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Tris, prvi ris, ki prihaja na Gorenjsko
 

V začetku marca so v prilagoditveno oboro na Pokljuki 
pripeljali prvega risa, ki bo izpuščen na Gorenjskem. Ime za 
risa, ki so ga pripeljali iz Romunije, so izbirali učenci  Sku-
pnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe in so ga poime-
novali Tris (triglavski ris). 

Triglavski narodni park je edini narodni park v Slove-
niji in spada med najstarejše parke v Evropi. Ob letošnjem 
praznovanju 40-letnice zakonske razglasitve parka bo pre-
jel prav posebno darilo. V začetku marca je bil v okviru pro-
jekta LIFE Lynx na območje Triglavskega narodnega parka 
pripeljan prvi izmed vsaj petih risov, ki bodo doseljeni na 
Gorenjsko. Pred izpustom v naravo bo ris v prilagoditveni 
obori nekaj tednov spoznaval svoje novo okolje. V tem času 
je pomembno, da risa ne vznemirjamo, saj gre za divjo žival, 
ki je zelo plašna. Lokacija obore ni javno znana, ljudi pa pro-
sijo, da se ji ne približujejo. Okolico obore nadzorujejo tudi s 
kamerami in s pomočjo nadzornikov parka ter inšpektorjev. 

Ris je v Sloveniji avtohtona živalska vrsta, ki je po naseli-
tvi leta 1973 prišel tudi na območje Triglavskega narodnega 
parka. Prvič je bil na tem območju zasleden januarja 1986 v 
Trenti. Opažene so bile predvsem posamezne živali ali po-
sredni znaki njihove prisotnosti  (npr. sledi) v različnih pre-
delih parka. Po podatkih Javnega zavoda Triglavski narodni 

park je bil ris največkrat opažen zlasti na širšem območju 
Trente, na Pokljuki in v Bohinju. Zadnji podatek o dejansko 
opaženi živali v Triglavskem narodnem parku pa je iz febru-
arja 2018 iz doline Radovne.

 Vsak od doseljenih risov dobi tudi ime, tokrat so ga iz-
brali učenci Skupnosti šol, ki povezuje več kot 7000 učencev 
iz 39 osnovnih šol z Gorenjske in severne Primorske. Pre-
dlaganih je bilo več kot 120 imen, izmed katerih je nato stro-
kovna komisija, ki so jo sestavljali ambasador projekta LIFE 
Lynx Anže Kopitar, igralec Nik Škrlec, koordinatorka LIFE 
Naturaviva Maja Opalički Slabe, Miha Marolt iz Javnega 
zavoda TNP in ambasadorka Biosfernega območja Julijske 
Alpe Polona Kenda, izbrala 10 imen, povezanih z gozdom, 
Alpami oziroma gorami, risi in imena, ki so lokalno speci-
fična. V prvem tednu marca so učenci iz 20 različnih šol po-
novno glasovali in med imeni Trin, Julijan, Tris, Julij, Kugy, 
Alpi, Brin, Blisk, Anže, Rožle izbrali zmagovalca - Tris.

 Medtem ko se ris prilagaja na svoje novo okolje, si lahko 
obiskovalci Triglavskega narodnega parka ogledajo umetni-
ško razstavo o risu, ki je nastala v okviru likovne kolonije z 
naslovom Ohranimo risa, ki z močnimi in barvitimi podoba-
mi prinaša svojevrsten uvid v skrivni svet naše največje divje 
mačke. Bolj kot besede nam namreč lahko približa risa nje-
gova slikana ali risana podoba. Svoja dela na razstavi pred-
stavljajo: Karmen Bajec, Franc Bešter, Brut Carniollus, Bar-
bara Demšar, Petra Draškovič Pelc, Andreja Pogačar, Brigita 
Požegar Mulej, Andreja Srna in Alenka Ana Stante. 

Vabljeni k ogledu v Infocentru Triglavska roža Bled, od 5. 
marca do 11. aprila 2021, vsak dan med 10. in 14. uro.

V okviru projekta LIFE Lynx so, za rešitev dinarsko-JV alp-
ske populacije risa  pred izumrtjem, do sedaj v naravo izpustili 
sedem risov; tri na Hrvaškem in štiri v Sloveniji. Do konca projek-
ta bodo v populacijo vključili štirinajst živali. Prvi izpuščeni ris v 
Sloveniji - Goru je imel z domačo risinjo Tejo že dve legli potom-
cev. V letošnjem letu so v Romuniji in na Slovaškem ujeli pet risov 
za preselitev. Več informacij o projektu dobite na www.lifelynx.
eu in life.lynx.eu@gmail.com.

 » TNP

Tris v prilagoditveni obori. 

Trisov potni list.
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke  
in Občani,
gorjanske športnice in športniki 
so minulo zimsko sezono Gorje 
postavili na pomembno mesto na 
športnem zemljevidu sveta. Naše 
tekačice, biatlonke, tekači in bi-
atlonci so svetu pokazali, iz ka-
kšnega testa so in kam želijo priti. 
Ponosni in navdušeni smo spre-

mljali njihove nize uspehov in se veselimo ponovnih velikih 
tekmovanj, ko bodo spet ponosno vihrali slovensko zastavo. 

Velikih in malih dosežkov se moramo veseliti, kajti če je 
tako, je vedno razlog za veselje. V Gorjah smo ta čas veseli 
rekonstrukcije opornega zidu na spodnji cesti proti Zgor-
njim Gorjam. Na Direkcijo za infrastrukturo smo večkrat 
pozivali k ureditvi tega dela ob državni cesti in vendarle smo 
prišli na vrsto. Upam, da vas začasni semafor ne jezi preveč 
in vam ne krade vašega dragocenega časa. Saj veste, za vsak 
napredek so potrebne žrtve in k sreči je velikokrat to le ne-
kaj minut našega časa. 

Veseli nas tudi, da je država objavila razpis za rekon-
strukcijo državne ceste Sp. Gorje–Fortuna. V aprilu je na-
črtovan sestanek glede uskladitve del med izvajalcem ce-
stnih del in fekalne kanalizacije. Več o projektu boste lahko 
prebrali v naslednjih izidih občinskih novic. V sklopu tega 
obsežnega projekta bo torej celostno urejeno stanje glede 
varnosti udeležencev v prometu. 

V prihodnjih letih nas torej ponovno čaka velika prido-
bitev za malo občino. Konstanten napredek in razvoj občine 
je rezultat predanega in strokovnega dela zaposlenih v ob-
činski upravi. Njihova naloga je gospodarno in transparen-
tno izvrševanje proračunskih projektov, ki kvaliteto bivanja 
Gorjank in Gorjancev dvigujejo na vse višji nivo. Sprejet 
proračun občine je torej pogoj za razvoj napredka. Večina 
članov in članic občinskega sveta Občine Gorje se zaveda 
svojih pristojnosti in kot zavedne Gorjanke in Gorjanci de-
lujejo v smeri »boljšega jutri« za vse. 

Naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki voz, poln smelih 
načrtov, s skupnimi močmi potiskamo naprej. Včasih se za-
takne ali se spotaknemo, vendar nikoli ne zdrsnemo nazaj. 
Kajti mnogo nas je, ki se podpiramo in če komu zmanjka 
moči ali volje, mu pomagamo dvigniti brado in pogledati v 
sonce. Kot pravi Evripid: "Najboljši dokaz modrosti je vedno 
dobra volja." In te nam ne (z)manjka!

 » 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 29. aprila, prispevke na 
naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 21. aprila 2021.

Janez Poklukar, minister za zdravje
Domačin Janez Poklukar je postal minister za zdravje. 

Janeza Poklukarja Gorjanke in Gorjanci poznajo predvsem 
kot zdravnika in prijaznega sovaščana, ki kljub temu, da v 
tem trenutku nosi eno najpomembnejših funkcij v državi, 
še vedno deluje tudi na lokalni ravni –predvsem kot predse-
dnik Turističnega društva Gorje. 

Na spletni strani ministrstva je zapisana kratka biografi-
ja: Janez Poklukar je končal študij medicine na Medicinski 
fakulteti Univerze v Ljubljani in se zaposlil v Splošni bolni-
šnici Jesenice. V začetku leta 2013 je postal predstojnik od-
delka za interno medicino, kjer je bil odgovoren za organi-
zacijsko, strokovno in poslovno vodenje oddelka. Leta 2014 
je postal vršilec dolžnosti in pozneje direktor Splošne bolni-
šnice Jesenice, ki jo je uspešno vodil do julija 2019 in v tem 
času tudi uspešno zaključil njeno sanacijo. 

Avgusta 2019 je prevzel vodenje Univerzitetnega klinič-
nega centra v Ljubljani, največjega zdravstvenega zavoda v 
regiji in državi, kjer se je soočil tako z zahtevnim finančnim 
položajem bolnišnice in sanacijskimi postopki kot z izzivi, ki 
so bili posledica naraščajoče epidemije virusa SARS CoV-2 
(covid-19). Pod njegovim vodstvom so se z dobro organiza-
cijo, sodelovanjem in poznavanjem problematike uspešno 
spopadli z vsemi zahtevnimi razmerami, uspelo jim je tudi 
zagotoviti učinkovito zdravljenje in oskrbo bolnikov. V de-
setih dneh je vodstvu uspelo končati obnovo prostorov, ki so 
se sicer obnavljali že 12 let in jih v najbolj kritičnih trenutkih 
predati v uporabo. 

