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Gorjanski godbeniki 
praznujejo 115 let
Godba Gorje je že dolga leta nepogrešljiva spremljevalka javnih in zasebnih dogodkov na območju občin 
Bled in Gorje pa tudi širše. Vsakih pet let zaznamuje obletnico, in ker letos mineva 115 let, odkar so jo leta 1907 
ustanovili v okviru gasilskega društva, je letos znova na vrsti praznovanje. Potekalo bo v treh dneh, od 24. do 
26. junija, v Gorjah in okolici.

Godba, ki v polni zasedbi šteje več kot tri-
deset članov iz Gorij in širšega okoliša, je 
obletnico zaznamovala že z izdajo zgoš-
čenke, na kateri je 13 melodij Ansambla 
bratov Avsenik v priredbah za godbo. Ce-
loten repertoar s še kakšnim dodatkom bo 
godba predstavila v živo s koncertom v ne-
deljo, 26. junija, ob 12. uri. Na tem nastopu 
se jim bosta pridružila tudi pevka Bernar-
da Poklukar in donedavni pevec v Ansam-
blu Saša Avsenika Dejan Zupan. Nedeljsko 
dogajanje se bo začelo s sveto mašo v šo-
toru na prireditvenem prostoru, sledil bo 
omenjeni koncert, nato pa zabava z Go-
renjskim kvintetom.
Praznovanje se bo začelo že v petek, 24. ju-
nija, z občinsko proslavo Občine Gorje, ki 
ji bo sledil krajši nastop gorjanske godbe 
in zabava z duetom Benk. Največ dogaja-
nja bo v soboto, ko bo gorjansko obletni-
co s svojim obiskom počastilo predvido-
ma sedem godb. V zgodnjem popoldan-
skem času se bodo razporedile po okoliš-
kih naseljih, malo po 17. uri pa se bodo zvr-
stile na slavnostni paradi. Ob 18. uri bodo 
vsi godbeniki in godbenice skupaj zaigrali 
nekaj skladb na prireditvenem prostoru v 
Gorjah. Židana marela, Na Golici in Sloven-
ci bodo zazveneli v izvedbi več kot dvesto 
glasbenikov hkrati. Za večerno sprostitev 
in zabavo bo skrbela skupina Zvita feltna.
Minulo petletko godbe je tako kot večino 
življenja najbolj zaznamovalo zaprtje za-
radi pandemije, tako da je bilo v zadnjih 
dveh letih nastopov le za peščico. God-
ba se je vseeno trudila vzdrževati vsaj 

minimalno aktivnost, saj se v težkih časih 
kaj hitro zgodi, da ljubiteljske dejavno-
sti zamrejo. V tistih nekaj kratkih obdob-
jih, ko so bili ukrepi razrahljani, so se do-
bivali na vajah, nekaj je bilo tudi nastopov, 
v obeh letih so izvedli budnici in igrali na 
pletnah na blejskem jezeru, takoj ko je bilo 
to mogoče, pa so začeli priprave in nazad-
nje tudi snemanje zgoščenke. Iz obdobja 
od prejšnje obletnice do začetka pande-
mije lahko omenimo zgolj dva mednaro-
dna nastopa, in sicer gostovanje pri pobra-
teni godbi Meeder v Nemčiji in že drugi na-
stop ob odprtju Oktoberfesta. Na slednje-
ga je godba še posebno ponosna, saj gre za 

enega izmed najbolj prestižnih nastopov v 
celotni zgodovini godbe. Prišlo je celo vabi-
lo za še en Oktoberfest, ki pa je bil nato za-
radi znanih razmer odpovedan.
Godba nenehno išče nove člane in v zad-
njih petih letih se jim je pridružilo kar ne-
kaj mladih moči. A med mladimi in tudi 
starejšimi Gorjanci, Blejci in okoličani je 
zanesljivo še kdo, ki je svojo ljubezen do 
glasbe in znanje sposoben pokazati širši 
skupnosti in tako prispevati h kulturnemu 
bogatenju krajev pod Triglavom. Če kdo 
zasliši notranji glas, ga Godba Gorje vabi, 
da se ji pridruži, in obljublja, da mu oziro-
ma ji ne bo žal.

Gorjanska godba letos praznuje 115 let delovanja.

