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Pod rožnato planino na občinski slovesnosti
Na gorjanski osnovni šoli smo se letos v okviru izobraže-

vanja Inštituta za etiko in vrednote dr. Jože Trontelj ustvar-
jalno in delavno lotili kar dveh vsebinsko širokih modulov 
Tradicija ter Delo in ustvarjalnost. V aprilu smo s projektom 
srečevanja s tradicijo začeli in mu dali naslov Pod rožnato 
planino, zaključili pa smo ga s predstavo ob občinskem in 
državnem prazniku, konec junija 2016. Zavestno smo se obr-
nili h koreninam, zgodovini, vrednemu v naši državi, narodu, 
kulturi, izročilu …

Za sceno smo uporabili bale sena, panjske končnice, orod-
ja za delo pri tradicionalnih opravilih in se, zaradi pristnosti, 
odpovedali tudi ozvočenju. Gorjanski dom smo spremenili v 
rožnato planino in toplo kmečko izbo. Posebej smo ponosni, 
da se je šolskim kulturnikom pridružilo tudi veliko krajevnih, 
skupaj nas je nastopilo čez 30. 

Pod vodstvom Štefana Polde so se zbrali odrasli moški 
pevci, kot umetnica in tiha dobra duša je ob čebelnjaku sli-

kala Anja Bunderla, kot sovoditelj in glavni igralec, pa tudi 
glavni scenski delavec, se je tudi letos odlično odrezal Tomaž 
Bregant, nič manj spretne pa niso bile učiteljice, Vučce. Med 
njimi posebej Tina Žemva, ki se je ob petju letos preizkusila 
tudi v igralstvu in vodenju. Vse skupaj pa seveda ne bi bilo to, 
če ne bi bilo otrok – gorjanskih učencev in vrtičkarjev.

Predstava je bila v celoti prikaz pristnega vaškega življenja 
v vseh njegovih oblikah – pri delu in jelu, zabavi, počitku, 

v ljubezni, prikaz sožitja in povezanosti, pa tudi živ preplet 
preteklih in sodobnih družbenih problemov ... Skozi cel pro-
gram sta se menjavala sedanjost, s pogledom v prihodnost, 
in preteklost, s prikazom žlahtnih korenin. Večgeneracijska 
in enkratna igralsko-pevska zasedba (amaterska v polnem po-
menu besede) je v pripravah na predstavo res uživala, skupaj 
živela in se učila ter dejansko dihala za isti cilj. 

Enako, kot smo zaključili predstavo, lahko sklenem ta 
prispevek – s pesmijo Otona Župančiča. Prepričana sem na-
mreč, da so se ti trije verzi usedli globoko v podzavest vseh 
sodelujočih: 

,,Jaz sem globokih korenin,
vem, da sem svoje zemlje sin,
zato se ne bojim daljin.''
Inštitutu za etiko in vrednote dr. Jože Trontelj se kot varu-

hinja etike in vrednot na OŠ Gorje zahvaljujem za preudarno 
vodenje izobraževanja, skrbno izbiranje vsebin, s katerimi 
spodbujajo obujanje in učvrščevanje vrednotnih sistemov v 
posameznikih in zavodih ter predvsem za to, da dopuščajo 
svobodo. Enako velja za vodstvo gorjanske šole in občine. 

Ustvarjalnost se razcveti, kadar pritiska ni. Hvala za zau-
panje!

Tatjana Pintar, scenaristka in režiserka občinske proslave
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Spoštovane Občanke
in Občani!
Smo na koncu osrednjega po-

letnega meseca, na višku poletne 
sezone in zato večinoma ležerni 
in dopustniški. Gradbinci pač ne, 
saj sta v naši okolici odprti dve 
veliki gradbišči, na Rečici in pod 
Višelnico. To na našem območju, 
pod Višelnico, bo v času, ko bom 
pisal naslednji uvodnik, že zaklju-

čeno. Z novim šolskim letom bo torej vzpostavljena varna 
pešpot na povezavi med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami, 
ki bo hkrati krasna panoramska sprehajalna steza. S po-
tekom del na Rečiški nismo seznanjeni, ker območje ni v 
naši pristojnosti, smo pa precej obremenjeni s prometnimi 
tokovi skozi našo občino, ki je v tem času še toliko bolj 
obremenjena zaradi turistične sezone. Računam, da imate 
dobro mero potrpljenja in boste ta čas gradnje zdržali kljub 
nemalo nevšečnostim. Za vsak napredek je potrebno nekaj 
žrtvovati, v tem primeru nekaj našega časa in potrpljenja. 
Upam, da tudi na Rečici dela potekajo po terminskem pla-
nu in bodo pred jesenjo zaključena, tako kot je planirano 
in najavljeno.

Julij je čas vrtnih veselic in letnih festivalov, pretekli 
mesec pa je bil čas praznovanj ob 25-letnici države. Naša 
občina je praznovala tudi 10-letnico samostojnosti. Kul-
turni program, ki ga je pripravila OŠ Gorje pod vodstvom 
učiteljice Tatjane Pintar, je ponovno presegel pričakovanja 
in pokazal mnogoterost talentov, ki jih premorejo gorjan-
ske generacije. Na oder gorjanskega doma so prinesli pri-
stnost in domačnost vaškega okolja pod rožnato planino. 
Vsakemu posebej, ki je sodeloval na proslavi ali pri njeni 
pripravi, izrekam iskreno pohvalo in izražam navdušenje 
nad predstavo. 

Prijetno presenečenje ste pripravila gorjanska društva, 
ki ste se občini Gorje in s tem meni kot županu zahvalila 
za 10-letno plodno sodelovanje in podporo. V čast mi je, da 
se vsi skupaj zavedamo pomena povezanosti in sodelova-
nja, kar edino vodi v visoko kvaliteto bivanja v lokalni sku-
pnosti. Zahvaljujem se vam za pozornost, izrečene besede 
zahvale in podpore. Z vašo gesto ste pokazali, da stopamo 
po isti poti in gremo v isto smer. Skupaj in vedno naprej. 

Želim vam še naprej sproščujoče poletje, avgust, kot si 
ga želite, toplo sonce, hladno senco, dobro družbo in mir-
ne noči. Izkoristite tisto, kar vam je dano in iščite srečo v 
drobnih rečeh. Čisto blizu nas so.

Vaš župan Peter Torkar
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Obnova lokalne ceste pod Višelnico  
V juniju se je začela obnova lokalne ceste pod Višelnico 

LC 012201. Dela izvaja gradbeno podjetje Gorenjska gradbe-
na družba, d.d. Poleg obnove ceste se bo zagotovila tudi varna 
pot do šole. Dela potekajo po predvidenem planu. Nizkona-
petostni vod elektrike je položen v zemljo, izdelani sta po-
nikovalnici in položena kanalizacija za javno razsvetljavo, do 
polovice trase. Trenutno se izvajajo dela, povezana z izdelavo 
drenaže. 

