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Blejske novice
Spomin na letošnji praznik ...

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s
podelitvijo priznanj je bila na praznični večer v
festivalni dvorani. Najvišje priznanje, zlato plaketo, je letos prejelo Društvo upokojencev Bled za
svoje 60-letno delo, predvsem pa za spodbujanje

Minister za okolje
z ekipo na Bledu
V okviru obiska Vlade RS na Gorenjskem je
20. aprila Bled obiskal minister za okolje in
prostor Roko Žarnič skupaj s svojo ekipo. Po
delovnem sestanku na občini je bil precej redkobeseden, čeprav je dejal, da je s sestankom
zadovoljen in da so skupaj s predstavniki občine našli nekatere ‘’inovativne rešitve’’, kar se
tiče varovanja jezera in jezerske sklede. Z obiskom je bil zadovoljen tudi župan Janez Fajfar,
ki je povedal, da so se pogovarjali predvsem o
jezeru, izvirskih vodah, čistilni napravi in usodi vile Sončnica. Po vsej verjetnosti pa bi bil
župan zelo zadovoljen, če bi Bled zaradi ponovnih zapletov pri izgradnji obeh obvoznic
obiskal tudi minister za promet Patrick Vlačič.
R. P.

prostovoljstva in izobraževanja. Srebrno plaketo
občine sta prejela Vrtec Bled ob šestdesetletnici
obstoja in Franc Arh. Bronaste plakete so prejeli
Ivanka Berčan, Jožica Vrečko in Franc Učakar.
Župan Janez Fajfar je podelil tudi častne znake.

Te so prejeli: Ace Arsov, Metka Fartek, Miha
Kralj, Peter konc, Francka Olip, Mihael Stojan,
Foto klub TNP Bled in Gorska šola Slovenske
vojske. Podelili so tudi priznanje zlati maturantki
- to je letos šlo v roke Laure Šimenc.
R. P.

Aktualno
Iz seje občinskega sveta

Obvezna razlaga odloka o
PUP za plansko celoto Bled
Blejski občinski svet je na aprilski seji
sprejel obvezno razlago odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled.
Gre za zemljišče, na katerem sta veslaški
center in ciljna regatna arena Zaka. V času
razpisa za novo arhitekturno ureditev je
bila Občina Bled lastnica celotnega
zemljišča, po zaključku natečaja pa se je
končala denacionalizacija - upravičenka je
bila Agrarna skupnost Rečica. Občina je
seveda želela zemljo odkupiti, vendar zaradi neizvršenega dedovanja umrlih članov ni
bilo formalno pravnih pogojev za pridobitev lastninske pravice. Glede na to obvezna razlaga pravi, da so tribune po projektni dokumentaciji v omejenem obsegu,
ki ga zemljišče v lasti občine Bled dopušča.

Visoka strokovna šola za
hotelirstvo in turizem
Na Bledu so stekli postopki za ustanovitev Visoke šole za hotelirstvo in turizem.
To pomeni, da bo na Bledu višješolski program za gostinstvo in turizem in visokošolski. Kot je povedala ravnateljica Višje
strokovne šole, Jana Špec, Bled potrebuje
visokošolski program, želijo pa si ga tudi
študenti višje šole. Na Višji šoli za gostinstvo in turizem so program razvijali štiri
leta, potrdil ga je tudi Senat za visoko šolstvo. Ustanoviteljica po sedanji zakonodaji
ne more biti višja šola, zato je na pomoč
priskočila Občina Bled. V prvi fazi bo
študij samo izredni, ker koncesij za redni
študij še ni, pouk pa naj bi stekel v šolskem
letu 2011. V sedanjih prostorih višje šole
bosta tako dva zavoda - višje- in visokošolski. R. P.
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Drage občanke in občani!
Uvodnik sem začel pisati na dan
Zemlje. Zunaj je
rosil dež, za katerim
prej ko slej tako ali
tako pride sonce. Z
dolin v višje lege in
s prisojnih proti
osojnim pobočjem
nevzdržno napreduje pomlad. Po gorah
pa je še dosti snega.
Če se podate na priljubljen izlet v Blejsko kočo
na Lipanci, spotoma lahko občudujete še teloh,
ki je v dolini že zdavnaj odcvetel. Ta
”posvetitev pomladi” je seveda nekaj najlepšega vsaj za tiste, ki se zavedajo, da si človek
matere Zemlje še ni povsem podredil. To je na
lastni koži pred kratkim občutilo sto tisoče
letalskih potnikov, saj so bila letala zaradi
islandskega vulkanskega pepela, pa mogoče
še malo zaradi kakih špekulacij, prikovana
na tla ...
Slovenci stopimo skupaj le, ko nam preti
skupni sovražnik. Pri vsej politični nesnagi, ki
bi jo še kako kazalo počistiti, nam gredo še
vedno najbolj na živce smeti in odpadki. Vseslovenska čistilna akcija je tudi v blejski občini
uspela nad pričakovanji. Občina je akcijo koordinirala skupaj z Društvom za varstvo okolja, s
krajevnim skupnostmi in mnogimi društvi ter
nekaterimi podjetji. Zbrale so se skoraj
enormne količine odpadkov. Druženje po akciji je bilo tudi izjemno.
Pri tem, da je veliko občanov okoljsko tako
visoko ozaveščenih, da smo pri ločevanju
odpadkov med vodilnimi v Sloveniji, pa se še
vedno premnogi na to požvižgajo. Med temi
vodijo izvajalci raznih hišnih popravil,
adaptacij lokalov ipd., ki morda lastnikom celo

zaračunajo odvoz starega gradbenega materiala, nato pa ga enostavno stresejo kje v Piškovci, na Selu in še marsikje. Številne občani pri
tem tudi opazijo, a le redki jih prijavijo. Na
zadnji seji občinskega sveta je bila sprejeta
dopolnitev odloka o urejanju javnih površin, ki
predvideva kar krepke globe za vse kršilce, ki
onesnažujejo občinske javne površine, kot so
ulice, pločniki, parki, zelenice, jezerska obala,
itd. z odpadki in pasjimi iztrebki. Sam pa si
predvsem želim, da bi se upoštevale opozorilne
table v Mali in Veliki Zaki, ki opozarjajo na to,
da je tam še vedno gradbišče in ne sprehajališče ali celo šotorišče za ribolov ...
V zadnjem času spet podirajo stara drevesa.
Resda so suhe veje, ki padajo s starih hrastov
lahko nevarne. Vseeno pa, dragi občani, dreves
z deblom širšim od 30 cm kar tako, brez dovoljenja, ne smemo sekati.
V sklopu obiska vlade na Gorenjskem, nas je
s svojimi strokovnimi sodelavci obiskal minister za okolje, dr. Roko Žarnić. S tem nam je dal
vedeti, kako zelo se zaveda problematike reševanja Blejskega jezera z okolico. Obljubil nam
je, da bodo v sodelovanju z nami na ministrstvu
pripravili ustrezne zakonske predpise, ki bodo
občini omogočile izvirne prihodke z naslova
ekoloških taks, kar pomeni, da vsi stroški obremenitve našega edinstvenega okolja ne bodo le
na plečih ljudi ki tu žive, temveč tudi na tistih,
ki od Bleda živijo. Prav tako nam je zagotovil,
da bodo njegove strokovne službe našle način,
da bi naša občina pridobila evropska sredstva
za dokončanje investicije izgradnje kanalizacijskega sistema v jezerski skledi.
Naj ob koncu še enkrat čestitam vsem, ki ste
se udeležili čistilne akcije, ali jo tako ali drugače podprli. Ni še vse izgubljeno!
Lepo vas pozdravlja vaš župan,
Janez Fajfar

Dela v Mali Zaki končana
Bled je bil 3. septembra 2007 na kongresu
Mednarodne veslaške zveze izbran za prizorišče tekem svetovnega pokala, ki bodo od
28. do 30. maja in svetovno prvenstvo v veslanju, ki ga bo Bled gostil prihodnje leto. To
je po eni strani pomenilo seveda čast in veselje, po drugi strani pa nujne investicijske posege v Mali in Veliki Zaki. V sklop projekta
investicije v veslaški center je bila vključena
prenova telovadnice in hangarja v Mali Zaki,
ki so ju predali namenu v sklopu praznovanja
blejskega občinskega praznika 9. aprila.
Ob tem prvem dejanju obnove je blejski župan Janez Fajfar izrazil zadovoljstvo in optimistično zrl tako v samo nadaljevanje obnove
kot ohranjanje veslaškega športa na Bledu.
Predsednik domačega veslaškega kluba Peter
Fajfar je misel nadgradil, da je bila obnova
nujna in da upa, da bo obnovljen center res
služil svojemu namenu, to pa je ”nemoteno
delovanje in treniranje slovenskih veslačev, ki
so ne le ponos Bleda, ampak Slovenije”.

Predsednik Veslaške zveze Slovenije Denis
Žvegelj pa se je na prvem mestu zahvalil
vsem sodelujočim pri projektu, nato pa se je
zazrl v prihodnjih deset ali dvajset let, ko bo
nova in obnovljena infrastruktura omogočala
tekmovanja svetovnega ranga.
Vrednost investicije v obnovo hangarja in
telovadnice znaša 790.939,76 evra. Občina
Bled je sicer kandidirala na razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 s projektom
Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka
na Bledu in uspela, kar pomeni, da je projekt
večinsko sofinanciran z njihove strani. Celotna načrtovana vrednost investicije (torej tudi
investicija v Veliki Zaki) pa je ocenjena na:
4.228.292 evrov.
Veronika Bakač

Dan Zemlje 2010
v Triglavski roži
V četrtek, 22. aprila, letos smo praznovali 40. obletnico prvega
praznovanja Svetovnega dneva Zemlje.
Glavni namen tega dne je opozoriti javnost,
da imamo en planet. Da je Zemlja naš skupni,
eden in edinstveni dom, katerega uničevanje
moramo preprečiti. Vsak posameznik mora
ozavestiti dejstvo, da smo odvisni od zdravja
našega planeta in storiti vse, kar je v njegovi
moči, da prispeva k boljšemu življenjskemu
okolju.
Aprila smo v Info središču Triglavska roža na
Bledu z raznovrstnim dogajanjem obeležili
dan Zemlje 2010. Odprli smo skupinsko fotografsko razstavo prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov Triglavskega narodnega parka, ki s svojim prostovoljnim udejstvovanjem
za svet pod Triglavom skrbijo že od leta 1983.
Delno tudi dokumentarna razstava vam je na
ogled do 9. maja. Javni zavod Triglavski narodni park se je v mesecu aprilu aktivno vključil v odmevno akcijo Očistimo Slovenijo v
enem dnevu! Posvojili smo več točk divjih odlagališč v dolinskem delu TNP, tako na primorski kot gorenjski strani našega edinega narodnega parka, pa tudi v njegovi bližnji okolici. Čistilne akcije so potekale več dni, označene so bile kot zelo uspešne. Na Triglavski tržnici, v programu SOS, smo o omenjenih akcijah tudi podrobneje poročali, varovanci Centra

za usposabljanje delo in varstvo Matevža Langusa iz Radovljice pa so predstavili svoje aktivnosti ob dnevu Zemlje. Najmlajši so v okviru programa Brihta spoznavali dejavnost mladih nadzornikov TNP, namen katere je spodbuditi čut za varovanje okolja že pri najmlajših.
Odmevna in zelo dobro obiskana prireditev pa
je bila organizirana na predvečer dneva Zemlje. Z več kot sto sodelujočimi različnih starostnih skupin smo pripravili večer dan Zemlje
2010: Generacije odpirajo razstavo Narava in
parki Slovenije. Izobraževalne in oskrbovalne
ustanove - osnovne in srednje šole, varstveno
delovni centri ter domovi za starejše občane so
sodelovali z raznolikim in pestrim programom,
ki je prikazal udejstvovanje človeka v okolju
ter vpliv okolja na življenje človeka v najširšem smislu. Razstava, ki smo jo tekom večera
odprli in predstavili, prikazuje raznolikost slovenskih zavarovanih območij. V Info središču
Triglavska roža na Bledu vam je na ogled do
konca avgusta.
Majski dogodki obeležujejo Svetovni dan
biodiverzitete. Posebno pozornost smo v zelenem mesecu namenili skritemu, a vseeno tako
čudovito pisanemu svetu žuželk. Več o majskih dogodkih na www.tnp.si
Majda Odar

Velika čistilna akcija!
Projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, ki ga je organiziralo društvo Eokologi
brez meja, se je pridružila tudi Občina Bled.
Skupaj z Društvom za varstvo okolja so organizirali veliko akcijo, v kateri je sodelovalo
okoli sedemsto prostovoljcev, ki so na štiriinštirideset zbirnih mest prinesli stoenainosemdeset kubičnih metrov smeti. V akciji so poleg
številnih prostovoljcev in prostovoljk sodelovali krajani in krajanke vseh krajevnih skupnosti,

predstavniki vodstev krajevnih skupnosti, društev, klubov, podjetij. Smeti, ki so jih prostovoljci nabrali, je odvozila Infratsruktura.
Člani Turističnega društva Bled so čistili
sprehajalne poti na Straži, člani sekcije ljubiteljev Dobre gore, ki deluje v okviru društva,
pa na Dobri gori. Uredili so večino poti, popravili dotrajane ograje in stopnice in pobrali
tudi nekaj vreč smeti, ki jih nevestni obiskovalci odvržejo v naravo.
R. P.

