ISSN 1855-4717, Marec 2011 • Številka 3

Blejske novice

Intervju ob prazniku

Drage občanke, spoštovani občani!
Na lanskih lokalnih volitvah so občanke in
občani Bleda Janezu Fajfarju drugič zaupali
vodenje občine. Občinski praznik je vsako leto
čas, da pregledamo dosežke in naloge za v prihodnje. Stvari se spreminjajo, tudi na Bledu, ki
ga letos spet čakata najmanj dve preizkušnji dostojna obeležitev tisočletnice prve omembe
gradu in seveda izpeljava svetovnega prvenstva
v veslanju.
Kako ocenjujete razvoj občine od začetka
vašega prvega mandata do zdaj?
”Mislim, da je nastal bistven kvalitetni
preskok v načinu delovanja in razmišljanja.
Delno tudi zaradi tega, ker se dejansko po odcepitvi občine Gorje ukvarjamo samo s svojimi problemi in znotraj tega iščemo rešitve.
Tako se počasi oži poligon za razne demagoge,
ki so v preteklosti radi ribarili v kalnem in
stavili na delitve, bodisi po teritorialnem bodisi po političnem ključu. Zlasti me veseli
pogled na sestavo sedanjega občinskega sveta,
ko lahko res govorimo o temeljiti preobrazbi.
Nekaj je sicer obrazov iz prejšnjega mandata,
vendar na drugi strani kot protiutež tudi dovolj
novih. Poleg tega smo s spremembami statuta
in poslovnika uspeli vnesti določeno racionalizacijo pri delovanju in hkrati dvignili nekatere
demokratične standarde. Vse to se vidi v bolj
učinkovitem delu in hitrejšem sprejemanju odločitev. Verjamem, da bo sedanji mandat
potekal v obliki odprtega dialoga. Tako smo
začeli in vtisi ter odzivi so več kot prijetni.”
Končali ste velik projekt na Bohinjski Beli,
ki jo zdaj čaka še obnova vaškega jedra,
končana pa je tudi obnova in dogradnja veslaške infrastrukture. Kaj Bled še čaka?
”Na konkretnem nivoju smo uspeli premakniti kar nekaj stvari. Kljub temu da se z
deli še ni začelo, je velik uspeh že to, da smo
dokončno zakoličili trasi obeh razbremenilnih
cest in jih ni mogoče več premikati. Sedaj se
postopki odvijajo tako, kot se morajo, in v
kratkem pričakujem rezultate, ki bodo vidni.

Res je, izpeljali smo izgradnjo kanalizacije in
obnovo vodovoda na Bohinjski Beli, kar bomo
letos nadgradili še z ureditvijo vaškega jedra in
s tem dobesedno povzdignili raven življenja v
tem naselju na zavidljivo raven. Podobno se
ureja staro jedro Grad, Rebr v Zasipu, potem
ko je bil večji del naselja urejen že v preteklosti. Končuje se izgradnja kanalizacijskega
omrežja tudi v drugih predelih Bleda, kar povsod združujemo z ureditvijo ostale komunalne
infrastrukture in izgleda naselij. Tako se h koncu bliža največji infrastrukturni projekt Občine
Bled v zadnjih desetletjih. Vmes je začela
obratovati centralna čistilna naprava. V tem

kontekstu ne smem pozabiti še na Ribno, kjer
se dela odvijajo prav tako še v letošnjem letu.
Posebno poglavje je še izgradnja primarnega
fekalnega kanala, ki je neposredno vezan na
aktualno problematiko jezera. Tukaj tečejo
stvari res hitro in že v prihodnjem letu pričakujemo rešitve. Ob izgradnji tega bomo končno
uredili tudi naselje Mlino. Še letos pa
umikamo tlačni vod iz jezerskega dna od
Male Zake do Mlina in obnavljamo črpališče v
Veliki Zaki.”
Ceste?
”Naslednji poudarek bo na cestah. Tako na
državnih kot občinskih. Pripravljene imamo
projekte za Cankarjevo cesto, Rečiško, v delu
je novelacija za Kolodvorsko ulico. Realizacija
v letih 2012, 2013 pa bo odvisna predvsem od
uspešnosti pri črpanju raznih tujih sredstev. Pri
tem je dostikrat potrebno spoštovati predvsem
namen razpisov, kjer prevladujejo okoljske
teme, trajnostni razvoj ipd. Zato dostikrat
klasični infrastrukturni projekti, kot so ceste,
pločniki in parkirišča, ne dobijo ustrezne podpore, čeprav jih občani najbolj potrebujemo in
so vidni v vsakem trenutku.”
V proračunu, ki ga je občinski svet potrdil
na izredni seji v tem mesecu, je kar nekaj
denarja namenjenega tudi za dela pri šoli.
Za kaj, konkretno?
”Drugi poudarek bomo dali energetski
sanaciji vrtca in šole. Oba objekta sta vitalnega pomena, hkrati pa precej dotrajana. Pri šoli
se bo gradnja začela že letos, saj bomo s pomočjo t. i. švicarskih sredstev nadgradili sistem ogrevanja. Popolnoma lastna investicija pa
je novo parkirišče ob šolskih športnih igriščih,
ki bo v konicah služilo tudi za potrebe
pokopališča.”
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Obnova starega dela vasi Grad (gre za enega najstarejših delov Bleda) se je začela že lani, nadaljevala pa
zgodaj spomladi. Grad bo dobil novo podobo.

Aktualno

Blejsko osnovno šolo letos čaka energetska sanacija, ki jo bodo speljali s pomočjo švicarskih finančnih skladov, s svojimi sredstvi pa bo Občina na novo uredila tudi
prepotrebno parkirišče in s tem povečala predvsem varnost otrok.
Pomemben del blejske infrastrukture so
športni in turistični objekti. Kaj se jim obeta?
”Na področju športne in turistične infrastrukture moram seveda najprej omeniti zaključek
investicije v Veslaški center Bled, ki šteje tudi
za eno največjih posamičnih investicij v
preteklem obdobju. Tako smo pridobili res
vrhunske pogoje za nadaljnji razvoj te, za Bled
značilne in tradicionalne športne panoge.
Hkrati smo spodobno uredili lep kos jezerske
obale. V preteklem mandatu se je zaključila
tudi prva faza ureditve Športnega parka
Bledec, letos se praktično na novo postavi še
čolnarna v Grajskem kopališču. S tem se bodo
investicije na tem področju nekoliko umirile in
bo poudarek dan dobremu upravljanju s temi
objekti in iskanju morda alternativnih in bolj
dolgoročnih rešitev. No, projektov je bilo še
kar nekaj, občani jih v glavnem poznajo in
upam, da tudi na ustrezen način razumejo, da v
danih okoliščinah s pomočjo občinskega proračuna in tujih virov financiranja poskušamo

kar najbolj vestno gospodariti z našim skupnim premoženjem, ga plemeniti in nadgrajevati.”
Kako so potekala prizadevanja za obe
razbremenilni cesti in kje se je zapletlo? Ali
je še mogoče, da se južno začne graditi v
roku, v katerem so na voljo evropska sredstva?
”Zapletalo se je predvsem v preteklosti, zaradi nejasnih stališč občine in izmikanja države
pri oblikovanju svojih prioritet. Sedaj sta trasi
fiksni, za južno cesto bo v drugi polovici leta
sprejet podrobni prostorski načrt (OPPN) in
država bo nemudoma pričela s parcelacijo. V
letu 2012 naj bi odkupili zemljišča in dejansko
začeli z gradbenimi deli v letu 2013. Gradnja
naj bi potekala do leta 2015. Tako bodo izpolnjeni vsi pogoji za črpanje evropskih sredstev.
Podobno se odvija tudi na severni razbremenilni cesti, ki bo zaradi enostavnejše in krajše
trase južno praktično dohitela po časovni realizaciji. Čakajo pa nas dela tudi na nekaterih
drugih odsekih državnih cest, kot je del Prešer-

Skupaj zmoremo več
Občina Bled bo letos kljub ne najbolj prijaznim časom poizkušala
izvesti nekaj novih prireditev in dogodkov, ki bodo obogatili dogajanje tako v centru Bleda kot v okoliških vaseh. Hkrati nameravamo
ohraniti ter s kvalitetnejšim programom obogatiti vsebino mnogih
tradicionalnih prireditev in dogodkov, ki so bili že v preteklosti uspešno izvedeni v vseh krajevnih skupnostih občine Bled. Letos nameravamo pridobiti nekaj podpore različnim projektom v obliki sponzorskih sredstev, zato se najprej obračamo na podjetja in posameznike
iz naše občine, ki bi s svojim prispevkom pomagali realizirati naše
načrte v zameno za promocijo na prireditvah. V primeru nezainteresiranosti domačega gospodarstva bomo možnost sodelovanja in seveda kasnejše promocije ponudili podjetjem izven naše občine. Ne
pričakujemo visokih zneskov. Želimo le pridobiti nekaj dodatnih sredstev, ki bi jih nato za svoje izvedeno delo prejela predvsem domača
društva in si tako omogočila lažji nakup opreme, kostumov, ... Vsi, ki
bi želeli s prispevkom svojega podjetja ali druge organizacije na ta

nove mimo Astorie proti trgovini Mak, celotna
Rečiška s pločnikom, obnova Ljubljanske, del
od Mlina proti Pristavi ... Približno en mesec
nazaj smo dobili zagotovilo, da bodo še pred
poletjem kot kratkoročni ukrep ponovno preplastili Ljubljansko od Betina do Uniona,
čeprav vsi vemo, da bo kmalu potrebna popolna rekonstrukcija tega odseka, ki pa si ga zaradi zapor prometa ne moremo privoščiti brez
obvoznice. Prav tako je dober teden nazaj že
potekala predstavitev nove štiripasovne vpadnice od krožišča v Lescah mimo Šobca proti
Bledu.”
Kaj bodo vaše prioritete v prihodnjih treh
letih?
”Kot rečeno - ceste s pločniki, kolesarskimi
stezami in zaključevanje podobe posameznih
naselij ter obnova nekaterih infrastrukturnih
objektov, kot sta vrtec in šola. Seveda bo še
vrsta drugih manjših zalogajev, ki so pa prav
tako pomembni za vse nas in nas včasih celo
najbolj mučijo ...”
Romana Purkart

način postati del zgodbe o obogatitvi dogajanja, me za vse dodatne informacije pokličite na 051/30-60-89 ali pošljite elektronsko pošto na:
toni.mezan@bled.si.
Toni Mežan, podžupan

Drage bralke, dragi bralci!
Tokratno številko Blejskih novic smo v veliki meri namenili praznovanju občinskega praznika, še posebej pa letošnjim nagrajencem in nagrajenkam, ki so vsak po svoje oblikovali podobo in pomen današnjega Bleda. Nekateri izmed njih so ime svojega domačega kraja skupaj
s svojimi dosežki ponesli po vsej državi in svetu, drugi so svoj prosti
čas razdajali ljudem v svoji neposredni okolici, oboji pa so dosegli veliko, saj so se s svojim delom in zamislimi izpostavili, predvsem pa so
skupnosti, v kateri živijo, dali del svojega duha in srca. V tokratni
številki se jim pred občinskim praznikom zato posvečamo še posebej
in se jim v imenu občank in občanov iskreno zahvaljujemo.
Romana Purkart, odgovorna urednica
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Praznik

Nagrajenci Občine Bled za leto 2011
Častni občan
Dr. Ernest Petrič
Dr. Petrič letos jeseni praznuje 75. rojstni
dan. Rojen je bil v Tržiču, kjer je preživel tudi
otroška leta. Leta 1960 je diplomiran na pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je iz mednarodnega prava kasneje tudi doktoriral. K sodelovanju v tedanjem Izvršnem svetu ga je povabil Stane Kavčič. Po padcu Kavčičeve vlade
se je posvetil predavanjem na FSPN in začel
delovati na mednarodnem področju, najprej
kot vladni svetovalec v Kolumbiji, nato pa kot
izvedenec Unesca v Iraku. Med leti 1983 in
1986 je predaval mednarodne odnose in mednarodno pravo na univerzi v Addis Abebi v
Etiopiji. Po vrnitvi v domovino je postal dekan
FSPN. Leta 1989 je bil imenovan za veleposlanika Jugoslavije v Indiji in Nepalu, leta 1992
pa je za pet let postal prvi veleposlanik Republike Slovenije v ZDA in Mehiki. Po vrnitvi v
domovino je bil dve leti namestnik zunanjega
ministra, od 2000 do 2002 stalni predstavnik
Republike Slovenije pri OZN v New Yorku in
hkrati veleposlanik v Braziliji. Od l. 2002 do
2008 je bil veleposlanik na Dunaju, v istem
času pa obenem še leto dni naš predstavnik v

ESCE in predsednik zbora guvernerjev IAEA.
27. aprila 2009 je bil imenovan za sodnika
ustavnega sodišča, katerega predsednik je od
novembra lanskega leta. Napisal je šest knjig
in več kot sto člankov o problemih mednarodnega prava, mednarodnih pogodb, zaščite etničnih manjših, človekovih pravicah ....
V času službovanja v tujini je storil vse in še
več, kar je bilo v njegovi moči za promocijo
Slovenije, še posebej Bleda. Leta 2001 je bila
npr. v restavraciji palače Združenih narodov
zelo uspela dvotedenska predstavitev Slovenije,
s poudarkom na Bledu, kjer so pripravljali hrano blejski kuharji, v času službovanja na Dunaju pa smo bili Blejci tudi vedno v središču promocije naše dežele. Dr. Petrič ima širok krog
znancev in prijateljev na zelo vplivnih mestih
po vsem svetu, ki redno obiskujejo Bled in kot
ustvarjalci mnenj v svojih okoljih pomembno
prispevajo k naši večji razpoznavnosti.
Kot predsednik ustavnega sodišča opravlja
eno najpomembnejših funkcij v naši državi.
Dr. Ernest Petrič združuje dve, v današnjih
časih globalizacije vse bolj redko povezani
kvaliteti, to je iskreno slovensko zavest in svetovljanstvo. Njegova bleščeča profesorska in
mednarodna tako pravna kot diplomatska kariera je lahko v čast vsem občanom Bleda, zato
mu podeljujem naziv častni občan Bleda.
Župan Janez Fajfar

Zlato plaketo Občine Bled prejmejo:
Andrej Klinar
Andrej Klinar prejme zlato plaketo Občine
Bled za življenjsko ustvarjalno delo na področju športa, društvenih in družbenih dejavnosti.
Andrej Klinar je zagledal luč sveta v Planini
pod Golico nad Jesenicami, kjer je obiskoval
osnovno šolo. Nižjo in višjo gimnazijo je obiskoval na Jesenicah, leta 1961 se je vpisal na
gozdarski oddelek Biotehniške fakultete v
Ljubljani in leta 1966 pridobil naziv diplomiranega inženirja gozdarstva. Leta 1968 se je
zaposlil na Gozdnem gospodarstvu Bled, kjer
je opravljal različna dela, najdaljši čas je bil
vodja gozdnega gradbeništva. Zadnjih 10 let je
delal na Zavodu za gozdove Bled, kjer se je
leta 2005 upokojil. Andrejeva športna in tekmovalna pot je potekala od leta 1950 do 1970
pri Športnem društvu Jesenice. Andrej Klinar
je bil večkratni državni prvak v mladinski in
članski kategoriji v alpskem smučanju ter bil
več let tudi član državne reprezentance. Bil je
udeleženec zimskih olimpijskih iger leta 1964
v Innsbrucku in leta 1968 v Grenoblu. Kot zanimivost naj omenimo, da je imel Andrej kar
25 let državni hitrostni rekord na alpskih smučeh, ki je znašal 178 km/h - dosegel ga je v
Cervinii v Italiji. Po končani športni karieri se
je v letu 1970 včlanil v Smučarski klub Bled in
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27 let opravljal funkcijo tehničnega vodja v
klubu. Deloval je v obdobju, ko je klub imel
mnogo reprezentantov in vrhunskih tekmovalcev, kot so bili Špela Pretnar, Jernej Koblar in
drugi. V tistem obdobju so člani Smučarskega
kluba Bled na Zatrniku letno organizirali
okrog 20 tekem v alpskem smučanju, šestkrat
so organizirali tudi evropske tekme v slalomu
za pokal Bleda. Leta 1984 je šest članov Smučarskega kluba Bled sodelovalo pri organizaci-

ji zimskih olimpijskih iger v Sarajevu, Andrej
Klinar je bil tam vodja prog za moške discipline. Andrej Klinar je bil več let podpredsednik
Smučarske zveze Slovenije, trenutno je član
upravnega odbora Smučarskega kluba Bled in
član alpskega odbora pri Smučarski zvezi Slovenije, odgovoren za alpske proge v Sloveniji.
Je tudi tehnični delegat FIS in član podkomisije za alpske proge pri mednarodni smučarski
organizaciji FIS. Andrej je bil 21 let vodja tekmovalnega odbora in vodja tekmovanja Organizacijskega komiteja za Pokal Vitranc v
Kranjski Gori. Za Andreja Klinarja lahko rečemo, da je vse svoje bogato življenje namenil
športu, društvenim in družbenim aktivnostim v
kraju, kjer živi, in širši okolici. Andrej Klinar
je dva mandata deloval tudi kot svetnik v občini Bled in bil 12 let član sveta Krajevne skupnosti Zasip. Še vedno pa je Andrej Klinar glavni motor pri organizaciji Malih zimskih olimpiad, ki jih v Zasipu organizirajo že 18 let. Po
izredno hudi bolezni v letu 2008 je okreval in
želi pomagati slehernemu, ki meni, da bo ta
pomoč dobra in koristna.
V Zasipu in v Občini Bled smo ponosni, da
živi in aktivno deluje med nami večkratni
olimpijec, ki ni bil samo odličen športnik, ampak tudi človek z ogromnim znanjem, ki pa ga
daje in poklanja vsem generacijam.