Z deli bodo zaključili do zadnje polovice avgusta 2016.
Občina Gorje

Obnovitvena dela na regionalni cesti v 
Spodnjih Gorjah

V juniju so se zaključila obnovitvena dela regionalne ceste 
od križišča v Spodnjih Gorjah pa do vaškega korita v Spodnjih 
Gorjah. Vzdrževalna dela je izvedlo Cestno podjetje Kranj. Z 
vzdrževalnimi deli so obnovili odvodnjavanje meteornih voda 
in na novo preplastili ta del ceste z asfaltom.  

Občina Gorje

Naslednja številka Gorjanca izide 26. avgusta,  
prispevke na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo  

do 18. avgusta.
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Nov računalniški center
V Splošni bolnišnici Jesenice je ponovno kar nekaj no-

vosti. Bolnišnica ima nov računalniški center in nov  PACS 
(Picture Archiving and Communication System) ter RIS (Ra-
diology Information System) sistem. 

 Po nesreči, ki nas je doletela jeseni leta 2015, ko nam je 
obstoječo strežniško sobo v času gradnje novega urgentnega 
centra zalil deževni naliv, so se začeli pogovori o novih ustre-
znih prostorih.

Po ogledih možnih novih prostorov smo izbrali  lokacijo v 
kleti bolnišnične stavbe v vzhodnem traktu, kjer se je pred za-
časno kuhinjo nahajalo skladišče živil. Zadovoljni smo z novo 
pridobitvijo, saj so bili stari prostori že pred nezgodo nepri-
merni, nov računalniški center pa ustreza vsem standardom 
glede varnosti ter podvojenosti sistemov za neprekinjeno na-
pajanje in hlajenje.

 Po pridobitvi celotne projektne dokumentacije in izvedbi 
postopkov javnih naročil se je gradnja začela 10. 3. 2016 in 
je potekala do 5. 5. 2016, ko je bila izvedba strežniške sobe 
zaključena. 

Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela so znašala 
50.445,40 EUR z DDV-jem, vgrajena oprema 54.629,75 EUR 
z DDV-jem.

 V novem računalniškem centru je:
1.  inštalirano ter nastavljeno novo komunikacijsko vozli-

šče za 48 optičnih ter 72 UTP (bakrenih) povezav.
2.  postavljena nova komunikacijska, strojna ter program-

ska oprema, potrebna za delovanje novega PACS (Pic-
ture Archiving and Communication System) ter RIS 
(Radiology Information System) sistema.
Sistem je dizajniran za naslednjih 5 let. Skupna  vrednost 

investicije je cca 517.000 EUR, od tega je Ministrstvo za 
zdravje prispevalo 300.000 EUR.

Na radiološkem oddelku imamo nove diagnostične posta-
je za radiologe (4), digitalizator ter zapisovalnik DVD-jev, v 
skupni vrednosti  cca 112.000.  Investiralo je  Ministrstvo za 
zdravje.

Splošna bolnišnica Jesenice

Nadvse dobrodošla pomoč 

Aktivni gorjanski upokojenci
V četrtek, 2. junija, smo se člani društev upokojencev  

Gorje in Zasip zbrali na tradicionalnem pikniku na Homu. V 
letošnjem letu je bil organizator piknika naše društvo. Kljub 
slabi vremenski napovedi se je zbralo veliko število članov 
obeh društev. Za dobro voljo in prijetno vzdušje je poskrbel 
mladi harmonikar Martin Knafelj. Vsi navzoči so bili zado-
voljni  s hrano in pijačo, pa še z vremenom smo imeli srečo, 
saj  je za nas upokojence posijalo sonce. Pozno popoldne smo 
se zadovoljni odpravili proti domu z željo, da se drugo leto ob 
tovrstni priložnosti zopet srečamo. 

V nekoliko manjši, pa vendar bogati zasedbi, smo se sre-
čali pred občinskim praznikom, ko smo urejali grobišče ob 
cerkvi. Če se le da, koristno združimo s prijetnim, saj gre delo 
v dobri družbi še bolje od rok. V veselje in čast nam je prispe-
vati k lepemu izgledu naše okolice in upamo, da dajemo zgled 
mladim, ki bodo našo tradicijo nadaljevali. Hvala župniku in 
županu za pozornosti in pohvale ob naših delovnih akcijah.

DU Gorje

Nekaj osebnih misli o Društvu lastnikov gozdov Zgornje 
Gorenjske in njegovem delu

Če ne bi bil podedoval  kakih štiri tisoč kvadratnih metrov 
gozda v gorjanski občini, se najbrž ne bi nikdar seznanil z  
Društvom lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske. Ker nisem 
vešč ravnanja z gozdovi in že v letih, sem po žledni nadlogi 
začel malo spraševati naokrog in nazadnje v občinskem glasi-
lu Gorjanc naletel na krajše obvestilo o društvu. 

Presenečenje
Pod naslovom Varovanje gozda in zaščita lastnika me je 

čakalo presenečenje, ki je obetalo prav vse tisto, kar sem po-
treboval. Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske, usta-
novljeno 8. novembra 2013, je pod predsedstvom gorjanskega 
župana Petra Torkarja vabilo pod svoje okrilje občane, zlasti 
ostarele lastnike gozdov, ki pogosto težko najdejo izvajalca 
gozdnih del, prav tako pa so pogosto nevešči pri oddaji svoje-
ga gozda v zakup, še bolj nemočni pa so pri morebitni proda-
ji. Takim da bo društvo pomagalo in jim svetovalo. In še zame 
ključni podatek, da se je glede vseh dodatnih informacij treba 
obrniti na strokovnega tajnika društva inž. Jožeta Skumavca.

Prijaznost in strokovnost
Poklical sem torej telefonsko številko 031 213 718. Strokovni 

tajnik društva, g. Skumavec, mi je prijazno razložil, da bodo 
glede čiščenja gozda po žledu in morebitnega poznejšega  po-
seka lesa, na podlagi odločbe Zavoda za gozdove, izbrali in nad-
zirali izvajalce vseh del v gozdu, uredili odvoz in odkup lesa. 
Njihova skrb bo, da bodo vsa dela opravljena tako, kot to zah-
teva odločba, torej pravočasno in strokovno. Kot lastnika gozda 
me bodo sproti obveščali o poteku del in vseh stroških. Podpi-
sati moram pooblastilo, storitve društva pa so brezplačne.

