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Pet mesecev pred največjim športnim dogod-
kom letošnjega leta v Sloveniji - Svetovnim pr-
venstvom v veslanju, bo Bled zaživel v novi
podobi. Prav tako pa se je točno 150 dni pred
začetkom tekmovanj začela prodaja vstopnic,
za občane Bleda pa bodo veljale posebne
ugodnosti.

V prihodnjih tednih bo na Bledu mogoče opa-
ziti zelene, bele in modre barve svetovnega pr-
venstva v veslanju, saj se bo prvenstvo predsta-
vilo z novo podobo. Kombinacija japonskega
znaka enso, ki ponazarja popolni zaveslaj, h ka-
teremu stremijo disciplinirani, osredotočeni in
predani veslači, in blejskega gradu ter otoka bo
prisotna na posebnih obeležjih v okolici Blej-

skega jezera. Obeležja o prihajajočem svetov-
nem prvenstvu bodo opominjala, da se bo med
28. avgustom in 4. septembrom na Bledu odvi-
jal pravi spektakel, ki si ga bodo vsi prebivalci
občine Bled lahko ogledali brezplačno. Drugi
veslaški navdušenci bodo vstopnice lahko ku-
pili od 1. aprila dalje preko spletne strani
www.bled2011.org ali na vseh prodajnih mestih
Eventim, vendar samo za finalne obračune, saj
bo ogled predtekmovanj brezplačen. V pred-
prodaji do 1. maja bo za stojišča potrebno od-
šteti 10 EUR na dan ali 30 EUR za vse štiri dni
finalnih obračunov oziroma 20 EUR na dan ali
65 EUR za štiri dni za sedeže na tribuni.

Organizacijski odbor SP v veslanju

Svetovno prvenstvo v novi podobi

Letošnji občinski nagrajenci in nagrajenke so priznanja prejeli na osrednji slovesnosti 10. aprila. / Foto: Cut Bled
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Pričujoča številka Blejskih novic je zaradi
izrednega sosledja praznikov izšla teden dni
prej kot ponavadi. Tudi tokrat pišem uvodnik
tik pred zdajci, v ponedeljek, pred torkovo
občinsko sejo, o katere izidu zato še ne morem
poročati. Iz zapisnikov razprav na odborih sle-
di, da kakega večjega nestrinjanja pri osemnaj-
stih točkah dnevnega reda ne bi smelo biti,
čeprav v teh jasnih, zvezdnih pomladnih nočeh
”po nebu ščip plava” ... Vem, da je na vsako
stvar treba pogledati vsaj z dveh strani, a mis-
lim, da se nas večina strinja, da krapom, ki v
jezero tako ali tako ne sodijo, res ni treba še
dodatno, s pomočjo čolničkov na daljinsko up-
ravljanje, metati hranila v že tako ali tako pre-
obremenjeno jezero. Tudi šotoriti ob obali ne
bo dovoljeno, pa še marsikaj, o čemer boste
seveda pravočasno obveščeni.

V nedeljo, 10. aprila, smo na proslavi kot
vsako leto počastili občinske nagrajence. Med
podelitvami so nam baritonist Ivan Arenšek,
citrar Tomaž Plahutnik in harmonikar Niko
Kraigher s poduhovljenimi izvedbami skoraj
pozabljenih slovenskih ljudskih pesmi segli do
srca. Dr. Ernestu Petriču smo podelili
zasluženo častno občanstvo, med drugimi do-
bitniki priznanj, o katerih ste lahko prebrali v
prejšnji številki, pa bi izpostavil Andreja Kli-
narja. Za zlato plaketo je zvedel še za življen-
ja, dočakal pa je na veliko žalost vseh, ki so ga
imeli radi in cenili, ni več. Spomin nanj smo
počastili z enominutnim molkom. Zlato plake-
to Občine Bled je prejel tudi Grand hotel
Toplice, ki praznuje letos osemdeset let sedan-
je podobe, nastale po zamisli lastnice Jule
Vovk Molnarjeve. Predolgo smo molčali o
njeni neverjetni podjetnosti in hkrati srčnosti
ter pogumu, s katerim je med nacistično oku-
pacijo rešila marsikatero življenje. Naj vas kar

tu opozorim na oddajo ”Hitlerjeva biblija”, ki
jo bo naša televizija predvajala na prvem pro-
gramu 10. maja ob 21. uri. Lahko smo ponosni
na vse, kar so si naši ljudje upali in koliko gor-
ja so s tem prihranili ... Na težke čase druge
svetovne vojne se moramo spomniti 27. aprila,
na dan. 30. aprila bo na Slamnikih nad Bohinj-
sko Belo velika slovesnost ob 70. obletnici 
sestanka najnaprednejših mož iz naše bližnje
okolice, ki so že teden dni pred ustanovitvijo
Osvobodilne fronte pozvali k oboroženemu
odporu. Letos, ko obhajamo prvih dvajset let
samostojne Slovenije, se mi je zdelo umestno,
da se spomnimo predvsem tistih, z Bledom
povezanih posameznikov, ki so v tujini
naredili, kar se je dalo za priznanje naše mlade
države. Med njimi izstopata slovensko-ni-
zozemska zakonca Joži in dr. Gerard Drese s
Koritnega ter Breda Strojin Wilkinson s svojim

angleškim možem Johnom, s katerim imata
počitniško hišo na Rečici. 

S pomladjo se tudi slovenski državni pro-
tokol znova zave, da pri uglednih tujih gostih
še najbolj vžge, če jim pokažejo Bled. S števil-
nim spremstvom nas je obiskal Li Changchun,
peti po rangu Ljudske republike Kitajske, po
številu prebivalcev od nas vsaj šeststokrat več-
je države. V dobrih dveh urah je napravil vsaj
tisoč posnetkov, ob slovesu pa dejal, da sem
najsrečnejši župan na svetu ... Avstrijski zvezni
predsednik je na Bled na kosilo v hotel Triglav
napotil vsaj svojo ženo, v začetku maja bomo
lahko pozdravili norveški kraljevi par. Na ve-
likonočni ponedeljek nas bo razveselil med-
narodni predsednik Lions Clubov, na vsem
svetu najštevilnejše dobrodelne organizacije s
kar 1,35 milijona članov. Na obisk pride še pet-
deset čeških županov in župan Clevelanda,
mesta, ki je po številu slovenskega prebivalst-
va dolgo konkuriralo Ljubljani. V sklopu naše-
ga čezmejnega sodelovanja vas v nedeljo, 14.
maja, vse prisrčno vabim v pobrateno
Vrbo/Velden na Koroškem, kjer bo naše
letošnje tradicionalno srečanje skupaj s furlan-
skimi prijatelji iz Humina/Gemone. 22. maja
dopoldne bo na Blejskem gradu ob tisočletnici
prve omembe nastopila že čez dvesto let stara
mestna godba iz Brixna, dan poprej pa se boste
po jezeru lahko zapeljali tudi s pravimi
beneškimi gondolami.

Za velikonočni konec tedna bo na jezeru že
52. mednarodna prvomajska regata, prva
letošnja veslaška preizkušnja pred svetovnim
prvenstvom. Tudi, če ne hodite v cerkev, se
lahko na velikonočno nedeljo ob šestih zjutraj
pridružite procesiji in si tako še bolj zaslužite
obilni zajtrk. Teden potem, ob 1. maju,
prazniku dela, pa želim, da bi dobili delo vsi,
ki ga iščejo, tistim, ki ga pa že ali bolje rečeno
še imajo, pa za njihovo delo pošteno plačilo. 

Vaš župan Janez Fajfar

Dragi bralci, drage bralke!
Tokratno številko Blejskih novic zaznamujejo praznovanje tisočletnice gradu, priprave na

veslaško svetovno prvenstvo in spomin na praznovanje občinskega praznika. Veliko prosto-
ra smo tokrat namenili tudi mladim in njihovemu ustvarjanju, saj prihaja njihov mesec maj.
Na otroškem parlamentu so opozorili, da imajo v medijih premalo prostora - no, za Blejske
novice to vsekakor ne drži, zato jih seveda spodbujamo, da jih tudi oni kdaj vzamejo v roke
in pogledajo, kaj vse se na Bledu dogaja. Posebej vas opozarjamo tudi na članek ribičev, ki
opozarjajo, da niso edini in glavni krivci za onesnaževanje jezera, s prstom pa kažejo tudi
na promet. 

Turistična sezona je pred vrati, kar boste opazili tudi pri turističnih straneh, saj je prire-
ditev in dogodkov vse več. Veliko prostora namenjamo tudi športu, saj zimski športi konču-
jejo sezono, tako da smo potegnili črto pod marsikateri zimski uspeh in razkrili nove načrte
- tudi najboljše blejske smučarske tekačice vseh časov Katje Višnar.

Prijetno in lepo pomlad vam želim in ne pozabite, prihodnja številka Blejskih novic izide
27. maja, prispevke pa sprejemamo do 19. maja.

Romana Purkart, odgovorna urednica
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Nove letne dovolilnice 
Prodaja letnih dovolilnic za parkiranje za leto 2010/2011 se je začela

20. aprila, tako kot vsako leto na TD Bled. Pogoji za izdajo dovolilnic so
isti kot prejšnje leto. Letne dovolilnice so označene z evidenčnimi in za-
porednimi številkami, ki bodo podlaga za kontrolo izdane dovolilnice in
registrske oznake vozila, ki bo vpisana v evidenčni knjigi. Če se števil-
ka dovolilnice in registrska oznaka vozila ne bosta ujemali, bo uporab-
nik vozila kaznovan z globo, kot da dovolilnice ne bi imel. Če boste vo-
zilo parkirali za daljše časovno obdobje, vas prosimo, da ga parkirate na
makadamskem parkirišču pri TVD Partizan na Bledu. Če uporabniki
tega priporočila ne bodo upoštevali, bomo prisiljeni v času turistične se-
zone zjutraj zapirati parkirišča pri športni dvorani in pod Krimom, vse z
namenom, da zagotovimo čim več parkirnih mest za dnevne obiskoval-
ce. Če je vozilo z občinsko dovolilnico parkirano v ”modri coni”, mora
biti vozilo ravno tako označeno s časom prihoda in po preteku dovolje-
nega časa mora lastnik oziroma uporabnik vozilo odpeljati.

V Zaki Občina Bled nima več svojih parkirišč, edino makadamsko
parkirišče je v lasti družbe Sava hoteli Bled, zato tam dovolilnica ne
velja. Cena dovolilnice za občane Občine Bled je 25 evrov, za druge
uporabnike 70 evrov. Letna dovolilnica za avtobuse znaša 85 evrov.

Boris Sodja, Občina Bled

Nova zdravnica in test hoje
V Zdravstvenem domu Bled smo zaposlili novo zdravnico, Urško

Vogelnik, dr. med., specialistko družinske medicine. Vabimo vse paci-
ente, ki še nimajo izbranega zdravnika, da se oglasijo pri medicinski
sestri med delovnim časom ambulante - v prostorih dežurne ambulan-
te (ponedeljek, torek in petek dopoldan, sreda popoldan). 

Vsako leto 10. maja zaznamujemo svetovni dan gibanja. Znanstvene
raziskave kažejo, da lahko pol ure zmernega gibanja na dan pomemb-
no izboljša naše zdravje in nas ohranja aktivne in samostojne tudi v po-
znejših letih. Če vas zanima, kakšna je vaša telesna zmogljivost, se
nam pridružite na testu hoje na 2 km. Test bomo izvedli v soboto, 7.
maja, ob 9. uri na že znani poti pod gradom. Start in cilj bosta nad vho-
dom v Grajsko kopališče. Vabljeni vsi, ki ste se testa že udeležili, da
boste primerjali rezultate in ugotovili, kako dobro ste napredovali v
skrbi za svoje zdravje, in tudi tisti, ki na testu niste bili še nikoli. 

Zdravstveni dom Bled bo tudi letos sodeloval na prireditvi ob svetov-
nem dnevu hipertenzije, ki bo potekala 7. maja na promenadi nad 
grajskim kopališčem od 9. do 13. ure. 

Naslov letošnje prireditve je ”Preverite krvni tlak in dosezite ciljne
vrednosti”. Namen svetovnega dne hipertenzije je širiti znanje o krv-
nem tlaku in javnost seznaniti s pomenom rednega merjenja in z ne-
varnostmi, ki so povezane z visokim krvnim tlakom. 

Jadranka Torkar, ZD Bled

Požar na stanovanjski hiši
V soboto, 26. marca, v dopoldanskem času je prišlo do požara na sta-

novanjski hiši na Selu pri Bledu. Vzrok požara je bila iztrošenost izola-
cije vodnikov (električna napeljava). Zaradi požara, ki so ga pogasili ga-
silci GB Bled, PGD Selo, Ribno in Rečica, je na objektu nastala materi-
alna škoda, ki znaša 80 tisoč evrov, saj je pogorelo celotno prvo nad-
stropje hiše in del ostrešja. Tako je lastnica hiše Damjana Mulej skupaj
z 11-letno hčerko, 21-letnim sinom (ki se je v požaru tudi telesno poško-
doval) ter zunajzakonskim partnerjem ostala brez bivališča. 

Še isti dan so pomoč ponudili tako Občina Bled, KS Ribno, sosedje
in Območno združenje rdečega križa Radovljica. Pri tem so člani dru-
žine dobili najnujnejša oblačila, prav tako so bili nameščeni v Svetino-
vi hiši na Mlinem. Seveda pa bo potrebno še veliko postoriti za obno-
vitev bivališča, zato je pri Območnem združenju Rdečega križa Ra-
dovljica odprt račun za pomoč družini in sicer št. računa je 07000-
0000-487321, sklic 290/12, požar Damjana Mulej. Vsem, ki boste po
svojih močeh pomagali, že v naprej HVALA.

Dušan Žnidaršič, predsednik KS Ribno

Načrt upravljanja v TNP
Znano je, da je bil pred kratkim dokončno sprejet Zakon o Triglavskem

narodnem parku, zdaj pa je na vrsti sprejem načrta upravljanja, ki bo do-
ločil razvojne usmeritve ter način izvajanja varstva, rabe in upravljanja v
TNP. V ta pomemben dokument bodo vgrajeni tudi želje in predlogi ci-
vilne družbe, zato bodo v TNP organizirali posebne forume, prvi je že
bil aprila v Tolminu. Direktor Triglavskega narodnega parka Martin Šo-
lar je na novinarski konferenci povedal, da se zaveda, da se bodo na fo-
rumih, ki bodo v različnih krajih in občinah, ki se povezani s Triglav-
skim narodnim parkom, srečali s številnimi interesi in željami.  R. P.

