno stanje za pod-

 Zatrnik obratuje
Smučišče Zatrnik je konec tedna pognalo tri vlečni-

ce, in sicer Zajček, Medo in Bambi, namenjene otrokom 
in smučarjem začetnikom. Na voljo je sankaška proga, 
na svoj račun pa bodo prišli tudi tekači na smučeh – za-
nje obratuje dva kilometra dolga proga, ki je namenjena 
tudi odraslim. Ob smučanju, sankanju in teku na smučeh 
je treba upoštevati vsa veljavna pravila za preprečeva-
nje širjenja epidemije. TD Gorje bo ob odprtju smučišča 

jetje Ekogor stroškovno nesprejemljivo. Stroški upravljanja 
se povečujejo, tonaža za predelavo pa se je v zadnjih letih 
zelo zmanjšala. Želijo si, da bi se večina občin odločila za 
dolgoročno sodelovanje z jasno dorečenimi pogoji.

Predsedujoči župan Ciril Globočnik je poudaril, da je rok 
za potrditev povišane cene absolutno prekratek. Po razpra-
vi, v kateri so sodelovali vsi župani in direktor Ekogorja, so 
se dogovorili, da Ekogor pripravi nov predlog, ki bo upošte-
val postopno uvajanje višjih cen, in sicer od 1. aprila priho-
dnje leto naprej. 

Direktorica RAGOR-ja je županom na kratko predstavila 
nekaj skupnih projektov, ki se s koncem leta uspešno zaklju-
čujejo. 

 » Občina Gorje, RAGOR

prvenstvu v biatlonu v italijanski Anterselvi. Že v oktobru 
2019 so bile organizirane tudi delavnice za tour operaterje. 
Na podlagi teh uspešnih akcij so predvsem tujci izkazali ve-
lik interes za obisk in ogled svetovnega prvenstva na Poklju-
ki, kar se je kazalo po prodanih vstopnicah in rezervacijah 
namestitev na Bledu, Bohinju in v okolici.

OO Pokljuka je glede na trenutno zdravstveno situacijo 
in razvoj dogodkov v svetu čakal z odločitvijo glede načina 
izvedbe prvenstva. Prilagojen je bil osnovni načrt, pripra-
vljeni so bili različni scenariji in finančni načrti prireditve. 
Ker pa sta do prvenstva le še slaba dva meseca, je organiza-
tor odločitev sprejel danes in si s tem zagotovil dovolj časa 
za učinkovito pripravo in varno izvedbo prvenstva. Koordi-
nacijska skupina OO Pokljuka je tako sprejela odločitev, da 
glede na trenutno situacijo priprave potekajo po prilagoje-
nem scenariju izvedbe, ki predvideva do največ 500 dnevnih 
obiskovalcev. Pri tem bodo upoštevana vsa priporočila in 
smernice IBU ter navodila NIJZ, s katerimi je organizator 
ves čas v stiku.

Organizator bo spremljal stanje epidemiološke slike v 
Sloveniji in bo po potrebi prilagajal število obiskovalcev. 
Sprotno bo omejeval ali dodatno sproščal prodajo dnevnih 
vstopnic glede na dovoljeno in možno končno število obi-
skovalcev. Vsem tistim, ki so vstopnice že kupili in jim ogled 
ne bo omogočen, bo povrnjena celotna kupnina.

Predvideno nadaljevanje prodaje vstopnic bo steklo po 
novem letu. Vstopnice bodo na voljo preko sistema Eventim 
in Petrol Tickets. 

O nadaljnjih odločitvah bo organizator javnost redno ob-
veščal preko množičnih medijev in digitalnih kanalov.

 » OO Pokljuka

Zatrnik v času božično-novoletnih praznikov otrokom iz  
Gorij do 11. leta starosti pokrilo nakup poldnevnih smu-
čarskih vozovnic. Vsi zainteresirani starši lahko bon za 
nakup vstopnice prevzamejo vsak delavnik od 23. 12. do 
29. 12. od 8h do 10h v turistični pisarni v Zg. Gorjah (tel.: 
051 621 511). 

 » RTC Zatrnik in TD Gorje
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AKTUALNO, DOGAJANJA

Z upanjem naprej!
V Domu dr. Janka Benedika Rado-

vljica so tudi v letu, ki ga je zaznamova-
la epidemija, izpolnili večino zastavlje-
nih načrtov. Cilji ostajajo visoki tudi 
za prihajajoče leto, v katerem ostajajo 
osredotočeni na zagotavljanje visoke 
kakovosti storitev in širjenje dejavno-
sti v okolje, načrtujejo pa tudi obnovo 
še zadnjih dveh oddelkov in povečanje 
parkirišč. Dom dr. Janka Benedika, 
eden najsodobnejših v regiji in državi, 
je tudi v letošnje leto stopil s smelimi 
načrti za nadaljnji razvoj: načrtovali so, 
da bodo v procese in pristope vpeljali 
standard vodenja kakovosti ISO 9001, 
izpeljali projekt Demenci prijazna toč-
ka in sledili primerom dobre prakse na 
področju digitalizacije celotnega po-
slovanja. Vse to jim je v veliki meri tudi 
uspelo, končno izvedbo načrtovanega 
pa jim je preprečil izbruh epidemije, ki 
je delo in energijo usmerila v povsem 
druge smeri. 

Tako dokončanje lani zastavljenih 
načrtov ostaja vodilo za delo v priha-
jajočem letu, za katerega v Domu dr. 
Janka Benedika verjamejo, da nam bo 
vendarle v veliki meri prineslo vrnitev 
življenja in dela v običajne tirnice. Kot 
pravi direktor doma Alen Gril, med ci-
lji tako ostaja tudi vzpostavitev medge-
neracijskega centra na Bledu, prvotno 
načrtovana prav za letošnjo jesen. In 
če je bilo zadnje obdobje v znamenju 
novosti na vsebinskem področju, je 
za prihodnje leto načrtovan tudi eden 
zadnjih večjih projektov na področju 
prenove doma. Načrtujejo namreč, da 
bodo temeljito posodobili še zadnja 
dva oddelka v drugem in tretjem nad-
stropju, ki še nista bila vključena v pro-

jekt prenove v zadnjih nekaj letih. Ena 
od pomembnih investicij, ki se je bodo 
prav tako lotili v letu 2021, pa je uredi-
tev dodatnih možnosti za parkiranje; 
načrtujejo, da bodo v sklopu domskih 
površin lahko zagotovili dodatnih 
dvajset parkirnih mest. Seveda ena od 
najpomembnejših prioritet Doma dr. 
Janka Benedika ostaja širjenje dejav-
nosti v lokalno okolje. 