Policisti na čistilni akciji
V soboto, 17. aprila, je sedem policistov
sodelovalo v čistilni akciji na območju Bleda in Bohinja. Akcijo je načrtoval in vodil
vodja policijskega okoliša Mitja Zupan, ki
je tudi lociral kar nekaj črnih odlagališč.
Policisti so najprej pomagali krajanom Krajevne skupnosti Rečica, da so skupaj očistili brežino pod železniško postajo Bled in še
naprej proti Zaki, nato pa so sami očistili še
dve črni odlagališči v Soteski in pod vasjo
Kupljenik. Pomagali so čistiti tudi revir Zavoda za ribištvo ob Savi Bohinjki.
Komandir PP Bled, Robert Račman

Obnovljeni splošni ordinaciji
Ob občinskem prazniku so na Bledu slovesno odprli dve obnovljeni splošni ordinaciji v Zdravstvenem domu. Projektiranje so začeli že leta 2008, lani so ga dokončno izdelali, gradbena dela je izvedlo gradbeno podjetje Kovinar gradnje Jesenice, objekt je opremilo podjetje Kregar, površina obeh ordinacij pa je nekaj manj kot stodevetinšestdeset
kvadratnih metrov. Vrednost investicije je nekaj manj kot dvesto tisoč evrov-občini Bled
in Gorje sta investirali v sorazmernih deležih
polovico vrednosti, ministrstvo za zdravje je
prispevalo dvajset odstotkov, Gorenjska banka pa je donirala trideset tisoč evrov.

Novi član občinskega sveta
Tik pred koncem mandata je mesto občinskega svetnika zasedel Janez Brence, SDS,
ki je zamenjal SDS-ovega svetnika Ažmana, ki je odstopil. Kljub temu da se mandat
bliža h koncu, je povedal, da bo sledil sejam
in tematiki, ki jo občinski svet obravnava,
saj ni brez političnih izkušenj, bil je že član
sveta v Radovljici v mandatu 1990-1994,
njegovo področje pa so komunalne dejavnosti. Tako je že dal pobudo za preveritev izračuna števnine na komunalnih števcih. R. P.

Svetniška pobuda

Pobuda mladim!
Skupaj s kolegom Urošem Ambrožičem
sem se udeležil otroškega parlamenta. Poslušal sem mlade parlamentarce iz OŠ Bled
in sem bil zelo pozitivno presenečen nad
mnogimi njihovimi ugotovitvami in željami
po nekaterih spremembah na Bledu.
Ugotavljam, da ste mnogi mladi polni pozitivne energije. Svetujem vam, da to usmerite v aktivnosti, ki bodo obogatile preživljanje vašega prostega časa in se udeležujete tudi raznih delavnic in ostalih aktivnosti
v novih prostorih mladinskega centra.
Toni Mežan - občinski svetnik, Lista
Tonija Mežana
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Veselaški praznik
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Zgodovina blejskega veslaškega centra

(Povzeto po knjigi Boža Benedika: Z vesli v
svetovni vrh)
Misel o nujno potrebnem veslaškem centru,
ki je osnova za vsakršne ambicioznejše veslaške podvige, se je pojavila že ob ustanovitvi
veslaškega kluba Gozdar, ki so ga v začetku
petdesetih let prejšnjega stoletja ustanovili domačini, Blejci. Jugoslavija, ki je bila nekakšna
”dežele vmes”, namreč med vzhodnim komunizmom in zahodnim kapitalizmom, je takrat
začela sistematično vlagati v svojo promocijo.
Šport je bil ena od poti zanjo in Blejci so bili
med prvimi, ki so uspeli dobiti pomembno
športno tekmovanje - evropsko prvenstvo v
veslanju za moške in ženske leta 1956. Za ilustracijo: dve leti prej je bilo na aerodromu v
Lescah že svetovno padalsko prvenstvo; tako
sta se Jugoslavija in Bled prebijala na svetovni
zemljevid!
Pogoj za veslaško prvenstvo je bil kajpak sodoben veslaški center. Prvi načrt je po zamislih veslaških delavcev izdelal arhitekt Marjan

Temeljito prenovo pa je doživel veslaški center
ob pripravah na tretje svetovno prvenstvo leta
1989. S povezavo vile Planinke in veslaškega
doma je nastalo povečano poslopje z dvema
restavracijama, klubsko sejno sobo ter sobami
s 35 ležišči. V sosednjem objektu so domači
veslači dobili svojo športno dvorano s prostorom za dviganje uteži in garderobami. Tako
obnovljen in urejen veslaški center je nato brez
večjih obnovitvenih posegov preživel naslednjih 20 let, ko, resnici na ljubo, na Bledu ni bilo
več največjih veslaških tekem. To je Bled v
precejšnji meri umaknilo z zemljevida najbolj
znanih regatnih centrov, kjer je še leta 1989
kraljeval skupaj s švicarskim Luzernom.
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Šorli, ki je predvidel veslaško središče v zalivu
v Mali Zaki, s čolnarno in ostalimi nujnimi
prostori, cilj v Veliki Zaki, s tribunami in ciljnim stolpom, start pa v središču Bleda pred
Park hotelom. Kot prvi objekt je bila leta 1954
v Veliki Zaki v opuščenem peskolomu zgrajena še danes uporabna tribuna za 950 gledalcev,
poleg nje stojišča v terasah, pod njo pa še
manjša tribuna za častne goste. Na nasprotni
strani, v ciljni črti, je zrasel montažni ciljni objekt v treh nadstropjih, ki je bil namenjen sodnikom, napovedovalcem in novinarjem in nudi
odličen pregled nad celotno progo. Za start so
bili sprva izdelani majhni splavi na kovinskih
sodih, na katerih so ležali fantje, ki so ob startu držali krme čolnov. Že jeseni leta 1954 pa
so pričeli tudi z gradnjo razmeroma velike
čolnarne z garderobami in sanitarijami. Ta objekt, imenovan ”hangar” je primer dobre arhitekture, je zaščiten kot kulturna znamenitost
in tudi danes predstavlja središče veslaškega
centra. Pred začetkom del je bilo potrebno
močvirna tla v Mali Zaki, ki je takrat predstavljala enega najbolj zanemarjenih predelov
Bleda, osušiti z drenažo in kanalizacijo. Takratna blejska občina je odstopila Regatnemu
odboru vilo Planinko, v kateri so veslači dobili svoje prostore. Pred čolnarno sta bila zgrajena dva lesena pomola za pristajanje čolnov.
Domačin, znani veslaški delavec Vlado Janežič je vodil gradnjo in objekti so leta 1955, ko
je na Bledu potekala mednarodna regata, že
služili svojemu namenu. Polno afirmacijo so
objekti doživeli leto kasneje na evropskem prvenstvu.
Naslednja velika prireditev je bilo 2. svetovno prvenstvo v veslanju leta 1966. Novi tehnični predpisi FISA so zahtevali nove posege.
Zgrajen je bil nov ciljni stolp v Veliki Zaki,
nov veslaški dom z vsemi pripadajočimi prostori, sodobna restavracija ter novi pomoli v
Mali in Veliki Zaki. Del stalne tribune je bil

Sedanja prenova je po eni strani posodobila
veslaške naprave, ki jih je že krepko načel zob
časa, in po drugi strani vzpostavila moderno
arhitekturo (v tem smislu je največja pridobitev
novi sodniški stolp, večinoma zgrajen iz
stekla, ki je zrasel na mestu prejšnjega) ter
Bledu in državi prinesla objekt, ki nekaj velja
tudi v svetovnem merilu. Bled je zdaj zares
pripravljen sprejeti največje tekme in se zaradi
svoje posebne lepote in stika z naravo, ki je
sicer na večini umetnih regatnih prog ni
mogoče doživeti, spet vkopati v veslaška srca.
Zares, čas je za Bled!
prekrit. Veslaške proge so bile že označene po
sistemu ”albano”, imenovanem po ureditvi
olimpijskih prog v Rimu na jezeru Albano. Prvič je bila vzpostavljena tudi kabelska zveza
med startom in ciljem. Za uspeh evropskega
prvenstva 1956 in svetovnega prvenstva 1966
je v največji meri zaslužen takratni predsednik
Veslaške zveze Slovenije in Regatnega odbora
Bled Boris Kocjančič, ki si je izredno prizadeval, da bi blejski veslaški center zaslovel po
svetu.
Njegovo delo je nadaljeval Franček Mirtič,
ki je po njegovi smrti leta 1968 prevzel mesto
predsednika Veslaške zveze Slovenije in predsednika Regatnega odbora Bled. Sledilo je
mladinsko svetovno prvenstvo leta 1971, ki je
prineslo veslaškemu centru nov objekt. To je
bila novinarska tribuna poleg tribune za gledalce. Leta 1979, ko je Bled drugič gostil vso
svetovno veslaško elito so v Mali Zaki prizidali še sanitarni blok, v predelanem podstrešju pa telovadnico s sanitarijami. Pa tudi kraj je
dobil novo podobo, saj je bilo zgrajeno novo
trgovsko središče.
Jože Osterman

Veslaški praznik

Pogled v prihodnost veslanja

resničnost bistveno bolj vabljiva kot virtualna
realnost. In se bodo slej ko prej - tudi zaradi
preobilice podatkov - vsaj za trenutek odklopili od tehnologije in priključili v naravo.