Aktualno

Na območju občine Bled delujejo tri krajev-
ne organizacije (Bohinjska Bela, Bled in Za-
sip), v katerih deluje 71 prostovoljk in prosto-
voljcev. Teritorialno je s krajevnimi organizaci-
jami občina Bled dobro pokrita. Lani so 170
prejemnikom razdelili 189 prehrambenih pake-
tov s pralnim praškom, 1756 kg hrane iz zalog
EU - gre za sladkor, moko, riž in testenine, ter
1288 litrov mleka iz zalog EU. Prostovoljci so
prevzeli prehrambene pakete s pralnim pra-
škom v Centralnem skladišču v Radovljici, hra-
no iz zalog EU pa pri naši podpredsednici na
Črnivcu. Vso hrano so razvozili na domove po-
moči potrebnih. Obleko, obutev in posteljnino
prejemniki prevzemajo neposredno v našem
centralnem skladišču v Radovljici, ki je redno
odprto vsako sredo popoldne in četrtek dopol-
dne. Zalog v centralnem skladišču je vedno do-
volj. Tudi zalogo prehranskih paketov redno
obnavljamo. Za delo v skladišču skrbijo prosto-
voljke krajevne organizacije RK Radovljica.
Prostovoljci so lani pomagali pri izvedbi sreča-
nja starejših občanov pred novim letom, ki ga
organizira Občina Bled. Organizirali so pet sre-
čanj za starejše občane Bleda (tudi v Domu J.

Benedika). Ob praznovanju življenjskih jubile-
jev so obiskali 147 starejših, ob 8. marcu, pred
novim letom so obiskali 479 starejših, invalid-
nih oseb in pri njih skupno opravili 1.448 obis-
kov na domu. Z izvajanjem pomoči na domu
trinajst prostovoljk pomaga štiriindvajsetim
osebam (obiski se izvajajo po potrebi). Na
brezplačno tedensko letovanje v Mladinsko
zdravilišče in letovišče Debeli Rtič smo avgu-
sta poslali osem otrok. Pri nakupu šolskih po-
trebščin ob začetku šolskega leta smo pomaga-
li šestim otrokom. V OŠ Bled je reševalec Gre-
gor Robič učence petih razredov poučil o naj-
nujnejših ukrepih prve pomoči. Za učence de-
vetih razredov je bilo izvedeno predavanje o kr-
vodajalstvu. Po predavanju so si učenci ogleda-
li potek krvodajalske akcije v ZD Bled.

Na OŠ Bled in Bohinjska Bela deluje pod-
mladek RK. Otroci so v okviru krožka RK iz-
delovali novoletne voščilnice, sodelovali pri
obiskih starejših na domu ter z nastopi na sre-
čanjih starejših.

Prostovoljke KORK Bled so redno sodelova-
le pri izvedbi krvodajalskih akcij na Bledu. V
letu 2010 so krvodajalske akcije potekale šest

dni. Kri - to še vedno nenadomestljivo tekoči-
no - je darovalo 1.724 krvodajalcev in krvoda-
jalk. Prostovoljke so dvakrat sodelovale tudi
pri izvedbi Testa hitre hoje okoli Blejskega je-
zera. Redne meritve sladkorja, holesterola in
krvnega tlaka so potekale na štirih postajah na
Bledu: krvni sladkor je bil izmerjen 801-krat,
holesterol 669-krat in krvni tlak 801-krat. Lani
je krajevna organizacija RK Bled praznovala
65 let neprekinjenega delovanja. Ob tej prilož-
nosti so prostovoljke pripravile v prostorih
TNP prijetno praznovanje s kulturno priredit-
vijo. Prostovoljci krajevnih organizacij Bled,
Bohinjska Bela in Zasip so v letu 2010 opravi-
li 6.925 ur prostovoljnega dela. Za vsemi šte-
vilkami, ki smo jih navedli v letnem poročilu,
stojijo ljudje. To so ljudje, ki so pripravljeni
svoj čas nameniti prostovoljnemu humanitar-
nemu delu. So ljudje - prostovoljci in prosto-
voljke, ki tudi znajo prisluhniti težavam in sti-
skam tam in takrat, ko je to resnično potrebno,
in prav to prostovoljno delo bogati in dviga
kvaliteto našega sobivanja v občini Bled.

Anica Svetina, 
predsednica OZRK Radovljica

Delo Rdečega križa v občini Bled
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Blejski grad je po pisnih virih najstarejši grad
na Slovenskem, z darovnico je prvič omenjen
leta 1011 kot Castellum Veldes. Na mogočni
strmi skali, ki se dviga 130 m nad ledeniškim
Blejskim jezerom, stoji simbol Bleda in Slove-
nije - Blejski grad. Podoba gradu nad jezerom
z romantičnim otočkom in cerkvijo je tista
blejska značilnost, ki je skozi stoletja postala
prepoznavna doma in v svetu. Z razglednih te-
ras gradu je izreden razgled na jezero z oto-
kom, po deželi z Lescami in Radovljico na dla-
ni ter po goratem svetu Karavank in Julijskih
Alp. 

Blejski grad pa je tudi kulturni spomenik na-
cionalnega pomena, kar pomeni, da je ena iz-
med najbolj zaščitenih stavb v Sloveniji. Grad
je v lasti Republike Slovenije, z njim pa uprav-
lja Zavod za kulturo Bled. Ob letošnjem viso-
kem jubileju smo se pogovarjali z direktorjem
Zavoda, ki skrbi tudi za Festivalno dvorano,
Matjažem Završnikom.

Kaj vse se bo dogajalo ob tisočletnici?
”Ob tisočletnici gradu pripravljamo enajst

prireditev, ki se bodo zvrstile skozi vse leto.

Blejski grad - tisočletni spomenik

Slovesnosti ob 1000-letnici prve omembe Blejskega gradu
5. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu
10 let MPZ Triglav Lesce Bled z zborom iz Walesa (FD Bled)
Grajska poroka
Srednjeveške in baročne upodobitve ob torkih in četrtkih
Festival Bled (Festivalna dvorana, Bled)
Okarina etno festival Bled, 1. del (Zdraviliški park / FD Bled)
Okarina etno festival Bled, 2. del (Športna dvorana Bled)
Posaditev cepiča najstarejše trte z Lenta na Blejskem gradu
Predstavitev monografije Blejski grad 1000 let
Zaključek praznovanj s prednovoletnim koncertom (FD Bled)    
 

20. - 22. maj
4. - 5. junij
6. junij
17. - 19. junij
21. junij - 1. september
30. junij - 20. julij
5. - 7. avgust
1. - 4. september
11. oktober
11. november
2. teden decembra 
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since 1906Vabimo vas na masaže, v bazen in savne

8. 5. in 22. 5. 2011 - Otroška kuharska delavnica

5

Začnejo se v drugi polovici maja, ko bomo slo-
vesno odprli obnovljeno sprehajalno pot, ki iz-
nad Grajskega kopališča vodi do parkirišča
pod gradom. Obnova te poti je bil kar zahteven
zalogaj, saj je brežina strma, obnovili smo
stopnice, namestili zaščitne ograje, skratka,
pot je takšna, kot mora biti. Celotna investicija
je bila vredna kar dvesto tisoč evrov.” 

Mesec maj bo za grad poseben tudi zaradi
osrednjega dogodka. Kaj bo to?

”Res je, maj prinaša tudi slavnostni konec
tedna, od 20. do 22. maja bo na gradu pestro.
To bo osrednja slovesnost ob tisočletnici, zdru-
žena z obilico prireditev, tudi slavnostnim kon-
certom godbe iz pobratenega Brixna. 21. maja
bo točno ob 22.11 veličasten ognjemet. V tem
času bodo na obisku tudi beneški gondoljerji,
ta dogodek pripravljamo v sodelovanju s turi-
stičnim društvom. Vsemu temu dogajanju
bodo že junija sledili tradicionalni srednjeve-
ški dnevi in tako naprej vse do konca leta. Sa-
diko tisočletne trte bomo na gradu posadili je-
seni.”

Obnova gradu se je začela, se bo tudi na-
daljevala?

”Ja, vendar ne čisto v načrtovanem obsegu.
Vsekakor bomo grad prenovili tudi v vsebin-
skem pogledu, dobil bo nove vsebine. Načrtu-
jemo obnovo celotne razsvetljave na poti na
grad, v samih prostorih pa načrtujemo nekaj
sprememb in nova dogajanja; Narodni muzej
bo postavil stalno razstavo o Primožu Trubarju,
saj je Trubar na gradu v času svoje poti v Nem-
čijo tudi prespal. Odprli bomo novo grajsko
mini kovačnico, razširili bomo vinsko klet, ti-

skarno pa prestavili v bivši bife Tlačan, kjer bo
več prostora tudi za obiskovalce, da bodo v več-
jem številu lahko spremljali tiskanje dokumen-
tov na stari Guttenbergovi tiskarni. Novosti se
obetajo tudi v grajskem stolpu, kjer bo prostor
za novo galerijo, ki bo najprej gostila razstavo o
Blažu Kumerdeju, potem pa bo na voljo za raz-
lične razstave različnih umetnikov.”

Grad postaja vse bolj tudi kulturno središ-
če Bleda in ne samo turistični objekt. Se
strinjate?

”Res je. Vsekakor se trudimo, da grad ne bi
ponujal samo nekega enkratnega pogleda na
Bled z okolico in praktično na celo Gorenjsko
in da obisk na gradu ne bi bil zreduciran samo
na prihod, pogled in odhod, pač pa da bi se
ljudje na gradu zadrževali dlje časa. Tudi raz-
stava v muzeju izključno govori o o Bledu in
blejski zgodovini, njene zgodbe pa se kažejo
tudi drugje po gradu; muzej govori na primer o
bogati zgodovini železarstva in kopanja rude v
tem koncu, mi pa bomo postavili kovačnico ...”

Kako pa je z obnovo?
”Viteška dvorana je že delno obnovljena, ob-

nova se bo nadaljevala. Dejstvo je, da vsak
kvadratni meter gradu želimo obogatiti s kakš-
no vsebino, zgodbo, ...”

Dvigalo?
”Žal, kot kaže, dvigala še nekaj časa ne bo.

Pred kratkim smo bili na sestanku na Ministr-
stvu za kulturo, kjer pa so nam povedali, da so
trenutno vse njihove misli (in denar) usmerjeni
v Evropsko prestolnico kulture ... Vsekakor pa
načrti za dvigalo ostajajo.”

Romana Purkart

Vabilo!
Krajevna organizacija Zveze borcev za vred-

note NOB Bohinjska Bela, Krajevna skupnost
Bohinjska Bela in Združenje ZB za vrednote
NOB Radovljica organizira 30. aprila ob 11.
uri na Slamnikih ob 70-letnici upora proti
okupatorju spominsko slovesnost.

Združenje ZB Radovljica

Začenja se nova sezona 
v malem golfu

S prihodom pomladi je delno prenovljeni
Mini golf Bled znova odprl svoja vrata. Eno
najlepše urejenih igrišč v Sloveniji ne ponu-
ja samo sprostitve občasnim igralcem, pač pa
je tudi središče pravih športnih tekmovanj,
saj na Bledu domuje tudi Slovenska zveza za
mali golf. 

Tako bo na sporedu jubilejni 15. pokal
Slovenije v klasičnem malem golfu, lju-
biteljska in prvenstvena zvezna liga, ki do
oktobra zajema nekaj zanimivih turnirjev. 

Branilci lanskih pokalnih naslovov so:
Mateja Pavšič iz Ljubljane pri ženskah, Ingrid
Pinter iz Celovca pri tujkah, Darjan Pavšič iz
Ljubljane pri mladincih, Edo Zaimovič z Boh.
Bele pri seniorjih, Martin Geier iz Celovca pri
tujcih, Sergej Učakar z Bleda v moški in ab-
solutni kategoriji ter ekipa Batišt (Jani Jen-
sterle, Mitja Reinhart in Edo Zaimovič), ki je
osvojila ekipno državno prvenstvo.

Sergej Učakar

V spomin Augusti Kelsen
Avstrijski veleposlanik dr. Erwin Kubesch in blejski župan sta

na grob Auguste Kelsen, l. 1950 na Bledu preminule matere Han-
sa Kelsna, tvorca ustave prve avstrijske republike in utemeljitelja
ustavnega sodišča, položila venec avstrijskega zveznega predsed-
nika pred njegovim jutrišnjem uradnem obisku v Sloveniji.

Augusta Kelsen se je kot Judinja l. 1938, ko je Hitler zasedel
Avstrijo, skupaj s hčerjo zatekla na Bled, kjer ji je prijateljica ho-
telirka Jula Vovk Molnarjeva našla zatočišče. Po nemški zasedbi
naših krajev, pa je pogumna hotelirka gestapovcem iz pisarne v
njenem hotelu Toplice, izmaknila tudi dokumentacijo o obeh Du-
najčankah in ju tako rešila skoraj gotove smrti.

Občina Bled
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Resnica o Blejskem jezeru
V zadnjem času je medijsko zelo izpostav-

ljena problematika krmljenja krapov na Blej-
skem jezeru, kar naj bi imelo za posledico,
da smo ribiči glavni onesnaževalci jezera.
Obtožbe letijo ena za drugo, medijsko so iz-
postavljeni vsi ribiči, čeprav jih večina s tem
nima nič skupnega. V javnosti se skušajo
doseči točno določeni nameni s pomočjo
medijev in ne z dokazi oz. argumenti, kot bi
bilo to v pravni državi za pričakovat. Tisto,
kar se bolje sliši, čeprav je daleč od resnice,
je bolj zanimivo, zato se mora še toliko bolj
obešat na ”veliki zvon”. Vsak nasprotni ar-
gument se presliši in občutek imam, da tava-
mo v temi, da nas tisti, ki bi nam morali pri-
sluhniti, enostavno ne jemljejo resno in da
vidijo samo svojo plat resnice. Žal, v veliko
primerih sami pripomoremo k takemu sta-
nju, včasih po pomoti, največkrat pa namer-
no. Namerno, zakaj? Zato, ker smo nestrpni
drug do drugega, ker v tej družbi ni kančka
tolerance do prijatelja, znanca, kolega, ker se
očitno samo na ta način da nekaj doseči. Do-
gajanje v političnem ozadju nam je dostikrat
vzor, žal v negativnem smislu. Ampak dej-
stvo je nekaj, stvari ne pripomorejo k pozi-
tivnemu delovanju in promociji ribiških dru-
žin, ki delujejo v javnem interesu, ampak jo
prikazujejo s temne plati, negativne. Načrt-
no uničevanje zaradi različnih lobijev, inte-
resov in še bi lahko našteval. Danes je mod-
ro delovati po načelu: ”Če ne bo tako, kot
bom jaz želel, potem bom tej družini škodo-
val, kolikor bom le lahko!” Primitivno, mar
ne, predvsem pa žalostno po vrhu. Prepričan
sem, da je velika večina orientirana ravno
nasprotno, toda to se velikokrat ne sliši, peš-
čico posameznikov pa z načrtnim delova-
njem slišijo vsi. 