Praznik

Grand Hotel Toplice Bled
Grand Hotel Toplice prejme zlato plaketo
Občine Bled ob 80. rojstnem dnevu. Ravno zaradi tradicije, izvirne podobe samega hotela in
izjemne lege ob obali Blejskega jezera je
Grand Hotel Toplice eden od najbolj prepoznavnih simbolov ne samo Bleda, ampak tudi
slovenskega turizma in hotelirstva. Grand Hotel Toplice že vse od svoje izgradnje velja za
enega najuglednejših hotelov v Sloveniji. Leta
1854 je na mestu, kjer so odkrili tople vrelce,
zrasel hotel Luisenbad, tedaj največji in najimenitnejši hotel v kraju, ki je bil prenovljen in
povečan leta 1875 ter postal priljubljeno shajališče tedanje visoke družbe.
Leta 1919 je hotel prešel v slovenske roke,
njegova nova lastnica, domačinka Jula Molnar
ga je preimenovala v Hotel Toplice. Zaradi vse
večjega zanimanja gostov se je tudi odločila,
da ga bo povečala in modernizirala. Po zaključku obsežne prenove leta 1931 je hotel
imel 123 sob in 212 postelj, zgrajen je bil po
najmodernejših standardih tedanjega časa in je
veljal za najbolj luksuzni hotel v državi. Takrat
je poleg podobe, ki jo ima še danes, dobil tudi

novo ime: Grand Hotel Toplice. Ves čas svoje
zgodovine je bil Grand Hotel Toplice prizorišče pomembnega diplomatskega in političnega
dogajanja. Obiskovali so ga številni ugledni državniki in druge znane osebnosti z vsega sveta, ki so na ta način ponesli ime hotela, z njim
pa tudi samega kraja v svet. K promociji Bleda so na način prispevali tudi številni stalni
gostje hotela, ki se vedno znova vračajo, nekateri od njih že več desetletij.

Najzahtevnejši gostje in dogodki terjajo tudi
storitve na najvišji ravni. Zaradi tega je Grand
Hotel s svojimi zaposlenimi skozi zgodovino
pomembno prispeval tudi k razvoju hotelirske
in gostinske stroke. Tu so kuhali nekateri najbolj znani kuharji. Meniji iz Grand Hotela Toplice so objavljeni v zgodovinskih kuharskih
učbenikih. Današnji vodja kuhinje Simon Bertoncelj je član slovenske nacionalne kuharske
ekipe, ki na strokovnih kuharskih tekmovanjih
doma in v tujini prejema številna priznanja.
Tudi drugi zaposleni v Grand Hotelu Toplice:
barmani, natakarji, hotelska gospodinja,
sobarice in receptorji se aktivno udeležujejo
strokovnih tekmovanj in so dobitniki številnih
priznanj.
Hotel je od leta 2009 kot edini hotel v Sloveniji član uglednega mednarodnega združenja
luksuznih hotelov Small Luxury Hotels of the
World. To je zaveza za nadaljnje zagotavljanje
vrhunskih turističnih storitev. Obenem pa članstvo v tem združenju prispeva tudi k dvigu prepoznavnosti Slovenije in Bleda kot turistične
destinacije s storitvami, ki so primerljive drugim uveljavljenim turističnim destinacijam po
svetu.

množično in tudi na visokem tekmovalnem nivoju ukvarjala s športom.
Ves čas obstoja se je OK Bled srečeval z manjšimi in večjimi materialnimi težavami in predvsem s prostorskimi omejitvami za vadbo in tekmovanja. Edina primerna dvorana v osnovni šoli
na Bledu že povsem od začetka ni izpolnjevala
vseh tehničnih zahtev za tekmovanja v rangu, ki
jih je klub že dosegal. Zato je bilo treba že zelo
zgodaj poskrbeti za širitev dejavnosti, predvsem
pri delu z mladimi, tudi v druge kraje srednje in
širše Gorenjske, kjer so klub in ljudje, ki so strokovno športno pot začeli in razvili v njem, pustili neizbrisljive pečate.
Čas in družbeni razvoj je tudi v najvišjih kategorijah tekmovalne odbojke narekoval bolj sodoben in organiziran način dela, za kar so bili potrebni tudi boljši pogoji in vedno bolj profesionalni pristopi. In začeli so se nizati veliki uspehi:
V sezoni 1999/2000 se je pod imenom ELVO
Bled zapisala v zgodovino z osvojitvijo naslova
slovenskih državnih prvakov, v sezoni 2000/01
pa je pod imenom Merkur Bled osvojila drugo
mesto tako v Pokalu Slovenije kot v državnem
prvenstvu. Tudi v sezoni 2001/02 je moška ekipa pod imenom Merkur LIP Bled nastopila v finalu državnega prvenstva in osvojila končno
drugo mesto, mladinci pa so postali slovenski
državni prvaki.
Ti odlični dosežki v začetku zadnjega desetletja dosedanje zgodovine kluba pa so bili šele podlaga in hkrati znanilci prihajajoče rasti v vseh
pogledih in zlate dobe kluba. V sezoni 2004/05
je klub pridobil novega generalnega sponzorja,
takratni ljubljanski Autocommerce, d. d., današnji ACH, d. d., družbo za gospodarjenje z nalož-

bami. Z novim sponzorjem se je začelo tudi povsem novo obdobje v zgodovini zlasti moške
članske ekipe, ki je v tej sezoni osvojila naslov
državnega in pokalnega prvaka Slovenije. Uspehi so odmevali povsod po Evropi. OK Autocommerce je s tem dobil tudi povabilo k nastopanju
v elitni odbojkarski evropski ligi prvakov v sezoni 2007/08, ko je zaradi spremembe imena generalnega sponzorja nastopal pod imenom Odbojkarski klub ACH Volley, ki ga nosi še danes.
Rast s tem še ni bila končana in upamo, da se
bo še nadaljevala. Glavnina moštva tvori tudi jedro slovenske državne reprezentance, ki je že pokazala nekaj odličnih iger, najlepše obdobje pa ji
strokovnjaki šele obetajo. Z imenom kluba, in s
tem tudi z imenom Bleda, so danes neločljivo
povezana tako imena evropsko in svetovno znanih igralcev, ki se jih je v klubu v zadnjih letih izmenjalo kar nekaj, kot tudi imeni trenerjev, kot
sta Glenn Hoag in sedanji trener Igor Kolaković.
Vse to kaže na kakovost ne samo ekipe, ampak
kluba v celoti, na resno delo, ki je bilo opravljeno v sodelovanju profesionalnih in volonterskih
delavcev v klubu, in tudi na realnost ciljev, ki so
bili zastavljeni. Klub že nekaj let zelo aktivno sodeluje tudi s Kriznim centrom za mlade ”Kresnička” Centra za socialno delo Radovljica in tudi
tako izpolnjuje svoje družbeno poslanstvo. Na
vseh tekmah zbira prostovoljne prispevke za delo
centra, ob koncu sezone pa generalni sponzor
zbrana sredstva podvoji. Poleg tega se njihovi aktivisti in varovanci vključujejo v volontersko delo
kluba, kar je zagotovo velik prispevek k družbeni odgovornosti kraja in njegovih aktivnih subjektov. OK Bled posebej v zadnjih letih izjemno
prispeva k popularizaciji odbojke v Sloveniji in
tudi v Evropi in z zgledom svojega delovanja k
”fair playju” v športu. Zaradi odlično organiziranih tekem in vrste marketinških aktivnosti, ki potekajo med njihovo pripravo in potekom, je interes gledalcev skozi vso sezono izredno velik in
celo za evropske razmere rekorden.
Nadaljevanje na 6. strani

TVD Partizan Bled Odbojkarski klub Bled /
ACH Volley Bled
TVD Partizan Bled - Odbojkarski klub Bled
/ACH Volley Bled prejme zlato plaketo Občine
Bled za štiridesetletno uspešno delo na področju
športa. Začetki organizirane vadbe odbojke in
tekmovalnega udejstvovanja na Bledu segajo v
leto 1970. Iz tedanje sekcije pri Športnem društvu
Ribno je v okviru Telovadnega društva (TVD)
Partizan Bled takrat nastal Odbojkarski klub
Bled. Prvi predsednik kluba je bil Zdravko Silič.
V prvih letih je v klubu delovala samo moška
članska ekipa. Z dobro organizirano in strokovno
pripravljeno vadbo je kljub popolnoma amaterskemu načinu delovanja zelo hitro napredoval na
nivoju nekdanjih slovenskih republiških lig. Zaradi velikega entuziazma in ambicij in s tem povezanih tekmovalnih uspehov je ekipa kmalu
preskočila na nekdanji jugoslovanski zvezni nivo,
kjer je v II. zvezni ligi - zahod in kasneje v I. B
zvezni ligi dosegala lepe uspehe povsem pri vrhu
ligaške razpredelnice. Že v tedanjem času je bil
OK Bled znamka, ki je pomagala promovirati
Bled po nekdanji državi, saj so zaradi dobrih pogojev in partnerjev za vadbo na tekmovalne priprave in tekme na Gorenjsko prihajali najboljši
jugoslovanski klubi in odbojkarska reprezentanca. Hkrati z začetki dela na članskem nivoju je
bilo organizirano tudi delo z mladimi v takrat
najmlajših kategorijah pri odbojki - s pionirji in
pionirkami od 5. razreda osnovne šole dalje. Že
prva generacija je v svojem razvoju od pionirjev
do zenita mladincev dosegla naslov slovenskih
mladinskih prvakov, in sicer v sezoni 1979/80.
V sezoni 1975/76 je bila na osnovi dela z najmlajšimi ustanovljena tudi ženska ekipa, ki je
začela svojo rast v slovenskih ligah. Ne gre pozabiti, da je bila v okolici Bleda odbojka v tistih
časih poleg smučanja skoraj edina možnost za
dekleta, da so se lahko resno in organizirano
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Nadaljevanje s 5. strani
Samo na treh letošnjih tekmah Lige prvakov se
je v Stožicah zbralo skupaj 35 tisoč obiskovalcev, česar odbojkarska evropska liga ne pomni.
V preteklih 40 letih je na Bledu in v okolici
začelo svoje športne poti v odbojki nekaj sto

mladih dečkov in deklic, ki so pustili manjše
ali večje, v vsakem primeru pa neizbrisljive
pečate v zgodovini kluba. Vedno resen in odgovoren pristop do dela, odnos do ekipe in kluba je mnogim predstavljal temelj in ustrezno
podporo tudi pri razvoju lastnih osebnosti in

uspešnih osebnih karier. Zato smo prepričani,
da sta odbojka in odbojkarski klub Bled ostala
neizbrisljiva delčka v srcih večine teh ljudi.
Nekateri priimki, predvsem domačinov z Bleda in okolice, se pojavljajo v zgodovini kluba
povsem od začetka do danes.

Srebrno plaketo Občine Bled prejmeta:
IEDC - POSLOVNA ŠOLA BLED
IEDC-Poslovna šola Bled, ustanovljena leta
1986, je ena prvih mednarodnih poslovnih šol
v Srednji in Vzhodni Evropi. Šola ponuja kakovostno izobraževanje na področju managementa in voditeljstva za vodilne kadre in nadarjene mlade managerje ter jim tako omogoča
stopati v korak z najnovejšimi teoretičnimi in
praktičnimi trendi v managementu in voditeljstvu, podpira mednarodno poslovanje in je pomembno poslovno srečevališče. Več kot 70 odstotkov udeležencev šole prihaja iz tujine, med
njimi jih več kot tretjina predstavlja najvišje
managerje in druge vodilne v podjetjih in organizacijah. Na IEDC izobraževanje poteka pod
vodstvom odlične profesorske zasedbe, ki skupaj z vodilnimi strokovnjaki iz Regije in širše
razvija managerje, ki se odlikujejo po najvišjih
strokovnih in etičnih standardih.
Poleg treh mednarodnih Executive MBA
programov, Doktorskega študijskega programa
Management, ponuja šola programe po meri
za podjetja in druge organizacije, prilagojene
krajše seminarje za vodilne ter široko paleto

programov splošnega managementa, vključno z
mednarodnimi poletnimi šolami za
mlade managerje.
IEDC ima mednarodni akreditaciji
IQA
in
AMBA, Svet RS
za visoko šolstvo
pa je Fakulteti za
podiplomski študij managementa
pri IEDC podelil
tudi akreditacijo
podiplomskega
študijskega programa MBA.
Prof. dr. Danica Purg, direktorica in dekanja, je za svoje izjemne dosežke na področju
mednarodnega poslovnega izobraževanja
prejela mednarodno priznanje dekan leta
2010, ki ji ga je podelila Akademija za mednarodni management (AIB). Na alternativni lestvici poslovnih šol, imenovani ”On-

stran sivih črt”, ki jo je Inštitut Aspen izdal
za obdobje 2009-2010, se je IEDC kot edina
institucija iz Srednje in Vzhodne Evrope
uvrstila med najinovativnejše poslovne šole
na svetu.
IEDC-Poslovna šola Bled je tudi sedež Združenja CEEMAN (Združenje za razvoj managementa v Srednji in Vzhodni Evropi), Mednarodne akademije za izobraževanje profesorjev
managementa, Evropskega centra za voditeljstvo (ELC) in Slovenskega društva Združenih
narodov za trajnostni razvoj.
Ob svoji 20-letnici je šola poklonila 20 štipendij za njihove programe občanom Bleda, ki
so se povabilu z veseljem odzvali. IEDC vsako
leto pripravi tudi seminarje, kjer se obravnava
aktualna tematika Bleda in njegove okolice, na
te seminarje pa povabijo domačo blejsko lokalno skupnost in drugo zainteresirano javnost.
IEDC-Poslovna šola Bled je ponesla ime Bleda tudi v svetovne poslovne in akademske kroge in tako uvrstila Bled v družbo svetovno prepoznanih univerzitetnih mest, kjer se srečujejo
najboljši akademiki, managerji in drugi poslovni voditelji iz Regije in tudi širše.