Sploh na Bledu. In sploh, ko gre za veslanje.
Se zdi to nemogoče? Če ne bomo poizkusili,
ne bomo nikoli izvedeli.
Igor E. Bergant

SVETOVNI POKAL V VESLANJU
ROWING WORLD CUP
27.-30. 5. 2010

Četrtek, 27. maj 18:30 – predtekmovanja invalidov
Petek, 28. maj 09:00 – predtekmovanja
15:30 – repasaži, četrtﬁnala
18:45 – repasaži in četrtﬁnala invalidov
Sobota, 29. maj 09:00 – polﬁnala in repasaži
17:00 – ﬁnala lahki enojec in lahki dvojec
brez krmarja, invalidi
Nedelja, 30. maj 09:00 – ﬁnala

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

Bled ima vse, kar si lahko zaželi ljubitelj lepe
narave. Če pa se dotični zanima še za veslanje,
potem se je na Bledu znašel v zemeljskem
raju. A kaj, ko v sodobnem svetu navdušenje
nad naravnimi lepotami in enem izmed okolju
najbolj prijaznih športov ni dovolj! Zemljani
želimo biti med seboj povezani s prenosnimi
telefoni, po računalniku klepetati s sosedom
prek brezžične povezave ali pa po katerem koli
zaslonu, ki nam je blizu, uživati v virtualni naturi (ki bi ji po slovensko lahko rekli tudi umetni naravi).
Morda pa bi kazalo, vsaj ko gre za veslanje in
Bled - to novodobno zaslonsko obsedenost
izkoristiti. Denimo tako, da obiskovalcem prihajajočega svetovnega prvenstva leta 2011
skupaj z morebitnimi pokrovitelji in tehničnimi podporniki ponudimo pravo naravo in
umetne užitke. Sodobna tehnologija nam to že
zdavnaj omogoča. Kako? Na primer tako, da
lahko gledalci svoja spodbujevalna gesla ter
bolj ali manj modre misli prek prenosnih telefonov objavljajo na velikem semaforju v Veliki Zaki. Bodisi prek kratkih pisanih sporočil
bodisi slik ali kratkih filmov. Seveda bodo
morali za doživetje objave svojih prispevkov
na cilj veslaške regate peš, s čimer smo jim
vsaj malo pomagali do zdravja. Spremljanje
veslanja bi se dalo uporabniku prijazno obogatiti prek takojšnje objave startnih list in
vmesnih časov s kratkimi sms-sporočili. In ne
samo to - gledalci - saj vsi ne bodo drli v Veliko Zako pred veliki semafor - bi lahko prek
svojih mobilnikov dobivali tudi druge informacije o posameznikih in posadkah, ki jih
zanimajo. Na primer o prednostih ali zaostankih (za kaj pa imamo GPS), o frekvenci
zavesljajev (zakaj bi šteli sami, ko pa imamo
supersposobne računalnike), o hitrosti in
smeri vetra, ki vpliva na veslanje (ne glede na
prislovično poštenost blejskega prizorišča).
Zakaj ne bi gledalci, pred zaslonom prenosnega telefona ali računalnika, imeli možnost
tako imenovanega subjektivnega pogleda veslača ali pa kakšne druge mikrokamere na čolnih. Američani so se že pred več kot štiridesetimi leti izkrcali na Mesecu (ne glede na vse
govorice o ”studijski” prevari). V tretjem tisočletju bi kaj takega že lahko zmogli. Tudi za
računalniške obsedence, ki imajo vse manjše
in vse tanjše napravice ves čas s seboj, je veslanje takorekoč idealen šport na prostem. Tekmo, ki jo gledajo v naravi, bi si lahko pričarali tudi virtualno, televizijski prenos prek
računalniškega omrežja spremljali z dodatnimi podatki satelitske navigacije. Da o mikrofonih pri veslačih (in predvsem krmarjih)
sploh ne govorim. Srčni utrip vsakega veslača?! Mala malica!
Vse to v bistvu že obstaja in je možno. Že
letos, sploh pa leta 2011. V čem je smisel!?
Smisel je prav v tem, da našo mladino vrnemo
v naravo. Za začetek tako, da ji niti ne odvzamemo monitorjev, na katere so priključeni
(kot na dude v dojenčkastih časih). Rezultat bi
bil lahko presenetljiv. Morda pa bi mladenke
in mladeniči hitro ugotovili, da je resnična
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Pogovor

Za obvoznico si bo takratni
župan zaslužil spomenik
Pred skoraj tridesetimi leti si je Bled za svoj dom izbral tudi doktor mednarodnega prava
in diplomat dr. Ernest Petrič.
Po osamosvojitvi Slovenije je dr. Ernest Petrič postal njen prvi veleposlanik na tujem, v
Združenih državah Amerike, že prej pa je bil
na veleposlaniškem mestu v Indiji, kasneje pa
tudi v Avstriji. Zadnji dve leti opravlja funkcijo ustavnega sodnika. Kljub temu da je večino
let, kar se je naselil na Bledu, preživel v tujini,
se na Bledu počuti domačina.
Bled radi predstavljajo kot ”podobo raja”.
Kako vi doživljate to podobo raja?
”Na Bledu sem naseljen od leta 1983, od tega
sem kar dvaindvajset let preživel v tujini. Tako
sem na Bled prihajal predvsem na oddih, čemur po moje Bled tudi po svojem bistvu služi.
In vedno sem ga doživljal zelo toplo in prijazno, imel sem ga rad. Vsa ta leta sem opazoval
tudi napredek na Bledu.”
Kaj je bilo pri tem napredku najbolj opazno?
”Predvsem urejenost kraja. Z ureditvijo kanalizacije je jezero bolj čisto, urejene so tudi
poti okrog jezera, kar je po moje za Bled eden
glavnih adutov. Mislim, da so obiskovalci, tudi
iz drugih krajev po Sloveniji, premalo seznanjeni z vsemi možnostmi, ki jih ponuja ta kraj.
In za kar ne rabijo veliko denarja.”
Zdi se, da na Bled gledate predvsem skozi
oči turista. Se vendarle na Bledu počutite
tudi domačina?
”Stoodstotno. Osebno na Bledu ne rabim nobenega turista - ne bi bilo težav s parkiranjem,
trgovine bi bile prazne, kar je vse krasno. Razumljivo pa sem toliko realen, da vem, da ta
kraj živi od turizma, obenem pa pomeni neko
‘devizo’ za slovenski turizem in našo potrditev
v svetu.”
Veliko časa ste preživeli v tujini, tako da
imate verjetno tudi zaradi tega nekako svoj
pogled na Bled. Po čem je Bled najbolj prepoznaven v tujini?
”Po lepi naravi in zdravem naravnem okolju,
pa tudi izredni legi - blizu je prestolnica, pa
Benetke, Dunaj, ...”
Številni bi radi, da se na Bledu razvija
predvsem tako imenovani elitni turizem. Ali
ta čas sploh obstajajo možnosti za to?
”To sem poslušal od prvega dne, ko sem se
naselil na Bledu. Gre za obujanje spominov na
čase, ko je na Bled prihajala kraljeva družina,
pa Tito ... To so bili drugi časi, takrat je bilo turistov malo, a ti so ponavadi imeli tudi precej
‘pod palcem’. Ne vem, če danes Bled lahko
konkurira krajem, kamor zahaja moderna elita.”
Kaj po vašem torej manjka Bledu, če bi se
želel razvijati v tej smeri?
”Predvsem dodatna infrastruktura in mogoče
več tega, kar je poosebljal Rikli z zdravim načinom življenja. Verjetno ljudje ne hodijo na
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Bled, da bi se zabavali od enega lokala do drugega, ampak da bi se naužili lepot in zraka ter
poskrbeli za okrevanje telesa in si nabrali nove
energije.”
Omenjala sva že nočno življenje, ki po
mnenju nekaterih ne gre skupaj z elitnim
turizmom. Kako kot domačin gledate na to?
”Tudi sam poleti včasih poslušam, ko iz lokalov pod nami odmeva kakšna sevdalinka ali
drugačno prepevanje, a to sem vzel v zakup.
Živimo pač v takem kraju, kamor se pridejo
ljudje tudi zabavati. Živel sem že marsikje po
svetu, zato se zavedam, da ne moreš pričakovati, da se bo vedno vse podredilo tvojim osebnim željam, recimo, da je cesta toliko oddaljena, da te ne moti hrup, obenem pa imaš na dosegu vse, kar rabiš. To so prevelika pričakovanja.”
A kaže, da večina Slovencev razmišlja drugače ...
”... in to marsikdaj zavira naš razvoj. V tem
prostoru (Grand hotelu Toplice, op. p.) smo se
že leta 1968, ko sem bil član takratne vlade,
dogovorili o blejski obvoznici, ki je pa še do
danes ni.”
In sva spet pri podobi raja, s katero pa
promet, v katerem se poleti duši okolica jezera, verjetno nima veliko. Kako gledate na
zadnje zaplete pri gradnji južne razbremenilne ceste?
”To je že skoraj zgodba o jari kači in steklenem polžu. Po moji vednosti je bil v vseh teh
letih že vsaj dvakrat ali trikrat zagotovljen celo
denar. Vsakomur bi moralo biti jasno, da Bledu promet škodi, z izpuhi tudi ljudem, ki tu živijo.”
In kdo potem ne razume tega?
”To je povezano s tistim občutkom, o katerem sem govoril prej - zavedamo se, da nekaj
mora biti, a samo, če me ne prizadene osebno.
Ko bo obvoznica zgrajena, bo imel tisti, ki bo

takrat župan, verjetno kakšen spomenik na
Bledu.”
Na nujnost, da se določene stvari na Bledu
uredi, je ob svojem nedavnem obisku na
Bledu poudaril tudi predsednik države dr.
Danilo Türk, saj naj bi bilo to v nacionalnem interesu. A do Ljubljane očitno ta nacionalni interes že zbledi ...
”Na to se pozablja zlasti takrat, ko je treba
zagotoviti sredstva. V nacionalnem interesu je
bilo nekoč tudi to, da je šla tu mimo neka kolesarska dirka, potem pa tega interesa ni bilo
več in je vse plačala občina. S tem je bila občina izigrana. In verjetno je podobno tudi pri
drugih stvareh.”
Kako pa tujci gledajo na Bled?
”Vsak je nad njim navdušen, a marsikdo mi
je rekel, da že po treh dneh ni imel več česa početi tu. Premalo se izkorišča vse njegove danosti.”
Kaj pa osebno pogrešate?
”Jaz sem že malce star in ne pogrešam nič
več. No, tako kot vsi Blejci pa bi bil verjetno
vesel, če bi vendarle dobili obvoznico, eno ali
drugo, najbolje pa kar obe.”
Bližajo se lokalne volitve - kakšnega kandidata za župana bi podprli?
”Vsekakor bi moral biti kulturen in izobražen, saj na Bled prihaja ogromno tujih gostov,
zato je pomembno, da so sprejeti na kulturni
ravni. Obenem so v Sloveniji taki časi, da na
vseh področjih prodirajo ljudje, ki jih zelo zanima premoženje. Zato ne bi hotel imeti nekoga, za katerega bi v naprej vedel, da išče zgolj
premoženjsko korist. Vemo pa tudi, da je
županski mandat omejen zgolj na štiri leta,
kar je po moje kratka doba. Zato če ni bistvenih razlogov proti kontinuiteti, je včasih to
dobra stvar - isti projekti tečejo naprej z istimi
ljudmi.”
Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Aktualno

Dela na Partizanski
Na Bledu, na Partizanski cesti, znova poteka
izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema
odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter
ureditev ceste - dela naj bi bila zaključena do
konca junija. Popolna zapora je bila prvotno
napovedana za med 8. in 18. uro, vendar so s
svojimi deli na trasi začeli tudi arheologi, dokler oni izkopavanj ne bodo končali, bo cesta
zaprta tudi ponoči. Našli so namreč stare grobove prvotnih prebivalcev.
Cesta je zaprta od križišča Partizanska cestaPrešernova cesta do mostu čez Ledino na
Gmajni. Dostop do stanovanjskih hiš na Partizanski je moten, obvoz pa je ustrezno označen
in za Zasip poteka po Rečiški cesti skozi Rečico, takoj za železniškim podvozom pa je treba
zaviti desno na cesto, ki poteka ob železniški
progi do Podhoma, kjer se znova zavije desno
do Zasipa.
Za občane naselja Jermanka obvoz poteka po
Cesti v Vintgar do naselja Podhom in naprej ob
železniški progi do naselja Rečica.
R. P.