Bil sem nadvse vesel, tako rekoč se mi je odvalil kamen od 
srca. Upal sem samo, da ne pričakujem preveč. In nisem se 
uštel. Vse je steklo kot po maslu. Navdušili sta me prijaznost 
in strokovnost, gospod Skumavec pa me je sproti obveščal o 
dogodkih.  Zato me je začelo zanimati, s kakšnim namenom 
in cilji je bilo društvo sploh ustanovljeno. V statutu je to zelo 
jasno opredeljeno.

Cilji društva so intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, 
strokovno in kvalitetno opravljanje del v gozdu, skupno učin-
kovito trženje gozdnih proizvodov, pospeševanje lokalne ob-
delave gozdnih proizvodov, vzpostavitev gozdne lesne verige.
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Poleg tega društvo zastopa svoje člane pri Zavodu za goz-
dove RS in drugih ustanovah, za člane pridobiva kakovostne 
in konkurenčne izvajalce gozdnih del in  poišče konkurenčne 
kupce ter zagotavlja, da ima pod enakimi pogoji pri trženju 
prednost lokalna obdelava in predelava gozdnih proizvodov.

Vrh tega društvo zbira podatke o upravnih postopkih goz-
dov v lasti članov, svetuje pri prometu z godnimi zemljišči in 
preverja opravljena dela. 

Podrobna obvestila članom in dokumentacija
Po nasvetu inž. Skumavca sem se, potem ko so bile v mo-

jem delu odpravljene posledice žledu, odločil za večji posek. 
Vse stvari je uredilo, organiziralo in izpeljalo društvo, o čemer 
sem dobil natančno dokumentacijo. Za ilustracijo naj na pri-
mer zapišem, kaj je opravila KGZ Gozd Bled pod nadzorom 
društva: posek, spravilo in prevoz lesa, društvo pa je poskrbe-
lo za obnovo meje parcele oz. označitev s suhimi količki, za 
sodelovanje pri odkazilu, ogled z izvajalcem, ogled sečnje in 
spravila lesa ter podroben ogled sečišča po zaključku del.

Na letošnjem rednem občnem zboru društva  je bil govor 
tudi o veliki nevarnosti napada podlubnikov v letu 2016. Na 

blejskem območju pričakujejo 150.000 kubičnih metrov po-
sekanega lesa zaradi podlubnikov. Zelo pomembno je hitro 
spravilo lubadark. 

Tudi  letos bo društvo nadaljevalo s stalnimi aktivnostmi, 
še večji pomen pa bodo posvetili škodam v gozdovih. Število 
članov v društvu narašča, saj je društvo koristno za vse la-
stnike gozdov, še zlasti pa za tiste, ki imajo majhne površine 
in so premalo aktivni pri gospodarjenju z gozdom ali zanj 
nesposobni.

Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske s komentarji 
in pripombami tudi aktivno sodeluje pri Osnutku zakona o 
spremembah in dopolnilih Zakona o gozdovih in daje svo-
ja mnenja o krepitvi gozda in zaščiti lastnika, zmanjševanju 
dela na črno in s predlogi rešitev pri prodaji lesa.

Moje osebne izkušnje z društvom in njegovim delom pa 
so lahko samo krepko priporočilo, da se obrnete nanj in se 
vanj tudi včlanite.

 Janez Cundrič

Uspeh na igrah
Letošnje enajste državne ženske 

kmečke igre so se odvijale v Škocjanu 
na Dolenjskem. Članice Društva žena 
in deklet na vasi občin Bled in Gorje 
smo sestavile ekipo treh tekmovalk. Za-
stopale so nas Maja Ambrožič, Helena 
Svetina in Vilma Beguš, ostalih petnajst 
udeleženk pa je z bučnim navijanjem 
spodbujalo tekmovalke. Prijavljenih 
je bilo šestindvajset ekip iz Slovenije. 
Naše tekmovalke so bile zelo uspešne 
in so se uvrstile v finale osmih ekip. 
Na koncu tekmovanja so zasedle prvo 
mesto in osvojile priznanje in pokal, 
ki ga podeljuje Zveza kmetic Slovenije. 
Naslednje igre organizira zmagovalno 
društvo, kar pomeni, da naj bi tekmo-
vanje organiziralo naše društvo. To bo 
predstavljalo velik zalogaj za nas. Že 
vnaprej se priporočamo občinama Bled 
in Gorje za pomoč in sodelovanje. 

Marija Pazlar

Letovanje gasilske mladine iz občin Bled in Gorje
V deževnem nedeljskem jutru 3. 

julija se je pred osnovno šolo na Bledu 
zbralo 41 mladih gasilk in gasilcev iz 
občin Bled in Gorje ter se v spremstvu 
mentorjev odpeljalo na tradicionalno 
letovanje v Savudrijo. 

V kampu Veli Jože v Savudriji nas 
je pričakala ekipa, ki nam je postavila 
tabor. Med sedemdnevnim letovanjem 
smo poleg kopanja izvajali tudi številne 
druge aktivnosti: imeli smo spoznavni 
večer, športne igre, vsak večer smo po-
stavili večerni kino … Izvedli smo tudi 
pravo tekmovanje v orientaciji s petimi 
kontrolnimi točkami. Manjkala ni niti 
gasilska šola, kjer so mladi pridobili 

znanje iz bronaste, srebrne in zlate pre-
ventivne značke, pa tudi tradicionalne-
ga izleta ne smemo pozabiti, odpeljali 
smo se v Umag.

Na letovanju  so nas obiskali pred-
sednik GZ Bled – Bohinj  Jože Smo-
le, poveljnik GZ Bled – Bohinj  Viktor 
Dovžan, strokovna delavka Tina Golja, 
župan Občine Bled Janez Fajfar, podžu-
pan Občine Bohinj  Jože Sodja, direktor 
občinske uprave Občine Bohinj Miro 
Sodja,  Občino Gorje je zastopal Jaka 
Por (občinski svetnik in predsednik 
PGD Podhom) in  predsednik PGD 
Ribno Damjan Mulej. Obdarili so nas z 
evrokremom in bomboni.   

Naši gostje so se počasi že odpravlja-
li, ko sta dva izmed njih prekršila pravi-
lo, ki že vsa leta velja v taboru, in sicer 
da se iz tabora in v tabor ne sme pod 
ali čez vrv, ki ograjuje tabor. In kazen? 
Preteči sta morala en krog okoli tabora, 
otroci pa so ju veselo spodbujali. Imeni 
naj ostaneta skrivnost!

