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Pantone 557C

»To drevo ima veliko pomenov. Je 
nekaj, kar lahko občudujemo, je nekaj 
praktičnega, hkrati pa je simbol prijateljst-
va med Irsko in Slovenijo ter Bledom. V 
svojem praktičnem smislu drevo prispeva 
k ekosistemu, prehranski varnosti, nudi 
okolje za čebele, od čebel pa dobimo med. 
Je simbol prijateljstva. Pomembno je tudi, 
da je prav ta teden teden biodiverzitete, 
obeležili pa smo tudi svetovni dan čebel,« 
je dejal veleposlanik. 
Čebelarska zveza Slovenije je ob svetov-
nem dnevu čebel, ki je nastal na pobudo 
Slovenije, zapisala: »Da je lahko tudi 
majhna država, kot je Slovenija, uspešna 
v mednarodnem merilu, priča zgodba, 
povezana z razglasitvijo svetovnega 
dneva čebel. Od pobude, ki jo je podala 
Čebelarska zveza Slovenije v letu 2014 in 
jo je enotno podprla slovenska politična 
javnost, pa vse do razglasitve na General-
ni skupščini OZN v New Yorku 20. decem-
bra 2017 so pretekla dobra tri leta. Letos 
na dan rojstva velikega čebelarskega 
učitelja Antona Janše 20. maja praznu-
jemo svetovni dan čebel že četrto leto. 
Sporočilo tega dne je jasno: naredimo več 
za čebele in druge opraševalce, da bomo 
na dolgi rok s tem pomagali k zagotavl-
janju hrane, ohranjanju zdravega okolja 
in biotske raznovrstnosti. Vse to v blag-
injo nam in našim zanamcem!«
Predsednik Čebelarskega društva 
Bled - Gorje Lovro Legat je dejal, da so 
posadili medovito drevo, kar je bil velik 
dogodek tudi v duhu svetovnega dneva 
čebel. Drevo bo raslo poleg čebelnjaka, 
tako da bodo čebele imele hrano zelo 
blizu. Gorski javor medi tako kot smreka, 
ima posebne uši, ki izločajo medovito 
tekočino, ki jo potem čebele nabirajo. 
»Letos je za čebele zares slabo leto, sami 
moramo vzdrževati svoje čebele, njihov 
stalež, če ga bomo nehali, bodo pomrle 
od lakote. Vzdržujemo ga z dodatnim 
sladkorjem, sam se porabil že okoli 
dvesto kilogramov sladkorja za krmljenje 
in pogače. S tem samo vzdržujemo čebelji 

zarod, da ne usahne. Nujno potrebujemo 
lepše vreme, ko bo začela cveteti lipa, 
pa upamo, da tudi gozd, čebele morajo 
to cvetenje namreč dočakati v primerni 
kondiciji. Poudariti moram, da tega 
nismo nikoli počeli tako pozno spomladi, 
najdlje do 20. aprila, ne pa konec maja,« z 
zaskrbljenostjo pravi Lovro Legat. 
Dr. Jan Bizjak, ki je s svojo strokovno 
ekipo iz Infrastrukture Bled pripravil 
zemljo in prostor za drevo, je pojasnil, 
da so posadili avtohtono slovensko 
drevo, gorski javor. »Drevo je avtohtono, 
najdemo ga po slovenskih gozdovih, 
medi, jeseni pa se tudi zelo lepo obarva. 
Tudi to je ne nazadnje pomembno, saj bo 
drevo raslo v Zdraviliškem parku. Sadika 
je že kar velika, saj je bilo drevo šolano, to 
pomeni, da je bilo vzgojeno v drevesnici, 
kjer je preživelo kar nekaj let, njegova 
življenjska doba pa je sto let ali več.«
Čebelar Blaž Ambrožič pravi, da namesto 
da bi letos svoje panje in dejavnost 
razširil, da bi nastajale nove satnice, teh 
ni, sam pa je do sedaj porabil že tristo ki-

logramov sladkorja. Brez hrane bi čebele 
pomrle takoj. In kaj letošnje razmere 
pomenijo za prihodnja leta? »Narava se 
bo pobrala, o tem ni dvoma. Pri čebelah 
je le problem, da če bi jih sedaj pre-
pustil samim sebi, jih ne bi ostalo niti za 
preživetje vrste.« Če je leto vremensko 
normalno, imajo čebele v naših krajih več 
kot dovolj hrane. »Zgodi se, da čebelarji 
iz drugih krajev čebele pripeljejo k nam 
na pašo. Pred petimi leti so bile na primer 
razmere idealne, ko je medila smreka, 
tako da so tudi čebelarji iz drugih krajev 
pripeljali čebele k nam na pašo,«, še 
dodaja v upanju, da bo letos smreka 
ponovno zacvetela. 
Župan Janez Fajfar je bil vesel dogodka, 
veleposlaniku se je zahvalil za to prijetno 
in koristno gesto, čebelarjem pa zaželel 
vso srečo in predvsem lepše vreme. 
Zdraviliški park na Bledu je tudi sicer zelo 
prijazen do čebel, saj so v parku skupaj s 
postavitvijo učnega čebelnjaka zasadili 
tudi medovite rastline, tako da imajo 
čebele pašo zelo blizu.