Janez Poklukar je pri svojem delu postavil visoke stan-
darde ter izkazal visoke vodstvene in strokovne kompeten-
ce, prav tako pa tudi odlično poznavanje slovenskega zdra-
vstvenega sistema, njegove prednosti in pomanjkljivosti.

Funkcijo ministra za zdravje je nastopil 23. 2. 2021.
 » Romana Purkart
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AKTUALNO

Odstranitev eko otoka na Fortuni in ureditev novih na dveh lokacijah 

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine 
Gorje za leto 2021

Občina Gorje podeljuje naslednja 
priznanja:

I. NAZIV - ČASTNI OBČAN OBČINE 
GORJE se podeljuje:

za častnega občana občine je lahko 
imenovana oseba, katere delo in aktiv-
nosti predstavljajo pomembne zasluge 
na katerem koli področju človekove 
ustvarjalnosti oziroma oseba, ki je po-
sebej zaslužna za pomembne dosežke 
pri razvoju oziroma promociji obči-
ne. Lahko je predlagana tudi oseba, ki 
nima stalnega prebivališča v občini.

Naziv častni občan se podeli samo 
enkrat in enkrat v mandatu občinske-
ga sveta. 

Naziv častni občan je bil že podeljen 
v mandatnem obdobju 2018–2022. 

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

Zlati zvon, plaketa in priznanje ob-
čine se podeljujejo za uspehe in dosež-
ke, s katerimi se povečuje ugled občine 
na gospodarskem, kulturnem in špor-
tnem področju ter na drugih podro-
čjih. Prvo je višje, drugo nižje in zadnje 
najnižje priznanje. 

V tekočem letu se podeli največ eno 
priznanje zlati zvon in največ tri pri-

znanja plakete in največ pet priznanj 
občine.

Našteta priznanja se podeljujejo 
tudi za izkazano izredno požrtvoval-
nost, hrabrost in človekoljubnost ob 
izjemnih dogodkih.

Pobudniki oziroma predlagatelji 
za podelitev priznanj Občine Gorje so 
lahko fizične in pravne osebe. Predla-
gatelj za podelitev priznanj sebe ne 
more predlagati za priznanje.

Predlog za podelitev priznanj mora 
biti obrazložen v pisni obliki in na 
predpisanem obrazcu, ki je priloga raz-
pisa. Vse predloge posredujte v zaprtih 
kuvertah na naslov: KOMISIJA ZA 
MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE 
IN IMENOVANJA, Zgornje Gorje 6B, 
4247 Zgornje Gorje, s pripisom OB-
ČINSKA PRIZNANJA 2021, ne odpi-
raj ali po e-pošti: obcina.gorje@gorje.
si - pripis v zadevi: Razpis za zbiranje 
predlogov za podelitev priznanj Obči-
ne Gorje za leto 2021.«

Razpis za zbiranje predlogov za po-
delitev priznanj Občine Gorje za leto 
2021 bo objavljen dne 25. 3. 2021 v ob-
činskem glasilu Gorjanc.

Komisija bo obravnavala vse preje-
te predloge, ki jih bo prejela do pone-
deljka, 10. maja 2021, do 12. ure. Pri-
znanja bodo podeljena ob občinskem 
prazniku Občine Gorje.

 » Janez Kolenc, predsednik KMVVI

Obvestilo o razpisih
Občina Gorje obvešča, da sta z 

dnem 25. 3. 2021 na spletni strani 
Občine Gorje na naslovu www.gorje.
si – zavihek OBVESTILA IN OBJA-
VE/Javni razpisi in objave objavlje-
na naslednja javna razpisa:

 
1. JAVNI RAZPIS ZA DODEL-

ITEV POMOČI ZA OHRAN-
JANJE IN SPODBUJANJE 
RAZVOJA KMETIJSTVA IN 
PODEŽELJA V OBČINI GORJE 
V LETU 2021

 Prvi rok za oddajo vlog na obja-
vljeni javni razpis je 30. 4. 2021, 
drugi rok pa 27. 8. 2021. Vloge 
za ukrep 8 upravičenci vlagajo 
samo za drugi rok, in sicer v 
obdobju od 16. 8. 2021 do 27. 8. 
2021. 
 

2. JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ 
GOSPODARSTVA V OBČINI 
GORJE ZA LETO 2021

 Rok za oddajo vlog na objavljeni 
javni razpis je 27. 8. 2021. 
 
Razpisna dokumentacija za na-

vedena razpisa bo na voljo tudi v 
sprejemni pisarni Občine Gorje.

 »  Občinska uprava Občine Gorje

Na eko otoku Fortuna že dalj časa 
prihaja do napačnega odlaganja od-
padkov v in ob zabojnike. Tako smo 
v tam postavljenih frakcijah dobivali 
tudi kosovne odpadke, elektro opre-
mo, barve in gradbeni material. Zato 
sta se Občina Gorje in upravljalec In-
frastruktura Bled odločila, da eko otok 
začasno odstranita. Obenem vas ob-
veščamo, da bomo tudi na drugih eko 
otokih v občini poostrili nadzor, kjer 
bodo kršitelji ustrezno obravnavani.

V začetku leta smo v Podhomu ure-
dili dva podzemna eko otoka za ločeno 
zbiranje odpadkov. Novo urejena oto-
ka sta nadomestila plastične zabojnike 
in sta dva izmed štirih tovrstnih oto-
kov v občini. Zabojniki so namenjeni 
ločevanju odpadkov iz gospodinjstev. 
Uporabnike prosimo, da večjih količin 
ne puščate ob zabojnikih, prav tako ne 
odpadkov, katerim zabojniki niso na-
menjeni. Zbirni center na Rečici ima 
uporabnikom prijazen delovni čas in 

ustrežljive zaposlene, ki vam bodo po-
magali raztovoriti pripeljane odpadke. 
Vse uporabnike naprošamo,  da lahko 
sortirane odpadke vsak delovni dan od 
7.00 do 19.00 pripeljete v zbirni center, 
Rečiška 2, Bled.

Poskrbimo, da bo naše okolje čisto 
– tudi izgled eko otokov je odraz naše 
kulture in odnosa do narave.

Zahvaljujemo se za razumevanje.
 » Občina Gorje, Infrastruktura Bled
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VARNOST, OKOLJE

Kurjenje v naravnem in bivalnem okolju
V spomladanskem času, ko pričnemo urejati okolico (vr-

tove, njive …), se znajdemo pred zagato, kam z vsem zelenim 
odrezom in drugimi podobnimi odpadki. Najhitrejša rešitev 
se nam ponudi tako, da jih kar na kraju zakurimo. In potem 
se dim vije po dolini, naselju in smradi ter duši vse živo. Pa je 
to res dobra rešitev? 

Glede na čas, v katerem živimo, je ekologiji in varstvu 
okolja potrebno nameniti veliko večjo vlogo in tudi v zvezi s 
tem spremeniti miselnost in ravnanje. Tudi evropske direk-
tive narekujejo prepoved kurjenja odpadkov v naravnem in 
bivalnem okolju.   

Sezone požarov v naravi se v zadnjih letih zaradi toplih 
in suhih pomladi in jeseni podaljšujejo. Najpogostejši pov-
zročitelj je človek s svojo nepremišljeno dejavnostjo. Požare 
največkrat zanetijo lastniki zemljišč, ki želijo s kmetijskih 
površin odstraniti organsko maso zaradi lažjega obdelo-
vanja ali zaradi čiščenja površin v prepričanju, da je to za 
kmetijsko površino koristno. Mnogi so namreč zmotno pre-
pričani, da s požiganjem trajno uničijo plevel in zemljo po-
gnojijo s pepelom. Takšna oblika spravila organske mase s 
kmetijske površine je tako z vidika varstva okolja kot z vidi-
ka agrotehnike neprimerna in neutemeljena. 

Glavni razlog za prepoved kurjenja je predvsem v tem, 
da se zaradi požarov v naravi povzroča tudi velika okoljska 
škoda in da se pri kurjenju širi neprijeten vonj, kar je pose-
bej zoprno v urbanih okoljih. Posebej skrb vzbujajoče pa je 
dejstvo, da se zaradi ognja, ki ne razvije dovolj visoke tem-
perature, v zrak sproščajo strupeni plini, ki so po dognanjih 
strokovnjakov toksični in karcinogeni, dim ter saje. 

Strokovnjaki opozarjajo, da ima kurjenje rastlinskih 
ostankov negativne posledice za tla oziroma rodovitno 
prst. Pri kurjenju organske mase so tla izpostavljena visoki 
temperaturi, kar povzroči popoln propad občutljivih vrst 
kmetijskih rastlin, ki bi jih še želeli obdržati. Ogenj in viso-
ke temperature celo stimulirajo razvoj semen nekaterih tr-
dovratnih plevelov, ki se jih bomo s težavo, predvsem pa z 
višjimi stroški znebili. Površina sicer po sežiganju z zakasni-
tvijo ozeleni, toda botanična sestava vzniklih rastlin bo na 
takšnih površinah po biološki in krmni vrednosti bistveno 
slabša. 

Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da nekateri posamezniki 
celo ob razglašeni določeni stopnji požarne ogroženosti, le-
-te ne spoštujejo in tako s kurjenjem ogrožajo življenja ljudi, 
živali, naravno okolje in premoženje.   
Kurjenje in predpisi 

Prepoved kurjenja v naravnem in bivalnem okolju v Slo-
veniji ureja več predpisov z globami celo do 4100 € za posa-
meznika. 