No, in sedaj pojdimo na tisto glavno temo
”Blejsko jezero”. Dobesedno vsi pomemb-
nejši slovenski časopisi so v zadnjih šestih
mesecih pisali o problematiki krmljenja kra-
pov. Začelo se je še v spomladanskih mese-
cih, ko je oseba pod določenim imenom in
priimkom poslala elektronsko sporočilo na
vse pomembne lokalne in državne instituci-
je, da bo v naslednjih šestih mesecih trosila
krmo po Blejskem jezeru, večinoma iz čolna
v skupni količini od 10 do 15 ton. Ta oseba v
realnosti ne obstaja, saj je bil njen namen le
provokacija in opazovanje točno pričakova-
nega odziva in tega nikoli ni dejansko izve-
dla. Ampak namen je bil dosežen. Skrbno
načrtovana akcija z namenom izpostaviti do-
ločeno skupino ribičev je prišla pod drobno-
gled pristojnih in to na temo ”ekologija”, kar
je še toliko bolj plodno. Na Bledu je bil že
nekaj let velik problem postavljanje raznih
šotorov, bivakov, ležalnikov, ter pripomoč-
kov za pripravljanje hrane ob jezeru, kar so
prakticirali predvsem kraparji. Tega ne odo-
brava lokalna skupnost in prav je tako. Gle-
de na to, da gre za območje, ki meji na Tri-
glavski narodni park, da so ob samem jezeru
mesta, ki so z odlokom označena kot park, se

tega ne sme izvajati. Tudi dnevni sprehodi
tako domačinov kot turistov so dali slutiti,
da se ob jezeru ravno ne da taboriti in da je
odziv na to negativen. Vse to je dvigalo tem-
peraturo in lokalna skupnost je čedalje bolj s
prstom kazala na ribiče in posledično na Ri-
biško družino Bled. Čeprav so bile v ribo-
lovnih dovolilnicah omenjene prepovedi jas-
no zapisane, kaj dosti reda ob jezeru ni pri-
neslo. In potem je prišla še ta tema ”krmlje-
nje” kot pika na ”i” in zadeva je počila. Pa
ne bi počila kar tako, sama od sebe, če ne bi
prav ribiči te zadeve potencirali. In zakaj?
Ker je nekaj ”kraparjev” s svojo aroganco in
nastopaštvom želelo uveljaviti določene svo-
je zahteve po ribolovnem mestu, po nedotak-
ljivosti območja ribolova v koridorju (tja ni
smel zaiti drug ribič, kopalec, čolnar, ipd.),
ker mu plaši krape. Razni besedni konflikti
niso bili nobena redkost. Vsaj kanček kultu-
re in tolerance na jezeru, ki ga lahko vsi upo-
rabljamo, bi bil dobrodošel.

In sedaj smo, kjer smo. Obtožuje se vse
povprek z nekimi izmišljenimi podatki o ko-
ličini krme, ki jo ribiči zmečejo v jezero, ter
posledično, kaj se zaradi opisane krme doga-
ja. Tu pa je treba biti odkrit in pošten. Gospa
Špela Remec-Rekar iz Agencije za okolje in
prostor je kot osnovo pri izračunu količine
vnesene krme v jezero vzela podatek, da na
leto na Blejskem jezeru lovi 4500 kraparjev.
To je tudi opisala na spletni strani ARSO v
svojem poročilu (če 30 kraparjev na dan lovi
150 dni v letu). Njen izračun je sledil 4500
dni x 5 kg hrane in dobimo rezultat 22500 kg
hrane. Izračun bi bil lahko vsaj približno to-
čen, če bi se gospa prej posvetovala z Ribi-
ško družino Bled in jo zaprosila za podatke o
ribolovnih dneh, ki jih je v vsakem trenutku
možno preveriti. Pa nas ni, ker to ni bilo v
njenem interesu, pač pa je nepreverjen poda-
tek objavila. Pri preverjanju ribolovnih dni
na podlagi evidenc RD Bled iz leta 2009 je
bilo ugotovljeno, da je bilo ribolovnih dni
873, kar pomeni 5-krat manj, v letu 2010 pa
1322, torej 3,4-krat manj. Če po tej isti meto-
dologiji, kot jo je uporabila gospa Špela Re-
mec-Rekar, njen dobljen rezultat delimo s 5
oz. 3,4, dobimo v prvem primeru rezultat
približno 4,5 tone, v drugem 6,6 tone hrane
za krape. Izpostavljena je bila predvsem hra-
na ”boili”, v kateri je tudi nekaj fosforja.
Toda tudi slednjih dveh vrednosti (4,5 t in
6,6 t) ne moremo upoštevati zgolj kot odme-
tavanje ”boilijev”, saj je njihova vrednost
predraga in se vsaj v 50 odstotkih meša s ko-
ruzo in drugimi sestavinami rastlinskega iz-
vora. Izračun gospe Špele Remec-Rekar je
ob njenih upoštevanih 22500 kg odvržene
hrane prinesel vrednost 366 kg fosforja od
skupnih 935 kg fosforja, kolikor naj bi bila
celotna obremenitev Blejskega jezera v enem
letu. Ta podatek dejansko pomeni, da smo
največji onesnaževalec Blejskega jezera,
pred drugouvrščenim potokom Mišca, ki pri-
speva 288 kg fosforja. Nisem strokovnjak na

tem področju, zato ne bom komentiral metod
izračuna, po katerih je gospa prišla do te
vrednosti, ampak če vzamem zdravo kmečko
logiko in teh 366 kg fosforja delim s 5 ali pa
3,4, pridem do vrednosti za leto 2009 - 73 kg
fosforja in za leto 2010 - 107 kg fosforja. To
vrednost bi z lahkoto delil še z 2 (ker je krma
sestavljena iz največ 50 odstotkov ”boilijev”,
vse ostalo je rastlinskega izvora), pa jih na-
menoma nisem, da ne bi kdo rekel, da zava-
jam. Prav tako se nisem ubadal z vsebnostjo
fosforja v ”boilijih”, ki je po izračunih gospe
Špele Remec-Rekar 1-2-odstotna. (pri izra-
čunu je bila upoštevana 1,5-odstotna). In se-
daj pridemo do ugotovitev, da kar naenkrat
nismo več na prvem mestu, ampak med za-
dnjimi. Da, res je, ampak to se ne sliši dobro.
Potrebno je zaščititi dejanske vire onesnaže-
vanja in krivdo zvaliti na ribiče, ker je to za
okolje bolj sprejemljivo. Toliko je bilo že go-
vora o virih onesnaževanja, ampak dejansko
bo treba najprej odpraviti vse hibe okrog ka-
nalizacije v okolici Bleda. Še to, po ugotovit-
vah gospe Špele Remec-Rekar blejska natega
in jezernica preneseta obremenitev 360 kg
fosforja na leto.

Za mnenje o vplivu krmljenja na stanje voda
smo povprašali tudi ribogojca, ki vzreja krape
v svojem ribniku, ki je po površini trikrat
manjše od Blejskega jezera. Slednji je ugoto-
vil, da, kljub temu, da na leto odvrže v vodo
okoli 200 ton krmil, jezero še ni zacvetelo.
Nasprotno pa opaža na drugem ribniku, s 
katerim prav tako razpolaga in kjer je redni
problem neurejena kanalizacija in odtekanje
fekalne vode v ribnik, vsakoletno močno cve-
tenje. Dejstvo je, da je po Evropi še kar nekaj
podobnih jezer, kot je Blejsko, kjer se hrani
krape s precej večjimi količinami, pa jezero
ne cveti.

Stvari so dejansko presegle vse meje zdrave-
ga razuma. Odzivi drugih biologov, ki smo jih
mimogrede v tej zgodbi vprašali za njihovo
mnenje, so povsem drugačni. Nekateri so tiho
in se javno nočejo izpostaviti, drugi se samo
smejijo. Imam občutek, da vse skupaj počasi
meji na znanstveno fantastiko.

Ne želim opravičevati početja nas, ribičev,
ker se strinjam v izjavah svojih kolegov, da se
ribiči med dejavniki onesnaževanja sploh ne bi
smeli pojaviti. Edino to je lahko merilo. Upam
in želim si, da bomo tudi to nekega dne dose-
gli. V članku sem želel stvar opisati čimbolj
nevtralno, ne da bi upošteval želje po načinu
objave bodisi iz ene ali druge strani. Moje 
ugotovitve temeljijo na večletnih opazovanjih
dogajanj ob Blejskem jezeru. Verjemite mi,
bodoči obstoj ribiških družin bo odvisen pred-
vsem od enakosti in prijateljstva med vsemi
njenimi člani. Držimo se tega načela in ne 
dajajmo možnosti tistim, ki komaj čakajo na
notranji razdor v neki skupnosti, da pridejo do
svojih skritih ciljev.

Samo Novak, 
predsednik Ribiške družine Bled
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Pestro dogajanje na Rečici
Na kulturni praznik, 8. februarja, so doma-

čini polno zasedli dvorano Gasilskega doma
na Rečici. Zasluga za ta kulturni dogodek gre
Nevenki Smolej in KS Rečica. Ob predvaja-
nju diapozitivov naše prelepe dežele in prijet-
nem glasu Poldeta Bibiča, ki nam je predsta-
vil Prešernove pesmi, je sledil kulturni pro-
gram. Meta Pazlar je pripravila mlade nado-
budne fante in dekleta, ki so deklamirali Pre-
šernove pesmi. Ob zvokih citer sta zapeli
Marija Pogorevec in Cirila Zupanc. Presene-
čenje večera pa je bil zagotovo globoki glas
Hervina Jakončiča, za katerega upamo, da
nas bo še kdaj razveselil. Za dan žena in ma-
terinski dan pa nas je KS Rečica presenetila
z Večerom muzikalov. Vida Mihelčič, Alen
Kofol in Tina Hribar so skupina glasbenikov,
ki vsak posebej, na različne načine in v 
različnih zvrsteh živijo svojo glasbeno pot.
Večer je izvirno povezoval Bojan Pogačnik.
KS rečica se je udeležila tudi čistilne akcije,
pred prazniki pa bodo mladi in tudi starejši
krasili pirhe in delali košarice ob pomoči Neven-
ke, Nede, Marise in Metke. Metka Žnidar

V Info središču TNP Triglavska roža na Bledu je od konca mar-
ca in v prvi polovici aprila potekal tečaj pletenja košar iz vrbove-
ga protja. To je bil že drugi od letošnjih Tečajev tradicionalnega
znanja TNP, s katerimi želimo obuditi stara znanja, ki so v izumi-
ranju, a so pomemben del naše (zaenkrat še) žive kulturne
dediščine in na svoj uporaben način pripomorejo tudi k varovanju
narave. Ste vedeli, da obrezana vrba na bregovih rek nudi zatočišče
velikemu skoviku? Ker je obrezana, lahko gnezdi v njenem duplu.
Stara dupla so zatočišče za nekatere hroščke, npr. puščavnika, ki 
le tam lahko zalega svoj zarod. Ker so različne tradicionalne 
dejavnosti, zaradi katerih je bila vrba vsako leto obrezana, v opuš-
čanju, se tudi ogroženost določenih živali veča. Znanje o uporabi

materialov iz narave, o sonaravnem gospodarjenju z njo, ki so ga
generacije prenašale iz roda v rod, torej ni koristno le za človeka
samega, pač pa ohranja ravnovesje v kultivirani krajini in njeno
biotsko raznovrstnost - ne da bi poudarjali, da dejavnosti, ki iz
takega znanja izvirajo, ne onesnažujejo okolja in na najbolj 
primaren način povezujejo človeka z okoljem, v katerem živi. Na
tečaju je nastalo kar nekaj lepih izdelkov, od prvih okornih
poizkusov, do končnih ličnih košar in koškov. Mentor tečaja je bil
Marjan Golmajer, Katež iz Radovljice, ki se je znanja pletarstva
naučil doma. Sam plete že 75 let, pri Katežu v Radovljici pa 
se nepretrgano plete že več kot 150 let. Tečaja se je udeležilo
dvanajst ukaželjnih udeležencev, razstavo njihovih izdelkov pa smo
odprli na aprilski Triglavski tržnici 16. aprila. Ta je bila predve-
likonočno obarvana: poleg košar so si obiskovalci lahko ogledali
tudi razstavo umetniško okrašenih pirhov (na ogled bo še do 2.
maja), ki jo je skupaj s še sedmimi razstavljavci - umetniki,
pripravila Meta Kenda z Bleda. Obiskovalci aprilske tržnice, 
predvsem družine in male Brihte, so si pod mentorstvom Franca
Žerovca in drugih domačinov, ki znajo napraviti lične cvetne 
butarice/begance, lahko naredili vsak svojo. Tržnica je kar pokala
od dogajanja.

Gostovanja Triglavske rože zunaj Bleda se nadaljujejo: poleg
razstave fotografij skladatelja, esejista in gornika Marijana Lipovš-
ka v Slovenskem planinskem muzeju (še do 4. maja), smo 22. apri-
la v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici odprli razstavo 
o Knafelčevi markaciji, originalni slovenski markaciji - rdečem
krogu z belo piko, avtorja Franca Temelja. Na odprtju nam je o
markacijski dejavnosti in problematiki planinskih poti predaval
Tone Tomše, načelnik Komisije za planinske poti pri PZS. Infor-
macije o prihajajočih dogodkih v zelenem mesecu maju, kjer 
bo osrednja pozornost namenjena 30-letnici TNP, pa dobite na
spletni strani www.tnp.si ali v Info središču TNP Triglavska roža
na Bledu. Ana Marija Kunstelj, TNP

Pletenje košar in pestra pomlad v info središču 
Triglavska roža
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KOLEDAR PRIREDITEV
Datum Ura Kraj Naziv prireditve

Vsak petek, od 10. - 20. ure Zdraviliški park Sejem slovenske domače
soboto in nedeljo 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

23. - 24. aprila od 10. - 12.30 Velika Zaka, 52. Prvomajska veslaška regata:
od 15. - 18. ure Blejsko jezero predtekmovanja finala

Sobota, 23. aprila ob 8. uri Zborno mesto: spodnja Vodeni izleti Triglavskega narodnega
postaja Gendolc, Bovec parka: Turnosmučarski izlet: Kanin

od 9. - 15. ure Hotel Triglav Kulinarična delavnica za ljubitelje
kuhanja

od 20. ure Restavracija Panorama 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 

Nedelja, 24. aprila ob 6. uri Cerkev sv. Martina Velikonočna procesija
ob 11. uri Blejski grad Velika noč na Blejskem gradu:

Nastop folklorne skupine in nagradni
lov za skritimi pirhi 

ob 16. uri Trgovski center Bled Velikonočni koncert Godbe Gorje
ob 20. uri Cerkev sv. Martina Velikonočni koncert: 

Mešani pevski zbor Blejski odmev,
zborovodja: Marjeta Končar
orgle: Kristina Mikelj, solo sopran:
Vida Mihelčič, solo tenor: Alen Kofol,
klavir: Tina Hribar

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

Nedelja, 1. maja od 9. - 14. ure Jama pod Babjim zobom Tradicionalni prvomajski pohod v
Jamo pod Babjim zobom: organizirani
ogledi jame od 9.00 - 14.00

od 20. ure Restavracija Panorama Plesni večer z Mihom Kraljem in pevko

Sreda, 4. maja ob 19. uri Info središče TNP  Sredin večer - Poučne razstave: 
Triglavska roža na Bledu Odprtje naravoslovne razstave 

Narava Slovenije: Alpe, s strokovnim
predavanjem (v sodelovanju s 
Prirodoslovnim muzejem Slovenije)

Četrtek, 5. maja ob 18. uri Info središče TNP Predavanje humanista Božidarja 
Triglavska roža na Bledu Djurice: življenjsko-kozmična energija

v vsakdanjem življenju in na poti 
odkrivanja resnice

Petek, 6. maja ob 16. uri Olimpijski trg Dam al’ prodam - bolšjak

Nedelja, 8. maja od 10. - 12. ure Hotel Triglav Kuharska šola Uroša Štefelina:
Kuharska delavnica za otroke (stare
od 4 do 12 let)

Sreda, 11. maja ob 19. uri Info središče TNP Sredin večer - Fotografska umetnost:
Triglavska roža na Bledu Odprtje fotografske razstave 

Jožeta A. Miheliča

Kresovanje na Straži!
Krajevna skupnost Bled prireja kresova-

nje na Straži v soboto, 30. aprila. Brezpla-
čen prevoz z žičnico bo omogočen od 19.
do 23. ure. Člani sveta vsem krajanom in
drugim občanom občine Bled voščimo 
vesele in sproščene velikonočne in prvo-
majske praznike. Meta Pazlar, predsed-
nica sveta KS Bled

Razstava TNP in Alpska 
konvencija na ogled letalskim

potnikom
Triglavski narodni park je v okviru pred-

sedovanja Slovenije Alpski konvenciji v
obdobju 2009-2011 pripravil potujočo raz-
stavo z naslovom Triglavski narodni park
in Alpska konvencija, ki je do konca apri-
la na ogled v prvem nadstropju potniškega
terminala na Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana. Namen razstave je opozoriti na
občutljiv alpski prostor, ki je zakladnica
pitne vode in prostor izjemne narave in
kulturne dediščine. Različne razstave,
tako likovne, fotografske kot izobraževal-
ne, so na letališču postale že stalnica, ki
bogati prostor in vanj vnaša novo vrednost
za potnike. Tokratna predstavitev ima
predvsem izobraževalni in promocijski
namen. Domače in tuje letalske potnike
ozavešča o pomenu in bogati vsebini Tri-
glavskega narodnega parka in Alpske kon-
vencije za Slovenijo, pa tudi širše. 