V soboto je pred popoldanskim ko-
panjem sledil krst vseh otrok, ki so se 
prvič udeležili letovanja.  Zanimiva iz-
kušnja pa je doletela tudi enega men-
torja, ki je bil z nami prvič v tej vlogi.  
Otroci so nas mentorje že tradicionalno 
obmetavali z vodnimi balončki, a tokrat 
smo jim mentorji na zanimiv način vr-
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nili  tako, da smo bili na koncu mokri 
prav vsi.

Zadnji večer smo podelili nagrade 
za dosežke pri športnih igrah, orienta-
ciji,  spominska darila pa so dobili štirje 
mladi gasilci, ki so bili letos zadnjič na 
letovanju ...

Iskrena hvala vsem, ki so kakorkoli 
pomagali, vsem, ki so prispevali prak-
tične nagrade, Rozman busu za prevoz 
ter podjetju Agenca d.o.o za kombi, s 
katerim smo lahko pripeljali in odpe-
ljali vso opremo. Pri tem pa naj pose-
bej izpostavimo Luko Poklukarja, ki je 
s kombijem pripeljal vse potrebno za 

Folklorno društvo Bled na gostovanju v Makedoniji
Junija smo se člani FD Bled odpelja-

li na skoraj enotedensko turnejo v Ma-
kedonijo. V Skopju nas je toplo sprejela 
predsednica Slovenskega združenja 
France Prešeren Anastazija Ribarski. 
Obiskali smo 1066 m visoko goro Vo-
dno nad Skopjem. Z gore je lep razgled 
na Skopje in okolico.  

V Skopju smo na povabilo Sloven-
skega združenja France Prešeren nasto-
pili na svečani prireditvi v  počastitev 25. 
obletnice samostojnosti Slovenije. Na 
proslavi so poleg nas nastopili še pevski 
zbor France Prešeren iz Skopja in ok-
tet Castrum iz Ajdovščine. Proslave se 
je udeležil tudi veleposlanik Republike 
Slovenije v Skopju Branko Rakovec.

Iz Skopja smo se odpeljali na Ohrid, 
na  I. festival »Slovenija na Ohridu«, 
kjer smo se priključili povorki, v kateri 
so bile zbrane vse nastopajoče skupine. 
Povorka je potekala vzdolž ohridske 
obale in se je zaključila na letnem pri-
zorišču Dolni Saraj.  Sledila je uradna 
otvoritev festivala s kratko predstavitvi-
jo skupin. 

Vsepovsod nas je  veselo pozdravlja-
la množica turistov in domačinov in ni 
jih bilo malo, ki so se hoteli  z nami tudi 
slikati. Na festivalu so sodelovali pevski 

zbori, mažoretke in folklorne skupine. 
Sodelovalo je  590 nastopajočih, 21 raz-
ličnih skupin, 17 slovenskih mest in 
vsi mi smo pridali svoj delček v moza-
ik uspešne predstavitve naše Slovenije 
na Ohridu, balkanskem biseru. Hvala 
organizatorjem festivala, še posebej 
predsedniku festivala Zoranu Strezo-
vskemu, izvršnemu direktorju Alešu 
Breznikarju, koordinatorki festivala Ta-

deji Rozman, udeležencem festivala in 
vsem, ki so poskrbeli za čudovito vzduš-
je, dobro počutje in lepe spomine, ki jih 
bomo še dolgo podoživljali.

Tatjana Svete

tabor, se nato v nedeljo odpravil domov 
s kolesom ter se v soboto, zopet s kole-
som, vrnil nazaj v Savudrijo in kombi z 
vso opremo odpeljal domov, pri tem pa 
tudi pomagal pri nalaganju in zlaganju 
vse opreme. 

Mojca Pečar
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Valeta
V  začetku junija je imela generacija 

letnika 1966 petintrideseto obletnico 
valete.

Najprej smo prižgali svečo sošolcu 
Milanu, nato pa se peš odpravili na Ho-
tunjski vrh.

Zvečer pa je bila zabava na Zatrniku 
Pr' jagru. Vse je bilo super za obujanje 
spominov.

Vidimo in srečamo se zopet čez pet 
let.

J. K.

Spominska slovesnost na Vodiški planini
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica vabi v sobo-

to, 6. avgusta 2016,  na spominsko slovesnost ob 75. obletnici 
ustanovitve Cankarjevega bataljona in prazniku Občine Rado-
vljica. Spominska slovesnost s kulturnim programom bo ob 
11. uri  pri Partizanskem domu na Vodiški planini (Jelovica).

Za dolgoletno prizadevno delo v organizaciji Zveze bor-
cev bosta podeljeni plaketi Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije dvema članoma Združenja borcev za vrednote 
NOB Radovljica.

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica

Poletna dela za jesenski pridelek
Poletje je v polnem razcvetu, opravil na vrtu pa vsekakor 

ni konec. Sedaj je čas, ko se   pripravljamo na poletne setve 
in si s tem zagotovimo jesenske pridelke. Sejemo lahko v za-
varovane prostore in na prosto. V zavarovanih prostorih bodo 
svoje mesto našle solata, motovilec, špinača, blitva, peteršilj, 
kumare, na prosto sejemo in sadimo endivijo, radič, moto-
vilec, kitajski kapus, špinačo, korenček, vrtno krešo, repo, 
ohrovt, cvetačo, mesečno redkvico, kolerabico, rukolo, solato. 

Zimski por sadimo globoko, da dobimo čim daljše obe-
ljeno lažno steblo, lahko pa ga kasneje osipavamo. Pri radiču 
je pomembno, da ga presajamo, ko ni prevroče, saj nam bo 
sajen v prevročih dneh hitreje pognal v cvet. Pri setvi radi-
ča ne pozabimo izbirati sort, primernih za siljenje, pri setvi 
motovilca pa lahko izbiramo naše avtohtone sorte, sejemo 
ga v vrste, lahko ga tudi presajamo v fazi razvoja petih listov. 
Pred setvijo je dobro seme za nekaj dni izpostaviti nizkim 
temperaturam, zato ga damo v zamrzovalnik. Sejemo ga do 
globine 1 cm, drugače nima dovolj kalilne energije in ne more 
vzkaliti, takšno seme v zemlji lahko gnije, kar je osnova za 
razvoj bolezni. Priporočljiva je terminska setev, to pomeni, da 
ga sejemo na približno 10 dni, jeseni pa bomo pridelek imeli 
na voljo dlje časa. Minimalna temperatura za vznik in rast 
je okrog sedem stopinj, optimalna za rast do dvajset stopinj 
Celzija. Razvije plitev koreninski sistem, zato ni občutljiv na 
slabše talne razmere in ga lahko sejemo tudi v slabša, celo 
zbita tla. 