Kot poudarja direktor Gril, na tem 
področju delajo v skladu s politiko dr-
žave in usmeritvami stroke, ki gre v za-
dnjem obdobju v smer tako imenovane 
deinstitucionalizacije. »To pomeni, 
da želimo starejšim omogočiti, da čim 
dlje ostanejo doma, v svojem lokalnem 
okolju, mi pa jim pri tem pomagamo. 
Mreža socialne oskrbe se bo tako v pri-
hodnje zagotovo širila. Potrebe po teh 
storitvah so namreč velike. Tudi zato, 
ker so čakalne vrste za sprejem v dom 

zares dolge. In če za čas, ko starostnik 
čaka na sprejem v dom, lahko zagotovi-
mo izvajanje pomoči na domu in soci-
alni servis, ki se že zdaj povečuje s tren-
dom okoli deset odstotkov letno, lahko 
v tem obdobju tako starostniku kot 
njegovi družini zelo olajšamo življenje. 
Naš interes in načrt je zato dejavnost 
širiti tako vsebinsko kot po obsegu. Za 
to pa moramo seveda zagotoviti tako 
kadrovske kot organizacijske kapaci-
tete.« 

Ena od pomembnih novosti, ki jo 
načrtujejo za prihodnje leto, je tudi 
določitev ključne osebe za vsakega 
stanovalca. Življenje v domu bodo po 
končani epidemiji in ponovnem odpr-
tju domske kavarne popestrili z izde-
lavo zanimive ponudbe sladic in napit-
kov. Dom dr. Janka Benedika bo svojo 
dejavnost vsekakor tudi v prihodnjem 
obdobju izvajal in širil na področju 
vseh treh občin, kjer deluje – v Rado-
vljici, Gorjah in na Bledu, kjer se v za-
dnjem obdobju intenzivno dogovarjajo 
tudi za širjenje obsega storitev, eden 
od poudarkov pa bo tudi širjenje vse-
bine izvajanja socialnih storitev dnev-
nega varstva v samem domu. Za namen 
širjenja vsebine programov socialne 
oskrbe načrtujejo pridobitev nepovra-
tnih sredstev tako s strani Evropske 
unije kot države, kar bodo izvedli s pri-
javami na projekte in razpise.

Za strokovno in predano delo se 
zahvaljujem vodji zdravstvene nege 
Alenki Trbovc. V situaciji kot je letos, 
je vodenje področja zdravstvene velik 
izziv, ki ga Alenka s celotno negovalno 
ekipo obvladuje odlično.

 » Dom dr. Janka Benedika

Pozitivni učinki čebeljih pridelkov in izdelkov
Čebele nas spremljajo že tisočletja. 

Med so izredno cenili že v pradavnini. 
Uporabljali so ga kot sladilo, živilo, le-
potilno sredstvo in zdravilo. Kleopatra 
je dobro poznala skrivnosti negovanja 
in razvajanja z medom, saj ga je cenila 
kot eliksir življenja. Za naše prednike 
je bil med edino sladilo, vosek pa je bil 
nepogrešljiv vir svetlobe. Kako lepa 
simbolika, ki razkriva, kako pomemb-
ne so čebele za človeštvo. Danes pa se 
vedno bolj zavedamo širšega pomena 
čebel in znamenitega reka, ki pravi, da 
brez čebel ne bo življenja. 

Slovenci smo čebelarski narod, 
ponosni na dolgoletno čebelarsko tra-
dicijo. Še toliko bolj pa smo ponosni 
na bogat izbor pristnih čebeljih pri-
delkov in izdelkov, ki jih lahko ponu-

dimo. Naravne danosti naše čudovite 
dežele omogočajo pridelavo različnih 
vrst medu.  Predstavljamo vam tipič-
ne vrste slovenskega medu in njihove 
značilnosti. Ločimo jih po barvi, vonju, 
okusu, aromi. Okusite pestrost sloven-
skih medov in poiščite sebi najljubše-
ga.  
- Akacijev med je milega okusa, 

svetle barve in nežnega vonja.
- Lipov med je svetlo rumene do 

svetlo jantarne barve z zelenim 
odtenkom, diši prijetno po svežini, 
mentolu in lipovem cvetju.

- Cvetlični med ima vonj in aromo 
cvetlic, iz katerih izhaja.

- Kostanjev med  je grenkega okusa 
in vsebuje veliko rudninskih snovi.

- Smrekov med je rdečerjave barve, 
z vonjem in aromo po sirupu iz 
smrekovih vršičkov, smoli in lubju 
iglavcev.

- Hojev med je pogosto temno 
sivorjave barve z zelenim odsevom 
in aromo po mleku v prahu, smoli.

- Gozdni med je mešanica različnih 
vrst mane, je od svetle do temno 
rjave barve, z rdečim ali zelenim 
odtenkom. Vsebuje veliko rudnin-
skih snovi.
Med je čebelji pridelek, ki ga če-

bele največ pridelajo in se tudi najbolj 
pogosto uporablja. Vsebuje veliko zelo 
pomembnih sestavin, ki so pomembne 
za delovanje organizma. 



Gorjanc

6

DOGAJANJA

Sv. Barbara v Pokljuški soteski

Ker letos mineva 90 let, odkar so v 
steni pred tesnijo v Pokljuški soteski 
zgradili galerije kraljeviča Andreja, je 
bil čas, da se kipec sv. Barbare vrne na 
del pečine med galerijami. Ideja  je bila 
živa še za časa župnika Branka, ki je 
prišel do izvirnika kipca, namero pa je 
prekrižala  njegova premestitev v dru-
go faro, žal se je začasno zopet izgubila 
sled za izvirnim kipcem. S  sedanjim 
župnikom g. Matejem sva bila trdno 
odločena, da kipec ob slovesnosti ume-
stimo  nazaj v galerije, a se žal ni izšlo. 
Kljub želji in prizadevanju g. Mateja 
Pavliča, da izvirni kipec najde, mu to 
še ni uspelo. Ob  trdni volji, da kipec to-
krat zares umestimo nazaj v steno  do 
godu svetnice, ki praznuje 4. decembra, 
je bila motivacija dovolj velika. Župnik 
Matej je uspel najti livarskega mojstra, 
ki je bil kipec pripravljen izdelati, zato 
v TD Gorje nismo prav  nič pomišljali. 
Od naročila do dobave je preteklo manj 
kot teden dni in še isti dan, ko je Pošta  

Priporočilo priznane romunske 
nutricionistke, čebelarke in poznaval-
ke čebeljih pridelkov in izdelkov v te-
rapevtske namene ge. Aline Varadi je, 
da če želimo okrepiti imunski sistem, 
moramo posegati po čebeljih pridel-
kih. Zato ne gre zanemariti tudi drugih 
čebeljih pridelkov, kot so: cvetni prah, 
propolis, matični mleček. Njeno mne-
nje je, da je pomembno dnevno uživa-
nje medu, cvetnega prahu, matičnega 
mlečka, propolisa, saj vsebujejo vse, 
kar potrebuje človeško telo za uravno-
teženo delovanje.

Cvetni prah vsebuje idealno raz-
merje sestavin, ki jih potrebuje člove-
ško telo za ohranjanje in izboljšanje 
zdravja. Vsebuje selen in cink, ki sta 

ključni sestavini za pravilno delovanje 
imunskega sistema. Cink je pomem-
ben za razvoj in pravilno delovanje 
celic, selen pa pomaga organizmu pri 
obnavljanju celic. 

Matični mleček vliva telesu moč, 
ohranja zdravje in krepi imunski sis-
tem. Deluje protivnetno in pomaga v 
boju proti raku.

Propolis je uspešen v boju proti 
bakterijam in virusom, pa tudi glivi-
cam. Na trgu dobite nov izdelek – ne-
govalno razpršilo s propolisom BeeCa-
re, ki je namenjeno za čiščenje, nego in 
zaščito rok.