Območje Alpske konvencije obišče kar
100 milijonov obiskovalcev na leto. Priču-
joča razstava je tudi priložnost za predsta-
vitev pomena ohranjene narave in kultur-
ne dediščine Triglavskega narodnega par-
ka in Alp za turizem. Letos zaznamujemo
20 let Alpske konvencije in 30-letnico za-
konske ustanovitve Triglavskega narodne-
ga parka. Tina Markun, TNP

Veliko načrtov turističnega
društva

Turistično društvo Bled ima tudi letos
veliko načrtov in obveznosti, saj predstav-
lja neposredni stik med oddajalci turistič-
nih sob, gosti Bleda in Občino. 26. aprila
bo tradicionalni ‘’cvetlični dan’’, ko bodo
vsakemu članu podelili po tri sadike bal-
konskega cvetja. Kot pravi predsednik
društva, Ludvik Kerčmar, ‘’je to že stara
navada, s katero spodbujajo Blejce k ure-
janju okolja, v katerem živimo’’. Med
večjimi letošnjimi nalogami je tudi izdela-
va gradiva za zloženko o sprehajalnih po-
teh Bleda, kjer bodo poti opisane in foto-
grafirane ter vrisane na zemljevid. ‘’Čaka
pa nas tudi pomembno delo, to pa je ure-
ditev izjemno lepe sprehajalne poti čez
Megre, ta pot povezuje Veliko Zako in Bo-
hinjsko Belo,’’ pravi Kerčmar. To bodo
storili v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
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Rečica in Občino Bled. 17. maja priprav-
ljajo strokovno ekskurzijo za svoje člane,
odšli bodo v Velenje, 21. maj pa bo na Ble-
du spet poseben dan. ‘’Ta konec tedna
bodo v naših gosteh ponovno gondoljerji
iz Benetk, ob praznovanju gradu namreč
ponovno organiziramo srečanje gondoljer-
jev in naših pletnarjev.’’ Maja Turistično
društvo čaka še obisk Kanala ob Soči, kjer
se bodo srečala objezerska mesta, julija in
avgusta pa bo potekala akcija izbiranja naj-
lepše ulice na Bledu in najbolj urejenih hiš.

Romana Purkart

Planinci na občnem zboru
Blejski planinci so se tudi to pomlad

zbrali na občnem zboru Planinskega druš-
tva Bled, ki ga že vrsto let uspešno vodi
Janez Petkoš. Pregledali so delo v lanskem
letu in pripravili načrte za letos, še posebej
pa so izpostavili delo v Blejski koči na Li-
panci, za katero društvo skrbi že vrsto de-
setletij. Koča čaka na dograditev, saj je za-
radi množičnega obiska postala pretesna.
Blejski planinci skrbijo tudi za svoj pod-
mladek. Mladi kozorogi, kot se imenujejo
člani podmladka na osnovni šoli, že spo-
znavajo lepote in pasti gorskega sveta.
Vodi jih letošnja občinska nagrajenka Ma-
rina Vukašević. R. P.

Sporazum ostaja v veljavi
Tik pred izidom Blejskih novic je kranj-

sko okrožno sodišče zavrnilo zahtevek
Ministrstva za kulturo za razveljavitev
sporazuma o 45-letnem brezplačnem na-
jemu Blejskega otoka. Odločba je proces-
ne narave, zato bo Ministrstvo vložilo do-
polnitev. Blejski župnik Janez Ferkolj je
za medije povedal, da je po njegovem
mnenju odločitev sodišča skladna s priča-
kovanji in jo pozdravlja. Blejski otok tako
ostaja v najemu župnije. Denacionalizacija
otoka se je sicer začela že leta 1992, trije
objekti pa so bili Cerkvi že vrnjeni. R. P.

Petek, 13. maja ob 17. uri Blejski mladinski center Veliki pomladni tarok turnir za vse
generacije

ob 17. uri Knjižnica Pravljica za otroke: zaključna prireditev
Blaža Kumerdeja Bled za otroke: lutkovna predstava 

gledališča Fru - fru ”Rdeča Kapica”
ob 19.30 Knjižnica Blejski večer: predstavitev knjige 

Blaža Kumerdeja Bled Marjana Zupana ”Tisočletni grad -
Blejski grad” ob 1000-letnici prve
pisne omembe gradu in 25-letnici
ustvarjanja avtorja

Sobota, 14. maja od 9. - 12. ure Promenada Kolesarski dan na Bledu: predstavitev
pod Hotelom Park kolesarke ponudbe s poudarkom na

predstavitvi električnih koles
ob 9. uri Železniška postaja 39. tradicionalna krožna kolesarska 

Bled - Jezero dirka ob Blejskem jezeru
ob 10. uri ŠRC, Aktivni oddih Ribno Belvijev športni dan

namenjen vsem rekreativcem,
družinam ... Dejavnosti: teniški turnir,
turnir v prstometu, nordijska hoja,
odbojka na mivki, obisk 
doživljajskega parka na Straži, 
športno-zabavne aktivnosti za otroke
z nastopom čarodeja Tonija, test
teniških loparjev, dobra glasba, 
nagradne igre

ob 20. uri Športna dvorana Bled 25. Alpski večer Bled 2011: Alpski
kvintet, Kolovrat, Igor in zlati zvoki z
Ireno Vrčkovnik, Polka punce, Die
Innsbrucker Boehmische, Zreška
pomlad, Vagabundi, Denis Novato,
Waidhofner Buam, Die Mooskirchner,
Veseli Begunjčani, Ensemble Osttirol,
Veseli svatje, Gorenjski kvintet,
Ansambel Saša Avsenika, Folklora
Iskraemeco in Veterani Mengeške
godbe

od 20. ure Restavracija Panorama Ob zaključku plesne sezone: 
večer s plesno šolo Urška Kranj in
ansamblom Sunset

Nedelja, 15. maja ob 12. uri Info točka TNP Dan muzejev - Dan odprtih vrat na 
Pocarjeva domačija Pocarjevi domačiji: Odprtje razstave
v Zgornji Radovni Življenje pod Triglavom; prikaz filma

Zadnji tovor - zgodbe iz čebelnjaka in
Radovna - kako pomladiti reko

Petek, 20. maja ob 20. uri Blejski mladinski center Potopisno predavanje s Katjo Pretnar:
Indija

Sobota, 21. maja ob 9. uri Zborno mesto: Vodeni izleti Triglavskega narodnega 
korita Tolminke parka: Mrzli vrh

od 10. - 12. ure Info središče TNP Triglavski narodni park - Triglavska 
Triglavska roža na Bledu tržnica in SOS: Bolšji sejem vseh

predmetov z imenom Triglavski 
narodni park
Prireditve ob 1000-letnici
Blejskega gradu:

ob 10., 12., Blejski grad Srednjeveška upodobitev: 
14., 16. uri Kralj Matjaž in Alenčica & baročna 

upodobitev: Poliksena in potopljeni 
zvon

dopoldan Promenada Obisk beneških gondol 
ob 22.11 Promenada Ognjemet
ob 11. uri Info središče TNP Triglavski narodni park - Brihta 

Triglavska roža na Bledu (družinski program) ustvarja s
Triglavskim narodnim parkom

od 20. ure Restavracija Panorama Plesni večer z Mihom Kraljem 
in pevko

Nedelja, 22. maja od 10. - 12. ure Hotel Triglav Kuharska šola Uroša Štefelina:
Kuharska delavnica za otroke (stare
od 4 do 12 let)
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Gledališka skupina 
CSD Radovljica

”Pejmo se gledališče!” je bila ideja prosto-
voljke Centra za socialno delo Radovljica
Špele Flis, ki ji je teater že v otroštvu zlezel
pod kožo. Povabilu k sodelovanju v gledali-
ški delavnici so se odzvali dijaki Eva 
Kodeh, Denis Jerlah, Rok Valenta in Sara
Pavlin ter strokovna delavka CSD Anica
Klinar. V okviru preventivnega programa
”Za srečo otrok ...”, ki se izvaja v CSD Ra-
dovljica, je tako z novim letom zaživela
skupinica ”Zej sm pa že”. Mladi so se en-
krat na teden zbirali na vajah, soustvarili
tekst Šolske dogodivščine in v režiji Špele
Flis pripravili prvenec, s katerim nas nasme-
jijo in za nekaj časa spomnijo na šolske dni ...

Marca so na rednem mesečnem srečanju
skupine rejnic in rejnikov, ki delujejo v
okviru pristojnosti CSD Radovljica, pre-
mierno predstavili predstavo Šolske dogo-
divščine. S svojo sproščenostjo in mlado-
stno energijo so navdušili zbrano občin-
stvo ter bili deležni samih pozitivnih odzi-
vov. Konkretna skupina je ponudila mož-
nosti za nevsiljiv preplet strokovnega dela
in preživljanja prostega časa z mladimi na
konstruktiven način. Mladostniki so izkus-
tveno pridobili pozitivne izkušnje sodelo-
vanja v skupini ter prepoznavali in razvi-
jali lastne talente, kar pomembno vpliva
na izboljševanje njihove samopodobe. 

Skupina načrtuje v prihodnjih tednih še
nekaj ponovitev predstave in se ambicioz-
no že loteva novega projekta.

Meta Šilc, Center za socialno delo
Radovljica

Občina Bled zaključuje z izgradnjo glavnine kanalizacijskega sis-
tema na svojem območju. Nekateri objekti se morajo na kanalizacijo
še priključiti, zato so se znova pojavila vprašanja glede priključevan-
ja. V nadaljevanju ponovno povzemamo opis celotnega postopka.

Vsi objekti se morajo priključiti na javno kanalizacijo najkasneje v
roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije oziroma po pis-
nem obvestilu koncesionarja, družbe WTE Projektna pisarna Bled. Z
vlogo zaprosimo Infrastrukturo Bled za soglasje in pogoje
priključitve objekta na kanalizacijski sistem. V vlogi, ki je dostop-
na tudi na spletni strani www.infrastruktura-bled.si, napišite svoje po-
datke, podatke o objektu, parceli in druge zahtevane podatke. Infra-
struktura Bled bo skupaj s koncesionarjem izdala soglasje in pred-
pisala pogoje za priklop, občina pa vam bo v skladu z odlokom
odmerila komunalni prispevek za kanalizacijo. 

Izvedba hišnega priključka je dovoljena le v soglasju z uprav-
ljavcem, v skladu s pogoji in ob upoštevanju njegovih tehničnih
navodil. Pred zasutjem jarka je potrebno poklicati nadzornika konce-
sionarja (Bojan Homc, telefon 041/376 159 oz. 576 76 13), ki opravi
pregled hišnega priključka, o izvedbi priključka pa napiše zapisnik, ki
ga stranka tudi podpiše. Ob izvedbi kanalizacijskega priključka je
potrebno obstoječo greznico očistiti in ukiniti. Pri tem znova
poudarjamo, da meteornih voda (npr.: odtokov iz dvorišč ali
streh) ni dovoljeno priključiti na kanalizacijski sistem! 

Hišni priključek lahko izvedete v lastni režiji, priporočamo pa, da
to delo opravi za gradnjo registrirano podjetje, v skladu s pogoji in

soglasjem koncesionarja, če stanje kanalizacije omogoča gravitacij-
sko priključitev objekta, oddaljenega do 150 m od primarnega 
kanalizacijskega voda, ali tlačno priključitev objekta, oddaljenega 
do 100 m od primarnega kanalizacijskega voda, z največjo višino 
črpanja 10 m. 

Pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo se upoštevajo
površine stavbnega zemljišča, neto tlorisne površine objekta,
opremljenost zemljišča s komunalno opremo ter namembnost ob-
jekta. Za stavbno zemljišče se šteje zemljiška parcela, na kateri je
zgrajen objekt oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim pros-
torskim načrtom namenjena za graditev objektov. Neto tlorisna
površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna 
po standardu SIST ISO 9836. Odmerjen komunalni prispevek za
kanalizacijo je možno plačati v največ petih zaporednih mesečnih
obrokih. 