Festival Bled

Sedemindvajseti Festival Bled bodo 1. ju-
lija v Festivalni dvorani skozi Nova nebe-
sa odprli Zoran Predin in Lačni Franz. Mak 
Muni nas bo 2. julija razvajal s klavirskim 
recitalom, 3. julija pa nas čaka izbor najpo-
pularnejših arij in duetov Opere Panonni-
ce. Nato se festival seli v cerkev sv. Marti-
na, kjer bodo vokalni solisti Opere Osijek 
izvedli sakralni program. Godalni kvartet 
Berlin Tokio bo 5. julija na Blejskem gra-
du predstavil novejšo klasično glasbo. Po 
nekajdnevnem premoru se vrnemo v Fe-
stivalno dvorano, kjer bo orkester klasič-
nih harmonik vodil ustanovitelj in dirigent 
Ludo Marien. V cerkvi sv. Martina bodo 9. 
julija odmevala godala – po več letih pre-
mora zopet v lastni produkciji festivala. 
Gostje bodo Sandor Javorkai, Lora Koz-
levčar ter Ema Krečič.
V Festivalni dvorani bodo 13. julija gosto-
vali Leighton Park School Orchestra, dan 

kasneje, 14. julija, pa nam bo večer po-
lepšal projekt Gipsyland: Balkan boys ob 
spremljavi Orkestra slovenske vojske pod 
taktirko Aljoše Deferrija, ki je član hišne-
ga ansambla Avsenik. Dne 15. julija bodo 
ponovno v gosteh Cello attacca! z Zvez-
dano Novaković, ki bo nastopila kot vo-
kalna solistka in skladateljica premierno 
izvedene skladbe. Klemen Slakonja ni le 
odličen igralec in imitator, ampak tudi iz-
jemen pevec – 16. julija bo ob spremlja-
vi Igorja Leonardija, Tadeja Kampla in Ja-
neza Gabriča poskrbel za zabaven glas-
beni večer, poln znanih melodij in iskri-
vega humorja. Festival bo 19. julija skleni-
la skupina Laibach, ki bo na Bledu nasto-
pila prvič, zato bo na svojem premiernem 
koncertu v Festivalni dvorani predstavi-
la festivalski program, ki vključuje širok 
prerez skladb iz svojega bogatega reper-
toarja.

Vstopnice so na voljo na spletu: 
www.mojekarte.si ter v TD Bled.

Festival Bled, ki že skoraj trideset let združuje ljubitelje raznovrstne 
glasbe, od klasične pa vse do sodobne, se tudi letos vrača na Bled. 
Obiskovalce bo navduševal pester glasbeni program, ki bo potekal od 1. 
do 19. julija. Mednarodni festival tudi tokrat oblikuje umetniški vodja in 
ustanovitelj Jernej Brence, potekal pa bo pod okriljem Zavoda za kulturo 
Bled na več lokacijah.

Program 27. Festivala Bled

To pa seveda pomeni tudi večji pritisk prometa na infrastrukturo 
najbolj obremenjenih občin. Na zadnjem koordinacijskem sreča-
nju so župani Zgornje Gorenjske poudarili nekaj najbolj obreme-
njenih točk. Dodatne izzive predstavljajo tudi infrastrukturni pro-
jekti, kot so gradnja druge cevi predora Karavanke in dela v občini 
Gorje. Župana občin Bled in Bohinj sta poudarila, da Bled in Bohinj 
nujno potrebujeta tako južno razbremenilno cesto kot tudi kole-
sarsko povezavo, obe destinaciji pa se srečujeta tudi z izjemno po-
večanim mirujočim prometom tako na Pokljuki kot v dolini. Župa-
ni so podprli idejo o velikem parkirišču v Lescah, od koder bi desti-
nacije Zgornje Gorenjske povezoval javni promet.
Kranjska Gora se srečuje s težavami zaradi karavanškega predo-
ra in ceste čez Vršič, promet v Vrata je velik izziv za ministrstvo za 
okolje in prostor. V Gorjah po besedah župana Petra Torkarja zelo 
intenzivno poteka rekonstrukcija državne ceste Bled–Gorje–Koč-
na–Jesenice, zaključena naj bi bila do konca junija. V občini Žirov-
nica je velika skrb pot čez Breg prek Piškovce. Dopolnjena signali-
zacija bo pojasnila, da je promet dovoljen samo za občane Bleda 
in Žirovnice. Pripravljajo se na omejitev prometa proti Valvazor-
ju in Zelenici. Urejajo parkirišča, ki pa ne bodo več brezplačna. Na 
Darsu so že zaznali povečanje prometa glede na leto 2019, prome-
tni koledar za letošnje leto zaznava velik problem predvsem v av-
gustu, ko se kolonam ne bo mogoče izogniti.
Župani so tako sprejeli sklepe, naj Dars večji poudarek nameni in-
formiranju uporabnikov cest, prav tako pa pričakujejo zagotovi-
lo, da na državnih cestah poleti na Gorenjskem ne bo večjih ob-
novitvenih del. Policijske postaje, medobčinski inšpektorati in re-
darstva ter lokalne skupnosti se zavezujejo, da bodo storile vse za 
večjo pretočnost prometa. Ob tem Skupnost Julijske Alpe, desti-
nacijske turistične organizacije, občine in TNP ter drugi deležniki 
pripravljajo skupen projekt spodbujanja uporabe javnega prome-
ta s tem, da bodo poleti dodali nove avtobusne povezave, stekla bo 
tudi skupna promocijska akcija.