Odstranitev čolnov z jezerske obale
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Bled in Bohinj obvešča lastnike čolnov, ki jih
imajo na Blejskem jezeru in nimajo urejenih
privezov v skladu z 18. členom odloka, da le te
odstranijo. Medobčinski redarji bodo začeli
maja nameščati odredbe za odstranitev teh čolnov. Če čoln v roku treh dni ne bo odstranjen,
ga bo odstranila pristojna služba. Vse stroške
odstranitve in hrambe bo plačal lastnik oziroma posestnik plovila. Odlok o določitvi plovnega režima po Blejskem jezeru (Uradni list
RS, št. 35/2009) v 18. členu pravi:
(odstranitev plovil iz jezera, privezovanje in
shranjevanje)
(1) Na jezeru je prepovedano privezovati (na
boje, veje, drevesa in podobno) plovila izven
urejenega in označenega pristanišča, priveza ali
vstopno izstopnega mesta.
(2) Plovila morajo biti varno privezana na objektih za privezovanje, če ni prisotnega lastnika

ali uporabnika plovila pa tudi z ustrezno napravo zaklenjenega na objektu za privezovanje.
(3) Na obali jezera ni dovoljeno:
1. shranjevanje plovil;
2. vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).
(4) V primeru, da inšpektor oziroma občinski
redar, najde plovilo iz prvega odstavka in 1.
točke tretjega odstavka tega člena, namesti
nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku
plovila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(5) Če lastnik ne odstrani plovila v treh dneh
od namestitve pisne odredbe, ga na njegove
stroške odstrani pristojni organ občine sam ali
po usposobljeni organizaciji.
(6) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek
lastnik plovila, ki ravna v nasprotju s prvim,
tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Bled in Bohinj

Vabljeni na Mini golf Bled (1964-2010)
Naše cenjene obiskovalce, prijatelje, goste, pokrovitelje, občane in člane društev v občini Bled
obveščamo, da je Mini golf Bled spet odprl svoja vrata. Od začetka aprila se v družabni igri lahko
sprostite vsak dan od 9. ure zjutraj. Poleg zanimive gostinske ponudbe tudi letos nadaljujemo z
nekoliko okrnjenim spremljevalnim tekmovalnim programom, ker nekateri naši najboljši tekmovalci igrajo za nove klube v sosednji Avstriji. Na sporedu je že 14. pokal Slovenije v klasičnem
malem golfu, ki do oktobra zajema nekaj zanimivih turnirjev z vrhuncem zadnji konec tedna v
septembru, ko je na programu tradicionalni 11. Mednarodni Mini golf festival - Bled 2010.
Branilci lanskih pokalnih naslovov so: Mateja Pavšič iz Ljubljane pri ženskah, Ingrid Pinter iz
Celovca pri tujkah, Jaša Učakar z Bleda pri mladincih, Edo Zaimovič z Boh. Bele pri seniorjih,
Ernst Mayer iz Herzogenburga pri tujcih, Sergej Učakar z Bleda v moški in absolutni kategoriji in
ekipa Batišt (Kim in Sergej Učakar ter Edo Zaimovič), ki je osvojila ekipno državno prvenstvo.
Par igrišča (36 udarcev) je v trinajstih letih organiziranih tekmovanj pri nas do zdaj premagalo
173 posameznikov (34 ženskih in 139 moških), magično mejo 30 udarcev pa 39 posameznikov
(5 žensk in 34 moških).
Vljudno vabljeni na naše igrišče v imenu Športnega društva Mini golf Bled, za katerim je prvo
desetletje uspešnega delovanja.
Sergej Učakar

Nove letne dovolilnice
so že naprodaj
Prodaja letnih dovolilnic za parkiranje v občini Bled za leto 2010/2011 se je že začela,
prodaja jih, tako kot vsako leto, turistično društvo. Pogoji za izdajo dovolilnic so isti kot
prejšnje leto. Letne dovolilnice so označene z
evidenčnimi in zaporednimi številkami, ki
bodo podlaga za kontrolo izdane dovolilnice
in registrske oznake vozila, ki bo vpisana v
evidenčni knjigi. Če se številka dovolilnice in
registrska oznaka vozila ne bosta ujemali, bo
uporabnik vozila kaznovan z globo, kot da dovolilnice ne bi imel. Če boste vozilo parkirali
za daljše časovno obdobje, vas prosimo, da ga
parkirate na makadamskem parkirišču pri
TVD Partizanu na Bledu. Če uporabniki tega
priporočila ne bodo upoštevali, bomo prisiljeni v času turistične sezone zjutraj zapirati parkirišča pri športni dvorani in pod Krimom,
vse z namenom, da zagotovimo čim več parkirnih mest za dnevne obiskovalce. Če je vozilo z občinsko dovolilnico parkirano v ”modri coni”, mora biti vozilo ravno tako označeno s časom prihoda, po preteku dovoljenega
časa mora lastnik oziroma uporabnik vozilo
odpeljati. V Veliki Zaki Občina Bled nima
več svojih parkirišč, edino makadamsko parkirišče je v lasti družbe Sava hoteli Bled, zato
tam dovolilnica ne velja. Občina Bled je letos
uvedla tri nova območja parkiranja: parkirišče
na Ribenski cesti pri Mercatorju, na Grajski
cesti pri Šmonu v modri coni in na Cesti svobode pod hotelom Jelovica ravno tako v modri coni. Cena dovolilnice za občane Občine
Bled je petindvajset evrov, za ostale uporabnike sedemdeset evrov. Letna dovolilnica za avtobuse znaša petinosemdeset evrov.
Boris Sodja, vodja občinskega redarstva

Brezplačna delavnica!
Vabljeni na brezplačno delavnico ”Kako
uspešno oblikovati dober tim za razvoj in
krepitev nevladnih organizacij” V okviru
projekta Grozd (Gorenjska regionalna organizacija zavodov društev in ustanov) vas Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike skupaj
z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (info
točka) vabi na delavnico na temo:”Kako
uspešno oblikovati dober tim za razvoj in krepitev NVO”, ki bo v torek, 4. maja 2010, in v
četrtek, 6. maja, ob 16.30 na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice. Cilji delavnice so spoznati, kaj odločilno
vpliva na učinkovitost delovanja v posamezni
NVO; izboljšati osebne rezultate članov in pospešiti sodelovanje med različnimi NVO; povečati osebno delovanje in medsebojne odnose v ključnih timskih elementih; prilagoditi in
spreminjati svoj stil delovanja NVO glede na
okolje; pridobiti uporabne ideje za povečanje
sodelovanja med različnimi tipi ljudi. Delavnico bo vodila magistra neprofitnih organizacij in odlična strokovnjakinja ga. Darja Zorko
Mencin. Delavnica je brezplačna. Informacije
in prijave sprejemamo do ponedeljka, 3. maja
2010, po e-pošti info@ragor.si ali po telefonu
04/581-34-13 in preko spletnega obrazca na
www.grozd.eu. Vljudno vabljeni!
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Uradne objave

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v občini Bled v letu 2010
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Bled v skupni višini 27.000,00 evrov preko naslednjih
ukrepov, ki jih je določila Komisija za kmetijstvo v skladu z 2. členom
Pravilnika.
II. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
● Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v
okviru posameznega ukrepa.
● Vlagatelj predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti
namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
● Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke
o vlagatelju, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
● Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim
razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom
zahtevka.
● Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen,
za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
● Upravičenec, ki pridobi pomoč po tem pravilniku, mora voditi
predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev, in jo mora hraniti še najmanj 5 let
po zadnjem izplačilu sredstev.
● Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
● Upravičenec, ki je pridobil pomoč na podlagi tega javnega razpisa, ne more kandidirati naslednjih 5 let za isto naložbo, kot jo je
navedel v vlogi.
● Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki so:
- v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- podjetja v težavah,
- velika podjetja,
- subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot
jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
- naložbo, dobavo ali storitev zaključili pred objavo tega razpisa,
- nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali EU
proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.

III. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI
STROŠKI, VIŠINA IN ZNESEK POMOČI TER VIŠINA
SREDSTEV
Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
1. Okvirna višina sredstev: 13.000,00 evrov
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki
se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče
oziroma sedež v občini Bled in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
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●

naložbe v posodobitev nepremičnin - hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka in mesa;
● naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
● nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in računalniške programske opreme;
● naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene, poljske poti, gozdne vlake,
itd)
4. Splošni in posebni pogoji upravičenosti ter upravičeni stroški:
● Splošni in posebni pogoji upravičenosti ter upravičeni stroški: določeni v Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled - Ur.l. RS št. 78/2008
z dne 30.7.2008 in opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Višina pomoči:
● za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do
50 % upravičenih stroškov,
● za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40 % upravičenih
stroškov,
● najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 evrov, najvišji pa
5.000 evrov za gradnje in 4.000 evrov za nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme na kmetijsko gospodarstvo na leto.
UKREP št. 2: Varstvo tradicionalnih stavb - kozolcev
1. Okvirna višina sredstev: 2.500,00 evrov
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki
imajo v lasti tradicionalno stavbo - kozolec in imajo stalno bivališče
oziroma sedež v občini Bled ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore: Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih
objektov - Kozolci.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
● Splošni in posebni pogoji upravičenosti ter upravičeni stroški:
določeni v Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled - Ur. l. RS št.
78/2008 z dne 30. 7. 2008 in opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Zahtevana dokumentacija:
● vloga in veljavni predračun,
● mapna kopija, iz katere mora biti razvidna parcelna številka in
katastrska občina ter na njej označena lokacija kozolca,
● vsa potrebna dovoljenja za obnovo kozolca.
6. Višina pomoči:
Višina sredstev znaša največ do 60 % vrednosti investicije oz. prenove.
Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 500 evrov,
najvišji pa do 1.500 evrov.
UKREP ŠT. 3: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 5.500,00 evrov
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva.
3. Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
● predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih
izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov,
● prodaja kmetijskih pridelkov - kmetijskih pridelkov z drugih kmetij
in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji:(gostinska in
negostinska dejavnost)

http://obcina.bled.si

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bled (Ur. list RS, št.
78/2008) in Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2010 (Ur. list
RS, št. 103/2009) Občina Bled objavlja

Uradne objave
●

●

●
●
●

dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve
oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skrilom, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov; storitve s
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi
ter oddaja le-teh v najem;
izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
druge dopolnilne dejavnosti.

4. Splošni in posebni pogoji upravičenosti ter upravičeni stroški
- določeni v Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled - Ur. l. RS št. 78/2008
z dne 30. 7. 2008 in opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Višina pomoči:
● za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost: do 40 %,
● za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do
50 %,
● pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih
let.
● Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 500
EUR, najvišji pa do 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Bled, Oddelku za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, tel. 04/575 01 29 v času uradnih ur, kontaktna oseba Marjana Burja ali preko elektronske pošte: marjana.burja@bled.si
V. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Prosilci oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Bled ali pošljejo na naslov: Občina Bled, Oddelek za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Cesta
svobode 13, 4260 Bled.
Vloge za vse ukrepe se zbirajo do 30. 6. 2010 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: ”NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS - KMETIJSTVO 2010 UKREP ŠT: ______ (številka ukrepa)!”.
Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov
(če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
VI. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

UKREP ŠT. 4: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih
in gozdarskih programih
1. Okvirna višina sredstev: 1.000,00 evrov
2. Upravičenci: Dijaki poklicnih in srednješolskih programov s področja kmetijstva in gozdarstva.
3. Namen: zagotoviti usposobljene kadre za delo v kmetijstvu in
gozdarstvu.
4. Splošni pogoji upravičenosti: dijak ima stalno prebivališče v občini
5. Specifični pogoji upravičenosti: potrdilo o vpisu
6. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.
UKREP št. 5: Delovanje društev in njihovih združenj
1. Okvirna višina sredstev: 5.000,00 evrov
2. Upravičenci: društva in njihova združenja
3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih
oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s
kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
4. Splošni pogoji upravičenosti in upravičeni stroški: določeni v
Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled - Ur. l. RS št. 78/2008 z dne 30.
7. 2008 in opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
6. Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 50 evrov, najvišji pa 1.500 evrov.
IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so navedene v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti na
ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa,
obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Bled, Cesta svobode 13,
Bled ter na spletni strani Občine Bled www.bled.si.