Mihaela daje velik poudarek tudi na izobraževanje članov društva, ker meni, da ni pomembno samo sodelovanje, ampak tudi kvaliteta izvedenih prireditev oziroma nastopov.
Seveda pa je največja ljubezen Mihaele prav
gledališko dejavnost, ki je po njeni zaslugi
pred desetimi leti začela zopet uspešno delovati. Kot dobra organizatorka in amaterska igralka je z vlogami, ki jih je odigrala, tudi pripo-

mogla, da je gledališka dejavnost v Ribnem
spet postala prepoznavna in da dosega že lepe
uspehe tudi na raznih tekmovanjih oziroma
srečanjih, kot so festival Gorenjskih komedijantov v Dobu pri Domžalah, Čufarjevi dnevi
na Jesenicah in Festival komedije v Pekrah pri
Mariboru.
Delo Mihaele Pesrl pa ni prepoznavno samo
na kulturnem področju, ampak je aktivna tudi
v svetu Krajevne skupnosti Ribno, kjer je bila
že drugi mandat izvoljena za članico sveta. Poleg dobrega poznavanja kulturnega dogajanja
v krajevni skupnosti ji niso neznane tudi druge
družbene dejavnosti, kot so šport, šolstvo, turizem ter ostala društva, s katerimi zelo dobro
sodeluje. Kot članica Turističnega društva Ribno je že nekaj let tudi aktivno vključena v njegovo delo in s poletnimi prireditvami, ki jih
pripravljajo in katerih glavna organizatorka je
prav Mihaela, prispeva tudi k popestritvi turistične ponudbe vasi Ribno in celega Bleda.
Mihaela dobro pozna kulturne razmere in dogajanja v naši občini, zato je že drugi mandat
izbrana za članico sveta Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, v izpostavi Radovljica.
Mihaela Pesrl deluje na kulturnem področju
že skoraj 40 let. Ni ji žal prostega časa, ki ga je
v vseh teh letih namenila kulturni dejavnosti,
saj ji uspehi društva, še posebej pa zadovoljstvo občinstva na prireditvah, pomenijo priznanje in hkrati spodbudo za nadaljnje delo.

Mihaela Pesrl
Mihaela Pesrl prejme srebrno plaketo Občine Bled za življenjsko in ustvarjalno delo na
področju kulture. Mihaela Pesrl, rojena na
Selu pri Bledu, kjer je tudi odraščala in še danes živi, je že od mladih let aktivna na kulturnem področju. Že v osnovni šoli je pokazala
zanimanje in nadarjenost za gledališko dejavnost, saj ni minila proslava, na kateri ne bi sodelovala. V letih 1972-73, ko je začela v okviru Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno
delovati nova mlajša generacija, je bila Mihaela ena izmed prvih, ki so se priključili društvu. Poleg članstva v izvršnem odboru je redno sodelovala v igralski in recitatorski sekciji
in vodila veliko prireditev tudi drugim društvom. Njen prispevek je pripomogel, da so
bile predstave in proslave že v tistem času na
zavidljivem nivoju.
V začetku 90. let so se začeli v društvo ponovno vključevati novi in mlajši člani, Mihaela jim je s svojimi izkušnjami pomagala in jih
uvajala v delo. Leta 1995 je Mihaela prevzela
predsedovanje društva in od takrat pa vse do
danes, to je že polnih 16 let, funkcijo predsednice društva upravlja uspešno, preudarno in
pošteno. V Kulturnem društvu Rudi Jedretič
Ribno sedaj delujejo naslednje skupine: gledališka, recitatorska ter odrasla in mlajša folklorna skupina.
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Bronaste plakete Občine Bled prejmejo:
Marina Vukašević
Marina Vukašević je domačinka, rojena na
Bledu, zato je bila in je še vedno njena velika
ljubezen turizem. To ljubezen do svojega kraja
in turizma želi vcepiti mladim, ki obiskujejo
osnovno šolo na Bledu. Marina Vukašević je
na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja že vrsto let. Vsi jo poznamo kot knjižničarko, mentorico turističnega podmladka in planinskega
krožka Blejski kozorogi. Deluje pa tudi kot
mentorica fakultativnega pouka turizem (za
učence 7. in 8. razreda), mentorica dopolnilne
dejavnosti - turizem za srednješolce, mentorica
skupine Škrat Blejko, ki je usposobljena za vodenje šolskih in zunajšolskih skupin po tematsko pripravljeni poti na Blejski grad, mentorica skupine Riklijanarji, je učiteljica izbirnega
predmeta turistična vzgoja (za učence od 7. do
9. razreda) in koordinatorka Unesco ASP-net
mreže šol na šoli.
Marina je mentorica turističnega podmladka
že od leta 1984 pa vse do danes. Skupaj z ostalimi mentorji na šoli je kar 14-krat sodelovala
na turističnih festivalih, imenovanih ”Turizmu
pomaga lastna glava”, ki jih že vrsto let organizira Turistična zveza Slovenije. Z učenci so
izdelali raziskovalne naloge na različno tematiko domačega kraja, pripravljali igrice in razstave ter dosegli številne uspehe. Naj omenimo
samo najvišje:
- Pridite k nam na počitnice - Zimska pravljica na Bledu - zlato priznanje za celotno predstavitev in priznanje za najboljšo nalogo ter
posamezno vlogo
- Slovenija, dežela dobrot - obudimo Riklijeve jedi za zdravje - zlato priznanje za celotno
predstavitev
- V prihodnost - Naj kočija popelje nas - zlato priznanje za celotno predstavitev
- Napeljite vodo na turistični mlin - Naša
kapljica za življenje reke - Brje - zlato priznanje za celotno predstavitev in priznanje za najboljšo nalogo
- Naš turistični jutri - Škrat Blejko - tematske
poti po Bledu - srebrno priznanje za celotno
predstavitev
- Od zrna do mize - Z Blejkom na pot do eko
dobrot - zlato priznanje za celotno predstavitev
Marina je s turističnim podmladkom sodelovala na številnih prireditvah v šoli, na Bledu in v okolici, kjer so predstavljali svoje igrice, razstave, raziskovanja in tudi druge dejavnosti. Mladi turističnega podmladka šole sodelujejo tudi z Gorenjskimi turističnimi delavci, Turističnim društvom Bled, Društvom
upokojencev Bled, Planinskim društvom
Bled, Rdečim križem Bled ter na prireditvah
ob prazniku občine Bled, ob otvoritvi turistične sezone na Bledu, na Miklavževih sejmih s
prodajno razstavno stojnico ... Marina nadaljuje torej tradicijo turističnega krožka, ki ga
je kot prvega v Sloveniji pred 40 leti ustanovila Katka Knaflič.
Marina pa je vsa leta pomagala mladim tudi
pri raziskovalnih nalogah, katerih soavtorica je
bila. V teh nalogah so podane številne ideje, ki
bi lahko izboljšale in popestrile turizem na

Marina Vukašević na enem od izletov mladih planincev
Bledu. Nekaj so jih z njeno pomočjo tudi uresničili:
- postavili so koše za smeti - žabe v okolici
šole in parkih,
- organizirali in izvedli so okrogle mize z izbrano tematiko (Naš boljši turistični jutri, Naša
kapljica za življenje reke ...),
- izdelali so turistične spominke,
- poimenovali so drevesa v parkih,
- obeležili so spomenike v Parku miru ob šoli
in poimenovali drevesa v parkih.
Ker je Marina knjižničarka na šoli, je organizirala številna študijska srečanja knjižničarjev
v okviru mentorske mreže šol.
Marina pa na šoli vodi in organizira tudi planinski tabor in planinski krožek ”Blejski kozorogi” vse od leta 1994, leta 1998 pa je postala
tudi mentorica planinskih skupin. Vsako leto
odpelje osnovnošolce na dvanajst planinskih
pohodov. Učenci pri tem spoznavajo naše gore
in se usposabljajo za varno planinsko hojo.
Že deset let je članica upravnega odbora Planinskega društva Bled in pomaga pri organizaciji ter vodenju planinskih izletov Planinskega
društva Bled.
Marina Vukašević osnovnošolce vzgaja v
vrednotah, ki so jim dobra popotnica za vse
življenje. V delo z mladimi na osnovni šoli je
vložila ogromno prostovoljnega časa in seveda
tudi dela, zato prejme bronasto plaketo Občine
Bled za življenjsko in ustvarjalno delo na področju dela z mladimi.

Cilj dela v našem kolesarskem klub ni le
odvrniti mladine od brezciljnega tavanja in
posedanja po lokalih in v današnjem času
pred računalniki in TV sprejemniki, ampak
da se mladi navajajo na organiziranost,
vztrajnost in doslednost. Mladi s strokovno
vodenimi treningi pridobijo vzdržljivost in
posredno razvijajo tudi svojo osebnost v pozitivni, zdravi smeri. Treningi in tekmovanja
jim nudijo druženje s sovrstniki iz različnih
krajev tako doma kot v tujini, pri tem pa vzpostavljajo nova prijateljstva, si izmenjavajo
izkušnje, spoznavajo druge kulture in način
življenja. Večletno zavzeto in načrtno delo z
mladimi je rodilo sadove, tako da je Kolesarski klub Bled po tekmovalni plati zelo uspešen klub. V zadnjih letih je bilo na pomembnih dirkah doma in v tujini doseženih več
kot 400 zmag. Na državnih prvenstvih so tekmovalci kluba osvojili več kot 40 zlatih
medalj, med dečki in mladinci so bili kolesarji zadnja leta že v večkrat v Sloveniji najboljša ekipa. Kot ekipa so kolesarji kluba
dosegli tudi zmage in dobre uvrstitve na največjih dirkah v Evropi, prav tako na dirkah za
svetovni pokal. Nenazadnje je prav v zadnjem
času udeležba tekmovalca, ki je bil vzgojen v
Kolesarskem klubu Bled, na največjih svetovnih etapnih dirkah (Tour de France, Vuelta
Espana) kakor tudi dirkah za svetovni pokal
in svetovnih prvenstvih dokaz, da se s trdim
delom, močno voljo in zagnanostjo da uspeti
tudi v športu, kot je kolesarstvo. Kolesarski
klub Bled je v letu 2008 praznoval častitljivo 40-letnico obstoja. V maju 2011 bo Kolesarski klub Bled znova organiziral že tradicionalno kolesarsko dirko Ob Blejskem
jezeru, ki bo letos obogatena z udeležbo kolesarjev iz držav z območju ”Alpe - Adria”, za
katere pokal dirka tudi šteje, v avgustu pa
bo klub tudi organizator državnega prvenstva
Slovenije v cestnem kolesarstvu - gorski
vožnji. Kljub temu da Kolesarski klub Bled
ne spada med največje športne kolektive na
območju Občine Bled, pa prav z zagnanostjo,
neutrudno voljo in rezultati skozi zgodovino
kaže, da gre za zdravo sredino, v kateri so
mnogi posamezniki skozi športno udejstvovanje dobili prave temelje za nadaljnjo življenjsko pot, čeprav kasneje vsi niso dosegli
vrhunskih rezultatov. Ljubezen do kolesarstva, športa jim je ostala in prav pri vzgoji
mladih ljudi je to v današnjem času najbolj
pomembno.

Kolesarski klub Bled
Kolesarski klub Bled prejme bronasto plaketo Občine Bled za dolgoletno uspešno delo na
področju športa. Kolesarski klub Bled je bil
ustanovljen leta 1968, ko je skupina zagnanih
entuziastov idejo o ustanovitvi kluba uresničila. Kot vsak začetek je bil tudi ta v tistem obdobju skromen, brez potrebne opreme, pravih
strokovnih in organizacijskih izkušenj, vendar
podprt z veliko dobre volje in kasneje točno
določenim usmerjenim strokovnim delom.
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Festival Bled,
Društvo za pomoč umetnikom
dežele Kranjske
Festival Bled, Društvo za pomoč umetnikom
dežele Kranjske prejme bronasto plaketo Občine Bled za dolgoletno uspešno izvedbo Festivala Bled ter za razvoj kulturnega turizma na
Bledu. Davnega leta 1996 se je mlad slovenski
violinist, domačin Jernej Brence po svoji vrnitvi s študija v tujini, poln idej, namenil pripeljati na Bled virtuoznost in lepoto violinska igre,
ob pomoči družine in Turističnega društva
Bled. To je bil začetek festivala, ki sedaj
praznuje šestnajsto obletnico. V tem času se je
dogodilo in spremenilo marsikaj. Mojstrski
tečaji, ki so bili sprva temelj dogajanj, so
postali spremljevalna prireditev. Violino so
počasi dopolnili vsi instrumenti, v ospredje so
stopili koncerti z uveljavljenimi solisti.
Gostovanja orkestrov je dopolnila ustanovitev Festivalskega revijskega orkestra, ki poln
mladostnega žara in zanosa že nekaj let zapovrstjo tvori okostje Festivala Bled. Klasični
glasbi so se kmalu pridružili tudi drugi žanri,
ki se med seboj zlivajo in dopolnjujejo. To je
najbolj opazno v lastnih produkcijah, novih,
prav za festival pisanih skladbah in predstavah,
zlitih v celoto celovečernega dogajanja. Ponosni smo lahko na dejstvo, da prav ti večeri naš
festival izvirno ločijo od ostalih. Večplastnost
je verjetno najbolj točen opis festivala.
V tujini je Festival Bled zelo znan po mednarodnih tekmovanjih za violino in violo, ki sta
lani praznovali deseto obletnico. Tekmovanji
sta od leta 2003 članici evropskega združenja
tekmovanj glasbenikov EMCY in zaradi
ugledne žirije zelo dobro obiskani.
Poleg teh treh glavnih dogajanj se vzporedno
odvija še marsikaj. Razstave slik in fotografij,
matineje na prostem, goslarska delavnica, pa
še bi lahko naštevali, saj se prireditelji vsako
leto domislijo česa novega.
Kot turistično mesto smo veseli, da imamo
sredi sezone takšno prireditev, ki nudi vsakemu nekaj in zadovolji še tako zahtevno publiko, ob tem pa ne pozablja na tiste, ki imajo
glasbo preprosto radi. Zaradi prijetnega vzdušja poletnih festivalskih večerov se tudi turisti
vračajo na Bled. In festival se lahko neskromno pohvali z dokajšnjim dodatnim številom
nočitev in drugih gostinskih uslug v času festivala, ki so v prid celemu kraju.
Festival Bled združuje in ponazarja vse tisto,
kar naj bi nudil kulturni turizem, in s tem
zaokroža celostno ponudbo našega Bleda.