Uredba o ravnanju z odpadki določa, da morajo biti vsi 
odpadki, tudi naravni, primerno obdelani, torej, ali predela-
ni ali odstranjeni v skladu z določili uredbe. To pa lahko stori 
ali imetnik odpadkov sam ali pristojne službe. 

To pomeni, da je tudi kurjenje odpadkov v naravi kot način 
njihovega nenadzorovanega odstranjevanja prepovedano. 

V skladu z uredbo o obdelavi biološko razgradljivih od-
padkov obdelava pomeni kompostiranje, mehansko-biolo-
ško obdelavo ali katerikoli postopek higienizacije teh od-
padkov, nikakor pa ne sežiganje v naravnem okolju. Uredba 
o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Zakon o gozdo-
vih, Zakon o TNP in občinski predpisi v določenih občinah 
so le nekateri izmed predpisov, ki konkretno za posamezna 
specifična področja določajo prepovedi in omejitve kurjenja 
v naravnem in bivalnem okolju. 

Občinski predpis v naravnem in bivalnem okolju prepo-
veduje netenje in prenašanja ognja ter sežiganje materialov, 
ki povzročajo motenje okolice in obremenjevanje okolja.   

Prepovedano je tudi vsakršno sežiganje in odlaganje ko-
munalnih odpadkov na območju občine v nasprotju z dolo-
čili. 

Pristojnost ukrepanja po navedenem občinskem predpi-
su ima medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR). 
Pravilno ravnanje z zelenim odrezom in biološkimi odpadki 

Posameznik pri tovrstnih odpadkih nima veliko izbire. 
Odpadke, primerne za kompostiranje, lahko ustrezno kom-
postira na svojem zemljišču, vse ostalo mora oddati v ustre-
zen zabojnik oziroma oddati javni komunalni službi. Sežiga-
nje kot način odstranjevanja odpadkov ni dovoljeno.   

Prav tako velja opozoriti, da mora imetnik odpadkov, če 
se odloči, da jih bo predal pristojnim komunalnim službam, 
zagotoviti, da so odpadki primerno ločeni in ne pomešani, 
zato da jih je pozneje možno učinkovito predelati. 

Manjše količine tovrstnih odpadkov (ovenelo cvetje, po-
sušene lončnice …) lahko odložite v tipske rjave zabojnike 
oziroma posode, namenjene biološkim odpadkom ali zaboj-
nike za zeleni odrez, če so na voljo. Za večje količine je potre-
ben dogovor z javno komunalno službo. 

V vašem javnem komunalnem podjetju je možen organi-
ziran odvoz po predhodnem naročilu, prav tako pa je možno 
tovrstne odpadke v času obratovanja dostaviti v njihov zbir-
ni center. Prepričan sem, da vam bodo na pristojnem komu-
nalnem podjetju z veseljem svetovali in pomagali pri odvozu 
tovrstnih odpadkov. 

 » mag. Gregor Jarkovič, MIR Jesenice

Gozdni bonton: »Skrbno z gozdom!«
S toplejšimi dnevi se vse več ljudi odpravlja v gozdove z 

namenom sprostitve in rekreacije. Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano in Zavod za gozdove Slovenije 
ob tem  poudarjata nujnost spoštovanja gozdnega bontona. 
Ta v okviru desetih točk obiskovalcem gozdov posebej izpo-
stavlja, da smo v gozdu gostje gozda in njegovega lastnika.

Z gozdovi torej ravnajte spoštljivo. Zavedajte se, da so 
preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlin-
skih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, 
obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na ce-
lotno okolje le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam pomeni-
jo, bi se verjetno zavedli šele, ko gozda in njegovih koristi v 
našem okolju nenadoma ne bi bilo več.

Strokovnjaki skupaj z lastniki gozdov gospodarijo traj-
nostno, sonaravno in večnamensko. Zato ponuja gozd tudi 
možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. Prost 
dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo 
lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu 
upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, 
da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vsto-
pili vanj. Pri preživljanju časa v gozdu imejte zato v mislih:
• Ob obisku sem gost gozda in njegovega lastnika.
• Gozd je moj prijatelj, z njim ravnam spoštljivo. 
• Doživljam ga z vsemi čutili.
• Upoštevam navodila o primernem obnašanju v naravi, 

zapisana v predpisih in na informativnih tablah ali pa 
posredovana od gozdarjev in lastnikov gozdov.

 » Zavod za gozdove Slovenije
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           Štiri intervencije v enem dnevu 
5. februar je bil za gorjanske gasilce dan intervencij. Ob 

00.15 smo preko pozivnikov iz Centra za obveščanje prejeli 
sporočilo, da gori delovni stroj na lokaciji Zg. Gorje 4, center 
je aktiviral PGD Gorje in PGD Bled, vendar se je izkazalo, da 
javljena lokacija ni bila prava. Ponovno smo vzpostavili zve-
zo s centrom, kjer so nam povedali, da se po domače reče pri 
Prnikarju. Odhiteli smo na pravo lokacijo Perniki 4, ogenj je 
bil v aktivni fazi in nevaren za hitro razširitev na sosednje 
objekte, na srečo še dovolj oddaljen, da do tega ni prišlo. Z 
učinkovito akcijo je bil požar na delovnem stroju – rovoko-
paču – hitro pogašen, verjeten vzrok za nastanek pa električ-
ni kabli.

Ob 09.39 smo dobili sporočilo o dimniškem požaru na 
naslovu Zg. Laze 9, obveščeni sta bili PGD Gorje in PGD Pod-
hom. Javljena lokacija spet ni bila najbolj točna, ob prihodu 
smo ugotovili, da je bilo vse pod nadzorom in da so kurilne 
naprave ustrezne.

Ob 13.13 požar v poslovnem objektu nasproti hotela 
Krim na Bledu, Zagoriška cesta 10. Aktivirana so bila dru-
štva PGD Bled, PGD Ribno, PGD Bled-Rečica, PGD Mlino in 
avto lestev GARS Jesenice. Akcija je stekla, PGD Bled je bil v 
nekaj minutah na kraju dogodka, po ogledu pa so ugotovili, 
da je šlo za dimniški požar, kjer so opravili kontrolo okoli di-
mnika s termo kamero. 

Ob 15.49 sporočilo o požaru zapuščenega osebnega vo-
zila ob prazni hiši na naslovu Mevkuž 3, obveščeni sta bili 
društvi PGD Gorje in PGD Bled, ogenj oz. visok plamen se 
je videl od gasilskega doma, od koder je izgledalo, kot da gori 
hiša. Ob prihodu na kraj požara smo pogasili goreče vozilo, 
ki je predstavljalo veliko nevarnost za vžig hiše. 

Vse omenjene intervencije niso bile zahtevne, le z mate-
rialno škodo pri prvi, smo pa pri analizi ugotovili, da ljudje, 
ki kličejo na pomoč, velikokrat povedo netočne podatke. 
ŠTEVILKO ZA KLIC V SILI 112 pokličete, kadar potrebujete 
nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinar-

sko pomoč, pomoč jamarskih reševalcev, drugih reševalnih 
enot ali policije.

Ko pokličemo na 112, povemo:
1.  KDO kliče,
2.  KAJ se je zgodilo,
3.  KJE se je zgodilo (hišno ime po domače),
4.  KDAJ se je zgodilo,
5.  KOLIKO je ponesrečencev,
6.  kakšne so POŠKODBE,
7.  kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, ne-

varne snovi, poškodovane napeljave …),
8.  kakšno POMOČ potrebujete.                                  

Nekaj preventivnih ukrepov in vzrokov za nastanek po-
žarov: 
– vse kurilne naprave predstavljajo večjo nevarnost 

(odprt ogenj, prenos toplote, bližina gorljivih snovi, 
neustrezen in neočiščen dimnik),

– električne naprave in napeljave se zaradi preobre-
menitve ali slabega vzdrževanja pregrejejo ali pride do 
kratkega stika,

– najštevilnejši povzročitelji požarov so ljudje zaradi 
malomarnosti, neznanja ali podcenjevanja nevarnosti, 
pogosto otroci, pa tudi živali,

– ročni gasilni aparat na prah je zelo učinkovit zlasti v 
začetni fazi, priporočamo, da ga ima vsako gospodin-
jstvo,

– požar, grozečo vodo, plaz, razna razlitja nevarnih in 
škodljivih snovi takoj javite na tel. št. 112 in navedite 
pomembne podatke, zlasti, če so ogroženi ljudje in 
živali.

 » Drago Stojc, VGČ

Poveljnik Civilne zaščite Občine Gorje prejel BRONASTI ZNAK
Uprava za zaščito in reševanje je na podlagi razpisa za 

podelitev priznanj in nagrad na področju varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami podelila šest kategorij pri-
znanj. Med dobitniki je Bojan Jakopič, poveljnik Civilne za-
ščite Občine Gorje.