Pravočasno prispele vloge za razpisane namene bo obravnavala
Komisija za kmetijstvo, ki jo v ta namen imenuje župan.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Komisija bo pisno pozvala tiste prosilce, katerih prijave niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Vloge, ki jih
vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog višine sofinanciranja. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30. dneh od odpiranja vlog. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega zahtevka pozvani k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega
razpisa.
VII. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
Če je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se ostanek razpoložljivih sredstev lahko prerazporedi za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednji
dve leti.
V primeru, da so bila sredstva dodeljena upravičencu, pa jih le-ta ni
uspel koristiti v predpisanem roku, ki je določen v pogodbi, izgubi
pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednji dve
leti.
Datum: 16. 4. 2010
Številka: 410-19/2010
ŽUPAN
Janez Fajfar
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Uradne objave

objavljata

RAZPIS
za pridobitev dolgoročnih posojil
s subvencionirano obrestno mero za dobo do 7 let
za pospeševanje razvoja enot malega gospodarstva
v občini Bled v letu 2010
1. Namen razpisa
Razpis je namenjen za pridobitev dolgoročnih investicijskih posojil za
dobo do 7 let. Višina razpisane posojilne kvote je 114.000 EUR.
Posojilna kvota je namenjena za pridobitev dolgoročnih posojil za
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Bled, in sicer za:
● nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
● nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
● nakup poslovne opreme,
● nakup patentov, licenc, know - how ali nepatentiranega tehničnega znanja,
● odprtje novih delovnih mest (stroški bruto plač za novo odprta
delovna mesta povezana z investicijo za obdobje dveh let)
2. Upravičenci
Za posojilo pod pogoji tega razpisa lahko zaprosijo naslednji prosilci:
● samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhna in srednje
velika podjetja, ki imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovne prostore in kraj investicije na območju občine Bled.
● do pomoči za razvoj so upravičeni tudi prosilci s sedežem izven občine Bled, ki zaposlujejo več kot 50 % zaposlenih s stalnim bivališčem v občini Bled.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja, kot to določa veljavna zakonodaja za področje državnih pomoči.
Do pridobitve posojila s subvencionirano obrestno mero po pravilu
de minimis, v skladu s 6. členom Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bled (Ur. l. RS, št. 79/04), niso upravičene gospodarske družbe
in samostojni podjetniki v težavah ter podjetja iz sektorja kmetijstva,
ribištva, jeklarstva, premogovništva in transporta.
Upravičenci, ki prejmejo posojilo na podlagi tega razpisa, se v posojilni pogodbi zavežejo:
● da bodo posojilo porabili namensko,
● da bodo vrnili del subvencionirane obrestne mere z zakonsko
predpisanimi zamudnimi obrestmi v primeru, če ne izpolnijo
katerekoli obveznosti iz pogodbe
3. Prednostna dodelitev sredstev
Prednost pri dodelitvi posojil bodo imeli prosilci, ki izpolnjujejo vsaj
enega izmed naslednjih kriterijev:
● zagotavljajo nova delovna mesta, pri čemer mora biti podana
zaveza kreditojemalca, da bo delovno mesto ohranil najmanj 5
let,
● vlagajo v razvoj turizma in v komplementarne dejavnosti, ki
spodbujajo razvoj turizma,
● vlagajo v proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja.
4. Posojilni in ostali pogoji:
● možna višina posojila: v odvisnosti od kreditne sposobnosti posameznega prosilca in možnosti zavarovanja posojila ter v skladu
s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bled (Ur. l. RS, št.
79/04).
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obrestna mera:
EURIBOR (šestmesečni) + 0,00 % p.a.
● odplačilna doba: do 7 let (do 84 mesecev)
● način vračanja posojila: v mesečnih obrokih glede na dogovorjeno odplačilno dobo.
● bančni stroški odobritve posojila: 0,00 % EUR
● nadomestilo za vodenje posojila: 0,00 % EUR
● poslovno sodelovanje prosilca z izbrano banko ni pogoj za
pridobitev posojila
● možne oblike zavarovanja posojila:
● splošno: 12 kom. bilanco podpisanih menic avaliranih s strani lastnikov podjetja, z izjavo za njihovo izpolnitev in 6 kom. bianco lastnih trasiranih menic, podpisanih s strani Solidarnega
poroka in plačnika z izjavo za njihovo izpolnitev in unovčitev
(solidarni porok in plačnik je nosilec dejavnosti pri s.p.-jih, oziroma direktor in lastniki pri d.o.o.-jih)
● dodatno: Za dolgoročne kredite je praviloma potrebno zagotoviti tudi dodatno zavarovanje. Predmet dodatnega zavarovanja določi banka. Možnosti so naslednje:
- zastava nepremičnin (vrednost zastavljenih nepremičnin
mora biti v razmerju 1:2) ali
- premičnine, ki so predmet nakupa ali
- poroštvo druge pravne ali fizične osebe ali,
- zastava vrednostnih papirjev ali,
- pobot s sredstvi na transakcijskem računu ali,
- drugo.
Odločitev o obliki zavarovanja kredita je odvisna od ocenjene tveganosti naložbe, bonitete komitenta ter dogovora. Obliko zavarovanja določi banka.
● Samostojni podjetniki še s podpisom pooblastila banki za
prenos sredstev s transakcijskega računa.
5. Seznam potrebne dokumentacije:
Prosilci lahko dvignejo potrebno razpisno dokumentacijo in pridobijo dodatne informacije osebno na sedežu Gorenjske banke PE Radovljica, Gorenjska cesta 16, 4240 Radovljica v Oddelku poslovanja
s podjetji in zasebniki (I. nadstropje) ali po telefona in e-pošte za podjetja pri Barbari Rauh, 04/2084 652, e-pošta: rauh.barbara@gbkr.si
in Nataši Šolar, tel. št. 04/2084-654, e-pošta: natasa.solar@gbkr.si
ter za zasebnike pri Alenki Kunej, tel. 04/2084-653, e-pošta: alenka.kunej@gbkr.si.
●

6. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo popolnih vlog je 31. maj 2010. V primeru večjega
povpraševanja se vsem prosilcem zniža zaprošeni znesek kredita za
enak sorazmerni del. Popolne vloge, prejete po tem roku, bo banka,
po vrstnem redu prejema, obravnavala samo v primeru, da razpisana
posojilna kvota na osnovi prejetih vlog v razpisanem roku še ne bo izkoriščena, vendar najpozneje do 15. 12. 2010. Vloge zbira banka
na sedežu:
7. Sklenitev posojilne pogodbe in način koriščenja
Na osnovi predloženih vlog in sprejema sklepa banke o pogojni odobritvi posojila ter po odločitvi Občine Bled o subvencioniranju obrestne mere, bodo prosilci sklenili z banko posojilno pogodbo.
Po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja bo banka sprovedla koriščenje posojila skladno z upravičenčevo investicijsko dokumentacijo.
8. Ostalo
Banka ima pravico zahtevati dopolnitev vloge s strani prosilca za
odobritev kredita v primeru nepopolne dokumentacije ali neustrezno
oziroma zadostno ponujenega zavarovanja kredita in s tem povezano dokumentacijo po pogojih Banke. V kolikor prosilec ne izpolnjuje
pogojev razpisa in/ali če ne zagotovi dopolnitve vloge in/ali za Banko sprejemljivega zavarovanja v roku 10 koledarskih dni od pisnega
poziva Banke, se šteje, da prosilec ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Bled, 410-21/2010
Številka: 410-21/2010
Občina Bled
Gorenjska banka, d. d., Kranj

http://obcina.bled.si

Občina Bled in Gorenjska banka d.d. Kranj

Uradne objave
Občina Bled na podlagi Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2010 (Ur. l. RS št. 103/09 z dne 14. 12. 2009), Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti (Ur. l. RS št. 67/2008 z dne 4. 7.
2008) ter ob smiselni uporabi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/2007) objavlja

4. Programi bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili in na
način določen v razpisni dokumentaciji:
- dostopnost do programa;
- vsebina programa izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
- izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa.

JAVNI RAZPIS

5. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev namenjenih za sofinanciranje
drugih društev in neprofitnih organizacij: 10.000 EUR.

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, KI IZVAJAJO
DEJAVNOSTI ZA STAREJŠE OBČANE
ZA LETO 2010
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:,
- programe društev upokojencev v občini,
- programe, ki izvajajo dejavnosti za starejše,
- programe veteranskih organizacij in združenj.
2. Na razpis se lahko prijavijo:
- društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v občini Bled ali s sedežem v drugi občini in vključujejo člane ali uporabnike s stalnim prebivališčem na območju občine Bled,
- društva upokojencev,
- veteranske organizacije,
- neprofitne organizacije, ki izvajajo dejavnosti za starejše občane.

http://obcina.bled.si

Neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so sofinancirane s strani Občine Bled na drugi osnovi za isti program, ne
morejo biti sofinancirane skladno s tem razpisom.
Prav tako niso predmet razpisa programi in projekti političnih strank
in list.
3. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da delujejo najmanj 1 leto,
- da so programi namenjeni starejšim občanom ali posameznikom,
- vključevanje in interes uporabnikov iz občine Bled mora biti
razviden iz poročila o izvedbi programa, ki je predmet razpisa
in ki se je izvajal v preteklem letu,
- program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa
in izhajajo iz potreb uporabnikov iz občine Bled,
- program mora imeti pregledno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa,
- da se isti program ne izvaja v okviru javne službe,
- vsak prijavitelj se lahko na razpis prijavi le z enim (1) programom.

Zbiranje kovinske in plastične embalaže
ter prodaja zabojnikov
Iz javnega podjetja Infrastruktura Bled so sporočili, da od 1. aprila zbirajo odpadno kovinsko embalažo skupaj z odpadno plastično embalažo
v istih zabojnikih oziroma vrečah. Skupaj z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Slopak so sprejeli odločitev, da uporabnikom omogočijo
odvoz odpadne kovinske embalaže neposredno iz gospodinjstev,
restavracij in poslovnih prostorov. To pomeni, da če uporabniki za zbiranje plastične embalaže uporabljajo zabojnik za plastično embalažo,
lahko sedaj odlagajo plastično in kovinsko embalažo skupaj, enako, če
uporabljajo prozorne vrečke. Do konca maja na Infrastrukturi poteka
akcija z naslovom ‘’Za akcijo in lepši jutri’’. Uporabnike so o njej obvestili na ločenem dopisu, uporabniki se lahko odločijo za nakup, najem
ali zamenjavo zabojnikov. R. P.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Bled,
lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije dobite na e-pošti: marjana.burja@bled.si ali
po telefonu 04/575-01-29.
7. Rok za oddajo popolnih vlog
Rok za oddajo popolnih vlog: do 31. 8. 2010 osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Bled, Cesta Svobode 13 - 4260 Bled,
s pripisom ”NE ODPIRAJ - programi za starejše v letu 2010”; na hrbtni strani ovojnice pa navedete polni naziv in naslov prijavitelja.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
Pravočasno prispele vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Komisija bo pisno pozvala tiste prosilce, katerih
prijave niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog višine sofinanciranja. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega zahtevka pozvani k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega
razpisa.
9. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih proračunskih sredstev.
Bled, 20. 4. 2010
Številka: 410-40/2010-1
Janez Fajfar
Župan

Zaključni račun in dva osnutka
spememb odlokov
Občinski svet je na zadnji seji potrdil zaključni račun proračuna
občine za lani, v prvi obravnavi pa je potrdil tudi dva osnutka sprememb odlokov in sicer o podaljšanju obratovalnega časa lokalov in
določitvi plovnega režima po jezeru. Slednji ne prinaša kakšnih
večjih novosti, pač pa le podaljšuje enoletno prehodno obdobje pri
določitvi privezov ob jezerski obali. Občinski svet je dal soglasje
tudi k računovodskima poročiloma Turizma in Zavoda za kulturo
Bled.
Sicer pa si več o seji lahko preberete na spletni strani
http://obcina.bled.si.
11

Turizem

Bled ima svoj
pustolovski park!

KOLEDAR PRIREDITEV
Vsako soboto

do 14. 5.

Petek, 30. 4.

od 9.00

Sobotni tek - strokovno vodeni treningi teka

Grajsko kopališče Bled

od 19.00

Sobotni plesni večeri

Restavracija Panorama

Razstava: 2010 Laibach; odprto:
torek - petek: 15.00 - 19.00; sobota: 9.00 - 13.00
od 20.00
od 21.00

Sobota, 1. 5.

Pustolovci ga bodo našli, če bodo ubrali
eno od dveh poti: po Riklijevi promenadi
preko smučišča do vrha Straže ali pa kar s
sedežnico na smučišču.
Pustolovski park Bled sestavlja pet različnih avanturističnih poti s petinšestdesetimi
različnimi plezalnimi elementi, ki ponujajo
zanimivo in vznemirljivo pustolovščino, ki
jo poudarijo izredna lokacija s prekrasnim
pogledom na Stol in Jelovico, Blejski grad
in znamenito Blejsko jezero. Plezalni park
omogoča izvirno dve- do triurno zabavo.
Aktivnosti in pustolovščine v parku so namenjene celotni družini in vsem tistim, ki so
jim všeč različni izzivi v naravi. Aktivnosti
fizično niso zahtevne, obiskovalci pa bodo
potrebovali nekaj iznajdljivosti in spretnosti.
Park je postavljen v skladu z evropskimi
normami in ERCA (European Ropes Course Asociation) standardom. Za varnost skrbijo profesionalno izurjeni inštruktorji. Park
bodo uradno odprli 8. maja.
R. P.