Uspeva tudi na akvaponski način, kar pomeni, da sadike 
v ploščah plavajo na vodi, hranila pa so vnešena v rastline 
preko vode. Tekom vegetacije ne smemo pretiravati z dušič-
nimi gnojili, saj tovrstno dognojevanje vpliva na povečano 

vsebnost nitratov v pridelku. Če ga sejemo v začetku avgu-
sta, bomo pridelek pobirali že jeseni, kasnejša setev pridelek 
zamakne v spomladanski čas. Enako je s korenčkom, ki je 
sicer dvoletnica, kar pomeni, da bo v drugem letu razvil cvet 
in seme. Pri setvah in zasaditvah je pomembno upoštevati 
kolobar, mešane posevke, v tem obdobju sejemo tudi krmne 
dosevke. Pri visokem paradižniku odstranimo vrhove, da 
imajo plodovi dovolj svetlobe in bodo lepo dozorevali. Po ko-
šnji suho travo uporabimo kot zastirko, ki bo hkrati poskrbela 
za večjo rahlost zemlje. Redno pobiramo plodovke, redčimo 
korenovke in gomoljnice ter režemo zelišča. 

Avgust je čas za pripravo potaknjencev balkonskih rastlin. 
Izbiramo zdrave, kompaktne rastline, brez bolezni ali priso-
tnih škodljivcev, narežemo vršne ali stebelne potaknjence, od-
stranimo spodnje liste in spodnje oko pomočimo v hormone 
za zelene potaknjence. S tem bo hitrejše in uspešnejše koreni-
njenje, ob tem pa izberimo rahel substrat za potaknjence. Ne 
smemo jih postaviti na direktno svetlobo, da ne dobijo ožigov 
in se ne izsušijo. Avgusta zalivamo vse rastline, tudi sadno 
drevje, ki ga hkrati tudi škropimo. Pri uporabi fitofarmacevt-
skih sredstev vedno preberemo navodila in upoštevamo čas 
karence. Bliža se spravilo pridelkov in pri uporabi FFS je po-
membna karenčna doba, to je čas od zadnjega škropljenja do 
prvega pobiranja pridelka. Pridelka ne smemo nabirati pred 
iztekom karenčne dobe, saj so na njem ostanki sredstva, ki 
se še ni razgradilo. Sadimo tudi jagode, pripravimo si nama-
kalni sistem in jih posadimo na črno PE-folijo. Ne pozabimo 
na dognojevanje rastlin. Konec avgusta, začetek septembra 
bomo več časa posvetili tudi razmnoževanju trajnic.  

Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr., BC Naklo
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15 let Veteranskega  
pevskega zbora

Letos Veteranski pevski zbor pra-
znuje 15-letnico delovanja in ob tej 
priložnosti so izvedli koncert v Gor-
janskem domu. Gostja koncerta je bila 
sopranistka Janja Hvala. Veteranski 
pevski zbor redno sodeluje z Občino 
Gorje, njihov prispevek k vsakoletnemu 
kulturnemu programu ob spominskem 
dnevu pod Revovco je tradicionalen in 
nepogrešljiv. Hvala za sodelovanje in 
izkaz domoljubja, ki smo ga deležni ob 
vaših nastopih.

Martina Hribar Brus

Kako spoznati vrednote s 
pomočjo glasbe?

Kakšno povezavo imata pogum in 
pomoč prijateljev in kako pomembna je 
moč volje in vztrajnost? Kako otrokom 
približati hvaležnost in zaupanje v svo-
je sposobnosti malo drugače?  

O vsem tem govori pravljica Miška 
si poišče nov dom, ki jo je napisala Li-
ljana Poklukar. V sodelovanju s sklada-
teljico Heleno Vidic in pa ilustratorko 
Ireno Skumavec, prav tako glasbenico, 
je z veliko truda in močne volje v začet-
ku julija izšla glasbena pravljica v obliki 
slikanice, ki s pomočjo glasbe ozavešča 
o vrednotah, podpira slušno in vidno-
-zaznavno sinhronizacijo in s karakter-
nimi skladbicami posamezniku prepu-
šča široko imaginacijo zgodbe. 

Slikanica ima 24 strani, priloženi 
sta notna priloga z vsemi skladbicami 
za 12 inštrumentov s klavirsko spre-
mljavo in pa zgoščenka, na kateri je 
interpretirana pravljica s skladbicami. 
Obiščite spletno stran glasbenega ate-
ljeja Amabile, www.amabile.si, kjer 
lahko pokukate v vsebino pravljice in si 
priskrbite izvod slikanice ali po telefo-
nu 040/412-982.

Prijetno branje in poslušanje.         RP

Projekt IEV Pod rožnato planino v OŠ Gorje
Nadaljevanje z naslovne strani
V dejavnosti znotraj projekta so bili 

vključeni vsi učenci, učitelji in delavci 
šole. K posameznim delavnicam smo 
povabili tudi zunanje sodelavce, od-
zvalo se jih je skoraj 20 – krajani, bivši 
učenci, starši, stari starši in župan. 

Projekt je bil sestavljen iz treh sklo-
pov: za učence od 1. do 3. ter 4. in 5. ra-
zreda so potekale delavnice eno šolsko 
dopoldne (poleg mentorjev so mlajšim 
pomagali tudi starejši učenci), učenci 
od 6. do 9. razreda so se razdelili na 
interesne, starostno mešane skupine 
in so se srečevali 3 tedne ob določenih 
skupnih terminih.

Izhodišča in cilji za vseh deset de-
lavnic in oba tehniška dneva so bili:
- doživeti tradicijo skozi delo in 

ustvarjalnost ter umetnost (petje, 
ples) in hrano,

- učiti se z zgledom,
- biti del procesa izdelave izdelka ali 

usvajanja znanja ali spretnosti na 
star (morda pozabljen) način,

- samostojno izbrati delo, ki te vese-
li.
Druga delavnica (14. 4., od 12.00 

do 14.00) je bila zelo uspešna. Povabili 
smo tudi predstavnike medijev, ki so v 
tem dnevu lahko posneli, kako učenci 
izdelujejo klopi in mizo za šolsko igri-
šče, šivajo, sadijo drevje in grmovnice, 
urejajo okolico šole, pletejo košare, iz-
delujejo grablje, spoznavajo igrače in 
igre iz starih dni, mesijo testo za rezan-
ce, pojejo, plešejo, na ''tržnici semen'' 
izmenjujejo doma vzgojena semena … 
Prispevek na Valu 202, slike in film na 
šolski spletni strani so še dostopni.

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

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

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

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

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

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

Predlagamo, da se sekundarno vodovodno in toplovodno omrežje 
dvakrat letno očisti tako, da se voda na vseh izlivkah izpira najmanj 

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

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

Več informacij si lahko pogledate na www.ibled.si ali www.nijz.si.