Čebelji pridelki imajo lastnost, da 
organizmu dajo tisto, česar mu pri-
manjkuje in so zato pomembni pri 

vzpostavljanju ravnovesja. Posnetek 
predavanja Aline Veradi najdete na 
povezavi: https://www.youtube.com/
watch?v=fDgcSPfgtAk

Čebelji pridelki vsebujejo pestro 
paleto hranljivih snovi, ki jih telo po-
trebuje za uravnoteženo delovanje in 
jih ne najdemo v nobenem drugem ži-
vilu v tako skoncentrirani, kompleksni 
obliki. 

Krepimo svojo odpornost, vzpo-
stavimo ravnovesje v organizmu, 
poskrbimo za zadostni vnos antio-
ksidantov in bodimo uspešni v boju 
proti mikrobom z uživanjem čebe-
ljih pridelkov in izdelkov sloven-
skih čebelarjev.

 » Čebelarska zveza Slovenije

Slovenije kipec dostavila, je sv. Barba-
ra že romala na svoje mesto v pečino 
nad galerije. S   sodelavcem Francijem 
sva našla v steni dovolj ravno mesto na 
primerni višini in ga dobro   pričvrsti-
la. Bronasti kipec sv. Barbare, ki ga je 
izdelal livar Hedl iz Griž, meri v višino 
43 cm, ker je povsem nov, je trenutno 
še zelo svetel, sčasoma bo potemnel. 
Od torka, ko smo ga prinesli, pa do pet-
ka je bil kipec »na uvajanju«, v petek, 
4. decembra, na god zavetnice, pa ga je 
župnik Matej blagoslovil v želji, da va-
ruje vse, ki se sprehodijo skozi sotesko. 
Skrbno je  izbral besede ob blagoslovu, 
poudaril je pomembnost temeljev – 
tudi, ko zidamo hišo. 

Zgodba o sveti Barbari nam govori, 
da je bila hči bogatega trgovca iz Niko-
medije. Oče jo je pred hudobijo sveta 
hotel obvarovati tako, da jo je zaprl v 
stolp z dvema linama, kjer je bila  izo-
lirana od zunanjega sveta. Zaprta pred 
svetom je kljub temu našla pot v kr-

ščanstvo. Ker se  ni želela spreobrniti, 
jo je dal strahovito mučiti, menda naj 
bi si celo izprosil, da ji na koncu  krvave 
zgodbe sam odseka glavo, za kar ga je za 
kazen na mestu pokončala strela.

Sv. Barbara je zaščitnica rudarjev, 
pa tudi zidarjev, arhitektov, livarjev, 
topničarjev … Na  Pokljuki je bilo vča-
sih živo rudarstvo, zato ni čudno, da 
so kip svetnice umestili na del poti, ki  
vodi proti Pokljuki, kamor so odhaja-
li številni kopači rude, oglarji, sekači. 
Skozi sotesko  poteka tudi slovenska 
geološka pot.

Prav na Barbarin god sem imel čast 
biti tudi gost v Jutranjem krogu na 
Osnovni šoli Gorje. Otrokom sem na 
kratko pojasnil pomen godu, kot smo 
ga poznali nekoč, obenem pa tudi  oko-
liščine z umestitvijo in pomenom sv. 
Barbare, ki je tako kot še mnogo drugih 
svetnikov pomemben dejavnik sloven-
skega kulturnega izročila.

 » Tomaž Bregant, TD Gorje
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Ukrepi v drugem valu COVID-19
Država ni naredila popravnega iz-

pita iz spomladanskega prvega vala 
epidemije covida-19. Obrtniki in pod-
jetniki, predvsem tisti, ki opravljajo 
storitvene dejavnosti (gostinci, frizerji 
in kozmetiki ...) in so s 17. 10. 2020 mo-
rali zapreti svoje lokale, so ponovno v 
dilemi, kaj storiti z zaposlenimi. Ena 
od možnosti je odpoved pogodbe o za-
poslitvi in izplačilo odpravnine, druga 
čakanje na delo doma. Pri prvi možno-
sti delodajalci večinoma nimajo dovolj 
denarja za pokrivanje fiksnih stroškov 
in izplačila plač ter odpravnin, pri dru-
gi možnosti pa je delodajalec na primer 
za zaposlenega z minimalno plačo vsak 
mesec najprej v celoti zalagal strošek 
nadomestila plač ter pokrival strošek 
nadomestila plač v višini cca. 340,00 
EUR na zaposlenega, to je razliko do 
celotnega nadomestila ter prispevke 
delodajalca. Vračila nadomestila plač 
s strani države trajajo predolgo, tudi 3 
mesece in več. Tako so delodajalci v za-
čaranem krogu, če nimajo sredstev za 
izplačilo nadomestil plač in drugih da-
jatev, so neplačniki in niso opravičeni 
do povračila. 

V petek, 27. 11. 2020, je bil v Ur. l. RS, 
št.: 175/2020 objavljen nov interventni 
zakon ZIUPDVE oziroma PKP6. Ve-
ljati je začel naslednji dan po objavi. 
V PKP6 je pozitivna sprememba ta, 
da bo pri izplačilu plač za november 
2020 država krila celotno nadomestilo 
plač (bruto I), ki je navzgor omejena 
do povprečne mesečne plače v RS, ne 
pa prispevkov delodajalca. Pomembna 
novost v zadnjem interventnem zako-
nu, ki velja tudi za manjše delodajal-
ce, je ta, da so pod določenimi pogoji 
upravičeni do pomoči v obliki delnega 
povračila nekritih fiksnih stroškov za 
obdobje oktober–december 2020.

Pozitivna novica direktorja ZRSZ 
OE Kranj, gospoda Draga Perca, da je 
priliv in odliv brezposelnih na zavodu 
dokaj izravnan, je bila podana na četrt-
kovem sestanku podpornega okolja. 

Vsa pojasnila, odlogi in nekateri 
obrazci so za vse obrtnike in podje-
tnike v času epidemije brezplačno do-
stopni na spletni strani Obrtno-pod-
jetniške zbornice Slovenije in sicer na 
spletnem naslovu https://www.ozs.si/
koronavirus-info. 

Obrtno-podjetniška zbornica je v 
času epidemije odigrala zelo pomemb-
no vlogo. Je eden glavnih pogajalcev z 
vlado, posreduje ji predloge za izbolj-
šanje ukrepov, ker ima skupaj z 62 ob-
močnimi zbornicami direkten kontakt 
z obrtniki in podjetniki. Delovanje ce-
lotnega obrtno-podjetniškega sistema 
je v času epidemije pokazalo zbornico 
kot pomembno inštitucijo, na eni stra-
ni kot sogovornika vlade in na drugi 
strani kot sindikat obrtnikov in podje-
tnikov. OZS kot aparat z vsemi pravni-
mi in davčnimi svetovalci, pogajalci in 
strokovnimi sekcijami pojasnjuje vse 
nejasnosti v zvezi z boleznijo covid-19. 
Pojasnil se poslužujejo tudi druge or-
ganizacije podpornega okolja. Glede 
na vsa zavzemanja tudi za obrtnike 
in podjetnike, ki še niso člani obrtne 
zbornice, pričakujemo njihovo podpo-
ro z včlanitvijo. 