Grajska poroka LAS Gorenjska košarica
Zavod za kulturo Bled s partnerji pripravlja edinstveno priložnost sodelovanja na
Grajski poroki, ki bo potekala od 20. do 23.
maja letos. S pomočjo Gorenjskega glasa, ki
je medijski sponzor projekta bomo izbrali
tri pare, ki se bodo brezplačno poročili.
Zasnova projekta, za katerega smo pridobili evropska sredstva na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se opira
na temelje nekdaj zelo priljubljene kmečke
ohceti, tokrat v srednjeveški preobleki.
V štirih dneh bodo izbrani pari občudovali lepote blejskega in gorjanskega podeželja,
spoznali domačo obrt in se prav po grajsko
poročili na Blejskem gradu, čemur bo sledila velika grajska srednjeveška pojedina. Pozabili nismo niti na izlet na otok, kjer bodo
mladoporočenci na zvončku želja pozvonili
za dolg in srečen zakon.
Vse prevoze med prireditvenimi kraji
bodo opravili blejski fijakerji s kočijami,
program pa bo obogaten s srednjeveško animacijo in nastopi. Zavod za kulturo Bled
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Kresovanje pri brunarici na Straži; sedežnica
bo obratovala od 19.00 - 24.00

Straža

Kresovanje pri Pizzeriji Jurček z ansamblom Lajf

Hom

9.00 - 14.00 Tradicionalni prvomajski pohod v Jamo pod Babjim
zobom: organizirani ogledi jame od 9.00 - 14.00

Ponedeljek, 3. 5. 17.00

Galerija 14

”Kul pondelki”, pomladne kreativne delavnice
z oblikovalko Jasno

Jama
pod Babjim zobom
Blejski mladinski center

Sreda, 5. 5.

19.00

Triglavski narodni park: Sredin večer strokovno predavanje ob 95. obletnici začetka
Soške fronte: Gorenjska kot zaledje
soškega bojišča (1915 - 1917), strokovno
predavanje Tomaža Budkoviča

Petek, 7. 5.

od 10.00

Evropska vas: predstavitev s kulturnim
Kavarna Hotela Park
programom učencev OŠ o zgodovini držav
Evropske unije ter njihovih geografskih in etičnih
značilnostih

od 16.00

”Dam - prodam = 1. bolšji sejem na Bledu”
Sejem bo vsak 1. petek v mesecu

od 22.00

We want summer: večer s poletnimi plesnimi
ritmi z DJ-i: Al Passid, Splash Panic, Ted Funke Club Stop, Bled

Sobota, 8. 5.

Ponedeljek, 10. 5. 17.00

Info središče
Triglavska roža na Bledu

Olimpijski trg pred
Blejskim mladinskim centrom

”Kul pondelki”, pomladne kreativne delavnice
z oblikovalko Jasno

Blejski mladinski center

20.00

Monokomedija Lada Bizovičarja: Fotr

Festivalna dvorana Bled

Sreda, 12. 5.

19.00

Triglavski narodni park: Sredin večer fotografska umetnost ob svetovnem dnevu
biodiverzitete: odprtje dvojne makro razstave
Jošta Stergarška in Aleša Komovca ter
predstavitev makro fotografske opreme
priznanih proizvajalcev

Info središče
Triglavska roža na Bledu

Četrtek, 13. 5.

10.30 in
18.30

Muzikal, v slovenski izvedbi, pod vodstvom
mednarodnega gledališča ”Cornerstone Arts”
in režiserja Richarda Monteza: Jožef in
njegova sanjsko pisana obleka

Festivalna dvorana Bled

Petek, 14. 5.

17.00

Veliki pomladni tarok turnir

Blejski mladinski center

Sobota, 15. 5.

Start: 10.00 Tek s kužki okoli Blejskega jezera

Zbor: pred Grajskim
kopališčem

od 10.00
do 12.00

Triglavski narodni park: Triglavska tržnica
in SOS ob svetovnem dnevu biodiverzitete:
čebele in čebelji pridelki

Info središče
Triglavska roža na Bledu

11.00

Triglavski narodni park: Brihta raziskuje ob
svetovnem dnevu biodiverzitete: svet žuželk

Info središče
Triglavska roža na Bledu

20.00

24. Alpski večer Bled 2010

Športna dvorana Bled

20.30

Argentinski večer s tangom

Hotel Golf

Turizem
Nedelja, 16. 5.

10.00

Ponedeljek, 17. 5. 17.00

Triglavski narodni park: Dan muzejev dan odprtih vrat v info mestih TNP

središče Triglavska roža na Bledu

Pocarjeva domačija, Info

”Kul pondelki”, pomladne kreativne delavnice
z oblikovalko Jasno

Blejski mladinski center

19. - 21. 5.

ves dan

17. mednarodno seniorsko prvenstvo
Slovenije v golfu

Igrišče za golf Bled

Četrtek, 20. 5.

popoldne

Grajska poroka: Predstavitveni dan s
spremljajočim animacijskim programom

Pod Ribensko goro

Petek, 21. 5.

pozno
popoldne

Grajska poroka: Pari se zberejo
na Ribiški veselici

Bohinjska Bela

17.00

Pravljica za otroke: zaključek pomladnega
dela prireditev za otroke s čarovniško
animacijsko predstavo čarodeja Joleta
Coleta ”Čarobno popotovanje s knjižnico”

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

19.30

Blejski večer: Rajska ptica v zgodnjem
srednjem veku, predavanje Sreča Verniga
o skritem sporočilu, ki se skriva za podobo
blejske rajske ptice

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

od 9.00

Čistilna akcija Blejskega jezera

Zbor: Grajsko kopališče

14.00

Grajska poroka v srednjeveškem stilu
s srednjeveško poročno gostijo

Blejski grad

Sreda, 26. 5.

19.00

Triglavski narodni park: Sredin večer likovna umetnost ob Evropskem dnevu
parkov: odprtje likovne razstave sodelavcev
TNP: Maje Fajdiga Komar, Marjete Albinini
in Miha Marenčeta ter strokovno predavanje
dr. Katarine Groznik Zeiler (MOP)
o zavarovanih območjih

Info središče
Triglavska roža na Bledu

27. - 29. 5.

ves dan

Mednarodno prvenstvo Slovenije v golfu
za amaterke in amaterje

Igrišče za golf Bled

27. - 30. 5.

ves dan

Svetovni pokal v veslanju

Blejsko jezero

Četrtek, 27. 5.

18.00

Pogovorni večer ”Gozd - ljubezen” in
predstavitev knjige ”Škratove pripovedi”
avtorja Jake Šubica, gozdarja in geomanta

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Petek, 28. 5.

16.00

Triglavski narodni park: Petkovi popoldnevi
v parku - Zeleni škrat in čebelar

Zbor: pri cerkvi
sv. Magdalene na Brodu

od 12.00
do 15.00

Karavanški klasični reli starodobnih vozil
- ogled vozil

Promenada

od 22.00

Ibiza calling: klubski house večer v ibiškem
Club Stop, Bled
stilu, z DJ gostom Angel Anx-om in Delight
Division ekipo: DJ Gray-em in Erwin-om Creeg-om.

Sobota, 22. 5.

Sobota, 29. 5.

Organizator si, zaradi nepredvidenih okoliščin, pridržuje pravico do spremembe programa.
Spremembe in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani www.bled.si.

24. alpski večer na Bledu
Blejska športna dvorana bo 15. maja znova odmevala v ritmih narodnozabavne glasbe. Ob
20. uri se bo namreč začela prireditev z naslovom ‘’Alpski večer’’, ki bo letos že štiriindvajseta po vrsti. Nastopilo bo kar sedemnajst narodnozabavnih ansamblov, prireditev pa bosta
povezovala Ana Tavčar in Vinko Šimek.
R. P.

www.bled.si

Blejski fijakerji priporočajo
Na dan izida tokratne številke Blejskih
novic je izšla tudi brošura za naslovom Blejski fijakerji priporočamo ... V njej člani
našega društva v sliki in besedi na šestnajstih straneh predstavljamo in priporočamo
nekatere naše relacije in možnosti sodelovanj z nami (od najema kočij za poroke do
nakupa darilnih bonov itd.).
Glede na odličen odziv oglaševalcev v
brošuri menimo, da smo z odločitvijo za izdajo tega tiskanega materiala storili
pomemben korak. Na današnji dan ste vsa
gospodinjstva, ki nimate nalepke za prepoved deljenja reklame, prejela poleg Blejskih novic tudi to brošuro, saj smo želeli
našo dejavnost podrobneje predstaviti ne le
turistom, temveč tudi vsem občankam in
občanom. Morda se boste ob ogledu
brošure odločili za kakršnokoli sodelovanje
z nami, za vožnjo s kočijo, morda za nakup
darilnega bona ...
Brošuro smo poslali po gospodinjstvih
občine Bled tudi z namenom, da spoznate
še vse naše oglaševalce in se morda odločite
za koriščenje njihovih uslug. Naše stališče
je, da turistični ponudniki ne smemo gledati
drug na drugega kot na konkurenco. Zavedati se moramo, da smo kot posamezniki le
delček mozaika blejske turistične ponudbe.
Le s sodelovanjem med seboj bomo dosegali boljše poslovne uspehe in kar je za prihodnost našega turizma najbolj pomembno,
gostje bodo odhajali zadovoljnejši.
Toni Mežan, Društvo blejskih fijakerjev

Galerija Porcelain Catbriyur
tudi na Bledu
Na ugledni lokaciji, na blejski promenadi,
je na novo odprta galerija Porcelain Catbriyur. Trenutno je to tretja galerija v
Sloveniji, načrtovana pa je v posebnem,
neobaročnem slogu in je nekakšna mešanica slovensko-gorenjske etno motivike z
blejsko rajsko ptico in blejskim zvončkom
ter s pariškim baročnim pridihom. Za avtentični vtis so nekaj kosov pohištva pripeljali
iz njihove pariške galerije. Zaradi odličnega
odziva domačih in tujih gostov na Bledu
bodo v podobnem slogu prenovili tudi ljubljansko galerijo ob Robbovem vodnjaku.
Umetnika Katja in Jure Bricman sta v nenehnem iskanju novega in izvirnega umetniškega izražanja izdelala izjemno paleto
unikatnih izdelkov.
Dokaz za to je tudi odločitev predsednika
države dr. Türka, ki je njun čajni servis kot
uradno darilo poklonil kraljici Elizabeti ob
njenem lanskem obisku Slovenije.
R. P.

Turizem, mladi

Kresovanje na Straži
Danes, v petek, 30. aprila 2010, vabimo
krajane Bleda in okoliških krajev na že tradicionalno kresovanje na Stražo. Od 19. do
24. ure bo na prireditveni prostor možno
priti tudi brezplačno s sedežnico.
V kulturnem programu se bosta predstavila mlada harmonikarja Niko Zornik in Gregor Janša, nastopile pa bodo tudi članice
pevskega zbora Pletna.
Meta Pazlar,
predsednica sveta KS Bled

Tradicionalni pohod v jamo
pod Babjim zobom!
Vabimo vas, da se jutri, v soboto, 1. maja,
udeležite tradicionalnega pohoda v Jamo pod
Babjim zobom, ki ga organizira Društvo za
raziskovanje jam Bled. Ogledi jame bodo
organizirani v skupinah in bodo potekali od
9. do 14. ure.
Jama je zanimiva predvsem zaradi svojega
bogatega kapniškega okrasja in romboedričnih kalcitnih kristalov, ki so v Sloveniji velika redkost. Njena posebnost pa so tudi številne živalske vrste, kot so jamski pajki, jamske
mokrice, jamske stonoge in netopirji.
Dostop do jame je urejen od parkirišča pod
vasjo Kupljenik. Pohod traja približno eno
uro in je nezahteven, zato je primeren tudi za
otroke. Svetujemo vam primerno planinsko
obutev in uporabo pohodnih palic. Z jamarskim srečno!
DZRJ Bled

Medobčinski
otroški parlament
Na OŠ Bled je 7. aprila potekal medobčinski
otroški parlament. Predstavnike šolskih parlamentov iz osnovnih šol Gorje, Radovljica in
Bled ter njihove mentorice sta uvodoma pozdravila koordinatorica otroških parlamentov
pri Društvu prijateljev mladine Jesenice Albina Sršen in ravnatelj blejske šole Ludvik
Hajdinjak. Mladi parlamentarci so kritično
spregovorili o diskriminaciji, rasizmu in
stereotipih. Zanimivo je bilo slišati, kako o
tako perečih zadevah razmišljajo mladi, kako
so se tovrstnih raziskav lotili na omenjenih šolah in kakšne so bile njihove ugotovitve.