KOMPOSTIRANJE V KOMPOSTNIKU NA DOMAČEM VRTU
Za pomoč pri kompostiranju si preberite 
praktično brošuro Kompostiranje, v kateri 
so povzete najpomembnejše informacije 
o tehniki in procesu kompostiranja ter 
postavitvi hišnega kompostnika. Pri tem 
opravilu vam bo z veseljem pomagal Vrtnar 
Črvek, ki h kompostiranju vabi tudi otroke.

Za uspešno kompostiranje na domačem 
vrtu, kjer za to seveda obstajajo možnosti 
in želje, potrebujete zeleni vrtni odpad in 
biološke kuhinjske odpadke. 

Pri kompostiranju bioloških kuhinjskih 
odpadkov na domačem vrtu se postavlja 

vprašanje kompostiranja ostankov hrane 
(predvsem mesa, mastne hrane, kosti) in 
kompostiranja citrusov (pomaranče, limone, 
banane), ki resda privabljajo škodljivce, a 
veliko pripomorejo h kakovosti komposta.

Zakaj kompostirati?
• za izboljšanje sestave prsti,
•  za boljše zadrževanje vlage,
•  za boljše prezračevanje tal,
•  za večjo akumulacijo toplote,
•  za pridelavo zdravih rastlin s plodovi 

polnejšega okusa.

KONTAKTNE ŠTEVILKE INFRASTRUKTURE BLED d.o.o.:
•  informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera: 04/578 05 35
•  pokopališka in pogrebna dejavnost: 04/578 05 33
•  tajništvo: 04/578 05 34
•  dežurna služba vodovod: 031/657 423
•  pogrebna služba: 041/65 59 87 (Anton Novak pogrebne storitve d.o.o.)

Več o tej zanimivi temi preberite v brošuri 
Kompostiranje ali na naši spletni strani
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PREJEM RAČUNOV NA MOBILNI TELEFON V HAL MBILLS

Račune podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. je zdaj mogoče prejemati 
na pametni telefon. Slovensko aplikacijo Hal mBills si brezplačno 
prenesete s tržnice aplikacij (App Store ali Google Play) in že 
naslednji mesec račun plačate preprosteje.

Zakaj izbrati Hal mBills?

• račun prispe neposredno na telefon, kjer koli ste,
• prihranek, saj plačilo računa znaša le 25 centov,
• ekološka rešitev, ker se izognete tiskanim računom,
• varnost zagotovljena z licenco Banke Slovenije ne glede na to, 

pri kateri banki imate odprt račun.

Za več informacij pokličite na številko 01 200 33 69 ali pa obiščite 
www.mbills.si.

ZMANJŠAJMO KOLIČINO ZAVRŽENE HRANE 
Zadnji podatki za Slovenijo so pokazali, 
da vsako leto zavržemo 170.000 ton 
hrane, kar je približno 82 kilogramov 
na prebivalca. To pomeni, da zavržemo 
tretjino vse kupljene oziroma pripravljene 
hrane, kar ni zgolj obremenjujoče za okolje, 
ampak tudi za naše denarnice. Raziskava 
Evropske komisije je namreč pokazala, da 
v povprečnem evropskem gospodinjstvu na 
tak način vržemo stran 250 evrov na leto.

ZAKAJ ZAVRŽEMO TOLIKO HRANE? 
•  Ker naenkrat kupimo preveč hitro 

pokvarljivih živil (npr. sadja in 
zelenjave).

•  Ker ne znamo načrtovati obrokov glede 
na to, katera živila je treba porabiti prej. 

•  Ker kupujemo prevelike količine hrane, 
še posebej v okviru posebnih ponudb. 

•  Ker na mnoga živila pozabimo in jih 
čez čas neužitna najdemo v hladilniku, 
zamrzovalni omari … 

•  Ker smo zelo občutljivi na higieno živil 
in datume na označenih živilih.

•  Ker pripravimo prevelike količine hrane.
•  Ker ostankov jedi ne znamo znova 

uporabiti.
•  Zaradi splošnega, kulturno pogojenega 

odnosa do hrane.

KAKO LAHKO SPREMENIMO SVOJ 
ODNOS IN ZMANJŠAMO KOLIČINO 
ZAVRŽENE HRANE? 

•  Načrtujte svoje nakupe. Preverite, katere 
sestavine že imate doma, nato napišite 
seznam živil, ki jih še potrebujete. 
Kupujte nepakirano sadje in zelenjavo, 
saj tako lahko kupite ravno toliko, 
kolikor potrebujete. 

•  Preverite datume. Če živila ne 
potrebujete takoj, izberite raje živilo 
z daljšim datumom uporabe ali pa ga 

kupite, ko ga boste res potrebovali. 
Živilski izdelki so varni za uporabo tudi 
po datumu, navedenem ob oznaki 
»uporabno najmanj do«. 

•  Poskrbite za ustrezno vzdrževanje 
hladilnika. Preverite tesnila in 
temperaturo hladilnika. Da bi hrana 
dolgo ostala sveža, jo je treba 
shranjevati na temperaturi od 1 do 5 °C.

•  Poskrbite za red v hladilniku. Novo 
kupljene izdelke postavite zadaj, 
izdelke, ki so že v hladilniku, pa 
premestite naprej. S pravilnim 
zlaganjem hrane vam tiste s pretečenim 
rokom uporabe ne bo treba metati proč.

•  Uporabite ostanke hrane; lahko za 
malico ali večerjo naslednji dan ali jih 
zamrznete. Iz sadja lahko naredite sok 
ali sladico, iz manj sveže zelenjave pa 
lahko pripravite juho. Tudi kulinarični 
portali in forumi ponujajo obilo idej, 
kako porabiti kuhane testenine, krompir 
ipd. 

•  Hrano zamrznite; odvečne obroke lahko 
zamrznete in jih uporabite takrat, ko 
nimate časa, da bi pripravili celoten 
obrok, ali ste preveč utrujeni, da bi kaj 
skuhali. Enako lahko storite z večjo 
količino kruha, mesa ali zelenjave. 

Sliki: www.ekosola.si, ebm.si.
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90 let gospe Marjete Albreht   
Gospa Marjeta Albreht, Šivn'kova 

mama Meta, je dopolnila 90 let. Na 
prvi poletni dan smo ji šli voščit pred-
stavniki občine in Rdečega križa Gorje. 
Nestrpno nas je pričakovala. Rojena je 
bila pri Ukcu v Krnici. 