Priznanje za zlatega
maturanta prejme:
Žiga Urh
Žiga Urh je letošnji edini zlati maturant
zadnje generacije jeseniške gimnazije, od štiriintridesetih možnih točk jih je na maturi dosegel triintrideset.
Njegova razredničarka na gimnaziji je zapisala: Žiga Urh je bil dijak Gimnazije Jesenice
in zapomnila si ga bom kot enega izmed najboljših dijakov, ki sem jih imela priložnost poučevati. Ves čas je svojo bistrost združeval s
pridnostjo. Za uspešno sodelovanje na tekmovanjih iz različnih znanj je Žiga prejel tri bronasta priznanja na tekmovanju Evropski matematični kenguru, srebrno in bronasto Proteusovo priznanje, bronasto Cankarjevo priznanje,
bronasto priznanje na regijskem tekmovanju iz
fizike in pohvalo za doseženo drugo mesto na
tekmovanju iz poznavanja zgodovine mesta Jesenic in okolice.
Na podelitvi maturitetnih spričeval v jeseniški gimnaziji so letos najbolj ploskali Žigu,
fantu, ki pravi, da so bila gimnazijska leta
”zame najlepša in najboljša leta v življenju, nanje imam zelo veliko lepih spominov - mogoče
je bilo včasih malo težko, čeprav, če pogledam
nazaj, je bilo res lepo”. Že ta izjava pove, da je
Žiga zrel fant in da zna ceniti, kar ima.
Žiga se je odločil za študij na Fakulteti za
matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer sedaj
študira slednjo. Popotnico za v Ljubljano ima
odlično: vsa štiri gimnazijska leta je bil namreč
odličnjak. ”Za maturo lahko rečem, da je bila
lažja, kot so bili nekateri gimnazijski testi, čeprav se, glede na rezultate, večina mojih sošolk
in sošolcev verjetno ne bi strinjala s tem, moram reči, da so nas nanjo zelo dobro pripravili.” Najbolj zahtevna je bila po Žigovih bese-

Častne znake - županova
priznanja prejmejo:
Vladimira Poljanec
Vladimira Poljanec prejme častni znak Občine Bled za ustvarjalno delo na različnih področjih družbenega življenja.
Vladimira Poljanec (domačini jo kličejo
Vladka) se je na Selo pri Bledu priselila v decembru 1972. Že v naslednjem letu se je vključila v delo Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno in mu ostala zvesta vse do danes. V
prvih letih je sodelovala še v dramski sekciji
kot igralka in odigrala kar nekaj vlog.
Na občnem zboru društva v leta 1974 je bila izvoljena v izvršni odbor društva, katerega članica je še danes. Zaradi svojega strokovnega znanja je bila imenovana za tajnico društva, katerega delo opravlja, razen krajše prekinitve, še
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dah prav matematika, kjer je dobil eno točko
manj kot pa pri drugih predmetih. Sicer pa, kot
pravi, se učenju v gimnazijskih letih ni posebej
posvečal, razen pred testi. Sam priznava, da
”to ni ravno najbolj vzorno, ampak meni je
šlo”. In kaj ga še zanima? Zelo rad pomaga
doma, kjer imajo veliko dela, zaljubljen pa je v
šport, zelo rad spremlja športne dogodke, je
velik pristaš jeseniškega hokeja. ”V življenju
bi rad raziskoval in pomagal športu, želim si,
da bi imel svoje podjetje, v katerem bi z raziskavami lahko pomagali pri razvoju športa,”
pravi Žiga Urh, edini letošnji zlati maturant jeseniške gimnazije.
Svojo prijaznost, dobrosrčnost in skromnost
Žiga Urh izkazuje vsak trenutek, vedno najde
čas za lepo besedo ter prijazen nasmeh.

Praznik
danes. V letih 1982 in 1983 je gospa Vladimira vodila društvo tudi kot predsednica. Poleg
tajniških del gospa Vladimira opravlja tudi
vlogo šepetalke, ki od nje zahteva veliko zbranosti in natančnosti ter prisotnost na vseh vajah in predstavah kulturnega društva.
Njeno delo pa ni samo v Kulturnem društvu
v Ribnem, ampak je gospa Vladimira zelo aktivna tudi pri Rdečem križu na Bledu. Že vrsto
let je nepogrešljiva pri krvodajalskih akcijah in
obiskih starejših vaščanov ob raznih praznikih,
sodeluje pa tudi pri drugih dejavnostih te organizacije. Kot članica Društva upokojencev
Bled sodeluje v projektu ”Starejši za starejše”.
V zadnjih letih je vključena tudi v aktiv ” vaških žena”, kjer opravlja delo poverjenice.
Veliko veselje pa gospe Vladimiri pomenijo
ročna dela, še posebej vezenje. Že vrsto let se
udeležuje raznih tečajev in delavnic ročnih del,
kjer svoje znanje že prenaša na druge, predvsem šolsko mladino. Je članica ročnih del
”Katarine” v Zasipu, kjer skupaj z drugimi
ustvarja umetnine vezenja. S svojimi izdelki
sodeluje in tudi organizacijsko pomaga pri
vseh razstavah, ki jih pripravijo po raznih krajih naše in sosednjih občin.
Prepričani smo, da je ljudem, ki so se zavestno odločili za prostovoljno delo na različnih
področjih družbenega življenja, potrebno dati
zasluženo javno priznanje. Glede na izredno
pestro dejavnost, ki jo gospa Vladimira Poljanec opravlja, menim, da si to priznanje resnično zasluži.

nove države. Uspelo ji je vzpostaviti stik s
številnimi parlamentarci, posebej odmevno
pa je bilo njeno soočenje s srbskim predstavnikom Jugoslavije v televizijski oddaji BBC o
slovenski osamosvojitvi, kjer je bila nedvomna politična zmagovalka. Zaradi tega je morala zapustiti službo pri jugoslovanskem podjetju. Slovenci so pod vodstvom Keitha Milesa, ki je bil imenovan za uradnega svetovalca
za Slovenijo pri britanski vladi, ustanovili
krizni center, v katerem je bila gospa Breda
Wilkinson izredno dejavna.
Z njeno pomočjo je bila naklonjenost gospe
Margaret Thatcher Sloveniji še večja, s posredovanjem pri zunanjem ministru Douglasu Hurdu in pri novem premieru Majorju pa
je končno prišlo do britanskega priznanja
Slovenije. Prvi veleposlanik Slovenije v
Združenem kraljestvu Matjaž Šinkovec je
zato Bredi Wilkinson izročil odlikovanje za
njene zasluge za razvoj slovensko britanskih
odnosov. Breda Wilkinson z možem Johnom
večino prostega časa preživi na Bledu v hiši
na Rečici.

Joži in Gerard Drese
Joži in Gerard Drese sta slovensko-nizozemski par, ki se je za stalno naselil na Koritnem. V času slovenske osamosvojitve sta
po svojih najboljših močeh pomagala k nizozemskemu priznanju Slovenije. Vojna za Slovenijo ju je zatekla na naši obali. Po vrnitvi
na Nizozemsko je gospa Drese delovala kot
posrednik informacij med njenim dobrim prijateljem dr. Borutom Bohtetom, jugoslovanskim veleposlanikom, sicer pa Slovencem, in
g. Drobničem na novem slovenskem zunanjem ministrstvu. Za naše zunanje ministrstvo
je poleg ostalega prevajala članke o Sloveniji,
še posebej prispevke Petra Michielsona,
uglednega, nam naklonjenega novinarja.
Gospod Drese je kot osebni prijatelj nizozemskega zunanjega ministra Hansa van der
Broeka, pomembno vplival na odločitev, da
so članice Evropske skupnosti, katere predsedujoča je bila ta čas ravno Nizozemska,
Slovenijo v januarju 1992 končno le priznale
kot samostojno državo.

Breda Strojin Wilkinson
Breda Strojin, rojena v Ljubljani, je kot
dvajsetletno dekle l. 1964 za krajši čas odšla v
Veliko Britanijo. Tam je spoznala svojega
bodočega moža Johna Wilkinsona, s katerim
se je že naslednje leto poročila in se za stalno
naselila v Veliki Britaniji. Rodila sta se jima
dva sinova, ki ju je naučila slovensko.

Triglavski narodni park objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV
BELARJEVIH PRIZNANJ

Pred našo osamosvojitvijo je bila komercialna direktorica Yugo cars UK. Ne glede na dobro službo in ob dveh študirajočih sinovih, je
skupaj s številnimi drugimi Slovenci v Veliki
Britaniji zastavila vse sile za priznanje naše

Priznanja, poimenovana po dr. Albinu Belarju, pr vemu pobudniku za ustanovitev
narodnega parka v dolini Triglavskih jezer, so namenjena posameznikom in pravnim
osebam za njihovo uspešno delo in prispevek k poslanstvu, ozaveščanju in promociji
narodnega parka, ohranjanju biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne
dediščine v narodnem parku ter za prispevek pri urejanju in upravljanju narodnega parka,
za naravi in okolju prijazno upravljanje planinskih postojank in poti v narodnem parku.
Predloge za nagrajence z obrazložitvijo nam lahko pošljejo fizične in pravne osebe v
Republiki Sloveniji do vključno 10. aprila 2011. Pošljite jih v zaprti kuverti s pripisom ”Za
Belarjeva priznanja” na naslov Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.
Po sklepu sveta TNP bo predloge obravnavala posebna komisija, dobitnika oz. dobitnike
pa bo potrdil svet TNP do 24. maja 2011.
Triglavski narodni park
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Aktualno
Občina Bled na osnovi določil Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Bled (Ur. l. RS 70/05 z dne 26. 7. 2005) in Pravilnika o
dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 111/2008) z dne 25. 11. 2008 objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI BLED ZA LETO 2011
1. Izvajalci športnih programov, ki se lahko prijavijo na razpis,
so:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna
področja oziroma športne panoge,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa v občini Bled,
- javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz občine
Bled,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so
splošno koristne in nimajo pridobitnega značaja.
2. Predmet javnega razpisa in vrednost razpoložljivih sredstev
za posamezen namen:
Opis
proračunske
postavke

Sofinanciranje programov in dejavnosti
v športnih društvih za mlade in perspektivne
športnike do 15 let - razpis in razdelitev
po veljavnem pravilniku
66.833

412000-07

Interesna športna vzgoja otrok in mladine organizacija in vodenje smučarskih, plavalnih in
drsalnih tečajev za vrtce in osnovne šole,
sofinanciranje šolskih športnih društev - ŠŠD in
vrtca (programov ”Zlati sonček”in Krpan),
subvencioniranje vstopnine za drsanje in kopanje,
organizacijo in koordinacijo tekmovanj ŠŠD
na občinskem in regijskem nivoju itd.
11.000

412000-72

Sofinanciranje programov in dejavnosti v športnih
društvih, ki izvajajo programe z mladimi nad 15 let
in so kategorizirani po kriterijih Olimpijskega
komiteja Slovenije - programi mladih usmerjeni
v vrhunski šport - razpis in razdelitev po
veljavnem pravilniku
10.000
športna rekreacija in šport invalidov razpis in razdelitev po veljavnem pravilniku 4.000

402099-22

Sof. športnih prireditev in dogodkov razpis in razdelitev po veljavnem pravilniku 8.000

412000-66

Sof. izvajanja nalog na področju športa razpis in razdelitev po veljavnem pravilniku 7.500

3. Sofinanciranje profesionalnih trenerjev - 63.000 EUR
3.1. Športna društva in klubi, ki kandidirajo za sofinanciranje profesionalnih trenerjev, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
- da je športna panoga uvrščena v olimpijski proces tekmovanj in
ima kategorizirane tekmovalce pri OKS,
- da ima zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da je pomembna za občino Bled v vrhunskem, kakovostnem in
množičnem športu,
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3.2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa
Pri prijavi na razpis morajo prijavitelji izpolnjevati določila 28. člena
Zakona o športu, ki za redno delovno razmerje strokovnih delavcev
v vzgojno izobraževalnem delu predpisuje visokošolsko oziroma
fakultetno izobrazbo športne smeri oz. mora kandidat imeti status
samostojnega športnega delavca.

Plan 2011

412000-71

412000-73

- da ima v rednem vadbenem in tekmovalnem procesu nacionalne
panožne zveze najmanj 4 starostne kategorije športnikov oz. stopnje športnih šol (in ne letnike),
- sofinancira se po en profesionalni trener na posamezno športno
panogo,
- da je društvo nosilec najvišje kvalitete določene športne panoge v
občini (v primerjavi z drugim sorodnim društvom šteje nižji skupni
seštevek uvrstitev vseh štirih kategorij v prvenstvu nacionalne
panožne zveze)

4. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v
občini v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije,
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in
prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno
vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
- da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
- društva, ki imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih,
članstvu in plačani članarini.
5. Posredovanje podatkov
Prijava se vloži na razpisni dokumentaciji, ki jo dobite v sprejemni
pisarni Občine Bled ali na spletni strani Občine Bled.
6. Rok za prijavo
Rok za prijavo je 8. 4. 2011 na naslov: Občina Bled, Cesta
svobode 13 - 4260 Bled.
7. Obvestilo o izbiri:
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Bled ter Pravilnika
Občine Bled o sofinanciranju nabave kombiniranih vozil. O izboru
bodo prijavitelji obveščeni v roku 15 dni po seji komisije za
šport.
8. Informacije o razpisu - Podrobnejše informacije o razpisu
dobite na Občini Bled pri Marjani Burja, tel. 04/575-01-29 ali
marjana.burja@bled.si ali na Športni zvezi Radovljica, tel. 04/53057-30 ali jure.vreček@sportzv@s5.net.

Številka: 430-3/2011
Bled, 15. 3. 2011
Janez FAJFAR
Župan

Aktualno

Obvestilo vlagateljem zbirnih vlog
za kmetijske subvencije
Obveščamo vas, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 1. marca do 6.
maja 2011. Vsaj en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge morajo nosilci
kmetijskih gospodarstev urediti vse podatke
v registru kmetijskih gospodarstev (RKG)
in urediti GERK-e na svoji upravni enoti
tako, da izkazujejo dejansko stanje v naravi.
Iz GERK-ov je potrebno izločiti vse površine, ki niso v kmetijski rabi oziroma niso
ustrezno obdelane (zemljišča v zaraščanju,
drevesa, grmičevje, začasno neobdelana zemljišča, gozd ipd.), če so večje od 100 kvadratnih metrov; pozidana in sorodna zemljišča (ceste, stavbe, dvorišča ipd.) ter vode, če so večje
od 25 kvadratnih metrov; posebej opozarjamo
na novo zgrajene stavbe (hiše, gospodarska poslopja, poslovni objekti, lope), ceste, širitve
cest, gradnja druge infrastrukture, več kot 30
dni trajajoče izvajanje zemeljskih del, deponiranje odvečnih materialov, spremembe vodotokov, regulacije vodotokov; travnate površine,
ki niso namenjene pridelovanju krme, kot npr.
zelenice, igrišča, parki, hipodromi, letališča;
vse površine, namenjene skladiščenju hlevske-

ga gnoja za obdobje, daljše od 6 mesecev, če so
večje od 25 kvadratnih metrov; za vsako kmetijsko rabo, ki presega 100 kvadratnih metrov,
morajo biti vrisani ločeni GERK-i.
Izločiti je potrebno vse površine, na katerih
je pokrovnost drevesnih krošenj oziroma grmov večja od 75 odstotkov, pod oz. med drevesi in grmi pa je manj kot 80 odstotkov travinja,
vse površine, na katerih so opazni znaki zaraščanja, bodisi ker se ne pasejo ali pa je prenizka obtežba (značilno mlado olesenelo rastje,
grmi, robidovje, drevesa različnih starosti ipd.)
ter pretežno kamnite in skalnate površine
z nizko pokrovnostjo travinja oziroma brez
travinja.
Potrebno je izločiti vse mostičke in druge povezovalne pasove, ki preko nekmetijske ali
druge kmetijske rabe povezujejo en GERK.
Poleg tega pa mora nosilec urediti vsako drugačno kmetijsko rabo od prijavljene (npr. nova
zorana njiva, zasaditev trajnega nasada); vsako
prenehanje uporabe kmetijskega zemljišča (zaradi prodaje, prenehanja zakupa ipd); vsako na
novo pridobljeno kmetijsko zemljišče (nakup,
zakup, na novo vzpostavljena kmetijska raba

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA
www.upravneenote.gov.si/radovljica
e: ue.radovljica@gov.si
Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica
t: 04/537 16 00, f: 04/531 43 77