Občina Bled je zagotovila sredstva za obnovo pomola v Veliki Zaki. 
Obnovilo ga je javno podjetje Infrastruktura Bled. Pomol je prilju-
bljena točka domačinov, dnevnih obiskovalcev ter gostov kampa. 
Po obnovi bo še dolgo služil namenu.

Glede na obisk med velikonočnimi in prvomajskimi 
prazniki ter napovedi hotelirjev za poletje bodo 
turistična središča na Zgornjem Gorenjskem letos 
dobro obiskana.

Poleti pričakujemo 
povečanje prometa

Obnovljen pomol v Veliki 
Zaki
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Festival Bled, ki že skoraj trideset let združuje ljubitelje raznovrstne 
glasbe, od klasične pa vse do sodobne, se tudi letos vrača na Bled. 
Obiskovalce bo navduševal pester glasbeni program, ki bo potekal od 1. 
do 19. julija. Mednarodni festival tudi tokrat oblikuje umetniški vodja in 
ustanovitelj Jernej Brence, potekal pa bo pod okriljem Zavoda za kulturo 
Bled na več lokacijah.

Program 27. Festivala Bled

To pa seveda pomeni tudi večji pritisk prometa na infrastrukturo 
najbolj obremenjenih občin. Na zadnjem koordinacijskem sreča-
nju so župani Zgornje Gorenjske poudarili nekaj najbolj obreme-
njenih točk. Dodatne izzive predstavljajo tudi infrastrukturni pro-
jekti, kot so gradnja druge cevi predora Karavanke in dela v občini 
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sarsko povezavo, obe destinaciji pa se srečujeta tudi z izjemno po-
večanim mirujočim prometom tako na Pokljuki kot v dolini. Župa-
ni so podprli idejo o velikem parkirišču v Lescah, od koder bi desti-
nacije Zgornje Gorenjske povezoval javni promet.
Kranjska Gora se srečuje s težavami zaradi karavanškega predo-
ra in ceste čez Vršič, promet v Vrata je velik izziv za ministrstvo za 
okolje in prostor. V Gorjah po besedah župana Petra Torkarja zelo 
intenzivno poteka rekonstrukcija državne ceste Bled–Gorje–Koč-
na–Jesenice, zaključena naj bi bila do konca junija. V občini Žirov-
nica je velika skrb pot čez Breg prek Piškovce. Dopolnjena signali-
zacija bo pojasnila, da je promet dovoljen samo za občane Bleda 
in Žirovnice. Pripravljajo se na omejitev prometa proti Valvazor-
ju in Zelenici. Urejajo parkirišča, ki pa ne bodo več brezplačna. Na 
Darsu so že zaznali povečanje prometa glede na leto 2019, prome-
tni koledar za letošnje leto zaznava velik problem predvsem v av-
gustu, ko se kolonam ne bo mogoče izogniti.
Župani so tako sprejeli sklepe, naj Dars večji poudarek nameni in-
formiranju uporabnikov cest, prav tako pa pričakujejo zagotovi-
lo, da na državnih cestah poleti na Gorenjskem ne bo večjih ob-
novitvenih del. Policijske postaje, medobčinski inšpektorati in re-
darstva ter lokalne skupnosti se zavezujejo, da bodo storile vse za 
večjo pretočnost prometa. Ob tem Skupnost Julijske Alpe, desti-
nacijske turistične organizacije, občine in TNP ter drugi deležniki 
pripravljajo skupen projekt spodbujanja uporabe javnega prome-
ta s tem, da bodo poleti dodali nove avtobusne povezave, stekla bo 
tudi skupna promocijska akcija.

Občina Bled je zagotovila sredstva za obnovo pomola v Veliki Zaki. 
Obnovilo ga je javno podjetje Infrastruktura Bled. Pomol je prilju-
bljena točka domačinov, dnevnih obiskovalcev ter gostov kampa. 
Po obnovi bo še dolgo služil namenu.

Glede na obisk med velikonočnimi in prvomajskimi 
prazniki ter napovedi hotelirjev za poletje bodo 
turistična središča na Zgornjem Gorenjskem letos 
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