Ata je bil Belejev Joža iz Podhoma, 
mama pa Ukčeva Neža iz Krnice in sta 
se poročila, ko je bilo mami Meti dve 
leti. Preselili so se v Podhom. Dobila sta 
stanovanje v gasilnem domu v Podho-
mu, tam pa je bila sušilnica sadja. Leta 
1950 so začeli graditi hiško in so zaradi 
sušilnice dobili ime pri Šivn'ku. 

Tam je bila do lanskega novembra. 
Bila je sama, zato se je pred zimo pre-
selila k hčerki Marti v Zasip, kjer se pri-
jetno počuti. Sin Jože živi na Zgornjem 
Otoku.

V prijetnem klepetu smo obujali 
spomine. Veliko jih je bilo, pa tudi sme-
ha ni manjkalo. Mama Meta je vedno 
enaka. Rekla nam je, da »ni važno, koli-
ko si star, glavno, da si zdrav in vesel«. 
Dobre volje ji res ne manjka. Najprej 
smo nazdravili, potem pa je rekla: »Tor-
tico bomo pa bl poj zrezal, da bo dale 

Delo HDD Bled 

Uspešen nastop KK Gorje 
na DP na velodromu

 Gorjanski kolesarji so uspešno 
sklenili nastope na minulem državnem 
prvenstvu na velodromu. Med najuspe-
šnejšimi kolesarji gorjanskega kluba je 
bil Andrej Šranc, ki je na 500 m osvojil 
odlično tretje mesto, v dirki na končni 
cilj je osvojil 4. mesto in 5. mesto na 
kriteriju. Andrej že prvo leto med mlaj-
šimi mladinci dokazuje, da se razvija v 
odličnega šprinterja.

Nastopili so še mladinci Peter Šranc, 
ki je osvojil 4. mesto na kriteriju in 7. 
mesto na končni cilj, Kristjan Medja je 
osvojil 9. in 12. mesto, Gregor Matija 
Černe je osvojil dvakrat 8. in dvakrat 10. 
mesto med vrstniki, Matija Topolovec je 
osvojil 13. in 16. mesto, Bor Slapničar je 
osvojil 14. in 15. mesto, Vid Slapničar pa 
je osvojil 16. in 17. mesto.

Nastopili so tudi najmlajši dečki in 
sicer je Matej Kolar osvojil 29. in 30. 
mesto ter Ožbej Černe, ki je – v svoji 
krstni sezoni – osvojil 13. in 16. mesto 
ter s tem dokazal, da bo treba nanj v pri-
hodnosti resno računati.

Ermin Kosovel, KK Gorje

fletn.«
Zase poskrbi sama. Zjutraj si pri-

pravi »kofetek«, s kosilom in ostalim pa 
je postrežena. Čas si krajša s kužkom, 
navdušena je nad njim. 

Ko smo ji ob odhodu zaželeli zdrav-
ja in dobre volje še naprej, nam je skriv-
nostno zaupala, da jo je pred našim pri-
hodom prešinilo: »O, koko bi bvo fajn, 
da b me župan s kočijo okrog  jezera 
pelov!« in se prijazno nasmehnila.

Marija Jakopič

V sredo, 15. 6. 2016, je imelo dru-
štvo HDD BLED (hokejska šola Rudi in 
Gorazd Hiti) po uspešni sezoni 2015/16 
skupščino društva. Na njej se je pregle-
dalo delo v pretekli sezoni in začrtalo 
delo za naslednjo sezono. O tekmovalni 
plati smo v preteklosti že pisali, da je 
bila zelo uspešna, da so vsi otroci imeli 
enake pogoje in enake možnosti za tre-
ning in kar je najbolj pomembno tudi 
za tekmovanja. Nikoli niso bili prikraj-
šani s strani trenerjev ali kako drugače. 
Toda to ni tisto, kar je danes na tej skup-
ščini stopilo iz ozadja, temveč finančno 
stanje sezone. 

Tu se je klub ob izdatni pomoči 
staršev in sponzorjev ter seveda vod-
stva kluba, kljub težkim časom, ki nas 
spremljajo, izkazal. Iz poročila je bilo 
razvidno, da se je tekoča sezona kon-
čala brez enega samega neplačanega 
računa. Mislimo, da bi bil klub lahko 
za zgled ostalim klubom. Poravnane so 
bile tako obveznosti do najema ledenih 
površin v Ledeni dvorani Bled, kakor 
tudi v pokritem drsališču v Radovljici, 
poravnane obveznosti do trenerjev, po-
ravnane obveznosti do HZS in vse osta-
le obveznosti tekočega leta. Prav v Ra-
dovljici je potrebno izpostaviti dejstvo, 
da so lahko brezplačno trenirali otroci, 
ki niso bili člani HDD Bled, temveč na-

ključni fantje in dekleta, ki so se lahko 
naučili spretnosti drsanja ob budnem 
očesu trenerjev, in želja nas vseh je, da 
v prihodnje postanejo člani naše sredi-
ne. Še posebej zaradi tega, ker bomo v 
naslednji sezoni nadgradili klub z novo 
kategorijo in igrali državno prvenstvo U 
12, kar pomeni, da bomo potrebovali še 
več igralcev za nemoteno delovanje in 
igranje. 

Zato se obračam na vse tiste, ki  bi 
želeli, da se nam pridružijo, tako zače-
tnike kakor tudi fante od drugod, naše 
bivše tekmovalce, ki so že bili v naši sre-
dini in so spoznali, da drugje ne delajo 
tako kakor mi. Naj bo njihova volja do 

igranja zadosten motiv za vrnitev v sre-
dino, kjer sta z roko v roki stroka, klub 
in starši.

Vableni vsi, skupaj bomo še boljši.
Branko Brgant
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Mednarodne otroške igre (ICG), Novi Tajpeh, Tajvan, 11. – 16. 7. 2016

Ekipa Občine Gorje, smučarji 
tekači(ce) ŠD Gorje, ki so nastopil(e)
i že na letošnjih zimskih igrah ICG v 
Innsbrucku, so na Tajvanu nastopili v 
atletiki. Mednarodne otroške igre (ICG 
– International Children’s Games) so 
nekakšne svetovne “mini Olimpijske 
igre”, v letni in zimski (bienalni) različi-
ci. Na programu so različni športi, tek-
mujejo pa ekipe mest, krajev. Nastop na 
jubilejnih 50. igrah v daljni Aziji je bil 
vrhunsko doživetje, polno mnogih pre-
sežkov. Organizatorji so delali čudeže 
in nas vsakodnevno presenečali. V or-
ganizacijo so vložili za nas nepojmljive 
količine denarja. 