Vsi se zavedajo, da primeri diskriminacije
na šolah so, žalostna, toda resnična pa je tudi
ugotovitev, da do tega pojava prihaja tudi v
krogu družine, prijateljev in širše družbe, največkrat v prikriti obliki. Zaključili so z željo,
da bi se srečevali tudi večkrat med šolskim
letom, kar smo tudi mentorice z veseljem podprle. Ob tako prijetnem druženju se je vsem
prisotnim zagotovo utrnila kakšna nova misel
ali ideja, vsi pa smo bili bogatejši za novo
izkušnjo.
Meta Pazlar,
mentorica

”Luč v vodo”
Otroci skupine Zajcev iz vrtca Bohinjska
Bela so težko čakali pomlad. Da bi jo hitreje dočakali, smo se letos skupaj s starši
pridružili staremu običaju spuščanja barčic
v Kamni Gorici, ko vržejo ”luč v vodo”. V
vrtcu in doma smo izdelovali barčice - hiške
iz lesa, stiropora, kartona, jih razstavili v
vrtcu, nato pa v Kamni Gorici na njih
prižgali svečko in jih spustili v vodo na
predvečer gregorjevega, ko se ptički ženijo.
Razveselili smo se, ko je že naslednje
jutro posijalo sonce in se je vreme otoplilo.
Maja Poklukar, vrtec Bohinjska Bela
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Peti mednarodni kuharski festival
`Biser mora´ Brač 2010
Na že zelo sončnem otoku Braču so se od 8.
do 11. aprila lahko profesionalni in malo
manj vešči kuharji izkazali na svojem področju. Mednarodnega tekmovanja smo se
udeležili tudi študentje Višje strokovne šole
za gostinstvo in turizem Bled. Odpravili smo
se z namenom, da pokažemo naše znanje,
predstavimo slovenske tradicionalne jedi, se
izkažemo z našo inovativnostjo ter spoznamo
načine dela kuharjev iz drugih držav. Sodelovali so kuharji iz Italije, Avstrije, Bosne in
Hercegovine, Makedonije, Srbije, Črne gore,
Hrvaške, Albanije, Turčije in pa Slovenije.
Naš cilj je seveda bil tudi osvojiti medaljo
ali priznanje tega prestižnega tekmovanja. Po
zelo zavzetih pripravah nam je to tudi uspelo.
Sedem študentov je na šolo prineslo v skupnem seštevku sedemnajst medalj. Med tekmovalci smo bili Miro Ečimović, Žiga Vidmar, Katja Štukelj in Sara Jeler, ki smo tekmovali v kategoriji juniorjev in domov prinesli dvakratno srebro in en bron. Pomerili
smo se v pripravljanju hladne predjedi s tuno,
moderne jedi iz piščanca in sladice iz sira in
čokolade. V skupini seniorjev so se izkazali

Benjamin Ule, Robi Drnovšek in Matej
Cerovšek, na katere smo najbolj ponosni, saj
so si prislužili zlato medaljo za nacionalne
jedi in pa eno zlato za odlično strokovno
opravljeno timsko delo. Največjo pohvalo pa
si zasluži naš mentor Jože Zalar, brez katerega takšnih uspehov ne bi dosegli, saj je vložil
v nas veliko truda, zaupanja in nam namenil
ogromno svojega časa. Na tekmovanju nas je
spremljal tudi gospod predavatelj Janez Pristavec, ki nam je ves čas stal ob strani in skupaj z mentorjem sta nam dajala še zadnje
ključne nasvete za doseganje končnih ciljev.
Z rezultati smo bili več kot zadovoljni, saj
smo se nekateri tako priznanega tekmovanja
udeležili prvič in v to vložili ogromno energije.
Zelo smo zahvalni naši šoli in mentorjem,
da imamo možnost udeleževanja takšnih tekmovanj, ker si s tem pridobivamo nova znanja in izkušnje ter s tem tudi možnosti večjega
uveljavljanja v tem poklicu.
Sara Jeler, Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem Bled

Kultura

Zapis svetlobe Franca Ferjana

V prvem nadstropju občinske stavbe je na
ogled razstava naravoslovnih fotografij avtorja
Franca Ferjana. Že štiri desetletja mineva,

odkar je Franc Ferjan začel svojo fotografsko
pot. Prva leta je spoznaval in črpal znanje v
Fotografskem klubu Janez Puhar v Kranju.
Zapis svetlobe - že ti dve besedi prav lepo
zvenita, vsak letni čas, vsak trenutek dneva
nas ta svetloba vedno znova razveseljuje, preseneča, navdušuje, očara. Fotografi si prizadevajo loviti prave trenutke in biti ob pravem
času na pravem mestu. Za mnoge je Bled najlepši v sončnem vremenu, brez oblačka na
nebu, Franca Ferjana pa bolj očarajo in prevzamejo jutranje meglice, nežno obarvane od
sonca, ki se prerine izza prelepih kulis Grintovcev in Karavank. Franc Ferjan je član Foto
kluba TNP že od ustanovitve. Fotografska
zveza Slovenije mu je podelila naziv Kandidat
za mojstra fotografije.
Foto klub TNP Bled

Premierna uprizoritev Pike
Pika Nogavička je deklica, katere delček je
globoko zasidran v prav vsakem od nas, ne
glede na to, kako veliki smo. Njena velikost
je prav v tem, da vedno ve, kaj je prav in da
se znajde v vsaki življenjski situaciji. To ji

uspe na zelo preprost način. Vedno ima dovolj časa za prijatelje, zna prisluhniti, je igriva, pravična in hudomušna. Ne pozna besede
dolgčas. Všeč je vsem, ki jemljejo življenje z
veliko žlico.
V gledališkem klubu OŠ Bled smo pripravili predstavo o tej navihanki, ki živi v vili Čira
Čara, medtem ko njen oče kapitan pluje po
širnih morjih in jo mama gleda iz nebes.
V predstavi se Pika spoprijatelji s Tomažem
in Anico ter se odloči, da bo šla v šolo, obišče
gledališče, skratka vse je tako, kot pravi sama:
”Brez skrbi, bom že spedenala!”
Premierno smo Piko uprizorili februarja v
naši šolski avli, namenjena je bila predvsem
otrokom, vendar pa smo se ob njej zabavali in
nasmejali tudi odrasli. Veseli smo bili
množičnega obiska, ki nam je velika spodbuda
pri nadaljnjem delu. Meta Pazlar, OŠ Bled

Muzikal Jožef na Bledu!
Muzikal prihaja v festivalno dvorano v
četrtek, 13. maja. Dogodek organizira društvo
VEČ Radovljica. Gre za enega najbolj znanih
muzikalov vseh časov, v slovenski izvedbi bo
na ogled pod vodstvom mednarodnega gledališča ”Cornerstone Arts” in režiserja Richarda
Monteza. Avtor tega glasbeno-scenskega
spektakla je slavni Andrew Lloyd Webber.

Glasbena šola Radovljica

RAZPIS ZA VPIS UČENCEV
V GLASBENO ŠOLO RADOVLJICA
ZA ŠOLSKO LETO 2010/11
Glasbena šola Radovljica obvešča,
da bo potekal vpis novih učencev za
šolsko leto 2010/2011
od ponedeljka, 3. 5. 2010,
do srede, 12. 5. 2010.
Vpišete se lahko v tajništvu Glasbene šole
Radovljica, Linhartov trg 1, Radovljica,
vsak dan od 8. do 14. ure, v sredo cel dan.
Sprejemni preizkusi za novo vpisane učence bodo po razporedu potekali 21. 5. in
22. 5. 2010. Razpored sprejemnih preizkusov bo objavljen na oglasni deski in
spletni strani šole po 17. maju 2010.
Vpisovali bomo v naslednje oddelke:
PIHALA: prečna in kljunasta flavta, klarinet
in saksofon, oboa, fagot
TROBILA: trobenta, rog, pozavna, bariton
in tuba
GODALA: violina, viola, violončelo in kontrabas
KLAVIR, ORGLE, PETJE, TOLKALA, HARMONIKA, KITARA in HARFA.
Število učencev je omejeno.
V predšolsko glasbeno vzgojo (PGV) bomo
vpisovali otroke rojene v letu 2005, v glasbeno pripravnico (gl. Pri) pa otroke rojene v
letu 2004.
Vabljeni !

15

Mladi

Kaj dogaja v BMC

3. maja ob 16.30 - 1. ura tečaja ‘’Oblikovanje notranjega prostora’’, kjer vam bo Alenka Niccolini razkrila, kako spedenati vaš dom.
Če vas zanima, se lahko še vedno pridružite.
7. maja od 16. uri dalje ‘’Dam - prodam =
1. bolšji sejem na Bledu’’. Imate tudi vi doma
kakšno stvar, ki bi jo radi podarili ali pa morda
z njo še kaj zaslužili? Vabimo vas, da se udeležite bolšjega sejma, kjer boste lahko sprobali
vaše sposobnosti barantanja. Sejem bo vsak 1.
petek v mesecu, na Olimpijskem trgu.
8., 15., 22. in 29. maja ob 13. uri - ‘’Biti impro’’, gledališka delavnica za otroke.
14. maja ob 17. uri - ‘’Veliki pomladni tarok turnir’’. Kaj je boljšega kot partija taroka
v dobri družbi? Za vse ljubitelje, poznavalce,
amaterje in tiste, ki se ne bojijo nasprotnikov.
Karte priskrbimo mi, če pa igrate samo s svojimi, jih prinesite s seboj. Starostne omejitve ni.
do 10. maja zbiramo prijave za ‘’Fly box s
Sanelo Trako - Nelly’’. To je aerobika s kate-

ro oblikujemo celo telo, zgubimo na telesni
teži in pridobimo na fizični pripravljenosti ter
poskrbimo za dobro psihično počutje. Vadba je
sestavljena iz kardio dela za hujšanje in fitness
dela za oblikovanje postave. Vadba je primerna za vse starosti in ženske vseh postav, saj si
intenziteto vadbe lahko prilagodi vsak sam.
Fly box je aerobika kateri dodajamo elemente
borilnih veščin in plesa, fitnesa ter elemente
drugih športov. Pri vadbi uporabljamo tudi
rekvizite, kolebnico in ročke 0,5 kg ter steperje. Pri vadbah vam svetujemo glede prehrane
in celostnega življenjskega sloga.
Do 10. maja zbiramo prijave za ‘’Orientalski ples s Sanelo Trako - Nelly’’. Z orientalskim plesom oblikujete postavo in se naučite
čutnega plesa, povečate gibljivost telesa in si
polepšate postavo ter postanete bolj ženstvene.
Prepustite se glasbi, da vas odnese na drugi konec sveta, prepustite se gibom in ritmom ter
tudi v sebi odkrijte košček orienta.