Bojan Jakopič je po poklicu dipl. ing. lesarstva, zaposlen 
pa je v podjetju LIP Bled d.o.o. Od leta 1994 je član operativne 
gasilske enote PGD Podhom. Po gasilski usposobljenosti je 
višji gasilski častnik II. stopnje, ima pa tudi opravljeno uspo-
sabljanje za nosilca IDA, za gašenje notranjih požarov modul 
A in B, za delo s helikopterjem ter tečaj za bolničarja. Redno 
se udeležuje aktivnosti v društvu, prisoten pa je tudi na ve-
čini intervencij, kjer posreduje ta gasilska enota. Posebej se 
je izkazal tudi s sodelovanjem enote PGD Podhom ob sana-
ciji posledic toče v Črnomlju ter pri sanaciji posledic vetro-
loma v MO Kranj. Sodeloval je tudi v ekipi bolničarjev PGD 
Podhom, ki se je v preteklih letih redno udeleževala regijskih 
preverjanj znanja ekip PP ter dosegala solidne uspehe.

Aprila 2016 je bil imenovan v Štab CZ Gorje. Do leta 
2018 je opravljal naloge namestnika poveljnika CZ, od mar-
ca 2018 pa je poveljnik CZ Občine Gorje. Kot član Štaba CZ 
je sodeloval tudi na regijski vaji »RUŠEVINA 2016«, kjer je 
zgledno skrbel za koordinacijo dela med štabom CZ Občine 
Gorje ter gostujočimi enotami iz Republike Avstrije.

V času epidemije, tako v prvem valu kot tudi v drugem 
valu, zelo aktivno opravlja naloge poveljnika CZ. Aktivno 
spremlja razmere v Občini Gorje ter skrbi za sprejemanje 
ter izvajanje potrebnih ukrepov.

Prejemniku priznanja iskreno čestitamo!
 » Občinska uprava
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Gorenjsko kolesarsko omrežje
Gorenjsko kolesarsko omrežje 

je skrbno izdelan preplet povezav 
na območju Gorenjske in nekaterih 
sosednjih občin. Mreža cest, pri-
mernih za kolesarjenje, ponuja pri-
ložnost za popotovanje od kraja do 
kraja, odkrivanje znamenitosti na 
poti in srečevanje z lokalnim prebi-
valstvom. 

Na Gorenjskem si že od leta 2015 
prizadevamo za celosten razvoj kole-
sarstva na regionalni ravni. Takrat je 
začel delovati Svetovalni organ gorenj-
ske regije za razvoj kolesarstva (SORK) 
kot strokovno telo Odbora za okolje, 
prostor in infrastrukturo pri Razvoj-
nem svetu gorenjske regije. 

Po dobrih petih letih delovanja je 
eden najpomembnejših rezultatov 
vzpostavitev gorenjskega kolesarskega 
omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 
640 kilometrov državnih in lokalnih 
kolesarskih povezav na Gorenjskem 
in v nekaterih sosednjih občinah. Pri 
določitvi so bili upoštevani mednaro-
dni kriteriji prometne varnosti, atrak-
tivnost pokrajine in dosegljivosti go-
stinskih in servisnih storitev, trase pa 
so bile potrjene s strani vseh 24 vklju-
čenih občin ter Direkcije RS za infra-
strukturo (DRSI).

Glavni cilj projekta Gorenjsko 
kolesarsko omrežje v letu 2021 je na 
celotnem omrežju postaviti enotno 
prometno signalizacijo za kolesarje 
(usmerjevalne in info table), posvetili 
pa se bomo tudi natančnemu digital-
nemu prikazu obstoječe kolesarske 
infrastrukture ter evidentiranju čr-

Voščilo Rdečega križa,  
Društva upokojencev Gorje 
in Občine Gorje starejšim 

občanom
Tradicijo obiskovanja starejših 

občanov je prekinila epidemija koro-
navirusa. Predstavniki Krajevne orga-
nizacije Rdečega križa, Društva upo-
kojencev Gorje in župan Občine Gorje 
smo starejšim jubilantom nad 90 let 
namenili pozornost v obliki osebnega 
obiska. V zadnjem letu tovrstnih obi-
skov v luči varovanja zdravja in pre-
prečevanja širjenja virusa nismo orga-
nizirali.

Vsem, ki ste v zadnjem letu prazno-
vali osebni jubilej, IZ SRCA VOŠČI-
MO OBILO ZDRAVJA IN PRISTNIH 
OSEBNIH STIKOV Z VAM LJUBIMI 
LJUDMI!

 » KO RK Gorje, DU Gorje, Občina Gorje

nih točk oziroma odsekov na omrežju. 
Slednje z namenom, da se tem lokaci-
jam pri načrtovanju investicij nameni 
posebno pozornost, se jih prioritetno 
odpravi in kolesarjem zagotovi varno 
pot. Gorenjska regija bo na tem podro-
čju opravila pionirsko delo, saj je prva 
v državi, ki se je vzpostavitve omrežja 
lotila na tako sistematičen način.

 Infrastrukturni del projekta že-
limo nadgraditi tudi s promocijskimi 
vsebinami. Namen je, da ne terenu 
označeno kolesarsko omrežje ustre-
zno promoviramo in predstavimo nje-
gove potenciale tako za turizem kot za 
spodbujanje trajnostne mobilnosti. 
Za prepoznavno podobo skrbi logo-
tip, izdelani so promocijski zemljevidi 
in spletna stran www.gko.si s petimi 
predlaganimi izleti in gpx sledmi. Prav 
vsak kolesar lahko najde sebi primer-
no in ustrezno traso, kjer bo doživel 
širše območje Gorenjske. V letu 2021 
bomo nadgradili tudi koncept »kole-
sarju prijazen ponudnik«, v katerega 
bodo vključeni predstavniki turistič-
nih namestitev in storitev, kolesarske 
povezave ter naravne in kulturne za-
nimivosti pa bomo promovirali tudi na 
družabnem omrežju Instagram, kjer 
nas najdete pod imenom @gko_bike. 

Kolesarji predstavljajo pomemben 
segment turističnega gospodarstva in 
trajnostne mobilnosti, saj se v epide-
miji covid-19 vse bolj zavedamo pome-
na zdravja, čistega okolja in povezano-
sti. Iz številnih držav po svetu poročajo 
o izjemnem povečanju števila kolesar-
jev v tem času, na kolo sede tudi vse 
več Slovencev. Turizem je ena izmed 
najbolj prizadetih panog v epidemiji, 
zato verjamemo, da Gorenjsko kole-
sarsko omrežje ter dodatna kolesarska 
ponudba lahko bistveno pripomoreta k 
izboljšanju privlačnosti Gorenjske ter 
k spodbujanju trajnostnih potovalnih 
načinov.

Projekt Gorenjsko kolesarsko 
omrežje v letu 2021 financirajo občine: 
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, 
Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, 

Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranj-
ska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, 
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, 
Žiri, Žirovnica, Kamnik, Logatec, Med-
vode in Vodice, izvajata pa ga Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenjske in BSC 
Kranj – Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske.

 » Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske in Barbara Špehar, BSC Kranj – 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske  
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Marketing in podjetništvo – kaj vemo in znamo?
Dandanes smo preko medijev iz-

postavljeni številnim novicam, neka-
terim bolj, nekaterim manj izobraže-
valnim, strokovnim ali nestrokovnim. 
S to rubriko želimo bralcem približati 
področje marketinga in podjetništva. 
Čeprav se morda sliši precej formalno, 
obljubimo, da bomo vsebino člankov 
pisali kar se da razumljivo, da bomo 
vsebino približali tako posameznikom 
kot lokalnim podjetjem, ki radi sledijo 
novim trendom s poslovnega in mar-
ketinškega sveta. 

V času epidemije smo se konkretno 
zavedali, kako pomembno je znanje 
in še bolj to, da ga delimo. Naš cilj je, 
da vam s članki ponudimo kredibilen 
vir informacij in priložnost, da se do-
datno izobrazite tako o marketingu, 
podjetništvu in o ostalih aktualnih te-
mah, kot je digitalizacija. Poleg član-
kov bomo z namenom povezovanja in 
medsebojnega podpiranja organizirali 
še redna online druženja v obliki pod-
castov in “okroglih miz”, na katerih 
bomo gostili podjetnike iz različnih in-
dustrij in branž. 

“Pravila igre” so se v t. i. »novi realno-
sti« v številnih pogledih spremenila, zato 
je glede na trenutne razmere izrednega 
pomena, da imamo podjetniki neomajno 
voljo in jasno začrtano vizijo. 

Tudi, ko nam ne gre vse po načrtu 
in imamo dvome, če je sploh vredno 
nadaljevati in vztrajati, moramo ver-
jeti vase in zaupati v zastavljeno vizijo. 
Uspešnega podjetnika ali podjetnico 
namreč odlikuje tudi sposobnost hi-

trega prilagajanja (okoliščinam) in 
zaznavanje novih priložnosti. Pande-
mija covid-19 je marsikatero podjetje 
prisilila v drugačno paradigmo razmi-
šljanja. Posledično so se podjetja, ki 
predtem niso pretirano vlagala v di-
gitalizacijo (ali pa vsaj ne na področju 
marketinga), to bila prisiljena storiti 
praktično “čez noč”. 

Ko govorimo o marketingu, bom 
začel z drzno trditvijo. Trdim, da je da-
nes težje kupiti kot prodati. 

Zakaj je temu tako? Sodobni kupec 
je zasut s številnimi informacijami, ki 
so si pogosto celo nasprotujoče. Ogro-
mno je tudi različnih digitalnih stičnih 
točk s ponudnikom. Bolj preprosto po-
vedano, danes si lahko vaši potencialni 
kupci oziroma stranke podjetja vašo 
blagovno znamko in ponudbo ogledajo 
na številnih različnih digitalnih kana-
lih (eni pomembnejših so LinkedIn, 
Facebook, Instagram ...) in se o vaših 
izdelkih in storitvah dobro izobrazijo, 
še preden sploh stopijo v stik z vami. 
To velja tako za fizične kot tudi spletne 
nakupne izkušnje. 