V začetku novembra 2020 je Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo na pobudo OZS objavilo razpis za 
brezplačne maske tudi za manjše de-
lodajalce, ki niso izpolnjevali pogojev 
za razpis Slovenskega podjetniškega 
sklada in bili upravičeni do povračila 
sredstev za nakup zaščitne opreme co-
vid-19. Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Radovljica (OOZ Radovljica) 

je med 16. in 30. 11. 2020 brezplačno 
760 poslovnim subjektom razdelila 
114.000 mask. Na območju OOZ Ra-
dovljica (občine Bled, Bohinj, Gorje 
in Radovljica) je bilo zanimanje za za-
ščitne maske več kot enkrat večje od 
razpoložljivosti prejetih mask. Razpis 
naj bi bil odprt do 15. 11. 2020, pa je bil 
zaradi prevelikega navala predčasno 
zaprt že 11. 11. 2020. 

Maske se tretirajo kot državna po-
moč in jih je treba v poslovne knjige 
tudi ustrezno evidentirati. Maske se 
ne prištevajo k prihodkom, ki štejejo 
za primerjavo upada prihodkov v 2020 
v primerjavi z letom 2019. V izkazu 
poslovnega izida se ne pripoznajo pod 
AOP 110, ampak kot drugi prihodki, ki 
so povezani s poslovnimi učinki v AOP 
124. Njihova računovodska obravnava 
je povsem enaka kot pri npr. temelj-
nem dohodku. Pri upravičenosti do 
mask ni pogoj, da mora podjetnik izka-
zati zmanjšanje prihodkov. Maske tudi 
niso darilo in zaradi tega prevzemniku 
mask ni treba plačati davka na dari-
la. Vrednost paketa znaša 26 EUR/50 
kom mask, nam je sporočilo Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo .

OOZ Radovljica skupaj z OZS stre-
mimo k čim hitrejšemu odpiranju de-
javnosti ter pripravi novih predlogov 
za PKP7. Posledica prepovedi opra-
vljanja dejavnosti je predvsem delo na 
črno, predvsem pri osebnih storitvah, 
ki bi jih z ustreznimi navodili NIJZ 
najbrž v zmanjšanem obsegu še vedno 
lahko opravljali. 

Pa vseeno ostanimo optimistični 
pri vstopu v novo leto. V letu 2021 si 
želimo predvsem leto brez korone. 

 » Petra Ambrožič,  
Območno obrtna zbornica Radovljica 

Delo Društva upokojencev Gorje zaradi epidemije okrnjeno
Leto, ki mineva, nas je hudo prese-

netilo, tako naše društvo kot Slovenijo 
in z njo ves svet. Virus korone je velika 
zgaga, a človek se bori, da ga premaga.

Na zboru članov smo si tik pred 
epidemijo zadali tako smele načrte. 
Virus nas je prizemljil in tako dokazal, 
da nihče ni nezmotljiv. Druženje, tista 
osnova v našem delovanju, je posta-
lo prepovedano. Le nekaj pohodov in 
kolesarskih izletov, delček balinanja 
in nato konec. Tudi obiske jubilantov 
smo opravili pred vhodnimi vrati. 

Delo je bilo okrnjeno tudi v projek-
tu Starejši za starejše. Ko se je sprostila 
karantena po prvem valu okužb, smo v 

društvu pohiteli z obiski in izpolnjeva-
njem vprašalnikov. Po ponovni karan-
teni smo se dogovorili, da bodo prosto-
voljke po telefonu poklicale starejše, 
tiste, ki so osamljeni in si pogovora 
zelo želijo. Ponudili smo jim pomoč pri 
dostavi hrane in ostalih opravilih, ki jih 
sami ne morejo opraviti. Hrano smo 
jim po predhodnem telefonskem do-
govoru prinesli pred vrata, v stanova-
nje prostovoljke niso vstopale. Držali 
smo se vseh higienskih standardov, da 
ne bi prišlo do okužb. V sodelovanju z 
RK smo zbirali artikle, ki so jih donirali 
občani. Zbrali smo zajetno količino le-
-teh, dostavili smo jih v Splošno bolni-

šnico Jesenice in v Dom dr. J. Benedika 
v Radovljico. V mesecu septembru smo 
starejše obiskali v Domu dr. J. Benedi-
ka v Radovljici. Veseli smo, da smo ta 
obisk opravili pred ponovno karante-
no. 

Društvo upokojencev Gorje se je 
spomnilo tudi zaposlenih v blejskem 
zdravstvenem domu. 

Kako pregnati osamljenost, dolg-
čas? Preseliti se je bilo potrebno na 
splet, ki pa zajame le manjši del sta-
rejših ljudi, pomagali smo si s telefoni, 
manjšina pa ni vešča niti tega. Tako je 
vsak posameznik v največji meri sam 
moral poskrbeti za čim lepše preži-
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Ustvarjalni podjetnik
Tudi letos je Razvojna agencija 

Zgornje Gorenjske na območju občin 
Gorje, Kranjska Gora in Jesenice iz-
vajala projekt Ustvarjalni podjetnik. 
Pridružilo se nam je preko 30 različnih 
ustvarjalcev, ki se ukvarjajo s slika-
njem, izdelovanjem nakita, šivanjem, 
pletenjem, oblikovanjem z glino, izde-
lavo lesenih izdelkov, brušenjem stekla 
in še bi lahko naštevali.

Nekaterim smo pomagali pri ure-
ditvi ustreznega statusa za prodajo, 
drugi so se nam pridružili na različnih 
delavnicah. 19 ustvarjalcev se je vklju-
čilo v pripravljen promocijski katalog, 
9 pa se jih je opogumilo in svoje izdel-
ke prodajalo na stojnici v Vintgarju. 13 
ustvarjalk je postavilo tudi svojo sple-
tno stran in se tako priključilo drugim 

ustvarjalcem na portalu Unikatna tr-
žnica. V  sklopu projekta se tako za vsa-
kogar najde kakšna zanimiva, poučna 
in tudi donosna aktivnost. Osnovni na-
men je namreč pomagati ustvarjalcem 
na pot podjetništva in hobije spremi-
njati v poslovne priložnosti.

Na tem mestu tako vabimo vse, ki 
radi ustvarjate, da se nam pridružite v 
naslednjem letu. Tisti, ki pa v ustvar-
janju niste tako vešči, prihajajoči pra-
znični čas je odlična priložnost, da 
naše lokalne ustvarjalce podprete z na-
kupom, svoje bližje pa obdarite z lepim 
unikatnim darilom. 

Projekt Ustvarjalni podjetnik so so-
financirale občine Jesenice, Kranjska 
Gora in Gorje.

 » Urška Luks, RAGOR Prodaja v Vintgarju, foto: Karin Nemeček

vljanje dni, tednov, mesecev … in že 
je tu čas praznikov. Božič, ko bi vsak 
našel mir v sebi, bo čisto poseben in 
seveda z njim tudi vstop v leto 2021. 
Upam, da se »tema« zamenja in da smo 
se kaj naučili, da bomo življenje lahko 
tudi spremenili. Objeme, stiske, po-
ljube in nasmehe prihranimo za čas, 
ko se bomo znebili mask. Do takrat si 
čas krajšajmo s spomini iz preteklosti 
in z upanjem na lepše dni, ki nas prav 
gotovo čakajo. S spoštovanjem navodil 

zdravstvene stroke bomo največ pri-
pomogli sebi in posredno tudi drugim. 
Nekateri so se žal že soočili s to zahrb-
tno boleznijo in preizkusili vse njeno 
gorje, vsem pa je ni uspelo premagati. 
Tako društvo kot posamezniki občuti-
mo to izgubo prijateljev, znancev, so-
rodnikov.