Društvo BMC, Ljubljanska 5, Bled
Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek
od 13. do 19. ure
www.bmc-bled.com info@bmc-bled.com ,
gsm: 040/597 603

Izvajamo geodetske storitve:
▲

vpis zemljišča pod stavbo in vpis v kataster
stavb
▲ geodetski načrt za potrebe PGD ter za uporabno
dovoljenje
▲ zakoličenje objektov
▲ geodetski načrt omrežja gospodarske javne
infrastrukture
▲ ureditve mej
▲ parcelacije
▲ izravnave mej

Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

http://obcina.bled.si

Tako kot se za vsak večji premik v razvoju
spodobi, je tudi BMC selitev v Športno dvorano Bled, proslavil z odprtjem, ki smo jo imeli 9.
aprila. Da se brez muje še čevelj ne obuje, smo
že dokazali, lep obisk odprtja pa je še dokaz, da
nas podpira tudi javnost. Poleg spodbudnih besed županov občine Bled in Gorje, smo bili deležni pohval tudi iz ust ostalih obiskovalcev, ki
sploh podpirajo dejstvo, da Bled resnično potrebuje prostor za mlade. Tako smo tudi pripravili
otvoritveni program, ki so ga v celoti izpeljali
mladi glasbeniki in plesalci, ki so dokazali, da
Gorenjska ima talent. Olimpijski trg si želimo
uporabiti prav za podobne dogodke, kjer bodo
mladi imeli možnost, da se predstavijo. Prva priložnost bo že 28. maja, ko srednješolci pripravljajo prvi srednješolski žur na Bledu. Tradicionalni
Festival mladih, ki ga pripravljamo v sodelovanju
z LAS-om Bled, pa bo 24. junija. Mislimo, da bo
to pester uvod v poletne počitnice, ki jih bodo
mladi lahko preživeli v naši družbi.
Cilj BMC-ja je, da poskrbi za aktivno preživljanje prostega časa mladih, kar pomeni, da si želimo, da bi bil odprt vsak delavnik popoldne. Trenutne razmere nam tega še ne dopuščajo, zato še
vedno iščemo prostovoljce, ki jih zanima delo z
mladimi. Zaenkrat je center odprt ob ponedeljkih, sredah in petkih od 13. do 19. ure, vse aktivnosti pa bomo sproti uvrščali v naš vozni red.
Večkrat smo že poudarili, da v BMC-ju ne bo
starostnih omejitev, zato v našo družbo vabimo
tudi starejše občane, ki si želijo, da skupaj tudi za
njih organiziramo kakšno zanimivo aktivnost. Za
vse spretne roke pa je še vedno na voljo namizni
nogomet.
Poglejte še program za mesec maj:
3., 10. in 17. maja ob 17. uri - ‘’Kul pondelki
- pomladne kreativne delavnice za mlade’’ Izdelovanje pomladnih venčkov, hišk iz kamenčkov, izdelkov iz gline ... Z vami bo oblikovalka
Jasna.

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
■

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

Trigonometer, d. o. o., Za žago 1a, 4260 Bled
041 790 282, 041 677 976, storitve@trigonometer.si
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potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška
predpisovanje očal ■ kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični
okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

Obletnice

Še dve leti, pa bo sto
Še dve leti, pa bo stoti rojstni dan praznovala Jožefa Marolt, Blejci jo
poznajo kot ”Pepco”. Nič kaj prijazno življenje jo je utrdilo, veselje do obdelovanja zemlje, ljubezen do živali in narave pa jo je pripeljalo do častitljive starosti. Kljubovala je hudim udarcem usode, vero in upanje je našla
v svoji družini, obdelovanju njive (kljub visoki starosti njivo, ki ni majhna,
obdeluje sama). Veseli se pomladi, ko bo lahko nabirala regrat, načrtuje že,
kako bo uredila njivo, kaj posejala, kaj posadila ... Za njen življenjski jubilej so ji prišli voščit tudi župan občine Bled in predstavnici Rdečega
križa Bled, z željo, da tako zdrava, čila in bistra dočaka sto let in več.

Milka Studen, devetdeset letnica
Gospa Milka živi na Rečici, rodila pa se je na Mlinem v družini z desetimi otroki. V stanovanju zdaj živi sama, še vedno pa je čila in zdrava. Dolgo vrsto let je bila prostovoljka Rdečega križa - za svoje humanitarno delo je prejela zlati znak Rdečega križa Slovenije.
RK Bled

Vabilo!
Krajevna organizacija rdečega križa Bled letos praznuje 65-obletnico svojega delovanja, zato vas vljudno vabimo na prireditev s kulturnim programom, ki bo v avli Triglavskega narodnega parka na Bledu v
četrtek, 13. maja, ob 18. uri.
Krajevna organizacija RK Bled

Pridemo,
pa spucamo!

Praznimo in čistimo greznice, lovilce maščob, male
čistilne naprave, fekalna črpališča in kemijska stranišča,
razne bazene in jame, peskolove, ponikovalnice ...
Visokotlačno čistimo odtočne kanale (hišne priključke,
kuhinjske odtoke), industrijsko kanalizacijo, razne cevi,
kanale, cevovode, cestne propuste, podcestne podboje ...
Pregledamo in posnamemo z barvno video kamero
večje in manjše kanale.
Izvajamo nizkotlačne preizkuse in vodotesnost kanalizacije in meteornih cevi.
Hitro in stroškovno učinkovito izvedemo popravila
odtočnih in kanalizacijskih cevi brez izkopa.

Mežan, komunalne storitve, d. o. o.,
Prešernova 64, 4260 Bled
Tel. 041/654 188, 04/574 26 50
E-pošta: info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si
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Šport

Začetek letošnje dolge veslaške sezone

Fasadarstvo Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, Jesenice

Prva mednarodna preizkušnja slovenskih veslačev je potekala 10. in
11. aprila v Zagrebu, kjer rezultati niso zadovoljili selektorjevega
pričakovanja. Med člansko konkurenco razen Andraža Kreka, ki je
drugi dan regate v konkurenci enojcev v okrnjeni konkurenci osvojil
zlato odličje, ni bilo kolajn. Najvišjo uvrstitev sta zabeležila brata Špik
s četrtim mestom v dvojnem dvojcu. Bolje so se odrezale mlajše selekcije, saj je zlato v konkurenci mlajših članov skifistov v slovenske barve
odel Janez Zupan. Selektor izbrane vrste Miloš Janša pa je pohvalil tudi
mladince, ki so povečali bero odličij - 2 zlati in 3 bronaste kolajne.
Pretekli konec tedna pa je potekala na Blejskem jezeru tradicionalna
51. Prvomajska regata, na kateri se je predstavilo okoli 160 veslačev iz
vseh sedmih slovenskih klubov. Predstavile so se nekatere posadke, ki
jih nismo bili vajeni iz pretekle sezone - v dvojnem dvojcu Iztok Čop
in Janez Zupan, Janez Jurše in Gašper Fistravec; četverec v postavi
bratje Pirih (Miha, Tomaž in Žiga) in Rok Kolander; v dvojnem četvercu pa sta Iztoka Čopa in poškodovanega Janeza Juršeta zamenjala Jure
Grace in Grega Domanjko (Gašper Fistravec, Janez Zupanc). Rezultati
regate bodo vplivali na nadaljnjo selektorjevo sestavljanje reprezentance in sestavo posadk, ki se bodo na domači vodi v svetovni
konkurenci predstavili že konec maja na tekmi svetovnega pokala
(Bled, 28.-30. maj). Še pred domačo preizkušnjo pa jih čaka mednarodna regata v Duisburgu, ki bo potekala od 14. - 16. maja.
Veronika Bakač

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31

Mini športna akademija na Bledu

Z aprilom se je začela vadba in vpis v mini športno akademijo, ki je namenjena spoznavanju individualnih in skupinskih športnih panog za otroke od četrtega do sedmega leta starosti. V mini športni akademiji I in II
bodo otroci na sebi prijazen način spoznavali širino športnega znanja z
različnimi športi, kot so mini gimnastika, mini atletika, mini tenis, mini
odbojka, mini golf, mini nogomet, mini košarka, mini rokomet, mini hokej, mini baseball, mini bowling, mini pohodništvo, mini poligon ...
Otroci se v ‘akademiji’ po svoji želji udeležujejo manjših tekmovanj,
obiskujejo različne športne površine, spoznavajo šport tudi s sodelovanjem z nekaterimi lokalnimi klubi in društvi in se po zaključku akademije lažje, skupaj z starši, odločijo za nadaljevanje športnega udejstvovanja v klubih in društvih na Bledu in okolici. Za spodbujanje otrok k
športni aktivnosti v Mini športni akademiji poskrbijo vaditelji ter kartica udeležbe, ki prinaša nagrade za zvesto udeležbo otrok pri vadbi.
Vadba in vpis potekata vsak torek in četrtek od 16.30 ure do 17.30 na
zbirnem mestu v športnem parku Bled. Več informacij lahko izveste na
spletni strani www.devet.si.
ŠD 9

Društvo VEČ Radovljica
društvo za osebnostni razvoj mladih
VABIMO VASNA OGLED ENEGA NAJBOLJ
ZNANIH MUZIKALOV VSEH ČASOV

JOŽEF
v slovenski izvedbi pod vodstvom
mednarodnega gledališča
»CornerstoneArts« in režiserja Richarda Monteza.
Avtor tega glasbeno-scenskega spektakla,
je slavni Andrew Lloyd Webber.
V ČETRTEK, 13. MAJA 2010
dopoldne ob 10.30
popoldne ob 18.30
FESTIVALNA DVORANA BLED
Cena vstopnice: 13 EUR
Rezervacija in prodaja vstopnic:
Turistično društvo Bled, Cesta svobode 10, 4260 Bled
od ponedeljka do petka od 08. – 19. ure
Nedelja in prazniki od 11. do 17. ure
Telefon: 04 574 11 22, 04 574 14 09
Več informacij: www.muzikal.si
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Društvo Več Radovljica, Društvo za osebnostni razvoj mladih,
Lancovo 9 E, 4240 Radovljica

Center Pokljuka d.o.o., Podutiška cesta 146, Ljubljana

Občina

OBČINA BOHINJ

PEKARNA PLANIKA

Že 20 let z vami
Obiščite nas v naših prodajalnah:
Prešernova 11
GSM: 031 351 465

V Gorjah
Na novi lokaciji
Zgornje Gorje 7 A
GSM: 041 752 078

Pekarna Planika, d.o.o., Bled, triglavska cesta 43, Bled

Na Bledu

Naša ponudba obsega:
✔ širok izbor izdelkov po ugodnih cenah,

✔ ob delavnikih zadnje pol ure akcija

✔ vsak mesec pripravljamo razne akcije,

kruha in pekovskega peciva -50 %

Novo v letu 2010 tudi Trgovina Planika v Campu Šobec.
19

Iz energijske bilance zgradbe izhaja, da so prav okna tista, skozi katera pri dobro izolirani fasadi in strehi uhaja največ toplote. Sodobna varčna okna morajo torej imeti dobro toplotno prehodnost in dobro tudi
zvočno izolacijo. Zelo pomembno je, da ima okno ustrezen atest in da
je kakovostno vgrajeno.
Okna in vrata SIBAU, ki so narejena v lastni proizvodnji v Kranju, te
dobre lastnosti imajo. Narejena so iz PVC profilov Trocal, ki slovijo po
trdnosti, pomembnem sredinskem tesnilu in preverjeni že več desetletni uporabi. Dobri profili v kombinaciji z okovjem Winkhaus, izkušenimi delavci in dovršeno tehnologijo pomenijo garancijo za
dobro narejeno okno.

V mesecu maju se je podjetje Sibau, d.o.o. odločilo, da ponudi svojim kupcem ugoden 10 % popust in dodatne količinske popuste.
Za izračun vrednosti novih oken in montaže ali za brezplačen ogled,
svetovanje in meritve na objektu jih pokličite po telefonu
na številko 04/515-38-78, na mobilni telefon 031/707-484 ali pišite
na e-pošto: sibau.tatjana@gmail.com.
Dela, ki jih opravijo na montaži, so kompletna: demontaža in odvoz
starih oken, montaža novih izdelkov, finalno zaključevanje oken (letvice, kit, mavčne plošče, ...), osnovno čiščenje. V ponudbi imajo tudi
vse vrste rolet, žaluzij, polic pa tudi notranjih vrat.

V MAJU NUDIMO
ZA NOVOGRADNJE
IN ZAMENJAVE
OKEN

10%

Okna SIBAU slovijo po vrhunskih nem{kih
profilih Trocal in okovju Winkhaus. Vsa okna
so izdelana v lastni proizvodnji podjetja
Sibau, d.o.o.
Okna in vrata SIBAU si lahko ogledate v
razstavnemu prostoru v Formah 12,
@abnica, in sicer: od ponedeljka do ~etrtka
od 7:00 do 17:00 ure in ob petkih od 7:00 do
15:00 ure.

SPOMLADANSKI
POPUST
IN DODATNE
KOLI^INSKE IN Okna SIBAU lahko dobite v zelo kratkem
roku, in sicer v treh tednih!
GOTOVINSKE
POPUSTE! Nudimo tudi {iroko izbiro razli~nih modelov
in barv lesenih notranjih vrat avstrijske
blagovne znamke Solido, v zelo kratkih
dobavnih rokih. Ogledate si jih prav tako
lahko v razstavnem prostoru v Formah.