Opravka imamo torej z izrazito in-
formiranim kupcem. Raziskave kažejo 
(Gartner, 2019), da je v nakupnem pro-
cesu le majhen delež takih, kjer imamo 
mi, kot ponudnik, direktno komunika-
cijo s kupcem. Vse ostalo namreč se-
stoji iz kupčevih samostojnih raziskav, 
pridobivanj mnenj drugih in tako na-
prej.

Kot ponudnik moramo zato na 
spletu jasno in konkretno predstaviti 
naše prednosti, pri tem pa ne smemo 
v nobeni fazi v tem procesu pozabiti 
tudi na kvalitetno izobraževanje naših 
bralcev. Z dobro premišljenim izobra-
ževalnim procesom kvalitetno dopol-
nimo bolj direktno-prodajne aktivno-
sti. Z izobraževanjem namreč gradimo 
odnose s potencialnimi kupci ter s tem 
olajšamo njihove nakupne odločitve v 
prihodnosti. Takrat, ko bodo dejansko 
pripravljeni kupiti. 

Vir: https://www.gartner.com/en/
sales/insights/b2b-buying-journey

 » Damjan Blagojevič, Pro Marketing d.o.o.

Presejalni programi na področju raka na Gorenjskem v letu 2020
Na Gorenjskem potekajo vsi trije 

presejalni programi in sicer program 
zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb materničnega vratu (pro-
gram ZORA), državni program prese-
janja in zgodnjega odkrivanja predra-
kavih sprememb in raka na debelem 
črevesu in danki (program Svit) ter dr-
žavni presejalni program za raka dojk 
(program DORA). Presejanost v vseh 
treh programih je bila v letu 2020 ne-
kaj nižja kot v letu 2019, saj so bili vsi 
trije programi v času 1. vala epidemije 
covid-19 ustavljeni.

Program ZORA je najstarejši prese-
jalni program na področju raka v Slove-
niji, saj organizirano poteka že od leta 
2003. Namenjen je ženskam, starim od 
20 do 64 let. Tudi po zaslugi tega pro-
grama rak materničnega vratu postaja 
redek. Na Gorenjskem je bil rak mater-
ničnega vratu leta 2018 na novo odkrit 
pri 14 ženskah, ob uvedbi programa v 
letu 2003 pa pri 28. Število novo zbo-
lelih se je torej tudi na Gorenjskem po 
uvedbi programa že zelo znižalo. Če-
prav pregledanost v programu ZORA 
na Gorenjskem pada in je bila v obdo-

bju 2017–2020 (69,4 %) že pod sloven-
skim povprečjem (69,6 %) in pod ciljno 
70 % pregledanostjo, pa upamo, da je 
glavni razlog za upad v ustavitvi pro-
grama v času 1. vala epidemije covid-19. 
Ciljno 70 % odzivnost dosegata na Go-
renjskem le še dve upravni enoti Škofja 
Loka in Tržič, a trend upadanja je pri-
soten tudi v UE Škofja Loka. Med go-
renjskimi občinami sta imeli v opazo-
vanem obdobju najboljšo pregledanost 
občini Gorenja vas – Poljane in Žiri 
(75,1 %), najslabšo pa občina Jezersko 
(62,7 %), a se je v zadnjem obdobju tam 
pregledanost izboljšala.

Program Svit, ki vključuje moške 
in ženske v starosti od 50 do 74 let, v 
Sloveniji poteka od leta 2009 in tudi 
že kaže ugodne populacijske rezultate. 
Število novih primerov raka debelega 
črevesa in danke se v Sloveniji in na 
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Gorenjskem od leta 2010 znižuje, po-
leg tega je več rakov odkritih zgodaj ali 
pa so odstranjene tudi že predrakave 
spremembe. Leta 2010 je bilo novood-
kritih rakov debelega črevesa in danke 
na Gorenjskem 172, leta 2017 pa 130. 
Zaradi raka debelega črevesa in danke 
je na Gorenjskem leta 2010 umrlo 88 
oseb, leta 2017 pa 66. V letu 2020 je bilo 
v okviru programa Svit na Gorenjskem 
odkritih 21 primerov raka debelega 
črevesa in danke ter še 218 oseb z na-
predovalim adenomom, ki predstavlja 
večje tveganje za nastanek raka. Po od-
zivnosti se je Gorenjska več let uvrščala 
na 1. mesto v Sloveniji, v letu 2020 pa je 
bila s 67,6 %  na 2. mestu. V primerjavi 
z letom 2019 je odzivnost upadla za več 

kot 2 %. Odzivnost moških je za skoraj 
9 % zaostajala za odzivnostjo žensk. 
Najboljšo odzivnost je imela upravna 
enota Škofja Loka, kjer so vse 4 občine 
presegale 74 %. Najslabšo odzivnost, le 
55,5 %, pa smo v letu 2020 zabeležili v 
občini Jesenice.

Program DORA je namenjen zgo-
dnjemu odkrivanju raka dojk, najpo-
gostejšega ženskega raka. Vključuje 
ženske, stare od 50 do 69 let, in na Go-
renjskem poteka v dveh presejalnih 
centrih: v Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo Kranj (BGP Kranj) ter 
v mobilni enoti Onkološkega inštituta 
Ljubljana ob Splošni bolnišnici Jese-
nice. Na Gorenjskem je bilo leta 2017 
na novo odkritih 138 rakov dojk, istega 

leta je ta rak zahteval 42 življenj. Ude-
ležba v programu DORA je bila na rav-
ni regije v letu 2020 75 %, na ravni Slo-
venije pa 74,0 %. Tudi  v tem programu 
je bila udeležba v letu 2019 za 2 % višja. 
Ciljne 70 % odzivnosti pa v letu 2020 
na Gorenjskem nista dosegli občina 
Jezersko (63 %) in občina Žiri (69 %).

Vir podatkov:
• Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, Center za zgodnje od-
krivanje raka – program Svit

• Onkološki inštitut - program 
DORA in program ZORA

• Spletišče SLORA (Slovenija in rak)

 » NIJZ, OE Kranj

Spomladanska dela v vrtu
Dnevi v aprilu so v prvi vrsti po-

membni za dopolnilno obdelavo tal, 
ko zemljišče pripravljamo za setev in 
sajenje. V aprilu bomo na prosto sadi-
li čebulo, por, solato, krompir, beluše, 
sejali večino rastlin; rdečo peso, ko-
renček, peteršilj, pastinak, redkvico in 
kapusnice. 

Počakamo le še s setvijo in sajenjem 
toplotno zahtevnih vrtnin, kamor pri-
števamo plodovke in nekatere stroč-
nice. Sadike plodovk lahko presadimo 
v šotne lončke, koreninska gruda se 
bo primerno razvila in sadike bomo 
skupaj z lončki posadili v zemljo. Pri 
sajenju vedno upoštevamo kolobar in 
medsosedske odnose. Za zagotavljanje 
kakovostnega pridelka je poleg pri-
prave zemljišča pomembno gnojenje 
tal. Za vsako vrtnino je dobro vedeti, 
kako globok koreninski sistem razvije 
in katera hranila potrebuje, poznati 
moramo minimalne temperature za 
kalitev in optimalne temperature za 
rast. Pred ali po sajenju je priporočlji-
va uporaba zastirk. Pri uporabi zastirk 
je veliko prednosti, v lanskem letu se je 
kot edina slabost pokazalo zadrževanje 
polžev pod folijo.

Solatnice večinoma sadimo na črno 
folijo, oblikujejo plitev koreninski sis-
tem, steblo je kratko, reducirano. Pri 
solatnicah uživamo liste, ki lahko ra-
stejo navznoter in tvorijo glave ali ra-
stejo navzven in tvorijo rozeto. Solato 
delimo na glavnato, berivko, rezivko 
in vezivko. Glavnato solato delimo na 
mehkolistno (maslenko) in krhkoli-
stno (ledenko). Solatnice niso zahtev-
ne glede temperatur, kalijo že pri dveh 
stopinjah Celzija, z rastjo prenehajo, 
ko so temperature višje od petindvaj-
set stopinj Celzija. Najbolje uspevajo 
v dobro odcednih tleh, pri pH 6,5, izre-

dno so občutljive na klor. Dognojuje-
mo jih z dušikom, fosforjem in kalijem, 
vendar jih nikoli ne gnojimo s svežim 
hlevskim gnojem. Med posajene sa-
dike solate posadimo nekaj gomoljev 
krompirja ali v tla zakopljemo liste ra-
barbare, ki bodo posevek varovale pred 
strunami. Za pomladansko pridelavo 
izberemo sorte, primerne za sajenje na 
prosto ali v zavarovane prostore. 