Sedaj imamo čas obujati spomine 
na lepa doživetja, prijatelje, spoznaj-
mo, da ni vse samoumevno – potrebno 
je malo truda posameznika in družbe 

kot celote. Poskrbimo, da bodo naše 
misli pozitivne, izrečene besede čim-
bolj spodbudne in nikar ne uporabljaj-
mo besed, ki bolijo. V novem letu vam 
vsem želim zdravja, strpnosti, optimiz-
ma, iskrenosti in čuta za sočloveka!

Želim, da skupaj z masko odloži-
mo vse težave in zastavimo naše delo 
naprej tam, kjer je bilo prekinjeno, 
SREČNO!

 » Danijela Mandeljc,  
predsednica DU Gorje

Vzgoja sadik in setev na stalno mesto
V januarju začenjamo s prvimi se-

tvami. Pri vzgoji sadik je pomembno 
vedeti, katere sadike so primerne za 
presajanje in katere ne. Večina sadik 
se vzgaja s koreninsko grudo in se pre-
saja na prosto, nekatere rastline ne 
prenesejo pikiranja, nekatere vrtnine 
moramo sejati na stalno mesto. Med 
slednjimi so bob, grah, fižol, špinača, 

novozelandska špinača ter rastline s 
preobraženimi koreninami ali stebli, 
kot so korenček, koreninski peteršilj, 
mesečna redkvica in repa. 

Pri posamezni vrtnini je pomem-
ben tudi čas setve. Pri izbiri sort je po-
membno, da bomo izbrali sorte, ki jih 
bomo vzgajali na prostem ali v zavaro-
vanih prostorih. Dobro je, da sejemo 
na tisti dan, ki je določen za posamezni 
morfološki del rastline, torej za list, 
korenino, cvet, plod, pri tem je najbolje 
upoštevati setveni koledar gospe Marie 
Thun, katerega pri nas uporabljamo že 
preko trideset let. Solatnice prenesejo 
oba načina vzgoje sadik, v tem času je 
še posebej priljubljen motovilec. Lah-
ko ga vzgojimo v multiploščah, koritih, 
na stalno mesto ga sejemo povprek ali 
v vrste. 

Pri izbiri semena motovilca je v za-
dnjih letih na tržišču veliko sort, pester 
izbor je tudi za ekološko seme. Večkrat 
se pojavi vprašanje, zakaj motovilec 
ne kali. Pomembno je, da seme po se-
tvi zaščitimo pred pticami, hkrati pa je 
dobro vedeti, da motovilec ne prenese 

visokih temperatur. Na zunanje gre-
de ga običajno sejemo v avgustu, ki pa 
velja za enega najtoplejših mesecev, 
zato ga moramo zavarovati pred pre-
visokimi temperaturami. To storimo 
tako, da ga pokrijemo z belimi prekri-
vali, kot je koprena, lahko ga sejemo 
med višje rastoče rastline v vrtu. Pri 
motovilcu izvajamo terminsko setev, 
kar pomeni, da ga lahko sejemo na 14 
dni, s tem bomo dlje časa uživali pri-
delke, bogate z vitamini in minerali. 
Je sicer sorodnik baldrijana, zato mu 
pripisujemo pomirjajoč učinek. Tudi 
seme motovilca bolje kali, če ga za ne-
kaj dni zamrznemo, saj s tem uničimo 
zaviralce kalitve. Motovilec preživi 
temperature tudi pod minus dvajset 
stopinj Celzija, mogoče moramo biti 
spomladi samo pozorni, da ga kmalu 
poberemo, saj bo hitro razvil cvetno 
steblo. Pri vzgoji ni zahteven glede tal 
in dodanih gnojil, vseeno pa pri izbiri 
gnojil izberemo tistega, ki vsebuje več 
kalija. Idealne temperature za rast so 
okrog osemnajst stopinj, pri setvi v 
vrste naj bo vmesna razdalja okrog 15 
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cm. Pri vzgoji v zavarovanih prostorih 
je pomembno zračenje. Najpogostejša 
bolezen na motovilcu je pepelasta ple-
sen, ki jo lahko zatiramo s pripravkom 
iz njivske preslice. Tudi če nimamo za-
varovanih prostorov, lahko v zimskem 
obdobju motovilec posejemo v korita 
in korita postavimo v kleti, kjer so nižje 
temperature. Listi se razlikujejo med 
sortami, oblikujejo nizko listno rozeto.

Januar je čas za rez enoletnih, do-
zorelih poganjkov, ki nam bodo služili 
kot cepiči, režemo jih tudi pri listopa-
dnih grmovnicah za razmnoževanje z 
lesnatimi potaknjenci. Shranjujemo 
jih v vlažni mivki ali v hladilnikih v 
plastičnih vrečkah, idealne tempe-

rature so okrog pet stopinj. Poganjke 
vedno naberemo iz delov rastlin, ki so 
obrnjeni proti soncu, iz zdravih matič-
nih rastlin. Še kako je pomembno, da 
ohranimo naše avtohtone sorte. V tem 
obdobju si pripravimo tudi preostali 
matični material, poskrbimo za naše 
rastline na prezimovanju, jim odstra-
nimo suhe liste, zatiramo morebitne 
bolezni in škodljivce, začnimo s pogo-
stejšim zalivanjem, gomolje begonij, 
primernih za balkonske rastline, oči-
stimo in počasi damo v vlažno žaganje 
ali šoto. Za razmoževanje si pripravimo 
kompaktne, močne gomolje sladkega 
in navadnega krompirja. V dnevnih 
prostorih poskrbimo za dognojevanje 

lončnic, vse nepravilnosti oskrbe se 
bodo v tem obdobju najhitreje pokaza-
le na listih, pa najsi gre za pomanjkanje 
hranil, nepravilno vlažnost v prostoru 
ali pomanjkanje svetlobe. V zavarova-
ne prostore lahko poleg solatnic že se-
jemo bob, grah, blitvo, peteršilj, vrtno 
krešo, rukulo in enoletna zelišča. V ko-
likor imamo starejše seme, je najbolje 
narediti kalilni poskus, da vidimo, koli-
kšen odstotek semen bo kalilo. Idealna 
kalivost je nad 80 %, kalivost semena 
upada po petem letu. Pazite nase, naj 
bo prihajajoče leto polno zdravja in po-
zitivne energije. Ostanite zdravi.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Zgodba bronastega antičnega zvončka s Homa

Hrib Hom, ki se pne 834 metrov 
nad morjem in dominira nad vasjo 
Podhom, ki so jo poimenovali prav po 
njem, nas dnevno kar nekaj okoliča-
nov, bolj ali manj pogosto zvablja k obi-
sku njegove najvišje točke. Tamkaj, ob 
križu, klopici, ptičji krmilnici, vpisni 
knjigi in štampiljki, v objemu staro-
davnih bukev in visokoraslih smrek, se 
še kako spodobi vase potegniti zajetno 
merico čistega homskega zraka, ki ti ob 
pozitivni misli kane odpreti sleherno 
čakro, od prepihanega in mestoma raz-
metanega podstrešja, tja do peta. Ne-
daleč stran, nekolikanj v smeri vzho-
dne strani neba, se s klopico odgrne 
imenitno razgledišče, Triglavska točka 
poimenovano, pa ne tjavendan, saj se 
povsem nevsiljivo ponujajo razgledi na 
vršace alpskega gorovja. 