Občinska uprava Občine Bled

ob 10. uri Prireditve ob 1000-letnici Blejske
ob 12., 14., Blejski grad gradu:
16. uri Koncert godbe na pihala iz Brixna

Srednjeveška upodobitev: Kralj 
Matjaž in Alenčica & baročna 
upodobitev: Poliksena in potopljeni
zvon

Sreda, 25. maja ob 19. uri Info središče TNP Sredin večer - Likovna umetnost: 
Triglavska roža na Bledu Ekstremni naravni pojavi skozi oči

znanosti in umetnosti - odprtje
kiparske razstave Iztoka Vezoviška:
Kipi živali iz naplavljenega lesa in
strokovno predavanje prof. dr. 
Karla Natka o ekstremnih naravnih
pojavih na območju slovenskega
alpskega sveta

Četrtek, 26. maja ob 18. uri Knjižnica Predavanje biologa dr. Tomaža 
Blaža Kumerdeja Bled Amona ”O jezeru in še kaj”

Petek, 27. maja ob 16. uri Zborno mesto: Petkovo popoldne v Triglavskem 
parkirišče pred cerkvijo narodnem parku: 
sv. Duha, Bohinj Zeleni škrat geolog

Sobota, 28. maja ob 9. uri Zborno mesto: parkirišče Vodeni izleti Triglavskega 
Blato, Bohinj narodnega parka: Bohinjske planine

ob 19. uri Festivalna dvorana Bled Osrednji dogodek ob 30-letnici
Triglavskega narodnega parka in
Dan Alpske konvencije

Ponedeljek, 30. maja od 18. - 23. ure Zgornja ploščad Mala triglavska tržnica in
Trgovskega centra Bled izmenjajmo si izkušnjo - 

doživljanje Triglavskega 
narodnega parka

Torek, 31. maja ob 9. in 21. uri Kamp Šobec, Lesce Delavnica TNP: spoznajmo 
naravo in Triglavski narodni park -
zgodbe ob ognju

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

Priključevanje na kanalizacijski sistem

Izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo za enodružinsko
stanovanjsko hišo na območju Občine Bled znaša 867 EUR ob
upoštevanju naslednjih parametrov za povprečno veliko
zemljišče in hišo:
- velikost stavbnega zemljišča 600 m2,
- neto tlorisna površina objekta 200 m2.
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Mlinski gasilci v letu prostovoljstva
”Če želimo uresničiti naša upanja o boljšem

in varnejšem svetu, potem bolj kot kdajkoli
potrebujemo prostovoljce.” Prostovoljstvo je
način sodelovanja posameznika ali skupine
pri gradnji boljšega in bolj humanega živ-
ljenja. Večini ljudi ni vseeno, kako, v kakšnih
pogojih in v kakšnem okolju živijo drugi
ljudje. Prostovoljec ne daje zato, da bi dobil.
Deležen je lahko izjemnega izkustva sodelo-
vanja in dajanja. Prostovoljno delo je ena naj-
boljših izkustvenih poti do oblikovanja ak-
tivnega državljana, ki bo sodeloval, prispe-
val, dajal in ne le pričakoval koristi in ugod-
nosti. S takim načinom dela se lahko pohvali
gasilska dejavnost, ki ima že od samega za-

četka velik vpliv na družbeno aktivnost
vsake skupnosti. Na začetku s stališča zago-
tavljanja varnosti ob požarih, kasneje pa se je
gasilstvo preoblikovalo v močno in vsestran-
sko reševalno organizacijo. Pripravljenost
vedno in vsakomur pomagati je tisti čarobni
dar, ki ga imajo pripadniki reševalnih organi-
zacij. Nemalokrat je zaradi vaj, usposabljanj
in intervencij prikrajšana družina, ki tako
posredno, pa vendar aktivno nosi breme.
Obenem pa najbližji razumejo, kaj pomeni
zvok pozivnika, alarma ali druga oblika kli-
ca na pomoč. Gasilci gredo ne glede na
vreme in čas. In taki so tudi člani PGD Mli-
no. V letošnjem evropskem letu prostovoljst-

va so se odločili, da zraven rednega prosto-
voljnega dela prekrijejo streho gasilskega
doma, ki je center vseh dejavnosti na vasi.
Tam se zbirajo gasilci, mladi praznujejo roj-
stne dneve, na dvorišču poteka velikonočni
blagoslov jedil, skratka vedno je precej
živahno. In tako je bilo tudi aprilski vikend,
ko so člani društva združili moči in v dveh
dneh zamenjali strešno kritino in obnovili
leseno konstrukcijo. S tem so še enkrat
dokazali, da so prostovoljci v pravem
pomenu besede. Dobro opravljeno delo so
zaključili s prijetnim druženjem na dvorišču
gasilskega doma.

Meta Pazlar

Poleg pestrega dogajanja v skupnosti Hčera Marije Pomočnice in
Marijinem domu na Bledu, smo v soboto, 2. aprila, pripravili dan
odprtih vrat za otroke in mlade. Z mladimi, ki so prišli, smo preživeli
prijetno popoldne ob delu, molitvi, pogovoru ... Najprej je vsak izmed
udeležencev izbral eno od delavnic. Tako sta dva skupaj s sestro Dani
odlično oprala avto, pa ne le enega - lotili so se še drugega. Nekateri
so skupaj s sestro Rezko izdelovali in barvali kipce iz mavca. Eden
izmed fantov pa je skupaj s sestro Julko izdelal kar nekaj lepih kuvert
in jih na koncu podaril še drugim. Tudi sestre smo našle vsaka svojo
delavnico po hiši ali okrog nje. Četrta popoldanska ura pa nas je v
kapeli Svete Družine povezala v skupni molitvi rožnega venca. Po
njej je sledilo nekaj prizorčkov iz Mornes, ki smo jih pripravile ses-
tre. Nato so otroci z zanimanjem prisluhnili sestri Damjani, ko je
sledil pogovor ob prizorčkih in ko je odgovarjala na njihova vprašan-
ja. Po pestrem popoldnevu nam je že kar malce krulilo v želodčkih,
zato smo se vsi skupaj zakadili v kuhinjo, hitro pripravili obložene
kruhke in jih potem še bolj hitro pojedli. Z nasmejanih obrazov se je
videlo, da so zadovoljni, saj so preživeli lepo in malce drugačno
popoldne v družbi sester. 

V prihodnje pa pripravljamo duhovne vaje ”Nikjer drugje, kakor ob
tebi, Gospod” in sicer za vse srednješolke, študentke, zaposlena dek-

leta od 18 do 30 let, potekale bodo pri sestrah HMP v Marijinem
domu na Bledu od 29. aprila z začetkom ob 18. uri do 1. maja z za-
ključkom ob 14. uri. Sestra Milena Derlink

Dan odprtih vrat Marijinega doma na Bledu
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Dan za spremembe

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

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

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

Trigonometer, d. o. o., Za žago 1a, 4260 Bled
041 790 282, 041 677 976, storitve@trigonometer.si

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

V Centru za socialno delo Radovljica in
Kriznem centru za mlade Kresnička smo se
odzvali pozivu Slovenske filantropije in v so-
boto, 26. marca, ki je bil razglašen za ‘’dan
za spremembe’’, izvedli pester program.
Pred Mercator centrom v Lescah smo posta-
vili stojnico, kjer smo s pomočjo propagand-
nega materiala in zabavnih iger obveščali mi-
moidoče o prostovoljnem delu, ki se izvaja
na Centru za socialno delo in v Kriznem cen-
tru za mlade Kresnička. S tem smo želeli
promovirati prostovoljstvo ter k sodelovanju
pritegniti nove sodelavce. Pridružila se nam
je tudi žonglerska skupina Čupakabra ter ig-
ralci odbojkarskega kluba ACH Volley, ki so
s svojo prisotnostjo prispevali pozitivno spo-
ročilo o pomenu prostovoljnega dela. Akcija

je zelo dobro uspela. Našo stojnico je obiska-
lo zelo veliko ljudi, ki smo jim predstavili
prostovoljno delo ter jim razdelili propa-
gandni material, zabavali pa so se tudi ob za-
bavnih igrah, občudovali vragolije žongler-
ske skupine Čupakabra, se slikali z igralci
ACH Volley. Na stojnici je sodelovalo štiri-
najst prostovoljcev, ki so s svojo dobro voljo
pripomogli k uspehu akcije. Menimo, da smo
z akcijo dosegli širok krog ljudi, ki smo jim
predstavili prostovoljno delo, načine, kako
lahko pomagajo v Centru za socialno delo
Radovljica in v Kriznem centru Kresnička,
poudarili pomen, ki ga ima prostovoljno delo
za dobrobit družbe, ter smo uspeli k sodelo-
vanju pritegniti nove prostovoljce.

Nika Abruč, CSD Radovljica

Maj v Blejskem mladinskem
centru

Mesec mladosti bo v BMC pester in po-
mladno zabaven. Začeli ga bodo z zbira-
njem prijav za tečaj modnega risanja in
oblikovanja ter za tečaj ličenja, prijave za
oba že potekajo. 6. maj bo v znamenju
bolšjaka, ta bo zaživel na Olimpijskem
trgu ob 16. uri. Veliki pomladni turnir v
taroku bo 13. maja, začel se bo ob 17. uri,
karte priskrbi BMC, igralci pa lahko pri-
nesejo tudi svoje. Katja Pretnar je popo-
tnica, domačinka, ki bo svojo pot po
‘’duši sveta’’ - Indiji, predstavila 20.
maja. Njeno predavanje se bo začelo ob
20. uri, govorila pa bo o Indiji kot neiz-
črpnem viru potovalnih inspiracij in iz-
kušenj, saj popotnika njene neverjetne
razsežnosti popeljejo od tropskih plaž do
najvišjih vrhov Himalaje ... R. P.
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Frančiška Gartner, 
90-letnica

Prve dni marca je praznovala svoj 90.
rojstni dan Frančiška Gartner, Gartnerjeva
mama iz Zasipa. Veliko lepih želja je pre-
jemala te dni, nadvse vesela pa je bila
obiska župana Janeza Fajfarja in pred-
stavnikov Krajevne skupnosti. Skupaj so
nazdravili njenim letom in si povedali
kakšno hudomušno. Optimizma in dobre
volje ji ne manjka, že načrtuje srečanje
prihodnje leto. Vsi ji lahko zaželimo le še
veliko zdravih let in ob letu osorej!

KS Zasip

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

Zidarjeva Julka iz Zasipa je 19. marca
praznovala 90. rojstni dan. Praznovala je v
krogu domačih. Obiskali so jo tudi članice
Rdečega križa in upokojencev, župnik,
predsednik KS in župan, ki ga je bila še pose-
bej vesela. Rodila se je na Dolenjskem blizu
Krškega kot zadnji otrok v družini. Imela je
štiri brate in sestro, ki pa so že vsi umrli. Leta
1945 se je preselila na Nomenj, se poročila in
rodili sta se ji dve hčeri. Mož je delal na

železnici. Živeli so skromno. Kasneje se je
preselila na Bohinjsko Belo, od leta 1972 pa
živi v Zasipu pri hčeri. Zelo rada ima vnuka in
vnukinjo. Še posebej pa je vesela, ko jo obišče-
ta pravnukinji Sara in Manja. Včasih je zelo
rada izdelovala gobeline, veliko je pletla in
pekla. Sedaj si še vedno sama kuha, rada bere
in gleda televizijo. Mami Julki še naprej
želimo zdravja, vedrega duha in humorja. 

Članice RK Zasip

Julka Zidar 
praznovala 90 let 
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OBLIKOVANJE MERIL IN KRITERIJEV 
ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV

LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 
V OBČINI BLED

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM: 

Že davnega leta 1990 je bil na seji delegatov Zveze kulturnih organi-
zacij Radovljica sprejet Pravilnik o merilih in načinu delitve sredstev za
dejavnosti društev in strokovnih odborov pri zvezi kulturnih organizacij
Radovljica (v nadaljnjem besedilu pravilnik). Pravilnik, ki je še vedno
osnova za delitev sredstev kulturnim društvom, ureja področje financi-
ranja organizacijskega dela društev, delo strokovnih odborov in vzdrže-
vanje kulturnih domov. V sistem meril in ocenjevanja so vključene glas-
bena, folklorna, likovna in fotografska, ter gledališka dejavnost. Na po-
dročju ljubiteljske kulturne dejavnosti se je vsebina posameznih pro-
gramov in s tem vsebina interesa posameznih društev iz leta v leto spre-
minjala. Ustanovila so se nova društva, ki po svoji specifični vsebini ne
sodijo v nobeno od naštetih dejavnosti. 

Dosedanji postopek za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna
je temeljil na pozivu društvom, da podajo poročila o izvedenem delu.
Postopek je izvedla Zveza kulturnih društev Radovljica. Proračunska
sredstva so bila na podlagi zahtevka nakazana na račun ZKD, ki so bila
potem v skladu z razdelilnikom nakazana upravičenim društvom. 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Ur. l. RS
št. 96/2002, 123/2006, 53/2007, 56/2008, 4/2010) in obstoječ
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe
in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. l. RS št. 67/2008)
urejata postopke in dodeljevanja proračunskih sredstev. Pogoje za so-
delovanje v postopku, potrebno dokumentacijo in postopek vrednote-
nja programov na podlagi meril pa bomo oblikovali v teh Merilih. 

Za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa je zadolžena po-
sebna petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo na
podlagi zgoraj navedenih predpisov in sprejetih meril pripravila raz-
pis, predlog za sofinanciranje programov, programskih stroškov in
materialnih stroškov. V primerjavi s sedanjim pravilnikom, ki temelji v
glavnem na nagrajevanju mentorjev, smo v nov predlog vnesli meri-
la, na podlagi katerih so do sredstev upravičena vsa društva. Med
drugim smo v merila vključili dodatno točkovanje vseh dejavnosti;
od izobraževanja, organizacije prireditev, točkovanja uspešnosti in
stimulacije društvom v primeru vključevanja mladih in starejših.

2. PRAVNA PODLAGA:

V okviru svojih pristojnosti ima lokalna skupnost vrsto izvirnih nalog,
med drugimi tudi skrb za zagotavljanje kulturnih dejavnosti v okviru
javnih zavodov in ljubiteljske kulture. Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, 77/2007-ZUJIK-UPB1) določa,
da javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih do-
brin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega
naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija in lokalne skupnosti.
Javni interes se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za
kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznoli-
kost in slovensko kulturno identiteto ter skupen slovenski kulturni
prostor. Javni interes se določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalni-
mi programi za kulturo. V skladu z navedenim zakonom občina zago-
tavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni za-
kon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine ...), podpira ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti in pokriva tudi druge kulturne potrebe prebi-
valcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.

3. CILJI MERIL IN RAZPISA:

Osnovni cilj sprememb Meril in razpisa je zagotoviti usklajenost z
obstoječim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega prora-
čuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v ob-
čini Bled z zakonskimi predpisi, ki urejajo to področje in poenosta-
viti razpisni postopek.

Merila so oblikovana tako, da na podlagi javnega razpisa omogo-
čajo vsem upravičencem pridobitev sredstev na podlagi izvedenih
programov.

4. FINANČNE POSLEDICE: 

Sprejem Meril nima neposrednega vpliva na občinski proračun. 

Pripravil:
Oddelek za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 

Janez Fajfar 
Župan 

Občina Bled na osnovi določil Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (ZUJIK) (Ur. l. RS št. 96/2002, 123/2006, 53/2007,
56/2008, 4/2010) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v
Občini Bled (Ur. l. RS št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008) objavlja 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V

OBČINI BLED ZA LETO 2011

1. Kdo se na ta razpis lahko prijavi - Izvajalci programov, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
- imajo sedež v Občini Bled in delujejo na področju ljubiteljske kul-

ture na območju Občine Bled,
- opravljajo dejavnost na nepridobitni osnovi,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogo-

je za realizacijo programov, 
- delujejo na področju kulture več kot eno leto, od dneva registraci-

je dejavnosti,
- vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, 
- najmanj enkrat letno svoje delo predstavijo javnosti, 
- programe, ki se vrednotijo po teh merilih, morajo izvajati člani 

društva, ki se prijavi na razpis.

2. Pri izbiri programov, ki se sofinancirajo iz občinskega pro-
računa, se upoštevajo merila in kriteriji, ki so določeni v raz-
pisni dokumentaciji!