Čebulnice in kapusnice prekrije-
mo z gosto mrežo ali agrokopreno, da 
preprečimo pojav in širjenje čebulne 
muhe in kapusovega belina. Med če-
bulnice v vrstah posejmo korenček. S 
kopreno na zunanjih površinah pred 
mrazom zavarujmo tudi vse pravkar 
presajene vrtnine. V aprilu še vedno 
režemo in koreninimo potaknjence 
sladkega krompirja. Poleg sladkega 
krompirja (Ipomoea batatas) se pri 
nas v vse večji meri uporablja sve-
tlobni koren. Prvič sem ga spoznala 
na srečanju Društva za biodinamično 
pridelavo. Rastlino poznamo pod bo-
taničnim imenom Dioscorea batatas, 
njena domovina je Kitajska. Prav tako 
kot sladki krompir sodi med toplotno 
zahtevnejše vrtnine. Obe rastlini lah-
ko gojimo v dvignjenih gredah. Pri nas 
rastoč sladki krompir se ne ovija okrog 
opore, pač pa njegove vreže prerašča-
jo celotno površino grede, medtem ko 
svetlobni koren spada med ovijalke in 

potrebuje oporo. Sladki krompir v prvi 
vrsti pridelujemo zaradi korenastih 
gomoljev, ki zrastejo do dolžine 30 cm, 
svetlobni koren oblikuje korene, dolge 
tudi do poldrugega metra. 

Obe rastlini razmnožujemo vege-
tativno, sladki krompir s pomočjo na-
kaljevanja gomoljev, svetlobni koren 
s pomočjo bubilov, kakor imenujemo 
zračne gomoljčke, ki jih ob koncu mar-
ca posadimo v lončke, a jih še vedno 
hranimo na toplem. Rastlini delujeta 
protivnetno, preprečujeta rakotvorna 
obolenja, svetlobni koren je energet-
sko bogata hrana, uporabljen kot svež, 
posušen ali prekuhan, kot dodatek je-
dem. V aprilu lahko vlončimo tudi eno-
letnice, saj s tem poskrbimo za boljšo 
prekoreninjenost, na prosto jih presa-
jamo v drugi dekadi meseca maja. Čas 
je za načrtovanje balkonskih zasaditev, 
urejanje trate, dognojevanje jagodi-
čevja, urejanje skalnjakov, okrasnih 
gred in brežin, sajenje sadnega drevja, 
jagodičevja, žive meje, razmnoževanje 
trajnih zelišč in grmov z grobanjem, 
grebeničenjem, delitvijo koreninske 
grude, lončnice običajno razmnožuje-
mo s potaknjenci, s hčerinskimi pritli-
kami ali listnimi odrezki.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Miljenko Jergović: Rodbina
Bosansko-hrvaški književnik, kritik in novinar Miljenko 

Jergović je bil rojen leta 1966 v Sarajevu. Njegove zgodbe 
podoživljajo zgodovino tega mesta in Bosne, ki jo je zapustil 
1993. Sedaj živi v Zagrebu.  

V slovenščino je prevedenih 12 njegovih del. Za monu-
mentalni roman Rodbina (izšel 2013, pri nas 2020) je leta 
2015 prejel Njegoševo nagrado.

Avtor je s tem družinskim romanom izpolnil dolg do rod-
bine po materini strani. Praded Karel je bil Nemec iz romun-
skega Banata. Zaposlen je bil pri avstro-ogrskih železnicah. 
Njegova življenjska zgodba, zgodba prababice Slovenke Iva-
ne Škedelj ter njunih treh hčera Olge, Lole in Regine ter sina 
Rudija nas popolnoma prevzamejo. 

Babico Olgo in deda Franja Rejca iz okolice Tolmina je 
zaznamovala smrt prvorojenca Mladena, ki je zelo mlad pa-
del v nemški vojski. Med zakoncema je ostala senca krivde 
za njegovo smrt. Njuna hči Javorka ni bila zaželena in tudi 
njeno življenje je oblikovala teža Mladenove smrti. V zako-
nu z Miljenkovim očetom ni bila srečna. V romanu se Mi-
ljenko poslavlja od bolne matere in obuja številne zgodbe 
ljudi iz Sarajeva in Bosne. Hkrati se poslavlja od Sarajeva, 
saj ga je zapustil v zadnji vojni.

Roman je prežet z usodami kovčkarjev, ki so v času Av-
stro-Ogrske prišli na delo v Bosno. Avtor niza zgodbe mu-
slimanov, Judov, Sarajevčanov v Kraljevini SHS, Kraljevini 
Jugoslaviji in v času druge svetovne vojne. Če isto zgodbo 
odpre na novo, jo odpre z drugega zornega kota. Bralec ima 

Knjižnica – Ves@lje zakladov 
Kaj je v knjižnici najlepše? Če vprašate knjižničarje, so to 

zagotovo knjige in zgodbe v njih. 
In kaj imajo knjižničarji še raje kot knjige? Odgovor je 

čisto preprost: bralce, zlasti mlade, ki knjige listajo, pregle-
dujejo in izbirajo tiste prave, da jih bodo odnesli domov in 
uživali v branju. Kajti branje ni le potreba in navada, branje 
je predvsem radost in užitek. 

Tako in zato naša knjižnica vsako leto pripravi akcijo 
KNJIŽNICA – VES@LJE ZAKLADOV. 

Zakaj prav vesolje zakladov?  V knjižnici je na tisoče za-
kladov – vsaka knjiga je svoj svet in vsaka zgodba nas odpelje 
na čarobno potovanje. In tudi slogan knjižnice je: »Dom ti-
sočerih zgodb«.

Tako vsako leto povabimo vse mlade bralce, naj pridejo v 
knjižnico, si sami izberejo knjige in si jih izposodijo. Ob vsa-
kem obisku v splošni knjižnici, ko si otroci izposodijo vsaj 
eno knjigo, dobijo štampiljko Knjižka. Za sedem zbranih 
štampiljk prejmejo sladko nagrado – čokolado. Seveda pa 
lahko berejo, berejo in berejo in si »priberejo« več čokolad, 
pa  tudi vstopnico na zaključno prireditev. In letos zaključna 
prireditev bo!

Kaj pa udeleženci, ki pridno sodelujejo v naši akciji, pra-
vijo o naši knjižnici in branju? Knjižničarka Anja Ptiček je 
izbrala nekaj vtisov mladih bralcev:
 »V knjižnici so mi všeč štampiljke in igralnica.« (Brigita, 

vrtec)
 »Knjižnica je dobra, ker lahko brezplačno vzameš 

knjige.« (Kira, 4. razred)
 »To je najboljša knjižnica na svetu!« (Julija, 3. razred)
 »Knjižnica in branje = življenje.« (Aljaž, 4. razred)
 »Rada bi pohvalila knjižničarke, saj so zelo prijazne in se 

vedno potrudijo, da bi mi pomagale.« (Lina, 8. razred)
Zato pohitite v našo knjižnico, kjer vas knjige in Knjižko 

že nestrpno pričakujejo in to vse do 31. 5. 2021. Prireditev je 
pa še skrivnost ...

 » Božena Kolman Finžgar, Knjižnica Antona Tomaža Linharta 
Radovljica

občutek, da odkriva vse nianse zgodbe in se počuti, kot bi 
hodil z avtorjem na klepet ob kavi in vsakič odkrije nove po-
vezave iste zgodbe.

Briljanten družinski roman, ki je z neštetimi zgodbami 
malih ljudi kritičen do toka časa, politike in voditeljev. Si-
mon Popek ga je ocenil kot velik psihološki roman na zgodo-
vinski in intimni osnovi. Delo je odlično prevedla Aleksan-
dra Rekar.

Na spletni stra-
ni Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Ra-
dovljica www.rad.sik.
si si v rubriki Knjižni-
čarji ocenjujejo poi-
ščite dobro branje.

Pri izbiri knjig 
vam pomaga tudi slo-
venski portal dobre-
knjige.si.

 » Irena Razingar, 
Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica, Enota Knji-
žnica Blaža Kumerdeja 

Bled
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Mlado drevo za novo življenje

Likovna razstava učencev OŠ Gorje  
v Infocentru Triglavska roža Bled

Občina v skladu s Pravilnikom o 
enkratni pomoči za novorojence v 
Občini Gorje namenja novorojencem 
s stalnim bivališčem v občini enkra-
tno denarno pomoč v višini 380 EUR 
ali vrednostni bon v trgovini z otroško 
opremo v višini 420 EUR. Vlagatelj, 
starš ali skrbnik s stalnim bivališčem 
v občini v vlogi izbere eno od možno-
sti. V letu 2020 se je rodilo 24 novoro-
jenčkov, katerih starši so vložili vlogo 
za enkratno pomoč. Za spodbudo in 
v luči misli »mlado drevo za novo ži-
vljenje« so v proračunu za vsakega 
novorojenca zagotovljena sredstva za 
sadiko sadnega drevja. Otroci letnika 
2020 bodo v tem mesecu prejeli sadi-

ko jablane. Drevo predstavlja simbol 
življenja in moči. Želimo, da podarjeno 
drevo požene globoke in močne kore-
nine in naj se njegova krošnja vzpenja 
visoko v nebo. Tako kot drevo naj otro-
ci zrastejo v močne, pokončne in čudo-
vite osebe. V tem, še vedno posebnem 
letu, bomo sadike razdelili posamič-
no, v naslednjih letih pa računamo na 
osebno srečanje z malimi Gorjankami 
in Gorjanci ter njihovimi starši. Vsem 
novopečenim staršem čestitamo in 
spodbujamo mlade pare k načrtovanju 
družine. Otroci so vendarle naše boga-
stvo!