Pisalo se je leto 2010, ko se je Ja-
nez Bizjak s soprogo podal na pobočje 
Homa, z namenom najti katero gob, ki 
so septembra tamkaj dokaj običajna 
najdba, zlasti, če jim je tega leta usoje-
no rasti. Nekaj malega pod vrhom sta 
na podhomski strani skrenila na novo 
izdelano traktorsko vlako. Na najstr-
mejšem delu se je med zdrobljenimi 
belo rdečkastimi skalami zasvetilo 

nekaj zelenega. Bilo je od traktorskih 
gum zglajeno in lepo zaobljeno. Zaradi 
barve je nekako izstopalo iz debelega 
kamenega drobirja. Janez je najprej 
pomislil na kamenodobno kamnito 
sekirico iz zelenega tufa, a ko je s pr-
sti pogladil površino, je videl, da gre za 
bron, zavoljo česar je vznemirjeno pri-
čakoval prazgodovinsko bronasto se-
kirico. Na brežini vlake je odlomil de-
belejšo priročno vejo in z njo previdno 
luščil uganko iz njenega od traktorjev 
zbitega kamenega oklepa. Namesto 
pričakovane sekirice se je prikazal 
bronast zvonček. Notranjost sta mu 
napolnjevala zemlja in pesek, zavoljo 
česar je oblika ostala povsem nepoško-
dovana. Le na spodnjem delu ene stra-
nic ga je zaznamoval manjši odlomljen 
del. Ulit bronast zvonček je piramida-
ste, na vrhu rahlo zaobljene oblike, v 
spodnjem delu pravokoten, velikosti 
5,4 cm x 4,6 cm, višine 5,7 cm (do uše-
sca). Na vseh štirih vogalih ima pou-
darjene bradavičke. Zgornji del tvori 
ohranjena polovica ovalno oblikova-
nega ušesca za obešanje, v notranjosti 
je ostal nepoškodovan železni kembelj 

valjaste oblike, železna žičnata zanka 
za kembelj pa je odlomljena. Glede na 
primerjavo podobnih bronastih zvonč-
kov iz Posočja in avstrijskih visokogor-
skih pašnih planin (pod Dachsteinom) 
zvonček s Homa uvrščajo v čas od 1. do 
4. stoletja. Torej je star skoraj 2.000 let.

Domneva se, da je bil Hom pred 
2.000 leti velik pašnik, gozd naj bi ga 
obrasel kasneje. Pričujoča najdba do-
kazuje, da so pred okoli 2.000 leti pod 
Homom živeli ljudje in po pobočjih 
Homa pasli živino. Ena ovac je na ob-
širnem pašniku vrh Homa izgubila 
zvonček, ali je bil tjakaj prinešen v da-
ritvene namene? Na katerem sejmu je 
bil kupljen? Je bil ulit v kateri domačih 
delavnic? Ima bogata zvončarska tra-
dicija, tako značilna za gorjanske vasi, 
nemara korenine že v antiki? Torej, 
vprašanj več kot dovolj. Odgovori na-
nje bodo prihajali zlagoma skozi čas, 
mogoče podkrepljeni še s čim, kar za-
enkrat pod svojim površjem hrani mati 
zemlja.

 » Marjan Zupan (besedilo in foto), po 
pripovedi Janeza Bizjaka 
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Voščilo in obvestilo  
Planinskega društva Gorje  

Planinsko društvo Gorje želi 
vsem članicam, članom, občankam 
in občanom prijazne božične pra-
znike ter srečno, zdravo in uspešno 
leto 2021.

V novem letu vam želimo veliko 
lepih doživetij v dolini in na gorskih 
poteh.

Namesto božično-novoletnih 
voščilnic bomo sredstva nakazali 
Župnijski karitas in krajevnemu 
odboru Rdečega križa Gorje. 

 » UUpravni odbor Planinskega  
društva Gorje

Zahvala jeseniški bolnišnici
Krajevna organizacija Rdečega kri-

ža Gorje in Društvo upokojencev Gorje 
sta se z drobno pozornostjo zahvalila 
zdravstvenim delavcem in prostovolj-
cem v Splošni bolnišnici Jesenice in 
domu starejših občanov Doma dr. Jan-
ka Benedika v Radovljici za ves trud in 
delo v teh težkih časih.

 » RK in DU Gorje

22. Veselo po domače prestavljeno

Folklorno društvo Bled je lani ob 
zaključku 21. prireditve Veselo po do-
mače povabilo že na 22. prireditev. A 
žal se letos zaradi težke zdravstvene 
situacije to ne bo zgodilo. 

Vseh 21 let nam je vedno uspelo 
organizirati prireditev in vedno smo 
imeli nabito polno dvorano. Za letos 
smo v glavnem že imeli pripravljen 
program, iz meseca v mesec, iz tedna v 
teden smo nestrpno čakali, da se situ-

acija popravi in upali, da nam bo tudi 
uspelo. Ljudje nas še kar sprašujejo, ali 
prireditev bo ali je ne bo.

V vseh teh letih je nastopilo preko 
petdeset ansamblov, od tega ansambel 
Zupan kar trikrat, ansambel Toneta 
Rusa dvakrat, ansambel Bitenc dva-
krat, pevci Smrtnik iz Pliberka dva-
krat. Našo prireditev so obogatili tudi 
Modrijani in ansambel Saša Avsenika 
in še mnogo drugih. Na nobeni prire-

ditvi niso manjkali humoristi. Gostili 
smo pevske skupine in folklorne sku-
pine, folklorniki imamo v svojih vrstah 
poznane glasbenike, kot so Duo Jelka 
in Marjan ter Erazem in Miro, ki so re-
dno popestrili dogajanje. Voditelji so 
bili različni. Največkrat je prireditev 
vodil Franci Černe. Na vsaki prireditvi 
je bilo od petdeset do sedemdeset na-
stopajočih. Skoraj ves čas za čudovite 
scene skrbi naš velik prijatelj Jože Na-
potnik.   

Prireditev se je vpisala v srca obi-
skovalcev, kar je zasluga resnega dela, 
ki se za naslednjo prireditev začne že 
takoj po zaključku prejšnje. Vedno 
imamo pred očmi, da je zadovoljstvo 
obiskovalcev popotnica za dober obisk 
naslednje leto. 

Brez pomoči Občine Bled, Zavoda 
za kulturo Bled in Zavoda za turizem 
Bled pa tudi nekaterih sponzorjev pri-
reditve zagotovo ne bi bilo. Zato vsem 
še enkrat hvala.

Močno upamo, da bo 22. prireditev 
naslednje leto 29. decembra ob 19. uri 
in da bo napolnila blejsko Festivalno 
dvorano.

 » Toni Repe, foto: Mirko Kunšič

Kulturno v leto 2021
Tako zavzeto smo začeli to leto! 