3. Predmet javnega razpisa in vrednost razpoložljivih sred-
stev za posamezen namen: 

V proračunu občine za leto 2011 so na proračunski postavki
20070304 - Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture planirana
naslednja sredstva:
- Sof. dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev - 17.000 EUR
- Sof. nabave opreme za ljubiteljska kulturna društva - 10.000 EUR

4. Posredovanje podatkov 
Prijava se obvezno vloži na razpisni dokumentaciji, ki jo dobite v

sprejemni pisarni Občine Bled ali na spletni strani Občine Bled. 

5. Rok za prijavo
Rok za prijavo je 16. maj 2011 na naslov: Občina Bled, Cesta svo-

bode 13 - 4260 Bled, s pripisom ”JR - kulturna društva 2011” 

6. Obvestilo o izbiri: 
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z določili Pravil-

nika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled ter Merili in
kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Bled, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 

7. Informacije o razpisu - Podrobnejše informacije o razpisu do-
bite na Občini Bled pri Marjani Burja, tel. 04/575-01-29 ali 
marjana.burja@bled.si ali na pri ga. Tatjani Kržišnik, tel. 04/530-37-
80 ali tatjana.krzisnik@jskd.si. 

Številka: 430-10/2011
Bled, 14. 4. 2011                                                 Janez FAJFAR

Župan 
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Letošnje že 43. mednarodno srečanje pisateljev, ki ga vsako leto orga-
nizirata Slovenski center PEN in Mirovni komite Mednarodnega PEN,
ki ima svoj sedež pri Slovenskem PEN in mu trenutno predseduje slo-
venski filozof in esejist dr. Edvard Kovač, bo potekalo od 4. do 8. maja
v hotelu Park na Bledu. Na dveh okroglih mizah bodo udeleženci letoš-
njega srečanja razpravljali o temah: Knjižna raznolikost in prihodnost
pisanja ter Svoboda izražanja: vidna in nevidna cenzura. Tretja okrogla
miza, miza Mirovnega komiteja, pa bo obravnavala temo Podoba tujca
v literature kot pot do miru. V času srečanja bo na Bledu potekala tudi
letna skupščina Mirovnega komiteja Mednarodnega PEN. Srečanja se
bo udeležilo kakih 60 tujih gostov iz 30 centrov oziroma držav z vsega
sveta, med njimi tudi najvišji funkcionarji Mednarodnega PEN: medna-
rodni predsednik John Raul Saul in mednarodni sekretar Takeaki Hori.
Poleg razprav in sestankov bodo številne literarne prireditve, saj želi
Slovenski PEN po eni strani našim gostov predstaviti naše kulturne do-
sežke, po drugi pa naše občinstvo na Bledu in širše po Sloveniji sezna-
niti z literarnimi dosežki z različnih koncev sveta. Tako bodo naši ude-
leženci brali svoja dela na Bledu, v Bohinju (Bitnjah), Vrbi, Kamni Go-
rici, Kranju, Škofji Loki, Ljubljani, Trzinu in Grosupljem. Na prvem
večeru, ki je že tradicionalno posvečen predstavitvi bogastva slovenske
besede, pa bomo pod drobnogled vzeli slovensko poezijo iz Istre. Pred-

stavili jo bodo štirje pesniki: Bert Pribac, Alferija Bržan, Edelman Ju-
rinčič, Karlo Hmeljak. Literarnemu večeru bo tempo dajal istrski glas-
benik in etnomuzikolog Dario Marušič. Poseben večer bo na Ljubljan-
skem gradu posvečen uglednemu gostu, francoskemu pisatelju in mi-
rovniku judovskega rodu Mareku Halterju. Predstavili bomo njegov ob-
sežni literarni opus in prvi slovenski prevod njegovega romana - uspeš-
nice Marija, ki bo do takrat že izšel pri Celjski Mohorjevi družbi. V že-
lji, da bi širše občinstvo, zlasti še mladina, spoznala naše goste, smo k
sodelovanju povabili Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, kjer bo v
petek, 5. maja, ob 11. uri predaval predsednik Mednarodnega PEN, pi-
satelj, borec za svobodo izražanja in svetovno priznan predavatelj John
Ralston Saul. 

Naše udeležence bomo popeljali tudi v Bohinj, kjer si bodo ogledali
cerkev sv. Janeza, Planšarski muzej v Stari Fužini in slikovito vasico
Studor.

Goste bodo sprejeli župan Bleda, Janez Fajfar, župan Bohinja Franc
Kramar, župan Ljubljane Zoran Jankovič. Srečanje pa se bo sklenilo s
sprejemom predsednika Republike dr. Danilom Türkom v hotelu Topli-
ce. 

Jasmina Arambašič, 
pomočnica koordinatorke

Pisatelji iz vsega sveta znova na Bledu

Razstava ročnih del
Od 27. do 29. aprila bo v kulturnem domu v Zasipu na ogled razs-

tava ročnih del, ki so nastala pod pridnimi rokami članic Katarin,
krožka vezenja iz Zasipa. Katarine že nekaj let vodi mojstrica Mira
Zupan, tokrat pa bodo na ogled postavile vezene prte in pletenje.
Razstava bo na ogled vsak dan od 10. do 19. ure. R. P.

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

Privo{~ite si zdravje z nami!



Razpis za vpis v Glasbeno šolo
Radovljica za šolsko leto 2011/12

Glasbena šola Radovljica obvešča, da bo potekal vpis novih
učencev za šolsko leto 2011/2012
od torka, 3. maja 2011, do petka, 13. maja 2011.

Vpišete se lahko v tajništvu Glasbene šole Radovljica, 
Linhartov trg 1, Radovljica, vsak dan od 8. do 14. ure, v sre-
do do 17. ure.

Sprejemni preizkusi za novo vpisane učence bodo po raz-
poredu potekali 21. maja 2011. Razpored sprejemnih
preizkusov bo objavljen na oglasni deski in spletni strani
šole po 17. maju 2011. 

Vpisovali bomo v naslednje oddelke:
- PIHALA: prečna in kljunasta flavta, klarinet, oboa, 
- TROBILA: trobenta, rog, pozavna in ostala nizka trobila
- GODALA: violina, viola, violončelo in kontrabas
- KLAVIR, ORGLE, PETJE, TOLKALA, HARMONIKA, KI-

TARA in CITRE.

Število učencev je omejeno. V predšolsko glasbeno vzgojo
bomo vpisovali otroke, rojene v letu 2006, v glasbeno
pripravnico pa otroke, rojene v letu 2005. 

Marija Peternel, ravnateljica
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Dramska skupina Kulturnega društva Rudija
Jedretiča Ribno je tudi za letošnjo sezono pri-
pravila novo gledališko predstavo, s katero je
spet razveselila svoje zveste obiskovalce.

Tokrat so izbrali staro zgodbo, komedijo
danskega avtorja Ludviga Holberga, z naslo-
vom ”Jeppe s hriba”, ki na komičen način pri-
kazuje obračun med revnim, nepoboljšljivim
kmetom in črnim humorjem bogate gospode.
Predstava je nastala v režiji Rada Mužana. Z
vajami so začeli dokaj pozno, šele v začetku
februarja, saj so imeli poprej še kar veliko go-
stovanj z lansko predstavo ”Markolfo”, s kate-
ro so sodelovali tudi na Festivalu komedije v
Pekrah pri Mariboru. S prizadevnostjo in
vztrajnostjo vseh sodelujočih je bila premiera
nove predstave v soboto, 2. aprila, na doma-
čem odru, kjer sta sledili še dve ponovitvi. Ne-
kaj gostovanj načrtujejo še v spomladanskem
času, večino pa še v naslednji sezoni. 

Mihaela Pesrl, KD Ribno 

Premiera v Ribnem

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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Panjske končnice
Tudi letos ”Panjske končnice” bodo. OŠ Antona Janše Radovlji-

ca bo v petek, 20. maja, ob 9. uri na Linhartovem trgu v Radovlji-
ci v sodelovanju s KS Radovljica in Lions klubom Bled za učence
višje stopnje različnih šol spet organizirala dogodek, ki bo tokrat
pričaral donenje stare obrti - kovaštva. Pri tem je na pomoč
priskočil Kovaški muzej iz Krope, Saša Florjančič nam bo v bese-
di, mojster Joža Eržen pa v praksi prikazala, kako so nekoč kovali
žeblje na t. i. ”mobilni ješi” - premično kovaško ognjišče. Ob 20.
maju se bomo spomnili še na rojstni dan našega slavnega čebe-
larja Antona Janše, po katerem je šola imenovana. 

Andrej Jalen
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Na 10. tekmovanju mladih baletnih plesalcev
Slovenije, ki je bilo v začetku februarja v
Sežani, je 12-letni baletni plesalec z Bleda Lan
Dan Kerštanj prejel bronasto plaketo. Lan Dan
je član Baletne šole Stevens, ki sicer deluje v
Pirničah in Naklem že deseto leto, na Bledu pa
letos prvo leto, v okviru Mojega kluba Bled.
Moj klub je pod svoje okrilje na Ljubljanski 13
a na Bledu sprejel številne športno gibalne de-
javnosti, med njimi tudi baletno.

Lan Dan pleše balet pod mentorstvom An-
drewa Johna Stevensa že sedmo leto (prvih
šest let v Glasbeni šoli Jesenice). Na letošnjem
državnem tekmovanju pa si je v kategoriji do

13 let priplesal plaketo, nastop na zaključnem
koncertu nagrajencev v Sežani in na sloves-
nem baletnem večeru, 13. februarja v Cankar-
jevem domu v Ljubljani. Slednji je potekal pod
pokroviteljstvom in ob prisotnosti predsednika
države dr. Danila Türka.

Ker se zdi, da je dejavnost Mojega kluba na
Bledu in okolici manj znana, čeprav pa dobro
obiskana, se želijo predstaviti tudi širši javnos-
ti z vsem, kar znajo in imajo. Predstavitev or-
ganizirajo 10. junija v blejski Festivalni dvo-
rani, so sporočili iz Mojega kluba Bled.

Romana Purkart

Nagrada za balet Bled

Mladi pevci in pevke na Bledu
Letos je območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov

občin Bled, Gorje, Bohinj in Radovljica organizirala blejska osnovna
šola ob pomoči JSKD OI Radovljica. Revijo je strokovno spremljal
skladatelj in dirigent Damijan Močnik. Revije se je udeležilo osem
otroških in štirje mladinski zbori (OPZ OŠ A. T. Linharta Radovlji-
ca, OPZ OŠ F. S. Finžgarja Lesce-Podružnična šola Begunje, OPZ
OŠ Staneta Žagarja Lipnica in Podružnične šole Ovsiše, OPZ OŠ A.
T. Linharta Radovljica-Podružnična šola Ljubno, OPZ OŠ dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, OPZ OŠ Gorje, OPZ OŠ prof. dr.
Josipa Plemlja Bled in Podružnične šole Ribno, OPZ Zasebnega
glasbenega zavoda Do Re Mi Bled, Vokalna skupina Glasbene šole
Radovljica, MPZ OŠ F. S. Finžgarja Lesce, MPZ OŠ Gorje, MPZ OŠ
prof. dr. Josipa Plemlja Bled). Šolska avla je bila kar premajhna za
vse obiskovalce, ki so želeli slišati petje šolske mladine. Nekateri so
nekoliko negodovali nad premajhnim prostorom, a revijo smo kljub
temu speljali do konca na visoki ravni. Po mnenju strokovnega ocen-
jevalca OPZ OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled pod vodstvom
zborovodkinje Irene Kosmač presega območni nivo in se uvršča na
regijski nivo. Za prijavo na državne prireditve pa je predlagan OPZ
Zasebnega glasbenega zavoda Do Re Mi Bled, pod vodstvom Pri-
moža Kerštanja. Irena Kosmač, učiteljica glasbene 

vzgoje in zborovskega petja
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Letošnjega 11. strokovnega posveta Društva učiteljev podružničnih šol
(DUPŠ) Slovenije, ki ga je 8. in 9. aprila organizirala Podružnična šola
Motnik, smo se udeležile tudi učiteljice iz podružnic Ribno in Bohinjs-
ka Bela. Aktivnosti na temo Gibanje je jezik otrok so potekale že pred
posvetom. Sodelovali smo na likovnem in literarnem natečaju in dobili
priznanje. Prav tako smo naše športne aktivnosti predstavili v zborniku.
Učenci iz Ribnega so se udeležili tudi 3. gledališkega festivala po-
družničnih šol Slovenije, ki je bil 6. aprila v kraju Mlinše.

Tema letošnjega strokovnega posveta je namenjena gibanju. Na OŠ
Šmartno smo si ogledale razstavo likovnih del, prijazno nas je pozdra-
vil tudi minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič. V Termah Snovik
smo prisluhnile dr. Vesni Štemberger in Vikiju Grošlju. Poudarila sta,
kako pomemben dejavnik je šola pri razvoju zdravega življenjskega slo-
ga. Kulturna prireditev in podelitev nagrad je potekala v Kulturnem
domu v Motniku. Ogledale smo si tudi gledališko predstavo skupine
Smreka z naslovom Neviden. Na posvetu smo dobile številne ideje za
nadaljnje delo, da bodo lahko naši učenci še naprej aktivno uživali v
raznolikih športnih dejavnostih. Blanka Valant, Podružnica Ribno

Šport in gibanje na posvetu učiteljev

Otroški parlament
Mladi parlamentarci so letos razpravljali o vplivu medijev na mla-

dostnike. Razpravljavci v dvorani Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem, ki vsako leto gosti srečanje na občinski ravni, so izpostavljali
predvsem internet kot medij, ki jih tudi najbolj okupira. Na šoli so
opravili raziskavo o uporabi in vplivu medijev, največ otrok uporablja
prav internet. Kljub temu da je na internetu lahko najti tudi množico
zelo uporabnih in izobraževalnih tem, pa mladi največ uporabljajo so-
cialna omrežja. Opozorili so na nevarnosti, ki prežijo na svetovnem
spletu, še posebej, če so uporabniki preveč zaupljivi in puščajo preveč
elektronskih sledi. O tem se pogovarjajo tudi med seboj. Opozorili pa
so na še eno značilnost - mladi skoraj ne berejo dnevnega časopisja ter
ne spremljajo informativnih oddaj na televiziji in radiu. R. P.

Zamaški za nov voziček

Mladi invalid Dejan Jerman z Mlinega je v dobrodelne namene celo
lansko poletje zbiral zamaške, pri tem mu je neutrudno pomagala
soseda Antonija Žerovec, zamaške pa sta konec marca skupaj predala
Vrtcu Bled. V imenu Vrtca jih je prevzela Karmen Kovač, ki je Dejanu
prinesla tudi darilo ter risbico, ki je nastala v skupini Zajčki. Dejan je
povedal, da si želi, da bi s tem dejanjem lahko pomagal invalidu, da bi
si ta lahko kupil tak voziček, kot ga ima sam.  R. P.

Čistilna akcija v Vrtcu Bled

Učenje spoštljivega in odgovornega odnosa do narave pomembno
vpliva na otrokov trajnostni razvoj, zato smo v vrtcu Bled tudi to po-
mlad izpeljali čistilno akcijo. Vsi, otroci in strokovni delavci, smo si
nadeli rokavice in se vneto lotili čiščenja igrišča, zelenic, asfaltnih
površin in okolice vrtca. Predvsem ob ograji in po parkirnem prostoru
smo imeli nekaj več dela. Otroci so ugotovili, da je med nami še ved-
no veliko ljudi, ki odvržejo smeti kamorkoli. Mi smo smeti pospravili
v zabojnike, ki so temu namenjeni. 