 » Martina Hribar Brus

V družbi šol, ki so članice Skupnosti 
šol Biosfernega območja Julijske Alpe 
in bolj poglobljeno spoznavajo Trigla-
vski narodni park in njegovo okolico, je 
tudi Osnovna šola Gorje.

Z zanimivo likovno razstavo učenci 
gostujejo v Infocentru Triglavska roža 
Bled.

Vas zanima, kako izgleda kip, nastal 
po predlogi znamenite Mona Lize, Van 
Goghovega Poštarja ali pa Kofetarice 
naše slikarke Ivane Kobilca? 

Če je odgovor pritrdilen, si od 14. 
4. do 15. 5. 2021 v Triglavski roži Bled 
lahko ogledate razstavo likovnih del 
učencev OŠ Gorje. 

Nastajali so pri pouku likovne ume-
tnosti in izbirnih predmetov pod men-
torstvom učitelja Primoža Poklukarja. 

Rdeča nit razstave so preobrazbe 
znanih slikarskih mojstrovin tako sve-
tovnega kot slovenskega slikarstva. V 
dveh šolskih letih je nastalo 15 kipar-
skih del, ta pa so bila izhodišče in motiv 
nadaljnjim preobrazbam v risbo, sliko, 
grafiko in celo animacijo. 

OŠ Gorje želi z razstavo poudariti 
pomen kulturne dejavnosti izven okvi-
ra lokalne skupnosti ter izpostaviti 
nujnost izgradnje samostojne učilnice 
za likovno umetnost, za katero si šola 
prizadeva že 17 let.

 » Primož Poklukar, OŠ Gorje

Bakla na poti v Tokio tudi skozi Gorje
Olimpijski komite Slovenije – 

Združenje športnih zvez je s partnerji 
pripravil projekt »Slovenska bakla na 
poti v Tokio«. Gre za promocijski pro-
jekt prihajajočih olimpijskih iger, ki 
bodo julija in avgusta na Japonskem, 
vanj pa bi organizatorji radi vključi-
li čim več lokalnih ljubiteljev športa, 
športno aktivnih otrok, zdajšnjih in 
nekdanjih vrhunskih športnikov ter 
gospodarstvenikov in drugih zanimi-
vih občanov.

Bakla bo krenila na pot 10. aprila 
2021 na Ravnah na Koroškem, torej 
v občini, v kateri je tudi nastala. Eden 
od partnerjev poti bakle in OKS je Sku-
pina SIJ, Slovenska industrija jekla, ki 
je plamenico izrisala in izdelala iz re-
cikliranega nerjavnega jekla. Oblika je 
zasnovana na močni simboliki: vrh je 
krona Triglava, ročaj iz bukovega lesa 

pa objema pet olimpijskih krogov, sim-
bolov povezovanja. Skupina SIJ se tako 
poklanja bogati, 400-letni tradiciji 
proizvodnje čvrstega ravenskega jekla, 
ki nastaja v objemu mogočnih gozdov 
Mežiške doline.

Bakla bo nato v treh mesecih obi-
skala vseh 212 slovenskih občin z za-
ključkom 9. julija v Mariboru, od koder 
naj bi poletela proti Tokiu. Zagotovo 
bo to tudi dodatna spodbuda sloven-
ski olimpijski odpravi. Z baklo želimo 
širiti vrednote olimpizma, sporočila 
solidarnosti, upanja in jeklene volje. 
Želimo tudi pokazati, da sta rekreativ-
ni in vrhunski šport med seboj tesno 
povezana. 

Projektu se je na pobudo regijske 
pisarne OKS-ZŠZ Jesenice pridružila 
tudi Občina Gorje, ki sodi v jeseniško 
regijsko pisarno OKS, kjer je obisk 

predviden v zadnjem tednu aprila. 
Kako natančno bo potekala pot skozi 
Občino Gorje, kdo vse bo med nosilci 
bakle in kaj si bo organizator v danih 
okoliščinah glede na aktualna pripo-
ročila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) sploh lahko privoščil, 
pa boste več izvedeli nekaj dni pred 
samim obiskom bakle. V teh negotovih 
časih nam sicer lahko dogodek prepre-
či višja sila, a verjamemo, da smo tudi s 
pomočjo olimpijskih idealov močnejši 
od nje. Za vse podrobnosti in more-
bitne spremembe aprila spremljajte 
strani družbenih medijev tako Obči-
ne Gorje kot Olimpijskega komiteja 
Slovenije (sledite bakli prek ključnika 
#slovenskabakla).

 » OKS
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Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Sprejem Eve Urevc in Klare Vindišar

Ko se športnik vrne s svetovnega 
prvenstva z medaljo, ga je užitek pri-
čakati in se z njim poveseliti. Iz Ober-
stdorfa je Eva Urevc prinesla bronasto 
medaljo, ki sta jo skupaj z Anamarijo 
Lampič dosegli v sprintu dvojic na za-
dnjo februarsko nedeljo. To je prva 
gorjanska medalja s svetovnih prven-
stev! Člani Športnega društva Gorje 
z najmlajšimi tekmovalci, katerim je 
Eva še poseben zgled, so ji skupaj z 
njenimi domačimi pripravili poseb-
no topel sprejem ob povratku v Gorje. 
Upamo, da ta medalja ne bo zadnja, z 
veseljem jo vsakič pričakamo!

Nedolgo zatem pa nas je razveselila 
biatlonka Klara Vindišar, ki je na mla-
dinskem svetovnem prvenstvu v Ober-
tilliachu v štafeti skupaj s Kajo Zorč 
in Leno Repinc dosegla 2. mesto in 
postala svetovna mladinska podprva-
kinja v štafeti. Tudi Klari smo skupaj z 
njenimi najbližjimi pripravili prisrčen 
sprejem. Ni nas pričakovala in tako je 
presenečenje uspelo. Čestitkam kar ni 
bilo konca. Verjamemo, da je pred Kla-
ro še dolga in uspešna pot …

Alpski pokal v biatlonu na Pokljuki
Od 18. do 21. marca se je na Pokljuki 

odvijalo mednarodno tekmovanje v bi-
atlonu, imenovano Alpski pokal. Tek-
movanja se uvrstijo mlajši tekmovalci 
iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije, 
Švice, Hrvaške, tokrat pa celo dva tek-
movalca iz Mehike. Gorjanske barve 
so zastopali Nika Mežek, Zala Repe in 
Aljaž Omejc. Najuspešnejša je bila Zala 
Repe, ki je na prvih dveh tekmah osvo-
jila 4. mesto, skupaj s 1. in 2. mestom iz 
Italije pa je osvojila skupno 1. mesto v 
Alpskem pokalu. Čestitamo!

Gorjanci do novih naslovov državnih 
prvakov

V teku na smučeh pa smo Gorjanci 
zopet tam, kamor spadamo. Na vrhu! V 
Planici se je v soboto, 20. marca, odvi-
jalo državno prvenstvo v klasični teh-
niki in skupinskim štartom. Med člani 
je na 30 km suvereno zmago z občutno 
prednostjo dosegel Miha Ličef. Vseh 
6 krogov zelo zahtevne proge je tekel 
povsem v ospredju in tekmo tako tudi 
zaključil. Pri mlajših članih je Matej 
Mandeljc, prav tako na 30 km, postal 
državni podprvak. Med mlajšimi mla-
dinkami pa je 1. mesto dosegla Mina 
Repe. 

Že naslednji dan, v nedeljo, 21. 

Sprejem Klare Vindišar

Miha Ličef, državni prvak (člani) Mina Repe, državna prvakinja (mlajše 
mladinke)

marca, pa je bilo v Planici tekmova-
nje, kjer se pokaže moč klubov. Torej, 
štafete! Med starejšimi deklicami so 
Nina Golob, Tara Torkar in Živa Bijol 
za mišjo dlako zgrešile 3. mesto in se 
uvrstile tik pod stopničke na 4. mesto. 
Pri starejših dečkih, kjer je konkuren-
ca vedno najbolj številčna, pa so Bor 
Omejc, Timotej Žemva in Ožbej Repe 
po zagrizenem boju dosegli 6. mesto. 
Po dooolgem času smo Gorjanci ime-
li zastopnice tudi med članicami, po 
zaslugi zimzelene Petre Race. Štafeta 
v postavi Mina Repe, Tjaša Skubin in 
Petra Race so se uvrstile na 3. mesto. 
Več kot odlično, če prišepnemo, da sta 
Mina in Tjaša letnika 2006 in 2004 te-

kli ob boku Anamariji Lampič! Pri čla-
nih pa smo Gorjanci sestavili kar dve 
štafeti! Prva – Matej Mandeljc, Miha 
Jan in Miha Ličef – je dosegla 3. mesto, 
druga – Tomaž Žemva, Domen Potoč-
nik in Aljaž Korošec – pa 6. mesto. Ni 
slabo za veterana Tomaža in Domna in 
mladega Aljaža, kajne?

Uspehom tako kljub čudni sezoni 
kar ni in ni konca. Na tekmovanjih se 
opazi dobro delo naših trenerjev, gor-
janska zagrizenost in trma tekmoval-
cev. Skrbimo, da v Gorjah ostaja šport 
doma!

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje
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Štafeta starejše deklice - Živa, Nina, Tara

Štafeta starejši dečki - Bor, Ožbej, Timotej

Domen Potočnik - ko se trener prelevi v tekmovalca

POGREBNE STORITVE

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

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

aranžmaje ter aranžiranje daril. 
Velika izbira sveč.