POZIV
nosilcem kmetijskih gospodarstev k ureditvi
GERK-ov in drugih podatkov v RKG
Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo tudi letos imeli možnost pred
oddajo zbirne vloge urediti oziroma uskladiti podatke v Registru
kmetijskih gospodarstev na upravni enoti. Rok za ureditev oziroma uskladitev se letos izteče 6. maja. Do takrat morajo nosilci
kmetijskih gospodarstev imeti v Registru kmetijskih gospodarstev
urejene podatke o:
- GERK-ih,
- namestniku nosilca pri kmetijah ter
- trajnih nasadih.
Ureditev oziroma uskladitev podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev na upravni enoti je možna na sedežu Upravne enote v
Radovljici, Gorenjska 18, vsak dan, razen v četrtek, v času poslovanja.
Vsem zainteresiranim nosilcem KMG priporočamo, da se za
ureditev GERK-ov predhodno dogovorijo za termin, na telefonski številki 04/537-16-33 ali prek elektronskega naslova
ue.radovljica@gov.si.

npr. zaradi krčitve zarasti, če je v naravi že
vzpostavljena kmetijska raba.
Ker GERK-i včasih ne izražajo dejanskega stanja v naravi, kljub temu da nosilec stanja v naravi ni spremenil (predvsem zaradi
slabših starejših ortofoto posnetkov stanje v
naravi ni bilo dobro vidno ali pa je bil vris
GERK-a nenatančen), priporočamo, da nosilci svoje GERK-e pregledajo in če naletijo na
neskladje, le to uredijo v skladu z zgornjimi
pravili na upravni enoti.
Nosilci, ki so v letu 2010 oddali zbirno vlogo,
bodo o neusklajenih GERK-ih obveščeni s
predtiskom. Nad tabelo z GERK-i bo izpisano
opozorilo, da v RKG obstajajo neusklajeni podatki. Lahko gre tudi za druge neusklajene podatke npr. o nosilcu, namestniku nosilca, o trajnih
nasadih ipd., kar pa je pred oddajo zbirne vloge potrebno urediti na upravni enoti.
Priporočamo, da se zaradi predvidenega povečanega obsega dela v obdobju pred in med
vlaganjem zbirnih vlog, za uskladitev GERKov nosilci čim prej predhodno dogovorijo za
termin na upravni enoti.
UE Radovljica

Odstranitev čolnov z jezera
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, naj le te odstranijo.
Medobčinski redarji so že začeli nameščati odredbe za odstranitev
čolnov, ki se nahajajo na Blejskem jezeru v nasprotju z določbami 18.
člena. 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 zunaj 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 zaklenjen 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.
Boris Sodja, vodja medobčinskega redarstva MIR-1
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Čistilna akcija 2011
Pomlad je spet tu, zato smo preko javnega
podjetja Infrastruktura Bled že sredi marca začeli z urejanjem javnih površin in občinskih
cest ter pločnikov na Bledu. Z deli bomo nadaljevali tudi po vseh krajevnih skupnostih v občini in jih predvidoma končali do začetka aprila. Z željo, da v občini Bled tudi letos pričakamo prve obiskovalce z urejenim Bledom in
okolico, bomo v organizaciji svetov KS tudi letos izvedli čistilno akcijo. Ob tem želimo s
skupnimi močmi urediti:
- vaška jedra, skupne javne in zelene površine, igrišča, prireditvene prostore ...
- sprehajalne in turistične poti, šolske poti ter
okolico šol in vrtcev ...

- sanirati najbolj pereča divja odlagališča
- obrežja potokov, rek in obalo jezera
Čistilno akcijo 2011 bomo na območju občine Bled izvedli v soboto, 26. marca.
Vse, ki se letošnje akcije ne boste mogli udeležiti, prosimo, da v tem času poskrbite za urejenost okolice svojih domov pa tudi obcestnih
pasov. Prošnja velja tudi vsem direktorjem in
zaposlenim v organizacijah, ustanovah in podjetjih, da v okviru akcije poskrbijo za primerno
urejenost svojih objektov, dostopnih poti in
bližnje okolice.
Žal pa ob tem znova ugotavljamo, da del odlagališč na zasebnih parcelah nastaja s soglasjem lastnikov ali pa jih ti celo sami uporablja-

Dan za spremembe
Svet Evropske unije je letošnje leto razglasil za evropsko leto prostovoljnih dejavnosti za
spodbujanje aktivnega državljanstva ali na kratko, za evropsko leto prostovoljstva. Slogan leta
je postal: ”Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!” Da leto ne bo imelo le lepo zvenečega slogana,
nas bo Slovenska filantropija znova opozorila na vrednote prostovoljstva in prostovoljskega
dela, predvsem pa aktivirala ljudi, da se vsaj na ta dan kot prostovoljci udeležijo prostovoljskih
akcij, prispevajo del svojega časa za pomoč drugim in tako ukrepajo za boljši jutri.
Tako soboto, 26. marca, razglašamo za ‘’dan za spremembe’’, kjer se bodo posamezniki
(prostovoljci) lotili konkretnih dejanj in vnašali pozitivne spremembe v naše okolje, kar sovpada s pozivom evropskega leta prostovoljstva. Aktivnosti bodo potekale po celotni Sloveniji s pomočjo prostovoljskih organizacij. Blejski mladinski center se je kot partner projekta
odločil, da skupaj z javnim podjetjem Infrastruktura tudi na Bledu pristopimo k tej akciji.
Skupaj s prostovoljci bomo pograbili sprehajalne poti po Bledu, očistili Zdraviliški in Športni park ter okolico jezera. K sodelovanju pozivamo vse zainteresirane krajane in prostovoljce, da nam pomagajo pripraviti Bled na prihajajočo pomlad in poletje. Pred blejsko
Infrastrukturo se bomo zbrali v soboto, 26. marca, ob 7. uri zjutraj, kjer bomo dobili vse, kar
potrebujemo za čiščenje oz. grabljenje. Če ima kdo grablje doma, naj jih prinese s seboj. Za
vse dodatne informacije pokličite Jasmino 040/597 603. Po končani akciji nas čaka žur na
Olimpijskem trgu, kjer se bodo predstavili mladi glasbeniki in raperji. Za jedačo in pijačo bo
poskrbljeno! Jasmina Djordjević, Blejski mladinski center

jo za odlaganje raznih odpadkov, večkrat tudi
neprimernih. Gre za deponije različnih podjetnikov in obrtnikov s področja gradbeništva, zaključnih del, lastnikov gradbenih strojev in
traktorjev, pa celo kmetov. Seveda želimo, da
se v sanacijo divjih odlagališč vključijo tudi
lastniki parcel, kjer se le-ta nahajajo, ali pa ti v
akciji vsaj dovolijo dostop prostovoljcem na
njihova zemljišča.
Glede na to, da se ekološka zavest naših občanov povečuje, kar se kaže z večjimi količinami ločenih odpadkov, naj vse občane ponovno
spomnimo, da Infrastruktura Bled omogoča
brezplačni odvoz štirih kubičnih metrov kosovnih odpadkov ter treh kubičnih metrov zelenega odpada na leto, poskrbljeno je tudi za
zbiranje nevarnih odpadkov - tudi salonitnih
plošč, njihovo odlaganje pa je treba plačati.
Prosimo vas, da manjše količine sami pripeljete na zbirno mesto ob Infrastrukturi Bled na
Rečiški 2, ki je odprto vsak dan od 7. do 19.
ure, ob sobotah pa od 7. do 12. ure, predvsem
pa odpadkov ne odlagajte ob kontejnerjih na
eko otokih. Ob tem le še opozorilo, da je vse
gradbene odpadke (izkopi, ruševine) možno
odlagati v gramoznici v Ribnem, zeleni odpad
pa v čim večji meri uporabite za kompost. Pred
samo akcijo bosta Občina in Infrastruktura
Bled, d. o. o., poskrbeli za vrečke in rokavice
prostovoljcev ter za pravočasni odvoz zbranih
odpadkov, krajevne skupnosti pa na svojem
območju za izvedbo akcije, ki se bo že tradicionalno zaključila s krajšim družabnim srečanjem udeležencev. Z željo, da bi s skupnimi
močmi tudi letošnjo čistilno akcijo izvedli kar
se da uspešno, se Vam za vaš trud in sodelovanje že vnaprej zahvaljujemo!
Jože Dežman,
Oddelek za urejanje prostora in GJS
ter infrastrukturo, Občina Bled

Kastracija in sterilizacija prosto živečih mačk
Občina Bled bo v sodelovanju z Zavetiščem Perun in Veterinarsko
kliniko Lesce, d. o. o., v dneh od 4. aprila do vključno 8. aprila izvedla odlov in kastracijo ali sterilizacijo prosto živečih mačk. Akcija se
bo izvedla na območju celotne občine. Občani naj pred začetkom akcije in med samo akcijo pokličejo Branka Pirca iz Zavetišča Perun na
Blejski Dobravi na številko 041/666-187, da se bodo dogovorili o
odlovu prosto živečih mačk. V času občinske akcije bodo v okolje
vrnjene le zdrave in sterilizirane oz. kastrirane živali. Kastrirano oz.
sterilizirano mačko boste prepoznali po manjkajoči konici ušesa.
Sterilizacija in kastracija mačk in psov je bistvenega pomena za
nekontrolirano razmnoževanje in rojevanje novih nezaželenih
mladičev. S sterilizacijo in kastracijo brezdomnih in potepuških mačk
preprečujemo izbruhe različnih nalezljivih bolezni, ki so lahko
škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljša zdravje in kakovost življenja živali. Zmanjša se
možnost pojava nekaterih oblik raka, zmanjša se agresivno vedenje pri
samcih, poveča se naklonjenost in zvestoba do doma in skrbnikov ter
zmanjša se pogostost potepanja oz. uhajanja od doma, posledica
katerega so lahko prometne nesreče.
Boris Sodja, vodja medobčinskega redarstva MIR-1
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Prireditve

KOLEDAR PRIREDITEV
Datum

Ura

Kraj

Naziv prireditve

25. - 27.
marca

ob 15. uri

Zborno mesto:
parkirišče Savica, Bohinj

Triglavski narodni park - Vodeni izleti TNP:
Turnosmučarski vikend na Komni

Petek,
25. marca

ob 16. uri

Cerkev na Blejskem otoku

Praznik gospodovega oznanjenja:
sv. maša in odprtje razstave križevega pota

Sobota,
26. marca

ob 20. uri

Restavracija Panorama

ob 21. uri

Cocktail bar A propos

Plesni večer z Mihom Kraljem in Vikend
prekmurske kuhinje
Z glasbo po svetu z Metko Štok,
Tt in fotografije: Pust 2011
klavir - Blaž Jurjevčič, foto - Franc Ferjan

Sreda,
30. marca

ob 19.30

Knjižnica
Blaža Kumerdeja Bled

Spomladanski koncert učencev
Glasbene šole Radovljica, ki so doma z
Bleda ali njegove okolice.

Petek,
1. aprila

ob 16. uri
ob 19. uri

Blejski mladinski center
Info središče TNP
Triglavska roža na Bledu

Bolšji sejem ”Dam al’ prodam”
Prireditev ob 10-letnici
Veteranskega pevskega zbora OZ VVS
Zgornja Gorenjska in 20-letnici
samostojnosti Slovenije: Koncertna
izvedba operete Radovana Gobca:
Planinska roža. Nastopili bodo Veteranski
pevski zbor, harmonikarski orkester
Ad hoc ter priznani solisti Janja Hvala,
Klemen Torkar, Niko Bernard, Sergej
Dobovišek in Darko Peterman.

Vsako soboto

od 18.30

Restavracija Panorama

Začetni in nadaljevalni plesni tečaji
s Plesno šolo Urška Kranj
Začetek tečajev: sobota, 2. 4.,
nadaljevalni tečaj ob 18.30,
začetni tečaj ob 19.30.

Sobota,
2. aprila

ob 19.30
od 20. ure

Zadružni dom Ribno
Restavracija Panorama

Premiera komedije: Jepe s hriba
Plesni večer z Mihom Kraljem in pevko

Nedelja,
3. aprila

od 10. - 12. ure Hotel Triglav

Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska
delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let)

ob 16. uri

Zadružni dom Ribno

ob 18. uri
ob 19.30

Restavracija Panorama
Zadružni dom Ribno

Zaključna lutkovna matineja z Miri
in dedkom ob zaključku sezone
Družabno srečanje starejših občanov
Ponovitev komedije: Jepe s hriba

ob 17. uri

OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled

Srečanje otroških in mladinskih
pevskih zborov občin Bled, Bohinj,
Gorje in Radovljica

ob 19. uri

Info središče TNP
Triglavska roža na Bledu

Triglavski narodni park - Sredin večer:
Gledališka umetnost: komedija Ti nori
tenorji (Ken Kudwig)

ob 8. uri

Zborno mesto: Slovenski
planinski muzej, Mojstrana

Triglavski narodni park - Vodeni izleti TNP:
Turnosmučarski izlet: Luknja

od 20. ure

Restavracija Panorama

Plesni večer z narodnozabavnim
ansamblom Zarja

Sreda,
6. aprila

Sobota,
9. aprila

Nedelja,
10. aprila

Praznik Občine Bled - seznam prireditev
ob prazniku objavljen na naslovnici

Sreda,
13. aprila

ob 19. uri

Info središče TNP
Triglavska roža na Bledu

Triglavski narodni park - Sredin večer:
Fotografska umetnost: Odprtje družinske
fotografske razstave Jesenko
(v sodelovanju s Foto klubom TNP)

Petek,
15. aprila

ob 17. uri

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

ob 19. uri

Blejski mladinski center

Pravljica za otroke: ”Dinozavri?”,
lutkovna predstava za otroke Gledališče Labirint, Ljubljana
Brezplačna delavnica Fundacije Art

Bled se je predstavil
na borzi ITB v Berlinu
Borza ITB Berlin je letos potekala že petinštiridesetič. V šestindvajsetih dvoranah
se je predstavilo 11.163 razstavljavcev iz
188 držav. Organizatorji so zabeležili skoraj 200 tisoč obiskovalcev. Slovenija se je
pod okriljem Slovenske turistične organizacije in z znamko I Feel Slovenia letos
znova predstavila ob Avstriji in Švici, ponudbo Slovenije pa je predstavljalo 25 turističnih podjetij, med njimi seveda tudi
Bled. Nemški turisti predstavljajo tretji
najpomembnejši tuji trg za Bled (za Italijani in Britanci), z 10-odstotnim deležem v
tujih prenočitvah. Lani smo znova zaznali
povečanje zanimanja za Bled, saj so nemški gostje ustvarili 9 odstotkov več nočitev
kot v letu 2009. Nemci v Sloveniji najraje
obiskujejo gore - teh je kar 40 odstotkov,

Pomembnost tiskovni konferenci je vsekakor
dala prisotnost ministrice za gospodarstvo. Del
”ženske ekipe” slovenskega turizma - Petra Stušek
(Turizem Ljubljana), ministrica Darja Radić,
Helena Cvikl (VSGT Maribor), Eva Štravs Podlogar
(Turizem Bled) in Tatjana Juriševič (Kompas
Ljubljana)
ter obalo in zdravilišča. Najbolj cenijo prav
neokrnjeno naravo, kar jim predstavlja tudi
ključni motiv za prihod v Slovenijo. Zaradi
vseh teh dejstev smo na dobro obiskani novinarski konferenci izpostavili koncept zelenega turizma, to pomeni izpostavljanje
primerjalnih prednosti raznolike Slovenije
na področju neokrnjene narave in oblikovanju na naravi temelječih turističnih produktov z visoko dodano vrednostjo, hkrati
pa zavezo slovenskega turizma do razvijanja trajnostnega turizma, ki je pogoj za doseganje konkurenčnosti na dolgi rok. Seveda pa smo opozorili tudi na pomembne
blejske dogodke v tem letu - svetovno prvenstvo v veslanju, tisočletnico gradu, 80letnico GH Toplice, 30-letnico TNP ter 25letnico poslovne šole Bled.
Eva Štravs Podlogar,
Turizem Bled
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Japonska je na
več načinov povezana
z Bledom