Polni načrtov in idej, kaj bomo izvedli 
in kaj novega pokazali! PZ Vivo je na-
stopal z Godbo Gorje, pa kot gost na 
Zvezdah na snegu. Organizirali smo 
praznovanje kulturnega praznika v 
Gorjanskem domu. Bilo je nepozab-
no in neponovljivo! Sledilo je zelo do-
bro obiskano pustovanje za mlado in 
staro. Potem pa kar naenkrat konec! 
Konec pevskih vaj za otroški zborček 
OtAnaBer, pa za Vivo. Tudi v sekciji za 
razstave niso izpeljali vseh načrtova-
nih razstav ali obiskov le-teh. Narodne 
noše pa – še preden so lahko prezračili 
oblačila, so ta že romala nazaj v omare! 
Ne, leto nam ni bilo naklonjeno!

Malo smo se spočili, ker smo bili v 
to primorani, proti koncu leta pa zopet 
zavihali rokave! Skupaj z župnijo in 
občino smo ob pomoči dobrih ljudi pri-
pravili miklavževanje. Pred adventom 
in božičem pa smo skupaj s TD Gorje 
oživili Poglejsko cerkev. Ali ni lepo, ko 
vsak teden zasveti ena adventna luč in 
nas spomni, da pa le ni vse tako temno? 
Pred božičem se bodo sveče umaknile 
jaslicam … Vabljeni, da se povzpnete po 
lepo urejeni poti do Poglejske cerkve in 
si jih ogledate od blizu! Leto smo začeli 
s kulturo in tako ga bomo tudi končali. 

Tudi korona nam ne pride do živega. 
Ko bo vse to mimo, pa se bodo začele 
tudi prireditve, pa pevske vaje in raz-
stave. Gradiva imamo še dovolj, volje 
in energije prav tako.

Vsem vam, drage Gorjanke in Gor-
janci, želimo mirne praznike, v priha-
jajočem letu pa čimveč nasmehov in 
lepih, toplih, prijaznih besed. Da se 
čimprej srečamo in si sežemo v roke. 
Bodimo drug drugemu Luč!  

 » Mateja Erman Repe,  
Kulturno društvo Gorje
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Vse dobro!
Tako kot vse je ta pandemija tudi 

nas zelo omejila pri našem poslan-
stvu. Pogrešamo druženja, rojstne 
dneve in obiske starejših in bolnih po 
domovih, ki jih je najbolj prizadel ta 
virus korone. Težko pa čakamo, da bo 
spet prišel dan, ko bomo lahko sku-
paj, si stisnili roke in se tudi objeli. Na 

žalost drobne pozornosti, ki so jo delili 
naši prostovoljci ob koncu leta, letos 
ne bo, ker je treba upoštevati ukrepe 
NIJZ, da čim prej premagamo ta virus, 
ki nas je vse zelo prizadel. KORK Gorje 
vam in nam želi veliko zdravja, veselja 
in optimizma, ki ga v teh časih vsi zelo 
potrebujemo.                        

Da bi sonce še vedno vam sijalo,

tudi, ko vam bo težko,  
srce bo šepetalo,

saj uspelo vam bo.

 » Krajevna organizacija  
Rdečega križa Gorje

Miklavž je v Gorjah obiskal 157 otrok! 
Starši, dobro ste prišepnili Mi-

klavžu. Gorje so velike in seznam otrok 
je bil dolg. In dolg je tudi seznam na-
smehov ter iskric v očeh otrok, ki ste 
jih otroci namenili Miklavžu, angel-
čkom in parkljem. Otroški obraz pri-
čakovanja in nato radosti, ko zagleda 
Miklavža, da prihaja prav k njemu, je 
neprecenljiv. In kako previdno so otro-
ci odgovarjali na vprašanje Miklavža, 
ko jih je vprašal: Ali ste bili letos kaj 
pridni?

Zato otroci, ostanite pridni! Saj ve-
ste, Miklavž vas gleda celo leto.

Hvala za vse risbice, pisma in do-
brote, ki so nas pričakale. Kakšne ideje 
in okusni piškoti!  

Hvala župniji, občini, pekarni Pla-
nika, Športnemu društvu Gorje in 
Kulturnemu društvu Gorje! Hvala, Mi-
klavž, tebi in tvoji ekipi angelčkov in 
parkeljnov. Ne bomo vas pozabili!

 » Kulturno društvo Gorje
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Zvezde na snegu bodo žarele tudi januarja 2021

Kot je bilo že objavljeno v prejšnji 
številki Gorjanca, ŠD Gorje 9. 1. 2021, 
ob 19. uri, organizira 11. dobrodelni 
koncert Zvezde na snegu, tokrat v vir-
tualni obliki. Kljub temu tudi letos 
obljubljamo pester program, na kate-
rem se bodo zvrstile različne glasbene 
in plesne točke. Pripravili smo tudi ne-
kaj zanimivih video utrinkov. 

Koncert boste lahko spremljali na 
facebook strani Športno društvo Gorje 
Tekaško-biatlonska sekcija.

Nastopajoči:
• Oktet Lip Bled,
• Kvintet Vintgar,
• Ana Skumvač, 
• Andreja Hudovernik in Ema Hrib-

ernik,
• David Mandeljc in Matic Jan z 

gostoma,
• člani ŠD Gorje: Jošt Karlin, Neža 

Larisi, Meta Mozetič, Mirjam 
Tomaževič, Ema in Tadeja Žemva,

• Maruša Jakopič in Alja Jakopič 
Trampuž,

• zvezda večera – Tanja Žagar,
• morda pa še presenečenje večera.

Program tudi letos povezujeta ne-
nadomestljiva Mateja Erman Repe in 
Nenad Pilipovič.

Po končani prireditvi ste vsi gledal-
ci vabljeni še v zakulisje – na klepet in 
druženje preko videokonference. Vse 
informacije o dostopu bodo objavljene 
na naši FB-strani.

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Sneg je pobelil Pokljuko! Kaj po-

belil, zapadlo ga je več kot meter! Uži-
tek si je nadeti tekaške smuči, si obuti 
rdeče tekaške čevlje in se spustiti po 
tekaških progah. Tudi na Zatrniku smo 
preizkusili sneg, kjer so naši prijatelji 
prijazno potegnili »špuro«, da se nam 
ni treba voziti tako daleč. Upamo, da bo 
trajalo čim dlje!

Začela so se tekmovanja v svetov-
nem pokalu, v teku na smučeh navi-
jamo za Evo in Luka, v biatlonu pa za 

Niko in Miha. Tudi na Pokljuki se je že 
začelo z državnim prvenstvom v bia-
tlonu. Klara je postala državna podpr-
vakinja v super šprintu! Konec meseca 
nas čaka organizacija tradicionalne 
nočne tekme ob baklah, tokrat bodo 
to štafete. Da nam le korona ne odnese 
tekme …

Poleg vnetih priprav na prihajajoča 
tekmovanja pa se zavzeto pripravlja-
mo tudi na virtualno izvedbo Zvezd na 
snegu. Nekaj novega za nas in za vas! 

Nekaj več o programu in naših 
športnih načrtih boste lahko izvedeli 
tudi na novinarski konferenci, ki bo 
5. januarja 2021 ob 11.00 na FB-strani 
Športno društvo Gorje Tekaško-bia-
tlonska sekcija.