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

NOVO   NOVO   NOVO   NOVO

CVETLIČARNA NOVAK 
pri pokopališču na Bledu

prevozi in ureditev pokojnikov 
ter pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

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

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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NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

Priskrbimo pogrebno opremo po vaši želji. 
Izdelamo trendne CVETLIČNE ARANŽMAJE. 
Poskrbimo za dekoracijo poslovilnih vežic. 

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com

POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK

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

Spontan kot življenje: Novi Caddy. S popolnoma novo zasnovo je 
pripravljen na nenadne spremembe načrtov, z glasovnim upravljanjem 
in najsodobnejšim digitalnim okoljem (Innovision Cockpit) pa vam 
zagotavlja, da ste ves čas popolnoma povezani z vsem, kar vas zanima. 
Ne glede na to, kam vas pelje življenje!

Kombinirana poraba goriva: 4,7−3,9 l/100 km. Emisije CO2: 110−102 g/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. Nekatera prikazana in navedena 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. 

Novi Caddy 
Partner v vsakdanjem življenju

Pripravljen na vse

že od 
22.462 EUR

VW_Oglas_Dealer_Caddy2021_137x198.indd   1 27/01/2021   14:13

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

KUPON APR I L 
2021

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

Trgovine:

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

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

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

NA IZBRANI ARTIKEL

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.
Kupon velja v aprilu 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121
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MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
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10 %

KUPON APR I L 
2021
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2021
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IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

Kupon velja v aprilu 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

Kupon velja v aprilu 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

kamnoseštvo

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

www.kamnosestvo-vurnik.si

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

preverite ponudbo na:

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
www.integral-avto.si

04 / 58 33 355
servis@integral-avto.si

Kleparsko - ličarska dela za vse znamke vozil
Prijava škodnega dogodka | Cenitev poškodovanega vozila

Pooblaščeni serviser za vozila:
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Vabljeni v market Zgornje Gorje
Delovni čas: od ponedeljka do sobote od 7.00 do 19.00

M
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ja

na
. Izrežite kupon in ga unovčite enkrat od 29. 3. do 

31. 3. 2021 v marketu Zgornje Gorje.
Popust ne velja za akcijske cene izdelkov (izdelki iz akcijskega kataloga, izdelki s ponudbo 
gratis, več je ceneje ali popuste na skupine izdelkov ter izdelke označene s super ceno). 
Popusti se med seboj ne seštevajo in se izključujejo s preostalimi kuponi za popust. 
Pri enem nakupu lahko kupec, fizična oseba, ne pa tudi pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, unovči le en kupon. Informacijo o izdelkih, ki so izločeni iz konkretnega popusta, 
in o pogojih za unovčenje kupona dobite na prodajnem mestu.

10% POPUST 
NA CELOTEN NAKUP
ob nakupu nad 20 EUR

Podarjamo vam kupon za: 

Obiščite nas v prenovljeni trgovini 
in izkoristite izjemno priložnost.

foto: Miro Zalokar
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NISSAN QASHQAI
VRHUNSKI MESTNI TERENEC

5 LET JAMSTVA
(3)

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA Z BOGATO OPREMO

NA MESEC179 €
(3)

ŽE ZA

BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE
(3)

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA PRAVE DRUŽINSKE PUSTOLOVŠČINE

5 LET JAMSTVA
(5)

6.000 €
(4)

PRIHRANEK DO

BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE
(4)

5 LET JAMSTVA

NISSAN JUKE
COUPÉ CROSSOVER

(2)

NISSAN JUKE N-CONNECTA Z BOGATO OPREMO

NA MESEC149 €
(2)

ŽE ZA

BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE
(2)

NISSAN LEAF
PREPROSTO IZJEMEN. 100% ELEKTRIČEN.

NISSAN LEAF N-CONNECTA Z BOGATO OPREMO

NA MESEC Z199 €
ŽE ZA

KREDITOM 
(8)

(3) Informativni izračun je narejen na dan 7.1.2021 za Nissan QASHQAI 1.3DIG 140 N-CON LE iz zaloge. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 22.140,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 11.632,69 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 10.507,31 €. EOM = 10,70 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 15.957,30 €, od tega znašata zavarovalna premija 688,65 € in strošek odobritve kredita 232,65 €. Kreditojemalec vrne 
kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 179,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V �nanciranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano 
jamstvo in bon za zimske pnevmatike v vrednosti 300€ z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new. Pogoj akcije je sklenitev �nančne 
pogodbe z minimalno �nancirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem �nanciranja 24 mesecev. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 3. 2021 oz. do 
razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša.

(4) Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 6.000 € (z DDV) z vključenim, ki velja za Nissan X-Trail 1.7 dCi XT 4WD TEKNA 
s kovinsko barvo iz zaloge in brezplačnega seta zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 31.03.2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo 
ali jo podaljša. (5) Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-Trail, velja z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva 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.

(2) Informativni izračun je narejen na dan 27.1.2021 za Nissan JUKE 1.0 117 N-CONNECTA s kovinsko barvo iz zaloge. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 18.960,00 €. Informativni izračun 
za skupni znesek kredita v višini 9.683,07 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 9.276,93 €. EOM = 10,70 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 13.282,89 €, od tega znašata zavarovalna premija 573,23 € in strošek odobritve kredita 193,66 €. Kreditojemalec vrne kredit v 
84 mesečnih obrokih v višini 149,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V �nanciranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon 
za zimske pnevmatike v vrednosti 300€ z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu »As new«. Pogoj akcije je sklenitev �nančne pogodbe z minimalno 
�nancirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem �nanciranja 24 mesecev. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31.3.2021 oz. do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do napak. Nissan si 
pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša.

(8) EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun 
kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Nissan LEAF N-CONNECTA 62kWh s kovinsko barvo iz zaloge v skupni vrednosti 34.086 € z DDV, s pologom v višini 
11.692 € in �nancirano vrednostjo 22.395 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 199,12 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se 
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 24.894 € od tega znašata zavarovalna premija 425,32€ in strošek odobritve kredita 175,00 €. Kreditojemalec mora kredit 
zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so zgolj informativne narave in temeljijo nainformativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA 
za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in 
zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. V ceno 34.086 € je že vključen redni popust in popust za vozila iz zaloge v višini 6.593,90 € ter subvencija 
EKO SKLADA v višini 4.500€. Akcija velja do 31.3.2021 ali do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do napak in predčasne prekinitve akcije. Slike so simbolne. **Nissan Connect ni na voljo v slovenskem jeziku. *Doseg do 528 km 
(mestna vožnja po WLTP ciklu) in 385 km (kombinirana vožnja po WLTP ciklu) velja za Nissan Leaf z 62 kWh baterijo.**Ob prevoženih 20.000 km na leto (1.666 km/ mesec) znaša strošek električne energije za Nissan LEAF 
e+ 62kWh 100 km vožnje 1,33 €/100 km*, strošek bencinskega goriva ob porabi 6,4 l/100 km (Nissan QASHQAI 1.3DIG 160 DCT N-CON CLD), 6.86€/100 km, 22.01.2021)). Prihranek za energijo/gorivo na mesec znaša 92 €, na leto 
1.106 €. Za izračun je uporabljena neto poraba Nissan LEAFA e+ 62kWh 18,5 kWh/100 km (bruto poraba z upoštevanjem izgub ob polnjenju 22,2 kWh/100 km). Strošek električne energije je izračunan po mali tari� E3 
paket Napredni.
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KOLEDAR PRIREDITEV
• PROGRAMI Medgeneracijskega centra Bled v 

občini Gorje
Na programe se je potrebno predhodno prijaviti 
na: 
e-naslov: mcbled@guest.arnes.si, Tel.: 040 818 
476
• Začetni tečaj šivanja (15 ur), četrtki v aprilu od 

17. do 20. ure v sejni sobi občine Gorje
1. aprila 2021
8. aprila 2021
15. aprila 2021
22. aprila 2021
29. aprila 2021
Namenjen je popolnim začetnicam/začetnikom 
v šivanju. V programu bomo spoznali stroje in 
materiale, izdelali prevleko za blazino, pogrinjek 
za mizo, košarico za kruh, toaletno torbico, šal in 
preprosto kapo. Izvajalka Andreja Jakun

• IT urice s Kristjanom
vsak torek od 9. ure dalje po predhodnem dogovoru, 
pričetek 6. aprila 2021
Izvajalec Kristjan Čubranič vam bo nudil tehnično 
pomoč ali svetovanje na področju računalništva in 
pametnih telefonov.

- Odpravljanje težav na računalniku ali pametnem 
telefonu

- Svetovanje pri nakupu novega telefona ali 
računalnika

- Uporaba socialnih omrežij in aplikacij za klepet 
(Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Viber, 
Messenger, Whatsapp itd)

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

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

• Medgeneracijska delavnica poslikave ptičjih 
hišic
v soboto, 10. aprila 2021 ob 10. uri v Gorjanskem 
domu; izvajalka Mojca Ahčin

• Jutranja vadba z Mojco Jakopič, ob ponedeljkih 
ob 9. uri v Gorjanskem domu; 
pričetek 12. aprila 2021 

• Kulinarične delavnico z Matejo Reš (3 ure), 
16. aprila 2021

• OLIMPIJSKA BAKLA v Gorjah 
v četrtek, 29. aprila ob 15:30;  
o podrobnostih dogodka boste obveščeni naknadno