Petek,
15. aprila

Močni potresi na Japonskem še vedno tresejo tla in bojazen, povezana z jedrsko elektrarno Fukušima, je še kako aktualna. Na
Bledu imamo vsakodnevni kontakt z Japonsko, saj tam že več kot dvajset let živi domačin Cveto Podlogar, vodja info pisarne Slovenske turistične organizacije v Tokiu pa je
Klemen Zavodnik, doma z Brega pri Žirovnici. Veliko predstavništev je v tem času začasno zaprlo svoje pisarne, STO-jeva info
točka in slovensko veleposlaništvo v Tokiu
pa delata normalno, brez sprememb. Odzivi
na to so zelo pozitivni, saj Japonci v tem
kritičnem trenutku zelo cenijo tovrstno podporo. STO prav tako ne namerava začasno
zapreti info točke, razen če bi razmere postale res kritične, kar pa trenutno niso. Trenutno tudi razmišljajo, kako bi lahko v aktivnosti STO-jeve pisarne v Tokiu vključili
tudi prostovoljstvo v najbolj prizadetih območjih. V zadnjih dneh so agencije v Slove-

Sobota,
16. aprila

ob 19.30

Nedelja,
17. aprila

od 10. - 12. ure Info središče TNP
Triglavska roža na Bledu

Triglavski narodni park - Triglavska tržnica
in SOS: Odprtje razstave udeležencev
tečaja pletenja košar ter delavnica
izdelovanja cvetnih beganc/butaric in
razstava velikonočnih pirhov

ob 11. uri

Info središče TNP
Triglavska roža na Bledu

Triglavski narodni park - Brihta raziskuje:
Cvetne butarice/begance

od 20. ure

Restavracija Panorama

Plesni večer z Mihom Kraljem in pevko

ob 18. uri

Restavracija Panorama

Družabno srečanje starejših občanov

Četrtek,
21. aprila

ob 18. uri

Knjižnica
Blaža Kumerdeja Bled

Predavanje dr. Jožeta Štirna, profesorja
oceanografije in akvatične ekologije:
Evtrofikacija - ”škodljivo preobilje”

22. - 25.
aprila

od 10. - 20. ure Zdraviliški park

Velikonočni sejem slovenske domače in
umetnostne obrti

Petek,
22. aprila

ob 17. uri

Blejski mladinski center

Trening in turnir v namiznem nogometu z
Simonom Zormanom, državnim prvakom
v namiznem nogometu

Velika Zaka, Blejsko jezero

52. Prvomajska veslaška regata:
predtekmovanja
finala

od 20. ure

Zborno mesto: spodnja
postaja Gendolc, Bovec
Restavracija Panorama

Triglavski narodni park - Vodeni izleti TNP:
Turnosmučarski izlet: Kanin
Predstavitev tango plesa in plesni večer
s plesno šolo La Casa de Kamna

ob 21. uri

Cocktail bar A propos

Jazz jam session: Jernej Bervar - kitara,
Marko Črnec - klavir, Gašper Peršl - bobni

ob 11. uri

Blejski grad

ob 16. uri

Trgovski center Bled

Velika noč na Blejskem gradu: Nastop
folklorne skupine in nagradni lov
za skritimi pirhi
Velikonočni koncert Godbe Gorje

ob 20. uri

Cerkev sv. Martina

Velikonočni koncert

Nedelja,
24. aprila
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Blejski večer: ”Etika von etika” pisateljica
Breda Smolnikar in pesnica Meta Kušar
skupaj bereta na Bledu

Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska
delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let)

Sobota,
23. aprila

niji prejele nekaj stornacij. Število stornacij
se bo sedaj verjetno povečalo, saj je večina
evropskih letalskih družb prestavila lete s
tokijskega letališča Narita na letališča v južnem delu Japonske. Ker je Japonska padla v
ekonomsko krizo, bo verjetno letos manj
odhodov v tujino, kljub temu pa napovedujejo, da se bo turistična industrija že v letu
2013 povsem postavila na noge. Podatki v
veliki meri temeljijo na prejšnji veliki katastrofi (potres v Kobeju), kjer sta se ekonomija in življenje v roku manj kot dveh let
povrnila na 98-odstotno raven pred potresom.
Japonski gosti so lani na Bledu ustvarili
skoraj 47 tisoč nočitev, kar je predstavljalo
10 odstotkov vseh ustvarjenih nočitev.
Eva Štravs Podlogar,
direktorica Turizma Bled

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

od 10. - 12. ure Hotel Triglav

23. - 24.
aprila

Chiharu in Cveto Podlogar v svojem domu v Tokiu,
ki sta ga začasno zapustila in se preselila 700
kilometrrov južneje, kjer po najboljših močeh
pomagata kot prostovoljca za pomoč prizadetim
območjem.

of Living - Umetnost življenja ”Uravnoteži
svoje telo in um - naredi Prvi korak”

od 10 - 12.30,
od 15. - 18. ure
ob 8. uri

Četrtek,
28. aprila

od 17. - 19. ure Zelenica pri Hotelu Savica

3. rojstni dan Labodka Zakija:
Disneyjeva zabava

Sobota,
30. aprila

od 19. ure

Straža

Kresovanje s kratkim kulturnim programom
pri brunarici na Straži; sedežnica
bo obratovala od 19.00 - 24.00

od 20. ure

Restavracija Panorama

Plesni večer z Mihom Kraljem in pevko

od 21. ure

Hom

Kresovanje pri Pizzeriji Jurček
z ansamblom Lajf

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

Mirko Vovk že pred 60 leti povezal Bled in Dubrovnik
Turistična agencija Kompas, d. d., letos slavi 60. obletnico ustanovitve in delovanja. Ob
svojem jubileju so povabili poslovne partnerje in predstavnike iz tujine in Slovenije in jim
pripravili zelo prijetno dvodnevno druženje na Bledu, pri Avseniku in v Planici.
Razveselili so nas tudi z informacijo, da bo od aprila dalje Ljubljana spet povezana
z Dubrovnikom z redno letalsko linijo.
Eva Štravs Podlogar, Turizem Bled

Turizem

Bled ima zvezde
”Zvezde so tisto pravo,” smo rekli študentje
drugega letnika Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, ko smo idejno zasnovali
projekt Bled ima zvezde. Rajalo in dogajalo se
je v petek, 25. februarja, v šolskem hotelu Astoria. Študentje smo sto sladokuscev želeli
navdušiti s svojo ustvarjalno močjo in mladostno zagnanostjo, zato smo pripravili večer
poln plesnih, glasbenih in artističnih točk. Program sta z zvezdno nitjo spretno prepletala in
povezovala Špela Repnik in Matej Rupar.
Domiselne miselne utrinke je dodala žirija, ki
je komentirala in ocenjevala nastope. Sestavljali so jo večna perfekcionistka in hkrati vodja projekta Neja Grošelj, poznavalka rumenega
tiska in tračev Maša Prodnik in sanjavi boem
ter subjektivni poznavalec lepote Matjaž Čebulj. Večno aktualnega in nikoli pozabljenega
kralja rock’n’rolla Elvisa Presleyja je z imitacijo ponovno oživel David, ki je na odru zasijal kot prva zvezda večera. Ozračje hotela
Astoria je še dodatno ogrela trebušna plesalka
Tamara, ki je goste popeljala čez saharske
sipine v deželo tisoč in ene noči. Tri dekleta,
članice blejskega plesnega studia (Maja, Petra
in Manca), so se za to priložnost prav posebej
potrudile z edinstveno plesno koreografijo. Za
zvezdni prah, ki je sprožil salve smeha, pa so
poskrbele Blejske sestre (Maks, Alen in
Damir). Nesporna zmagovalka večera je bila
Ida Begović, ki je dvorano dobesedno dvignila
na noge z interpretacijo Janis Joplin in njene
legendarne pesmi Bobby McGee. Vroče. Še
enkrat vroče po zaslugi požiralcev ognja Saše
in Nejca, ki sta svoj performans zaradi varnostnih razlogov izvedla na terasi hotela. Ne
počnite tega doma, se je glasil nasvet žirije.
Kaj počnejo swingerji? Swingajo, seveda. Za
nas sta plesno swingala Mateja in Primož. V
sobi 102 pa se ponavadi dogaja vse tisto, kar se
ne sme. Pot do neba sta s sobo 102 iskala Ida
in David. Za potovanje po kulinaričnih zvezdnih stezicah v spremstvu belokranjskih vin

priznanega vinarstva Dolc je poskrbela
kuharska ekipa pod vodstvom študentov Darka
Goloba in Teje Kuhn. Metod Gradišar je s svojo ekipo poskrbel, da je bil kulinaričen paket
za gurmane dostavljen tako, kot se za študente
ob skorajšnjem koncu študija tudi spodobi. S
svojim občutkom za lepo pa je Ksenija dodala
še tisto nekaj, kar je prostor naredilo privlačno
romantičen in nostalgičen. Zvezdno mladost
so s študenti delili mentorji: Tadeja Krašna,
Boža Grafenauer, Tina Hiti, Jože Zalar in Marijan Lebar in sponzorji: vinarstvo Dolc, Fructal, Terme Snovik, Restavracija Leščan, Vrtnarstvo Sitar Mirko in Hotel Toplice.

Posvet in borza dela
Sredi marca sta na Višji strokovni šoli za
gostinstvo in turizem Bled potekala hkrati
dva pomembna dogodka, namreč XIII.
strokovni posvet mentorjev praktičnega
izobraževanja VSŠGT in borza dela. Odziv
in udeležba mentorjev na strokovnem posvetu, ki je potekal v prostorih šolskega hotela Astoria, sta bila velika, kar kaže na aktualnost tematike letošnjega srečanja. Novosti, kot so nova mreža praktičnega izobraževanja, razpisi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
za sofinanciranje spodbud delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom ter lastna motivacija in motivacija študentov, so bile osrednje teme posveta.
Srečanje delodajalcev in študentov, organizirano v obliki ”borze dela”, ki je potekalo v šolskih prostorih, je predstavljalo
odlično priložnost za naše študente, da neposredno spoznajo nekatera gostinskoturistična podjetja. Za poglobljena vprašanja so bili študentom na voljo tudi individualni razgovori s predstavniki delodajalcev.
Celotno organizacijo dogodkov, vključno z
izvedbo poslovnega kosila za udeležence
posveta in delodajalce ter animacijsko dejavnost, so izvedli študenti Višje strokovne
šole za gostinstvo in turizem Bled.
Za brezhibno postrežbo kulinaričnih kreacij, ki so jih pripravili študenti VSŠGT
pod vodstvom študenta 2. letnika Aljaža
Puconje in njegovega mentorja, predavatelja Jožeta Zalarja, sta skrbela Tadej Gelt,
študent 2. letnika in njegov mentor, predavatelj Marijan Lebar. Harmoničen potek
animacijskega dela je bil v rokah študentke
2. letnika Sabine Ciglič in njene mentorice
dr. Bože Grafenauer. Koordinacija in vodenje celotnega dogodka sta bila v rokah vodje celotnega projekta, študenta 2. letnika
Mateja Cerovška, pod mentorstvom nosilke
projekta mag. Emire Premrov.
Mag. Emira Premrov,
predavateljica VSŠGT

Študenti 2. letnika VSŠG Bled
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Žiga, žaga poje (komunska) žaga
V deželo je, čeprav sramežljivo in negotovo, spet prišla pomlad. Odeta v pisano paleto barv in dehtečo svežino nas prebuja iz zimskega sna
in vabi v svoje nedrje. Tja torej, kjer lahko med drugim aktivno skrbimo
za svoje zdravje in kjer se lahko zazremo vase ter v samoopazovanju in
usmerjanju svojih misli spoznavamo sebe in druge. Ali pa se naučimo
živeti v sozvočju z naravo in ji znati prisluhniti, ko nam daje dobrine, s
katerimi plemenitimo svojo vsakodnevno dejavnost. Tega se zavedajo
tudi člani komune Skupnost Žarek, ki je že leta 2007 našla svoje domovanje v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici. Tam se fantje, trenutno jih je v
skupnosti šest, ki so se odločili za življenje brez nedovoljenih drog,
alkohola in drugih škodljivih ter uničujočih substanc, soočajo z izzivi
življenja. Med številnimi cilji, ki si jih zastavljajo za življenje v prihodnje, so nedvomno tudi pridobitev vztrajnosti, delovnih navad in odkrivanje svoje ustvarjalnosti. Vse to jim je omogočeno tudi v mizarski
delavnici komune, ki so jo uporabniki postavili sami. Nakup strojev, na
katerih iz masivnega lesa izdelujejo serijske izdelke in izdelke po
naročilu, jim je pred časom omogočila uspešna kandidatura na razpisu
norveškega finančnega sklada. Tako fantje ob razvijanju vztrajnosti, pridobivanju delovnih navad in krepitvi samozavesti v vsakodnevnem delovnem ritmu med drugim izdelujejo pručke, stole, ure, okvirje za slike
... Uporabniki so veseli tudi sodelovanja z domačini in okoliškimi prebivalci. Tako ne preseneča, da so fantje v mizarski delavnici komune
Žarek, v njej se usposabljajo tudi za ročno in strojno obdelovanje lesa,
med svoje delovne obveznosti dodali tudi izdelovanje satovnikov, ki
bodo svoje mesto našli v nekaterih gorenjskih čebeljih panjih. Z zag-

Razstava ilustracij slikarke Nine Meglič:
Mavrične mačje maroge
Na sredinem večeru
literarne in likovne
umetnosti v TNP, ki je
bil 23. marca, smo
odprli razstavo ilustracij iz različnih
otroških knjig mlade
slikarke Nine Meglič,
zraven pa prisluhnili
navdihujočemu predavanju montessorske
pedagoginje Martine
Volčini o načelih pedagogike montessori v teoriji in praksi. Maria
Montessori je namreč že daljnega leta 1907 v središče svoje pedagogike
in metodike postavila otroka in njegovo okolje. V njem je predvidevala
področje jezika, zaznavanja, matematike, umetnosti, kozmične vzgoje in
t. i. vsakdanjega življenja. Želela je - ne samo, da bi otroci spoznali svet
okoli sebe, pač pa da bi znotraj področja vsakdanjega življenja zanj tudi
skrbeli. Otroci ob nevsiljivem vodstvu odraslih lahko že od najnežnejših
let razvijajo čut za to, kdo so, za svoj prostor v družbi in za svojo vlogo
skrbnikov Zemlje, kar je za varovanje narave v bodočnosti ključnega pomena. Prijazna, realistično karikirana ilustracija Nine Meglič in
pedagoško znanje Martine Volčini pa se združujeta v slikanici-učnem
pripomočku Mavrične mačje maroge, ki sta nam jo avtorici na Sredinem
večeru predstavili. Razstava ilustracij je na ogled do 22. maja.
V našem info središču je še do konca maja na ogled razstava Glina roka
ogenj, ki prikazuje keramično gradivo Gorenjske od prazgodovine do
današnjih dni in je prišla gostovat na Bled iz Gorenjskega muzeja v Kranju. Na marčevski Brihti v okviru Triglavske tržnice so glino spoznavali
tudi otroci.
Ko pridete k nam na obisk, pa nikar ne spreglejte fotografske razstave
Iva Borka: Pod kondorjevimi krili, ki je bila izbrana med najboljšimi z
razpisa Fotografske razstave v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu 2010.
Letos Triglavska roža gostuje tudi izven Bleda: v Slovenskem
planinskem muzeju v Mojstrani s spominsko razstavo gorniških fotografij
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nanostjo pa so se lotili tudi izdelave omenjenih izdelkov za naročnika iz
Švice. Pa naj kdo reče, da dober glas ne seže v deveto vas! Morda tudi
zato, ker se fantje v skupnosti Žarek, tudi ob ustvarjanju v mizarski
delavnici, ravnajo po načelu, da vsak dan prinaša nove priložnosti in da
je danes prvi dan njihove prihodnosti.
David Polenšak
skladatelja Marijana Lipovška (do konca maja), prisotni smo bili na Bobrrrfejstu v Bohinju in na Jožefovem sejmu na Jesenicah.
Od 22. marca v info središču poteka že drugi od treh Tečajev tradicionalnega znanja TNP: pletenje košar iz vrbovega protja, ki ga vodi mentor, pletar iz Radovljice Marjan Golmajer, in ga obiskuje lepo število tečajnikov. Razstavo izdelkov s tečaja bomo postavili na ogled na aprilski
Triglavski tržnici, 16. aprila 2011. Ta bo tudi drugače pomladno obarvana.
V okviru družinskega programa Brihta bomo s pomočjo Franca Žerovca
in drugih domačinov izdelovali cvetne butarice/begance, odprli pa bomo
tudi razstavo pirhov, ki jo Triglavski narodni park pripravlja skupaj z Meto
Kenda in drugimi sodelujočimi razstavljavci. Vsi, ki imate posebno veselje s krašenjem pirhov in bi jih radi pokazali na razstavi, ste povabljeni, da
jih prinesete v Info središče TNP Triglavska roža na Bledu do četrtka, 14.
aprila, vsak dan med 12. in 16. uro. Z Vašimi pirhi bo razstava še lepša
in zanimivejša. Ana Marija Kunstelj, TNP