Ker bo ogled našega virtualnega 
koncerta letos brezplačen, bomo od 5. 
janurja 2021 do 5. februarja 2021 preko 
dobrodelne linije zbirali tudi donacije 
preko SMS-sporočil na številko 1919 s 
sporočilom SVIZEC1 ali SVIZEC5. Če 
pošljete sporočilo Svizec1, donirate 1 
evro, ob poslanem sporočilu Svizec5 
pa 5 evrov. Zbrane donacije bodo na-
menjene našim mladim tekačem in 
biatloncem, njihovi športni poti in ra-
zvoju.

Za vse, ki si našega letošnjega kon-
certa ne boste mogli ogledati v živo 
ali pa vam bodo naši nastopajoči tako 
všeč, da bi si jih radi ogledali večkrat, 
bomo na naši FB-strani objavili pove-
zavo do posnetka koncerta. 

Vljudno vabljeni na naš koncert!
Kdor ne laufa, ni Gorjanc!

 » Tomaž Žemva, ŠD Gorje

Nismo se ustrašili zahtevnejše izvedbe 
na daljavo, komaj že čakamo, da se 9. 
januarja povežemo skupaj!

Hvala, ker nas podpirate in spre-
mljate. V letu 2021 naše društvo obele-
žuje 100-letnico obstoja. Kaj več o tem 
pa v prihodnje …

Pred prihajajočimi prazniki vam 
želimo miru in topline, v bližajočem se 
letu pa zdravja in zadovoljstva! 

 » Mateja Erman Repe, Športno  
društvo Gorje  
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Letošnji svetovni pokal v teku na smučeh tudi z Evo in Lukom

V prejšnji številki Gorjanca smo predstavili biatlonca 
Niko Vindišar in Miha Dovžana, ki v svetovnem pokalu za-
stopata gorjanske barve. V teku na smučeh imamo prav tako 
dva predstavnika A-reprezentance, Evo Urevc in Luka Mar-
kuna. Športno društvo Gorje je trenutno edini klub v Slove-
niji, ki ima svojega člana in članico A-reprezentance tako v 
biatlonu kot v teku na smučeh.

Eva je 25-letno dekle iz Zgornjih Gorij, ki se je po enole-
tni odsotnosti zaradi težje poškodbe kolena letos spet vrnila 
med svetovno elito. 

Kako razmišlja pred sezono? »Težko je reči, kakšni re-
zultati bi me zadovoljili v tej zimi po eni sezoni odsotnosti. 
Moji cilji so zagotovo zelo visoki, a prepustila se bom toku, 
šla bom iz tekme v tekmo in videla bom, kaj se bo dogajalo. 
Poškodba je v celoti sanirana, težav nimam nobenih več. To 
mi ne bi smelo povzročati več nobenih težav.«

Pretekli vikend je na tekmi v šprintu v Davosu Eva prišla 
v finale in dosegla končno 6. mesto! Povedala je,  da je delno 
zadovoljna. »Po letu dni premora od tekem je uvrstitev v fi-
nale zelo dobra uvrstitev, a ko si enkrat v finalu, si zagotovo 
želiš priti na stopničke. Delno sem torej zadovoljna. Do fina-
la je bilo, kot sem si zamislila, tam pa je bilo, kot je bilo. Vem, 
kje popraviti napake za naslednjič in si že prizadevamo za 
to.«

»Zdaj me nekateri primerjajo z Marit Bjørgen, to me zelo 
veseli, ker je moj idol, vendar še zdaleč nisem dosegla njenih 
rezultatov. Poskušam slediti njenemu zgledu, tako da delam 
veliko vadbe moči. Skačem, šprintam, plezam in dvigujem 
uteži, to je postala moja druga strast ob smučarskem teku.«

Eva je pomembna okrepitev v ženski tekaški reprezen-
tanci, ob dejstvu, da so se letos od aktivnih tekmovanj po-
slovile Katja Višnar, Alenka Čebašek in Vesna Fabjan. Viso-
ke cilje in pričakovanja imamo tudi za nastope v ekipnem 
šprintu, skupaj z Anamarijo Lampič. 

V moških vrstah pa gorjanske barve zastopa Luka Mar-
kun. Prav te dni bo dopolnil 22 let – Luka, vse najboljše! Tudi 
tu je konkurenca v svetovnem vrhu nabrušena in izpiljena. 
Luka nabira izkušnje in si prizadeva za točke svetovnega po-
kala. Pred prvimi nastopi je povedal: »Mislim, da smo dobro 
pripravljeni na sezono. Z ekipo smo naredili priprave v ce-
loti, tako kot smo si jih zamislili, torej tudi brez večjih težav, 
kot so poškodbe ali bolezni. Mislim, da se na začetek sezone 
podajamo z dobro popotnico.« Že lansko sezono je doživel 
svoj krst v svetovnem pokalu in se v Dresdnu skupaj z Mi-
hom Šimencem v ekipnem šprintu povzpel do finala in konč-
nega 10. mesta!

Evi in Mihu želimo še mnogo uspešnih nastopov. Pono-
sni smo na vaju, ko vaju spremljamo med prenosi tekem in 
navijamo za vaju in vse ostale slovenske tekače na smučeh.

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje

Že 30 let
z vami!

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave

• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim 

razmeram in vladnim ukrepom.
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*V obliki kupona v višini 210 EUR, ki je vnovčljiv izključno za nakup originalne dodatne opreme Peugeot in jeklenih platišč vgrajene pri pooblaščenih prodajalcih Peugeot v Sloveniji.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 6,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 148 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0700 g/km. Emisije 
trdnih delcev: od 0 do 0,00162 g/km. Število delcev: od 0 do 5,05. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

2•1•0 : ZDAJ!
SKUPAJ SMO NEUSTAVLJIVI

DARILO ZA 210. OBLETNICO
OB NAKUPU NOVEGA VOZILA*

peugeot.si

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660
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Večji, prostornejši in bolj digitaliziran kot kdajkoli prej: novi Golf Variant 
je prestopil na višji nivo. Avto, ki je dorasel zahtevam sodobnega 
življenja. Karkoli načrtujete s svojo družino – vse se bo uresničilo s 
prostornostjo in inovativnimi rešitvami, ki jih omogoča Golf Variant. 

Emisije CO2: 110−102 g/km. Kombinirana poraba goriva: 4,7−3,9 l/100 km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0426−0,0303 g/km. Število 
delcev: 0,00486−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera 
prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Več prostora 
za dobre ideje
Novi Golf Variant

Več Golfa kot kdajkoli prej

VW_Oglas_Dealer_GolfVariant_137x198.indd   1 04/12/2020   14:31

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.

Srečno  
2021!

VULKANIZERSTVO -  
ZIMSKI AVTOPLAŠČI NA ZALOGI 
(prodaja, menjava, centriranje)

19
93

AUTO M d. o. o., Lesce 
Klemen Meze
PE BLED, ZA POTOKOM 7a
041 620 143

Vesel božič in varnih poti polno  
leto 2021 vam želi 

KLEMEN MEZE S SODELAVCI PODJETJA AUTO M

• SERVIS ZA VOZILA VSEH ZNAMK •  
VULKANIZERSTVO •  

KLEPARSTVO IN LIČARSTVO •  
AVTOVLEKA

Vsem strankam in poslovnim  
partnerjem se zahvaljujemo za  

zaupanje ter vam želimo  
blagoslovljene božične  

praznike in srečno,  
zdravo novo leto  

2021!

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

Trgovine:

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

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

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

Kolektiv Mesnega centra Luka