Čeprav smo še majhni, smo skrbni do svojega okolja in prihodnje leto
bomo čistilno akcijo spet ponovili. Karmen Kovač, Vrtec Bled 

Opravičilo
Glede zamaškov je prišlo do neljubega dogodka. Hišnika Vrtca Bled

sta pospravljala podhod (kjer smo lani zbirali zamaške) in med odpad-
nim materialom, ki sta ga odpeljala na Infrastrukturo, sta se znašli dve
vrečki zamaškov. Namesto da bi jih pripeljala nazaj v vrtec, sta jih
pustila na smetišču. Do takih napak ne bo več prišlo! V imenu Vrtca
Bled se iskreno opravičujemo za neljubi dogodek in vas prosimo, da
nam še naprej pomagate pri humanitarnem projektu. 

Kolektiv Vrtca Bled 
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Iztekajoča se ogrevalna sezona, ki je bila mimogrede hladnejša od dolgoletnega povprečja, je zopet potr-
dila pravilnost odločitve o uporabi zemeljskega plina. Splošno znano je, da ima zemeljski plin pomembno
vlogo pri izboljšanju kakovosti bivanja posameznika in lokalne skupnosti. 

V mestni občini Ptuj je z zemeljskim plinom oskrbovanih 4.299 gospodinjstev in komercialnih odjemalcev. Možnost upora-

be zemeljskega plina so v letu 2010 dobili lastniki objektov na območju naselja Spuhlja, Zavčeve ulice in Zagrebške ceste. Sku-

paj smo na 5.428 metrih novo zgrajenega plinovodnega omrežja ter na že obstoječem plinovodnem omrežju omogočili oskr-

bo z zemeljskim plinom 152 novim odjemalcem, ki že uporabljajo ali bodo v prihodnjih letih začeli z uporabo zemeljskega pli-

na. V primeru izpolnjenih pogojev bomo v letu 2011 s širitvami plinovodnega omrežja nadaljevali na območju naselja Spuh-

lja, Zagrebške ceste, Puhove ulice in Zavčeve ulice ter na določenih odsekih na območju naselja Hajdina. 

Eden in zagotovo ne edini razlog za prehod na zemeljski plin, je cena le-tega. Dolgoročna konkurenčnost končne cene ze-

meljskega plina (v povprečju 15 - 20 odstotkov nižja cena v primerjavi z ELKO) je bila prisotna tudi v obdobju od aprila 2010

do aprila 2011 in je razvidna iz spodnjega grafa. V mesecu aprilu 2011 je cena zemeljskega plina za 25 odstotkov ugodnejša v

primerjavi z ELKO. 

V letu 2010 smo v podjetju ADRIAPLIN veliko pozornosti namenili tudi povečanju kakovosti naših storitev. Poleg možnosti

lastnega sporočanja stanja plinomera (z uporabo spletne aplikacije uporabniškega računa odjemalca), enakomernega meseč-

nega plačevanja računov, vpogleda v stanje porabe ter pregleda mesečnih računov smo odjemalcem omogočili v letu 2010

prejemanje mesečnega računa za zemeljski plin v obliki e-računa. E-račun je poslan v elektronski obliki, neposredno v splet-

no banko odjemalca. Vsi odjemalci, ki so se za storitev E-račun že odločili, računa v papirni obliki ne prejemajo več in s tem

dodatno pomagajo pri ohranitvi čistega okolja. 

Za vsak, dodatna vprašanja nas pokličete na 01/234 21 00, lahko nam posredujete elektronsko sporočilo na info@adriaplin.si

ali obiščete našo spletno stran www.adriaplin.si. Veseli bomo vsakega vašega vprašanja. 

ZEMELJSKI PLIN - ENERGIJA SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI

Zemeljski plin je ”in”
● konkurenčna cena,

● plačevanje po mesečni porabi, 

● nadzor nad mesečno porabo, 

● energenta ni potrebno skladiščiti (pridobite dodatni prostor), 

● najčistejši energent fosilnega izvora, ki nam zagotavlja čisto in zdravo naravo že danes za jutri, 

● omogoča prehod v nizkoogljično družbo.
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Drevo je življenje
V skupini Zajčkov letos spoznavamo drevesa. Mlado drevo, ki smo ga

posadili lani, spremljamo, opazujemo in vsak mesec beležimo spre-
membe. Opazovali smo, kako skozi liste izhlapeva voda in primerjali
količino porabljene vode pri vejici z listi ter vejici brez listov. Primer-
jali smo odtise skorje in listov, spoznavali živali v listni stelji in vrste
semen. Ustvarjali smo drevesa iz papirja, iz zamaškov, jih slikali in
risali, uprizarjali ob glasbi. Pod drevesom javorja smo našli krilate
plodove. Ker so nam bili zanimivi, smo jih izdelali tudi sami. Drevesa
smo opazovali v naravi, jih poimenovali in naredili informacijske table,
ki smo jih postavili k drevesom ob vrtcu. Tako bodo tudi otroci iz
drugih skupin lahko bolje spoznali drevesa v naši okolici. Odšli smo na
sprehod v gozd in se pogovorili o gozdnem bontonu, saj se zavedamo,
kako pomembna so drevesa za naše življenje. Zelo nas zanima, ali bo
tudi iz naših posajenih želodov zraslo kakšno drevo.

Anita Urevc, Vrtec Bled

Razstava Sto jezikov
Pristava na Bledu bo znova zaživela. Otroci iz vrtcev in vzgojiteljice

bodo pripravili razstavo Sto jezikov otrok, ki bo na Pristavi na ogled
od 19. do 26. maja. Predstavljeni bodo različni načini izražanja otrok,
ki so spodbude za svoje ustvarjanje in raziskovanje dobili v okolju, v
naravi, na fotografijah, v gledališču ... Razstava je delo Vrtca Bled
(skupina Zajci iz enote Boh. Bela) in OŠ Gorje (skupina
Pikapolonice iz enote Vrtec Gorje). V obeh skupinah so vzgojiteljice
v svoje delo z otroki vnašale elemente pedagoškega koncepta Reggio
Emilio. Predstavljena bosta projekta Naše umetnije in Hiša.

Maja Poklukar, Vrtec Bled, enota Bohinjska Bela

Star papir za novo upanje 
Ker smo družbeno odgovorni, smo se v Vrtcu Bled odločili, da

bomo, tako kot številni drugi vrtci, sodelovali pri zbiranju starega
papirja v akciji Star papir za novo upanje. Akcijo organizira društ-
vo Ekologi brez meja, ki bo sredstva od zbranega papirja porabilo
za pomoči potrebnim otrokom in mladim v Sloveniji ter za gradnjo
izobraževalnega centra v afriškem Malaviju. 

Za boljšo odzivnost smo z otroki naredili plakate in na asfalt pri
vrtcu napisali ‘’papirna akcija’’. Črke smo pobarvali z barvnimi
kredami. Odziv je bil zelo dober. Vsem, ki ste sodelovali pri zbi-
ranju, hvala! Štel je vsak list papirja. 

Katarina Branc, Vrtec Bled

Zlato priznanje za Nino Smolej
Trobentačica Nina Smolej je poskrbela za veselje v Glasbenem cen-

tru DO RE MI. Na Državnem tekmovanju mladih glasbenikov Sloveni-
je je ob spremljavi Primoža Kerštanja in pod mentorstvom Benjamina
Prešerna osvojila zlato priznanje. Naši najmlajši učenci pa so v petek,
18. marca, v Info središču Triglavska roža pripravili glasbeno pravljico
Tinko Polovinko. V mesecu marcu so se naši učenci predstavili na po-
svetu Otroci s posebnimi potrebami v glasbeni šoli. Pomemben dan za
nas je bil tudi 2. april, ko smo ob svetovnem dnevu zavedanja o avtiz-
mu na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani ob 17. uri pripravili koncert.
Na koncertu so se predstavili naši učenci z avtizmom, Pevski zbor DO
RE MI, učenci inštrumentov in učenci iz drugih glasbenih šol. Priredi-
tev je v celoti spremljal minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič. Ni
dvoma, da ima Bled veliko pridnih in navdušenih glasbenikov. To nas
veseli. Nuša Soklič
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Za smučarsko tekačico Katjo Višnar je zelo dobra sezona. Katja je čla-
nica Tekaško smučarskega kluba Bled, je študentka Fakultete za šport in
stara 27 let. Na FIS tekmi je prvič nastopila konec sezone 2001. Ujeli smo
jo doma. Če želite več izvedeti o njej, lahko obiščete tudi njeno spletno
stran www.katjavisnar.com.

Kako ocenjujete minulo sezono?
”Minula sezona je bila moja najboljša doslej. Naredila sem velik korak

naprej v šprintu in sezono zaključila na osmem mestu v posebni
razvrstitvi tekem svetovnega pokala v šprintih. Z drugim mestom sem v
Rybinsku dosegla prve individualne stopničke. Na svetovnem prvenstvu
v Oslu pa sem skupaj s Petro Majdič v ekipnem šprintu dosegla peto
mesto. Sezono tako ocenjujem kot zelo uspešno.”

Si boste po uspešni sezoni privoščili počitek oziroma dopust?
”Tekmovalni del sezone sem zaključila z državnim prvenstvom na

Pokljuki konec marca. Aprila imam dva tedna časa za počitek, ki ga bom
izkoristila tudi za potovanje v tople kraje.”

Kje se boste letos pripravljali, kje boste opravili priprave na novo
sezono?

”Priprave z ekipo bodo potekale v Planici in na Pokljuki, jeseni tudi na
avstrijskem ledeniku Dachstein. Poleg tega bom del priprav opravila tudi
na Norveškem, kjer bom treninge kombinirala s tekmovanji na tekaških
rolkah.”

Kakšne vrste treninga v tem pripravljalnem obdobju opravljate 
najraje?

”Najraje kolesarim! Veliko treningov opravim tudi na tekaških rolkah,
tečem in delam različne vaje za specialno in splošno moč.”

Načrti za prihajajočo sezono?
”Izboljšati uvrstitve pretekle sezone v šprintu in narediti napredek tudi

na razdalji.” 
Ali načrtujete v prihodnji zimi tudi nastopiti na daljših razdaljah?
”Na tekmah svetovnega pokala bom še vedno dala več poudarka šprintu.

Daljše razdalje so moja šibka točka, zato bom veliko truda vložila tudi v
trening za daljše razdalje. V prihodnji sezoni bom zato večkrat nastopila
na daljših razdaljah in na Tour de skiju!”

Kaj za reprezentanco pomeni odhod Petre Majdič?
”Več odgovornosti za rezultate, sponzorje in ostalo bo sedaj na meni in

Vesni, pa tudi drugih puncah.”
Ali imamo v slovenskem smučarskem teku tudi v mladinskih vrstah

kakega perspektivnega tekača?
”V Sloveniji imamo veliko perspektivnih mladih tekačev, ki uspešno

nastopajo tudi na mednarodnih tekmah. Med najuspešnejšimi so tudi tek-
movalci iz blejskega kluba.”

In do kam sežejo vaši cilji v prihodnosti, je to nastop na prihodnjih
olimpijskih igrah?

”Zagotovo bom vztrajala do olimpijskih iger v Sočiju, mogoče tudi
kakšno leto dlje. Želja in motivacija je velika, saj v teku na smučeh
neizmerno uživam.”

Romana Purkart

Zelo dobra sezona Katje Višnar
Tekaško smučarski Klub Bled je po rezultatih in številu smučarjev

tekačev že vrsto let vodilni klub v Sloveniji. Tako smo že tretje leto
zapored v smučarskem teku najboljši klub v Sloveniji. Letos nam je
to uspelo s posebno velikim naskokom, in sicer z več kot 600 točka-
mi prednosti pred drugouvrščenim TSK Merkur Kranj. Naši tek-
movalci in tekmovalke so nastopali na različnih mednarodnih in do-
mačih tekmovanjih:

- Topolino (Nika Ponikvar je osvojila 1. mesto, ekipa Bleda pa 7.
mesto med 60 ekipami);

- OPA igre (Klemen Razinger je osvojil 1. mesto, Nik Piber pa je
osvojil 9. mesto);

- Olimpijske igre mladih (Mark Klinar, Jaša Učakar, Nika
Razinger in Tjaša Zupan);

- Mladinsko svetovno prvenstvo (Anja Eržen in Nika Razinger);
- Svetovno prvenstvo do 23 let (Domen Potočnik in Alenka Če-

bašek);
- Svetovno prvenstvo za člane in članice na Norveškem (Katja

Višnar, Alenka Čebašek in Anja Eržen);
- Državno prvenstvo za mlajše in starejše kategorije (osvojili

smo več naslovov državnih prvakov; najbolj odmevni sta zmagi
štafet članov in članic);

- Pokal Geoplin (med mlajšimi kategorijami smo dosegli 4. mesto
med 15 klubi; pri starejših kategorijah smo dosegli 1. mesto med 15
klubi; smo skupni zmagovalci Pokala Geoplin pri starejših in mlaj-
ših kategorijah in daleč najboljši klub po FIS točkah v Sloveniji).

Pri tem so uvrstitve starejših tekmovalcev in tekmovalk na med-
narodnih tekmah sledeče:

- Janez Marič je dosegel nekaj vrhunskih uvrstitev v svetovnem
pokalu v biatlonu in bil udeleženec letošnjega svetovnega prvenstva
v Rusiji. 

- Katja Višnar ima za sabo najboljšo sezono. Osvojila je 2. mesto
v svetovnem pokalu, na svetovnem prvenstvu na Norveškem pa je
bila 5. skupaj s Petro Majdič. V teku dvojic svetovnega pokala je
skupaj z Alenko Čebašek osvojila 8. mesto. Sicer se je redno
uvrščala med 15 v svetovnem pokalu, v skupnem seštevku šprinta pa
je zasedla 8. mesto. 

- Anja Eržen se je z žensko štafeto uvrstila na svetovno prvenstvo
na Norveško, kjer so dosegle 7. mesto. Zelo dobro je tekla v konti-
nentalnem pokalu, na mladinskem svetovnem prvenstvu pa je osvo-
jila 20. mesto. 

- Alenka Čebašek je na svetovnem prvenstvu osvojila 19. mesto,
do 23 let pa je bila 6. V teku dvojic svetovnega pokala je skupaj s
Katjo Višnar osvojila 8. mesto. V tekmovanju ICC je bila v skupnem
seštevku 3.

- Domen Potočnik se je uvrstil na tekme svetovnega pokala, na
svetovnem prvenstvu do 23 let pa je zasedel 25. mesto.

- Rob Svenšek je dosegel 3. mesto na državnem prvenstvu.
- Nika Razinger je dosegla dve uvrstitvi med 20 na mladinskem

svetovnem prvenstvu. Na olimpijskih igrah mladih je osvojila 7.
mesto posamično in 5. mesto v štafeti. 

- Mark Klinar se je uvrstil v olimpijsko ekipo mladih in dosegel
5. mesto v štafeti. 