Pomlad v BMC
Pomlad v Blejski mladinski center prinaša marsikaj - od učenja modnega risanja in oblikovanja, do predavanj, pogovorov in namiznega nogometa. V začetku aprila bodo začeli z zbiranjem prijav za tečaj modnega risanja in oblikovanja, ki ga bo vodila oblikovalka Jasmina Djordjević, tečaj
pa bo trajal 30 ur. Tečaj je odlična iztočnica za vse tiste, ki se po srednji
šoli nameravajo vpisati na fakultete, kjer bodo opravljali sprejemne izpite
(naravoslovno-tehniška fakulteta - smer oblikovanje, likovna akademija smer vizualne komunikacije, likovna pedagogika, arhitektura ...). Namenjen je tudi osnovnošolcem, ki se želijo vpisati na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Prijave zbirajo do 15. aprila.
Prvi april je letos petek, prvi petek v mesecu pa prinaša bolšji sejem
‘’Dam al’ prodam’’, ki se bo v prostorih BMC-ja začel ob 16. uri. April
je za blejsko občino praznični mesec, v praznovanje pa se bodo vključili tudi mladi. 9. aprila ob 17. uri bo namreč v prostorih BMC okrogla
miza o tem, kaj mladi pričakujejo od občine in Občine Bled. V goste so
povabili podžupana Tonija Mežana.
Petnajsti april prinaša devetdesetminutno delavnico fundacije Art of
Living, ki vključuje jogo, dihalne vaje in sprostitev. Delavnica je brezplačna, ponuja pa izkušnjo globokega počitka, sprostitve in miru.
Konec aprila bo v znamenju namiznega nogometa - najprej trening,
nato pa še turnir. Gost v BMC bo državni prvak Simon Zorman. Trening in turnir bosta 22. aprila ob 17. uri. R. P.

Društva in dogodki

Pestro dogajanje
v Marijinem domu

Sestre Hčere Marije Pomočnice, ki smo navzoče na Bledu že 43 let, v Marijin dom teden za
tednom z velikim veseljem sprejemamo najrazličnejše skupine in zanje pripravljamo in vodimo duhovne, izobraževalne in vzgojne programe. Naše poslanstvo je začel sv. Janez Bosko,
ki nam je kot ustanovitelj zaupal predvsem delo
z mladimi. Zato za otroke in mlade pa tudi za
odrasle pripravljamo najrazličnejše programe:
duhovne vaje, silvestrovanje, počitniške programe, gospodinjske tečaje, srečanja za žene,

Cepljenje proti klopnemu
meningitisu
S pomladjo so v gozdu in naših vrtovih
znova aktivni tudi klopi. Ugriz klopa je
lahko nevaren za človeka, saj lahko prenaša nekatere bolezni, pri nas predvsem
lyme boreliozo in klopni meningoencefalitis, proti kateremu je na voljo učinkovito
cepivo. V Sloveniji so okuženi klopi predvsem v gozdovih Gorenjske, Štajerske,
Koroške. Ni vsak klop prenašalec virusa,
vendar je delež okuženih klopov na nekaterih območjih relativno visok. Najučinkovitejši način zaščite pred boleznijo je
cepljenje. Cepljenje je varno in učinkovito. V ZD Bled že nekaj let cepimo proti
klopnemu meningoencefalitisu. Cepljenje
je na žalost še vedno samoplačniško. Za
učinkovito zaščito so potrebne tri doze.
Vsi, ki bi se želeli zaščititi proti klopnemu
meningoencefalitisu, pokličite v ZD Bled.
Lidija Pretnar Pristov, dr. med.

jezikovne in kuharske tečaje, najrazličnejša predavanja, vikend za prostovoljce, srečanja za
družine ...
Vse mlade od 6. razreda dalje pa vabimo 2.
aprila 2011 na dan odprtih vrat Marijinega doma
na Bledu. S programom ”Pridi in poglej!” bomo
začeli ob 14. uri in ga zaključili ob 18. uri. To bo
dan, ko se boste lahko osebno srečali in še bolj
od blizu spoznali, kaj in kako sestre Hčere
Marije Pomočnice ali salezijanke živimo in delamo tu na Bledu. Sestra Martina Golavšek

Slovesnost na Slamnikih
Krajevna organizacija zveze borcev za
vrednote NOB Bohinjska Bela, Krajevna
skupnost Bohinjska Bela in Združenje ZB
za vrednote NOB Radovljica ob 70. obletnici upora proti okupatorju organizira 30.
aprila ob 11. uri na Slamnikih spominsko
slovesnost. Združenje ZB Radovljica

Pridemo,
pa spucamo!

prevozi in ureditev pokojnikov ter
pokop z žalnim sprevodom
velika izbira krst in žar
ureditev vseh potrebnih dokumentov
organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih
v občinah Bohinj, Bled,
Radovljica in Gorje

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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Obisk z Irske
Februarja sta POŠ Ribno spet obiskala
Elaine in John, ki živita v Ribnem in s katerima smo se srečali že na prednovoletni
prireditvi. S seboj sta pripeljala hčer Helen ter
vnukinji Niamh in Taro, ki živijo v kraju
Dungarvan na jugu Irske. Dekleti, stari 9 in 7
let, sta predstavili Irsko, svoj kraj, šolo,
družino, prijatelje, hobije in spregovorili tudi
v irščini. Na violino in piščali sta zaigrali
nekaj irskih pesmi ter zaplesali tradicionalni
irski ples. Učenke in učenci so dekleti nato
povabili medse ter zapeli in zaplesali še nekaj
slovenskih ljudskih pesmi. Po predstavitvi sta
Niamh in Tara preživeli še nekaj časa z učenci, s katerimi so se igrali različne igre, kar je
bilo dekletoma še posebej všeč. Niamh in
Tara sta z mamico Helen obiskali tudi POŠ
Bohinjska Bela. Najbrž jim bo v lepem
spominu ostalo predvsem druženje vseh otrok
z vrtca ter podružnice, ki so jim zapeli
slovenske ljudske pesmi. Dekleti sta bili nad
druženji tako navdušeni, da sta preživeli z
nami še en dan. Na POŠ Ribno sta se pogovarjali s četrto- in petošolci, na POŠ Bohinjska Bela pa sta se z otroki igrali družabne igre.
Všeč jima je bila tudi OŠ Bled, predvsem

knjižnica. 5. b razred je z njima poklepetal
kar v angleščini. Vsi smo z občudovanjem
pregledali njuni predstavitveni knjigi, ki sta ju

pripravili prav za obisk naših šol. Gostje so
nam polepšali dneva in povabili smo jih, da
nas še kdaj obiščejo! Alenka Branc Demšar

Dan črnega teloha

Razpis za ”naj-taleško grenčico 2011’’

Poznate črni teloh? Seveda, saj to rastlino v naravi v okolici Bleda
najdemo praktično na vsakem koraku. Da bi črni teloh bolje spoznali
in znanje širili med ljudi, je Naravoslovno društvo Bled v soboto, 19.
februarja, pripravilo strokovni ogled črnega teloha in ta dan poimenovalo Dan črnega teloha. Na železniški postaji Bled jezero se nas je
zbralo 21. Za ogled in sprotno razlago smo šli po stezi na Stan, naprej
do debele smreke, čez Ravnice in skozi Pasico nazaj na železniško
postajo. Črni teloh je zimzelena trajnica z močnimi črnimi koreninami
in je v Sloveniji najbolj razširjena zimska cvetica. Cvete od decembra
do aprila. V okolici Bleda je črni teloh zelo razširjen, zato je še bolj
pomembno, da o njemu vemo čim več. Pogosto ga ljudje nabirajo za
šopke ali pa ga celo izkopavajo. Verjetno ne vedo, da je zaščiten in tudi
zelo strupen, zato priporočamo, naj si teloh ogledajo v naravnem
okolju. V Sloveniji raste pet vrst teloha, najbolj je razširjen črni, v
okolici Bleda in tudi ob naši poti smo videli tudi blagodišeči teloh.
Naravoslovno društvo organizira pohode v naravo in tudi botanične
ekskurzije, tako je lani izpeljalo botanično ekskurzijo v Pokljuško
sotesko in dendrološki obhod okoli Blejskega jezera. Jože Skumavec

Društvo prijateljev Taleža razpisuje tokrat že osmo tekmovanje za
‘’naj - taleško grenčico 2011’’. Sodeluje lahko vsak, ki bo po recepturi,
ki jo lahko dobi na ranču P&A na Taležu ali po e-pošti
(miler.ana@gmail.com), in brez dodanih industrijsko pripravljenih
esenc ali grenčic pripravil za lastno uporabo zdravilni napitek Taleška
grenčica in bo zanj uporabil vsaj 35 od navedenih 45 sestavin s seznama ter naravno žganje. Namen tekmovanja je vzpodbujati ljudi k spoznavanju zdravilnih rastlin iz naše okolice in njihovi uporabi v zdravilstvu. Hkrati je sodelovanje tudi vzpodbuda h gibanju, saj nabiranje
zdravilnih rastlin poteka skozi vso pomlad, poletje in jesen. Za sodelovanje na izboru naj-taleške grenčice 2011 mora kandidat najkasneje
do petka, 2. decembra, do 18. ure oddati vsaj četrt litra vzorca napitka
na ranču A&P, Talež 27. Posebna komisija bo prispele vzorce v soboto,
3. decembra 2011, ocenila ter podelila eno zlato, dve srebrni in tri
bronasta priznanja. Za nagrajene grenčice pridelovalec sme uporabljati
ime zlata, srebrna oz. bronasta taleška grenčica.
Ana Miler, Društvo prijateljev Taleža

Društvo žena in deklet na vasi občin
Bled in Gorje
Po letu dni dela smo se na svojem rednem občnem zboru spet zbrale
12. februarja, kjer smo pregledale in ocenile svoje delo in uspehe.
Našemu vabilu se je odzval tudi župan Janez Fajfar, ki je poudaril socialno vlogo kmetij za ohranjanje krajine. Podžupanja Gorij Danica
Mandelc je poudarila pomembno vlogo samooskrbe na kmetijah. Pozdravil nas je tudi Stane Rupnik, vodja kmetijske svetovane službe, z
nami sta bili tudi kmetijska svetovalka Tatjana Grilc in dolgoletna
delavka na tem področju, zdaj svetnica Občine Bled, Majda Loncnar.
Lanski plan smo izpeljale po načrtih. Prvič pa smo se udeležile tudi
izbora za kmetico leta v Zagorju ob Savi. Zastopala nas je Valentina
Zupan iz Gorij. Zahvala gre občinama Bled in Gorje za sredstva, ki
smo jih dobile. Aktivne smo že letos, saj smo organizirale že dve predavanji in sicer o tujerodnih invazivnih rastlinah in o shranjevanju
presnega mesa. Do konca leta bomo izpolnile kar obsežen program, ki
smo si ga zastavile. Marija Pazlar, Društvo žena in deklet na vasi
18

Kultura

Pregled ljubiteljske gledališke ustvarjalnosti
V Linhartovi dvorani v Radovljici bo - kot že trinajst let ob tem času
- potekal Linhartov gledališki maraton. V petih dneh - od 6. do 10. aprila - bodo gledališki ljubitelji iz občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica prikazali svoje delo v pretekli sezoni. Nastopilo bo šest otroških in
osem odraslih skupin, ki bodo skupno prikazale petnajst gledaliških in
lutkovnih predstav. Na odrskih deskah se bo zvrstilo približno 180 igralcev, od tega več kot 80 iz blejske občine: KUD Rudi Jedretič bo Maraton začel s komedijo Jeppe s Hriba v režiji Rada Mužana, naslednji
dan bodo igralci Gledališča Belanskega uprizorili sodobno bulvarko Ti
nori tenorji, kot jo je na oder postavila Bernarda Gašperčič, v programu za otroke pa se bodo zvrstili mladi lutkarji iz POŠ Ribno in OŠ
Bled s štirimi predstavami ter člani dramskega krožka in dramskega
kluba na OŠ Bled pod vodstvom mentoric Nuše Poljanec, Elizabete S.
Žnidaršič in Mete Pazlar.
Matija Milčinski,
samostojni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost

Prizor s predstave Ti nori tenorji / Foto: dokumentacija Gledališča Belanskega

Naj slavec poje 2011
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Radovljica, je v sodelovanju z Glasbeno šolo Radovljica in Občino
Radovljica v soboto, 12., in nedeljo, 13. marca, v Baročni dvorani
radovljiške Graščine pripravil Območno revijo odraslih pevskih
zborov. V dveh dneh se je predstavilo dvaindvajset različnih pevskih
zasedb iz občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Zbori so se predstavili s tremi pesmimi. Iz Občine Bled so nastopili Vokalna skupina
Društva upokojencev Bled, Blejski odmev, Oktet Lip Bled in Ženski
pevski zbor Pletna Bled. Prireditev si je ogledala strokovna spremljevalka Andreja Martinjak.
Tatjana Kržišnik

Naslednja številka Blejskih novic zaradi
praznikov izzide 22. aprila.
Prispevke sprejemamo do 15. aprila.