12. 7. zvečer so organizatorji pri-
pravili fantastično odprtje. Pozdravila 
nas je polna dvorana gledalcev, direk-
tni prenos pa je bil na nacionalni TV in 
internetu. V programu so nas obiskali 
mnogi lokalni bogovi in pravljična bitja. 
Tiho željo pred prihodom na igre, eno 
A finale (1 – 12. mesto) in eno B finale 
(13. – 24. mesto) sta dosegla Jošt Mu-
lej (A) in Matej Mandeljc (B) na 1500 
m že prvi tekmovalni dan (13. 7.) Ostali 
so nastopali v skladu s Coubertinovim 
geslom. Ponosni pa smo na vse naše 
tekmoval(ke)ce, da so v neznosni vlagi 
in pri temperaturi + 35 “preživeli” (raz-
lika v njihovi običajni tekmovalni tem-
peraturi – 15 in Tajvanski, je okroglih 50 
stopinj). 

Rezultati naših otrok: Jošt Mulej, 
1500 m, 4:43.73, 12. mesto, finale A; 
Matej Mandeljc, 1500 m, 5:08.74, 20. 
mesto, finale B; Klara Vindišar, 800 m, 
2:43.67, 26. mesto; Gašper Šoklič, 400 
m, 71.33, 29. mesto in daljina, 3.36, 39. 
mesto; Aljaž Korošec, 400 m, 73.11, 30. 
mesto in daljina, 3.66, 37. mesto; Nika 
Mežek, 800 m, 3:00.86, 33. mesto. Ve-
seli smo bili podpore s tribun naših na-
vijačev, novih prijateljev iz šole Kuang 
Jen Catholic High School. 14. 7. sta se 
fanta v finalih odlično borila, kljub iz-
jemni vročini in vlagi že ob 9.00 zju-
traj. Jošt Mulej je dosegel 12. mesto 
(4:48.73), Matej Mandeljc pa 19. mesto 
(4:57.46). Popoldne smo si ogledali Ta-
ipei 101, najvišjo stavbo na svetu v ob-
dobju 2004-2009. Zadnji dan (16. 7.) 
tekmovanj so fantje nastopili v štafeti 4 
x 100 m. Jošt je junaško prenašal veli-
ke bolečine v nogi, zato rezultat 56.89 
in 16. mesto sploh ni bilo pomembno. 
Zvečer smo se z avtobusi uro in pol vo-
zili v eno smer na prizorišče zaključka 
iger. 

Dogodek je bil spektakularen, avto-
busni konvoj je spremljala policija, ki je 
ustavljala promet. V zrak smo spustili 
dve lanterni (njihov nacionalni običaj) 

z željami članov naše ekipe. 16. 7. smo 
si ogledali naravni biser, geopark Yehliu 
z glavno znamenitostjo Queen’s head 
(kraljičina glava). Nedaleč vstran smo 
se osvežili v Tihem oceanu. V Taipeiu 
smo utegnili obiskati še največji tem-
pelj, Lungshan. 17. 7. smo si ogledali 
nekaj vrhunskih atrakcij arabskega bi-
sera Dubaja. Kopanje v bližini Burj Al 
Arab-a, edinega hotela na svetu s sed-
mimi zvezdicami, v kristalno čistem 
morju ni bilo osvežujoče, saj je tempe-
ratura vode 35 stopinj. Neznosna vroči-
na (50 stopinj Celzija) nas je pregnala v 
Mall of the Emirates, kjer je smučarska 
dvorana. Pisec tega besedila je ob smu-
čanju pri – 3 doživel “zanohtanje”. Za 
200.00 AED = 49.40 EUR si izposodiš 
vso smučarsko opremo razen rokavic, 
ki jih moraš kupiti. V Dubai Mall-u 
smo se čudili ogromnemu akvariju, ne-
sramno dragim avtomobilom pred vho-
dom in hokejskem igrišču in drsališču 
znotraj kompleksa. Pod Burj Khalifo 
smo občudovali vodomete in višino tre-
nutno najvišje zgradbe na svetu (829.8 
m), z njenega 125-ega nadstropja (456 
m) pa osvetljenost mesta in vodometov 

daleč pod nami. 18. 7. smo po pristanku 
v naši “domači” Evropi občudovali Alli-
anz Areno, stadion nogometnega kluba 
Bayern Muenchen. Za konec pravljič-
nega projekta ICG New Taipei 2016 pa 
smo izbrali pravljični grad Ludvika Ba-
varskega, Neushwainstein. Še bolj pra-
vljičen in ganljiv je bil sprejem staršev, 
župana, podžupanje in ravnatelja pred 
šolo v Gorjah.

Iskrena hvala vsem, ki omogočate 
tovrstne športne pravljice: starši, ŠD 
Gorje, Občina Gorje, OŠ Gorje, Zavod 
za šport RS Planica, krajani Gorij, do-
natorji (ŠC Triglav Pokljuka, Infrastruk-
tura Bled d. d.), podporniki, navijači … 

Nenad Pilipovič
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PRIREDITVE V OBČINI GORJE 

• DAN ZAŠČITE IN REŠEVANJA

v nedeljo, 28. avgusta ob 12. uri na dvorišču gasilskega  
doma v Podhomu

• SPOMINSKA SLOVESNOST pod hribom Revovca

v nedeljo, 28. avgusta ob 17. uri pri spomeniku padlim tal-
cem v Spodnjih Gorjah
Svečan kulturni program učencev OŠ Gorje in Veteranskega 
pevskega zbora.

prevozi in ureditev pokojnikov ter  
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

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

POGREBNE STORITVE

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

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

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

Izdelava spomenikov in 
nagrobnih napisov.NOVO

㠀

GORJANC tiskan na novem stroju
Te dni so v tiskarni ANTUS Jesenice zagnali nov 5-barv-

ni offset tiskarski stroj MAN Roland 205 formata B2.  To je 
vrhunski tiskarski stroj z vso dodatno opremo, proizvajalca 
Man Roland, ki velja za enega vodilnih proizvajalcev tiskarske 
opreme v svetovnem merilu. Računalniško krmiljen stroj že 
pred tiskom, na osnovi pdf datoteke, avtomatsko nastavi bar-
ve, med samim tiskom pa skenira nanose barv in barve avto-
matsko korigira. Vse te in ostale napredne funkcije omogoča-
jo bolj kakovosten odtis z bistveno manj porabljenega časa in 
papirja za pripravo stroja za tisk. Tako so povečali kapacitete 
tiska vsaj za 50 odstotkov, hkrati pa znižali strošek izdelave 
same tiskovine. 

Svet postaja vse bolj virtualen, toda to se dogaja počasneje, 
kot se je predvidevalo pred leti. Knjige, časopisi, letaki, bro-
šure na papirju in še mnoge druge tiskovine nas bodo spre-
mljale in nam lepšale, pestrile ter lajšale življenje še mnogo 
naslednjih let. 