Gorski javor v 
Zdraviliškem parku
V Zdraviliškem parku na Bledu raste novo drevo, gorski javor, ki je na Bled s seboj prinesel novo zeleno zgod-
bo. V tednu biodiverzitete in ob svetovnem dnevu čebel sta ga posadila veleposlanik Irske njegova ekscelenca 
Myles Geiran in blejski župan Janez Fajfar.

Veleposlanik Irske Myles Geiran in blejski župan Janez Fajfar sta v Zdraviliškem parku 
posadila gorski javor.

V Madridu je sredi maja potekala turistična borza Fitur 
Madrid, ena izmed največjih poslovnih borz v medn-
arodni turistični industriji. Borze se je v imenu destinacij 
Skupnosti Julijske Alpe udeležila tudi predstavnica 
Bleda, Vanja Piber. Eden izmed dogodkov je bilo tudi 
tekmovanje predstavitvenih destinacijskih filmov.
Bled se je s spotom Prid'te na Bled, mi smo že kle uvrstil 
med tri finaliste v kategoriji Promocija mest. V kategoriji 
Promocija turističnih produktov je zmagal film Sloven-
ske turistične organizacije »You can't spell Slovenia with-
out love«. V angleščini to pomeni, da ne moreš črkovati 
besede Slovenija brez besede ljubezen (love).
Turizem Bled s 1. junijem začenja kampanjo z omen-
jenim spotom na Televiziji Slovenija. Kampanja nago-
varja slovenske goste, naj prenočijo na Bledu. Namen-
jena je predvsem razumevanju Bleda kot destinacije 
za preživljanje dopusta in ne le destinacije za kratek 
popoldanski obisk. Raziskave v turizmu pravijo, da bodo 
letos gostje iskali kraje, kjer ne bo gneče, kjer se bodo 
počutili varne in kjer bodo lahko uživali na prostem. 

Med finalisti v Madridu

Foto: Jošt Gantar

»Razstava z naslovom Melita Vovk osebno, za katero je izbor pri-
pravila njena hči, prav tako akademska slikarka, Ejti Štih, bo po 
sklopih na ogled na več lokacijah hkrati,« je zapisala umetnost-
na zgodovinarka Ana Marija Kunstelj, ki z besedilom spremlja 
razstavljene sklope.
»Izbor del za razstavo ni bil lahek, saj je bila Melita Vovk vse-
stranska umetnica, v javnosti najbolj znana kot ilustratorka, 
karikaturistka, scenografinja in kostumografinja, vendar je njen 
opus veliko več kot to. Že sam naslov razstave nosi sporočilo, 
da bo posebna, saj bo poleg ilustracije in njenih slikarskih del, 
ki so bila bodisi objavljena bodisi že razstavljena, prikazala 
tisti del njenega opusa, ki je bil povsem oseben in je nastajal 
iz njenega čistega likovnega raziskovanja in užitka, torej ni 
bil namenjen javni predstavitvi. Na prizoriščih: Blejski grad 
– Galerija Stolp, Kapela in Dvorana nad muzejem, Festivalna 
dvorana Bled, Kavarna Apropo Bled, Knjižnica Blaža Kumerdeja 
Bled in Galerija Melite Vovk v Trgovskem centru Bled bodo tako 
na ogled dela, ki jo predstavljajo kot portretistko in kronistko 
osebnega študijskega in družinskega življenja, kot slikarko, ki je 
bila vpeta v sočasne likovne tokove, kot grafičarko (na Akademiji 
za likovno umetnost je opravila specializacijo iz grafike) pa 
tudi kot risarko in koloristično virtuozinjo pejsažev, kolažistko 
in povsem abstraktno umetnico z veliko osebnoizpovedno in 
družbenokritično angažiranostjo.
Zavod za kulturo Bled se s posebno razstavo in izdajo knjige o 
Meliti Vovk poklanja veliki blejski umetnici in častni občanki. Bled 
bo dva meseca tako ena sama velika galerija, kjer bodo na ogled 
avtoričina dela. Zaživela je tudi posebna spletna stran melitavovk.
si, kjer je tudi prostor za anekdote o Meliti. Svojo zgodbo lahko 
odda vsak, ki je tako ali drugače stopil na slikarkino pot. 

Melita Vovk osebno
Junij in julij bosta na Bledu v znamenju spomina na 
akademsko slikarko in častno občanko Bleda Melito 
Vovk. Obsežna razstava in komplet knjig Melita Vovk 
osebno sta poklon umetnici in velikemu človeku, 
zahvala Bleda njenemu likovnemu geniju in človeški 
toplini. Komplet knjig sestavljata dve knjigi –  
Biografija umetnice 1928–2020 in Ustvarjanje.

Spot, posnet z blejskimi vrhunskimi športniki, nagovarja prav 
tovrstne goste. Bled je destinacija, na kateri se je treba zjutraj 
prebuditi.