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov

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

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Radovljica bo v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev občin Bled, Bohinj,
Gorje, Radovljica, Osnovno šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled in
Občino Bled v sredo, 6. aprila, ob 17. uri na Osnovni šoli prof. dr. J.
Plemlja Bled pripravil Srečanje otroških in mladinskih pevskih
zborov. Na srečanje se je prijavilo dvanajst pevskih zborov iz vseh osnovnih šol občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica, ter pevski zbor
zasebnega glasbenega zavoda Do Re Mi Bled in pevski zbor Glasbene šole Radovljica. Prireditev bo strokovno spremljal Damijan
Močnik.
Tatjana Kržišnik

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

Vključitev otroka v šport
Dostikrat starši sprašujejo trenerje, kdaj je primeren čas za vključitev
otroka v šport oziroma klub, kjer se izvaja organizirana športna dejavnost. Športna stroka nima enotnega mnenja o primernosti otrokove
starosti za začetek sistematičnega ukvarjanja s športom. Podatki
raziskav pa kažejo, da prihajajo otroci v šport čedalje bolj zgodaj in
množično. Ugotavlja se, da se od 6. do 10. leta starosti v organizirane
športne dejavnosti vključi kar dve tretjini vseh športno dejavnih otrok.
Pedagogi in psihologi svetujejo, da je pravi čas za vključitev otroka v
organizirani šport trenutek, ko je otrok motivacijsko pripravljen, ali
povedano drugače, ko si to sam želi. To je čas, ko je zanj posebno
pomembno, kdo je hitrejši, močnejši, večji in posebno za dečke velja,
da se radi primerjajo ne samo z vrstniki, temveč tudi s starejšimi otroki, z odraslimi osebami, z očeti, itd. Takšna želja po primerjanju
telesnih in športnih aktivnosti se začne pojavljati že pri petih ali šestih
letih, kar je zagotovo že en pokazatelj o primernosti vključitve v športni klub. Vendar pa je poleg otrokove motivacijske pripravljenosti
potrebno upoštevati tudi njegovo čustveno in socialno pripravljenost za
proces vadbe, v katero je vključen. Kakšna naj bo pri tem naloga
staršev? Naloga staršev je, da jim svetujemo, jih podpiramo in spodbujamo, medtem ko naj bo izbira športa otrokova in ne starševa želja. Kateri je primeren šport za otrokov pozitiven razvoj, je naslednje vprašanje staršev. Tudi tu je odgovorov več, saj je vsak pravilno voden šport že
sam po sebi koristen. Za organizirani nogomet naj na kratko navedem,
da gre za otrokovo ukvarjanje z večstrukturnim športom (različna
gibanja), kar je v začetku pri razvoju gibalnih vzorcev in nasploh
celostnem psihosocialnem razvoju za otroka izredno dragocena pozitivna izkušnja. Gre tudi za skladen telesni in duševni razvoj, oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (medsebojno sodelovanje, primerna tekmovalnost, spoštovanje športnega obnašanja - fair playja, strpnost
in sprejemanje drugačnosti, higienske navade). Nogomet z neskončno
možnosti rešitev v igri omogoča otroku med drugim skozi igro tudi
razvoj ustvarjalnosti. Zadnje vprašanje staršev pa je, kakšna je cena
posameznega športa? Vprašanje, ki je še posebej v teh, ekonomsko
težkih časih, pri marsikomu žal lahko celo na prvem mestu. Dejstvo je,
da športni klubi v teh kriznih gospodarskih časih preko sponzorjev ne
morejo več sami zbrati dovolj sredstev za svoje družbeno koristno delovanje. Pri tem naj bi odigrale pomembno vlogo državne institucije, ki
ob zavedanju, da za uspešno družbo stoji zadovoljen, sposoben in zdrav
človek, s svojo podporo starše razbremenijo še večjih finančnih vložkov
za zagotovitev enega od osnovnih življenjskih potreb, gibanja. V
blejskem nogometnem klubu se neprestano trudimo razvijati in
izboljševati naše delovanje s pomočjo najvišje pridobljenega
strokovno-nogometnega znanja, s čimer ustvarjamo kvalitetne športnike - nogometaše.

Pepca Marolt, 99-letnica
Vsa čila in urejena, vesela in dobre volje je Pepca Marolt sprejela
župana občine Bled Janeza Fajfarja in predstavnico Rdečega križa
Bled Jožico Pazlar, ki sta ji prišla, kot vsako leto, tudi letos čestital za
njen častitljivi jubilej - 99 let. Človek kar verjeti ne more, da je lahko
nekdo pri teh letih še tako živahen, radoveden (zanimajo jo vesti
doma in v tujini, politika, nadvse rada bere), kar ne more pa pričakati
dni, ko bo lahko zopet začela delati na svoji ljubi njivici. V glavi že
načrtuje, kaj in kam bo posadila zelenjavo, kje bo dobila semena.
Življenje ji ni bilo vedno naklonjeno, vendar je vse težave reševala z
optimizmom in dobro voljo, zavedajoč se, da vse mine, tudi slabe
stvari. Živi skupaj s hčerko Faniko, ki skrbno in zgledno skrbi zanjo,
čeprav ne potrebuje posebne pomoči. Želja župana in predstavnice
RK je bila tudi, da bi dočakala še nekaj let, taka kot je, kar si želijo
tudi njeni svojci.
Jožica Pazlar, RK Bled

Borut Šivic, trener PRO NK Bled

Marija Kapus, 97-letnica
Svoj 97. rojstni dan je 26. februarja praznovala Marija Kapus - Kovačeva mama Minca. Ob tem visokem jubileju so jo obiskali župan
Janez Fajfar in predstavnici Rdečega križa Bled. Obisku so se
pridružili tudi njeni trije otroci. Bila je zelo vesela in pogovor je
potekal v nadvse prijetnem vzdušju. Sedaj, ko je njena pot le iz prostora v prostor, se izredno rada spominja svojih srečnih otroških dni
pred mamino prezgodnjo smrtjo. Z bratom sta bila vedno zraven, ko so
po vasi ličkali koruzo in sta po končanem delu z odraslimi vred plesala, ko je kdo raztegnil meh. Tudi kasneje sta z možem zelo rada plesala. Včasih reče: ”A sem zdaj kaznovana za vse tiste plese, ker me
noge tako slabo držijo?” Spominja se mnogih otroških pesmic in jih
recitira, ko se spravlja v posteljo, kot npr. tisto: ”Dekle na sred morja
rada bi moja bla ...”. Nikoli ne pokaže slabe volje in navadno pravi:
”No, takle smo mi ta stari, kot dojenčki, samo malo težji.” Hvaležna je
za vsako lepo besedo, za vsako najmanjšo pozornost in se veseli, če se
je spomnijo ljudje, ki so jo včasih obdajali. Mnogim vajencem in pomočnikom, ki so se zvrstili v moževi delavnici, je bila druga mama,
zato uživa globoko spoštovanje. Srečna je, da živi v domačem okolju
in ima vsestransko pomoč pri premagovanju starostnih tegob. Naj ji
zdravje še naprej tako dobro služi! Jožica Pazlar, RK Bled
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Broomball sezona uspešno zaključena
Na ledeni ploskvi pri Penzionu Mlino je 22. februarja potekal zadnji
krog sedme sezone lige broomball. Ekipa Klub blanskih ribičev Proteini.si je bila v konkurenci petih ekip prva že tretjič zapored, za tretje
mesto pa sta se borili ekipi Mlina in Bohinjske Bele. Po zanimivi in
napeti tekmi je zmagala ekipa Mlina. Vrstni red pri moških: 1. Klub
blanskih ribičev Proteini.si, 2. Zazer, 3. Mlino, 4. Bohinjska Bela, 5.
Flegmatiko team-gostilna Fortuna.
V ženskem delu tekmovanja sta nastopili dve ekipi, Krčmarice in
Rustika. Zmagala je ekipa Krčmaric. Najboljši strelec pri moških je bil
Klemen Ravnik z 28 zadetki, pri ženskah pa Petra Peterman s 7 zadetki. Vse ekipe se zahvaljujejo Penzionu Mlino, ki je dal na razpolago
ledeno ploskev, ob zaključku pa je predstavnik Penziona Mlino podelil
pokale in medalje za najboljše, vsi udeleženci pa smo se zbrali na skupni večerji.
Boris Sodja, sekretar lige

Sezona je pred vrati!
Zima se je poslovila, kar je dobrodošlo za vse atlete Atletskega
društva Bled. Trenirali so veliko in se vsakodnevno v vseh zimskih
pogojih trudili na stadionu. Priprave, ki so bile organizirane v Kopru
od 26. februarja do 5. marca, so v veliki meri uspele, rezultate pa
bodo naši športniki lahko pokazali na bližajočih se tekmovanjih. Prvi
preizkus sledi že 9. aprila, ko pripravljamo uvodni miting Bled 2011.
Povabljeni so vsi atletski klubi, tako da bo konkurenca močna v vseh
kategorijah, od najmlajših pa vse do članov, na sporedu bodo skoraj
vse discipline. AD Bled vstopa v tekmovalno sezono na prostem s
svežo energijo, željami, pričakujemo dobre rezultate in dobro sezono.
Na vsakoletnem zboru atletov in staršev smo predstavili prenovljeno
vodstvo in s tem tudi obveznosti za prihodnost.
Robert Bogožalec, AD Bled

Mladi hokejisti Bleda - državni prvaki
Mlajši dečki hokejskega kluba HKMK Bled so si 12. marca priigrali
velik uspeh. V razburljivi in napeti tekmi so namreč preskočili še zadnjo oviro na poti do naslova državnih prvakov. Premagali so ekipo Jesenic in z zmago osvojili zasluženi naslov. Tekma je potekala v fantastičnem vzdušju polnih tribun, kjer ni manjkalo bobnov, ragelj in
siren. Maloštevilna ekipa Bleda je s svojo borbenostjo, uigranostjo, ki
jo kaže že vso sezono, premagala velike Jesenice in s tem potrdila, da
je z delavnostjo, dobrim vodstvom ter srčnostjo mogoče priti tudi do
takih uspehov. Fantom, trenerjem in vsem, ki so zaslužni za uspeh, še
enkrat čestitamo.
Ana Antloga

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

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

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška
predpisovanje očal ■ kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični
okulistični pregledi!
www.optika-berce.si
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Mini športna akademija in pomlad
Konec marca v Mini športni akademiji zaključujemo zimsko vadbo, ki je od oktobra do
sedaj potekala v telovadnici vrtca Bled. V zimskem terminu spoznavanja športnih panog so
naši otroci spoznali športe, ki se v večji meri
izvajajo v notranjih prostorih. Spoznali so odbojko, hokej, ples, aerobiko, plezanje na umetni steni, rokomet in košarko. V programu spoznavanja omenjenih športov so bili otroci na
obisku pri odbojkarskem klubu ACH Volley,
hokejskemu klubu HKMK Bled, rokometnemu
klubu Radovljica in na treningu Vesele košarke Radovljica, kjer so imeli priložnost videti,
kako potekajo pravi treningi omenjenih športov.
Z aprilom se iz zaprtih prostorov spet selimo
na sveži zrak, na površine športnega parka
Bled, kjer se bodo otroci učili in spoznavali
nove športne panoge, ki se izvajajo na zunanjih
športnih terenih. V tem obdobju bomo otrokom predstavili golf, tenis, atletiko, nogomet,
pohodništvo, baseball in še dosti drugih športnih veščin. Med drugim bodo otroci obiskali
golf igrišče na Bledu, teniški klub, nogometni
klub Bled.
Janez Repinc, Mini športna Akademija

Mlade odbojkarice na Bledu
V ponedeljek, 7. marca, je na naši šoli potekal polfinalni turnir
državnega šolskega prvenstva v odbojki za starejše deklice. Pomerile so
se učenke iz osnovnih šol Kanal, Trnovo, M. Štukelj in iz naše osnovne
šole Bled. Tekmovanje je bilo precej napeto, zmagale pa so odbojkarice
Kanala. Naša dekleta so bila druga. Pred tekmovanjem je učenka Lana
Tišlar povedala, da si želijo zmagati, vendar pa bodo najhujše nasprotnice ravno Kanalčanke. Blejke so trenirale štiri krat na teden po eno do
dve uri. Med tekmo smo našo ekipo zvesto spodbujali tako učitelji kot
tudi učenci. Čestitke vsem tekmovalkam in še naprej prijetno treniranje odbojke!
Ajda Stare, 9. B OŠ Bled

Peter Podlogar postal dvakratni državni prvak
v deskanju na snegu
Šestnajstletni Peter Podlogar iz Zasipa, član blejskega kluba SBC, je
na nedavnem državnem prvenstvu na Rogli, ki je štelo tudi za Evropski pokal, zmagal v deskanju na snegu v ”big airu” v članski in
mladinski kategoriji. Osvoji je tudi naslov državnega prvaka v ”slope
style” med mladinci.
Dober začetek tekmovalne sezone je Petru nakazala že zmaga na
Evropskem pokalu v ”big airu”, ki je bila v začetku februarja v Sarajevu. R. P.

Atraktivni skoki zahtevajo veliko treninga in so zanimivi za ogled tudi za
obiskovalce.
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Oglasi, turizem

Privo{~ite si zdravje z nami!
Imate težave z vašim zdravjem?
Potrebujete vi ali vaši domači merilnik krvnega tlaka, inhalator, merilnik sladkorja, opornice?
NAŠ PRODAJNI PROGRAM:
- merilniki krvnega tlaka
- merilniki sladkorja, holesterola in trigliceridov
- ortopedski program (ortoze, opornice ...)
- inkontinenčni program
- invalidski program (invalidski vozički, hodulje, WC nastavki, hodulje ...)
- hladilna linija ICE POWER

AKCIJE:
- prvi, drugi in zadnji dan v mesecu 10 % popust na gotovino
- 20 % popust ob nakupu merilnika za krvni tlak, če prinesete vašega starega
- z izrezkom tega oglasa prejmete ob nakupu darilo
OBIŠČITE NAS V TRGOVINAH:
PE BLED, Pot na Lisice 4, Bled,
DELOVNI ČAS: pon. 9h-17h, tor. 8h-16h, sre. - pet. 8h-15h,
T: 04 574 50 70
PE JESENICE, Cesta Maršala Tita, Jesenice, ob vhodu v bolnico,
DELOVNI ČAS: pon. - pet. 8h-19h, sob. 8h-12h, T: 04 586 12 14

H ot el T r i g l av B l ed
since 1906

Novo priznanje za Camping Bled
Camping Bled je prejel novo ugledno priznanje, t. i. evropsko nagrado, ki jo podeljuje Nemški camping klub (DCC), najstarejše in
največje kampsko združenje v Nemčiji. Izmed več kot šest tisoč
evropskih kampov, ki jih DCC vsako leto objavi v svojem vodniku, je
bil blejski kamp skupaj s še štirimi tujimi kampi izbran kot eden
izmed najboljših v Evropi. Vsi nagrajeni kampi izstopajo po visoki
ravni kakovosti storitev in namestitve. Ocenjevalci so pri blejskem
kampu posebej izpostavili bogato ponudbo aktivnosti v naravi, pozitivno pa so ocenili tudi možnost koriščenja storitev Wellnessa Živa
ter ugodnosti na blejskem golfskem igrišču. Pohval je bil deležen tudi
pester program aktivnosti za najmlajše. Prejeto priznanje je za Camping Bled zelo pomembno, saj nemški gostje ustvarijo skoraj 17
odstotkov vseh nočitev in tako v celotni strukturi nočitev zasedajo
drugo mesto. Poleg blejskega kampa so priznanja dobili še kampi iz
Nemčije, Francije, Avstrije in Portugalske.
Alenka Bešter, vodja odnosov z javnostmi, Sava Hoteli Bled

r e s tav r a c i j aB led
1906
since 1906

3. 4. in 17. 4. 2011 - Otroška kuharska delavnica
9. 4. - 10. 4. 2001 - Spajanje hrane in pijače - dvodnevna delavnica
since 1906

since 1906

Vabimo vas na masaže, v bazen in savne
since 1906
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Zanimivost

Stara trta tudi na gradu
Pred Hišo Stare trte na mariborskem Lentu so v začetku marca slovesno opravili tradicionalni rez najstarejše trte na svetu, cepič pa je prejel
tudi Bled. Dvoma o tem, kje bo iz tega cepiča nastala nova rastlina,
seveda ni bilo - stara trta na Bledu sodi na grad, ki je še starejši od nje

... Trto sta obrezala in cepiče skupaj s slovensko in mariborsko vinsko
kraljico razdelila gospodar stare trte, mariborski župan Franc Kangler,
in novi mestni viničar Stanislav Kocutar. Cepič stare trte bo odslej rasel
na Blejskem gradu, ki letos slavi tisočletnico prve omembe. R. P.

Blejski grad bo odslej bogatejši za najstarejšo trto na svetu, na gradu bo trta našla posebno mesto. Svojo tisočletnico bo grad praznoval maja.

Ob predaji trte, v sredini letošnja vinska kraljica
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