- Luka Prosen in Matija Rimahazi sta uspešno zastopala državo
Slovenijo in klub.

Odmevni dosežki govorijo o tem, da se v klubu dela zelo
strokovno, vse skupaj pa je plod odličnega sodelovanja med trener-
ji, starši, sponzorji in tekmovalci oz. tekmovalkami. Pričakujemo, da
bomo ob takšnem sodelovanju vseh vpletenih tudi v prihodnje delo-
vali tako uspešno. Posebno vrednost predstavljajo tudi tekmovalci in
tekmovalke različnih starostnih kategorij, ki nastopajo le za klub in
s tem mnogo pripomorejo pri naši promociji. Glavni cilj kluba je
spodbuditi tudi mlajše tekmovalce, ki razmišljajo o svoji športni poti
(tek na smučeh). Mogoče tudi oni v prihodnosti postanejo vrhunski
tekmovalci in tekmovalke. V nasprotnem primeru jim bo smučarski
tek nudil obogatitev njihovega vsakdanjega življenja (tako skozi
športno dejavnost kot prijetno druženje s sotekmovalci in sotek-
movalkami). 

Vinko Poklukar, predsednik TSK Bled

Blejski tekači spet najboljši v državi
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Uspehi blejskih plavalk 
in plavalcev

Februarja so potekala državna tekmovanja v plavanju v 25-
metrskih bazenih. Spet so se odlično odrezali mladi blejski
plavalci, člani Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica. V
Ljubljani je potekalo absolutno državno prvenstvo od 27. januar-
ja do 30. januarja 2011.

V kategoriji mladink je vidne rezultate dosegla Špela Perše
(trener Aleš Rebec). Državna podprvakinja je postala v disci-
plinah 200 delfin, 400 prosto, 800 prosto, 1500 prosto in v štafeti
4x200 prosto. V štafeti 4x100 prosto je dosegla tretje mesto. V tej
štafeti je plavala tudi Maja Mehlmauer (trener Aleš Rebec). Špe-
lo je Plavalna zveza Slovenije izbrala za najboljšo kadetinjo v letu
2010!

V kategoriji kadetinj je odlično nastopila Iris Urbančič (trener-
ka Urška Potočnik). Državna podprvakinja je postala v disci-
plinah 200 mešano, 400 prosto, 100 delfin, 800 prosto in štafetah
4x100 prosto, ter 4x200 prosto. Tretje mesto je dosegla na 400
mešano in v štafeti 4x100 mešano. V kategoriji kadetov je Žan
Pogačar (trener Aleš Rebec) postal državni podprvak na 400 pros-
to, 200 delfin in 400 mešano. Oba plavalca sta z dobro lansko se-
zono postala člana državne reprezentance. Čestitke!

Državno prvenstvo dečkov in deklic je potekalo v Mariboru od
18. februarja do 20. februarja 2011. 

Pri deklicah je dosegla izvrstne rezultate Gaja Kristan (trener-
ka Urška Potočnik), ki je postala petkrat državna prvakinja (200
prosto, 400 prosto, 800 prosto, 200 mešano, 400 mešano) in os-
vojila še en naslov državne podprvakinje na 100 delfin. V štafe-
tah 4x100 prosto, 4x200 prosto in 4x100 mešano je skupaj z
Živo Rus (trenerka Urška Potočnik) in Lauro Lepir (trener Anže
Dacar) iz Gorij ter Marušo Rampre osvojila tretje mesto. V ka-
tegoriji dečkov mlajši letnik je Maksim Žvegelj (trenerka Urška
Potočnik) na 400 prosto osvojil drugo mesto. V Celju je poteka-
lo državno prvenstvo mlajših dečkov in deklic od 12. februarja
2011 do 13. februarja 2011. Tam je dobro nastopila Katrin Kris-
tan (trener Anže Dacar), ki je postala državna podprvakinja na
400 prosto, tretja mesta pa je dosegla v disciplinah 100 delfin,
100 prosto, 200 prosto in štafetah 4x50 prosto in 4x 0 mešano.
Isak Žvegelj (trener Anže Dacar) je bil v mlajšem letniku tretji
na 100 prsno.

Maja Kristan

Hokejski klub Mlade kategorije Bled je od 25. do 27. marca in od 1.
do 3. aprila gostil že tradicionalni 16. Mednarodni hokejski turnir Bled
2011, z močno udeležbo igralcev in klubov iz Slovenije, Hrvaške,
Avstrije, Madžarske, Italije, Srbije, Slovaške, Nemčije, Češke, Ukrajine
in celo Kanade. Prvi konec tedna v kategoriji mladih hokejistov do 12
let je nastopilo deset ekip, naslednji konec tedna pa je bilo v kategoriji
do 14 let celo 14 ekip. Naši fantje so se znova odrezali odlično, saj so
dosegli tretje in šesto mesto. Tekme mnogih preobratov so potekale v
izvrstnem vzdušju polnih tribun, saj se je vsakega turnirja posebej
udeležilo več kot 250 otrok in spremljevalcev. Tako veliko število
udeležencev predstavlja za klub velik organizacijski in logistični zalo-
gaj. Seveda pa pomeni tudi popestritev dogajanja na Bledu. Odprtje in
zaključek obeh turnirjev so s svojim sodelovanjem in nastopi popestrili
tudi umetnostni drsalci drsalnega društva Labod, vse prisotne in
sodelujoče pa je pozdravil podžupan občine Bled Toni Mežan. Takoj po
zaključenih domačih turnirjih sta se ekipi mladih blejskih hokejistov
odpravili na turnir v Billino na Češkem, kjer so si pridobili veliko novih
izkušenj in tudi kakšno modrico. Po vrnitvi s Češkega se je za fante za-
ključila nadvse uspešna in naporna sezona. 

Hokejski klub Mlade kategorije Bled

Mednarodni hokejski turnir 
na Bledu

Dirka tudi letos bo!
Kolesarski klub Perftech Bled tudi letos organizira dirko ob Blej-

skem jezeru, že 39. po vrsti. Dirka bo v soboto, 14. maja, tekmovalci
bodo startali ob 9. uri. Pomerili se bodo dečki kategorij A, B in C,
mlajši in starejši mladinci ter rekreativke in rekreativci, so sporočili iz
kolesarskega kluba Perftech Bled. R. P.

Velikonočna delavnica
Štirinajst deklet in žena se nas je 15. aprila zbralo na velikonočni

delavnici, ki smo jo imele v prostorih KZ Gozd Bled. Pod vodstvom
Maje Rogelj smo izdelovale velikonočne zajčke in kokoši iz sena.

Vsaka je naredila enega zajčka in kokoš. Imele smo tudi prijetno
druženje. Hvala direktorici KZ Barbari Žbontar za uporabo prostora.

Marija Pazlar

Brata dvojčka uspešno zaključila
sezono lednega plezanja

Letos so se tekme svetovnega pokala v lednem plezanju zvrstile kar v
štirih državah, prvič v daljni Koreji, v Švici, Romuniji, ter Rusiji (tekma
v Italiji je bila žal odpovedana zaradi tragične nesreče delavca pri izgrad-
nji konstrukcije). Naša Blejca Matevž in Jernej Vukotič sta ponosno za-
stopala Bled in Slovenijo ter kljub hudi konkurenci osvojila odlična mes-
ta. V težavnostni preizkušnji je Matevž zasegel 25. mesto, Jernej pa 31.
mesto od skupno 65 tekmovalcev! Bolj naklonjena jima je disciplina
hitrostnega lednega plezanja, za katero lahko v šali rečemo, da je to dis-
ciplina ruskih tekmovalcev. Izmed 53 ”hitrostnikov” sta osvojila Jernej
12. mesto in Matevž 13. mesto, kar pomeni, da sta kot slovenska tek-
movalca druga na svetu. Pestra sezona je za njima in upamo, da bosta
nadaljevala svojo športno pot v tej disciplini, ki poleg fizične in psihične
kondicije zahteva tudi velik finančen zalogaj. Zato sta brata hvaležna
vsem, ki so ju podprli. Danaja Vukotič, foto: Rožle Bregar
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Mislim, da ni prav veliko bral-
cev Blejskih novic, ki so že slišali
za slikarja Huga Charlemonta.
Nekaj osnovnih podatkov o njem
bomo našli na primer v Avstrij-
skem biografskem leksikonu 1815-
1950. Na spletnem naslovu
http://www.oeaw.ac.at/oebl/ od-
primo rdečo povezavo ÖBLonline
in v iskalno polje vpišimo ”Char-
lemont”. Po kliku na gumb Iska-
nje (Suche) dobimo en sam zade-
tek: Charlemont, Hugo de (1850-
1939), slikar. Geslo, ki je v tiskani
izdaji leksikona izšlo že leta 1954,
je kratko. Rodil se je v kraju Jem-
nice (nem. Jamnitz) na Morav-
skem, umrl pa je na Dunaju. Sli-
kar je bil že njegov oče. Hugo je
med drugim študiral na slavni du-
najski Akademiji likovnih umet-
nosti (Akademie der bildenden
Künste). Od njegovih del navaja
leksikon tihožitja, krajine z Brio-
nov na Hrvaškem in iz Moravske
ter portret cesarja Franca Jožefa.
Predvsem pa je bil glavni ilustra-
tor dela Avstro-ogrska monarhija
v besedi in sliki. 

Charlemont je obiskal Kranjsko
leta 1888. Dnevnik Slovenski na-
rod je 12. junija o njegovem priho-
du zapisal takole: ”Slavni slikar 
C h a r l e m o n t pripeljal se je
včeraj v Ljubljano in bode obiskal
nekatere kraje naše dežele, da si
nabira pravih motivov za svoje
krajevne slike za cesarjevičevo
delo: Die öst. ung. Monarchie in
Wort und Bild.”

To izjemno delo obsega 24 boga-
to ilustriranih zvezkov. Kot kaže,
ima na Gorenjskem vse zvezke
samo Študijski oddelek Osrednje
knjižnice Kranj. Prvi je izšel na
Dunaju leta 1886, zadnji 1902.
Delo je pomemben vir za zgodovi-
no, starinoslovje, kulturno in
umetnostno zgodovino, narodopis-
je, domoznanstvo in naravoslovje
slovenskega ozemlja. Za nas so po-
membni šesti zvezek Štajerska,
sedmi Koroška in Kranjska in
osmi Primorska, ki obsega Gori-
ško, Gradiščansko, Trst in Istro.
Delo je zasnoval in pri njem tudi
sam sodeloval cesarjevič Rudolf,
prestolonaslednik in edini sin ce-
sarja Franca Jožefa. V čast njegove
poroke s Štefanijo, hčerko belgij-
skega kralja, je dobila nova zgrad-
ba Kranjskega deželnega muzeja,
katere temeljni kamen je ob svo-

jem obisku Ljubljane leta 1883
položil cesar sam, ime Rudolfi-
num. Muzej je bil slavnostno odprt
2. decembra 1888, že predzadnji
dan januarja naslednjega leta pa so
našli Rudolfa mrtvega v lovskem
dvorcu Mayerling blizu Dunaja.
Potem ko mu je cesar prepovedal
zvezo s sedemnajstletno ljubico
Marijo Večero, je vzel življenje
njej in si nato sodil še sam. Kljub
zgodnji smrti je za njim ostalo ve-
ličastno delo, ki ga Avstrijci na
kratko imenujejo Prestolonasledni-
kovo delo (Das Kronprinzenwerk). 

Po zaslugi Avstrijske narodne
knjižnice na Dunaju je že javno
dostopno na spletu. Do zvezka
Koroška in Kranjska, v katerem je
opisan tudi Bled, bomo prišli ta-
kole. V iskalno polje brskalnika
vtipkamo ”Kataloge der ÖNB”,
kliknemo na prvi zadetek in po-
tem, ko se nam prikaže stran s ka-
talogi in podatkovnimi zbirkami,
izberemo Katalog ab 1992. Nato
v polje Hitro iskanje (schnellsuc-
he) vpišemo samo ”Bild Krain
1891”, potrdimo s klikom na
gumb Ok in že se pred nami poka-
že opis iskanega zvezka. Če se z
ročico pomaknemo še na poveza-
vo Digitalisat v drugi vrstici opisa
in zopet kliknemo, se na zaslonu
prav kmalu pojavi sprednja stran
platnic zvezka Koroška in Kranj-
ska. V stolpcu na levem robu za-
slona je 535 podčrtanih številk -
povezav do skenogramov. Seznam
ilustracij (št. 16 do 18) nam razkri-
je, da je ilustracije za kranjski del
zvezka prispevalo več umetnikov.
Med njimi sta Ladislav Benesch,
ki je naslikal Blejsko jezero (št.
277), in Jurij Šubic, ki je med dru-
gim upodobil polšji lov (št. 395). 

Vendar nas zanima Hugo Char-
lemont. Naj naštejem samo tiste
njegove ilustracije, ki se nanašajo
na Gorenjsko: veduta Kranja (št.
349), kozolec na Gorenjskem
(Bled - št. 501), planina na Go-
renjskem (št. 507) in gorenjski če-
belnjak (št. 509). Doslej smo si
ogledovali lesoreze, narejene na
podlagi Charlemontovih risb.
Kdor želi, pa si lahko ogleda tudi
te. Vse njegove risbe za Prestolo-
naslednikovo delo hranita Slikov-
ni arhiv in grafična zbirka Avstrij-
ske narodne knjižnice in so tudi
dostopne na spletu. Če v brskalnik
vpišemo ”ÖNB Bildarchiv”, izbe-

remo Hitro iskanje in nato v polje
Suchbegriff(e) vtipkamo ”Charle-
mont”, dobimo 402 zadetka. Gre
zlasti za perorisbe in risbe s čopi-
čem. Velika večina se jih nanaša
na Rudolfovo publikacijo. Do sli-
ke Bleda z otokom, gradom in ko-
zolcem pridemo, če v iskalno pol-
je napišemo ”Gestell zum Trock-
nen”. Slika ima namreč v digital-
ni zbirki naslov Ogrodje za suše-
nje žita na Gorenjskem. S klikom
na [i] lahko sličico povečamo, pri-
kaže pa se nam tudi njen opis. Ce-
lozaslonsko sliko bomo dobili z
izbiro povezave Layoutbild he-
runterladen, vendar bo zaščitena
z napisom Avstrijska narodna
knjižnica. Slikovni arhiv. 

Za konec si oglejmo še sliko, ki
se glede na podnapis nanaša na
Kranjsko, v resnici pa na Gorenj-
sko. Dobili jo bomo, če bomo v
iskalno polje vtipkali ”Slowenin

aus Krain”. Vsak bralec bo ob po-
gledu nanjo ugotovil, da gre za
upodobitev deklice v gorenjski
ljudski noši. Njen naslov je Tip
Slovenke iz Kranjske. V Prestolo-
naslednikovem delu jo bomo našli
na strani 93 (skenogram št. 111).
Gre za eno od ilustracij poglavja
Fizični ustroj prebivalstva na Ko-
roškem in Kranjskem. Čeprav se
zdi komaj verjetno, vem, kdo je na
sliki: Eleonora, najstarejša hči
blejskega fotografa Benedikta
Lergetporerja. V enem od njego-
vih albumov je njena fotografija,
ki jo je imel slikar Charlemont za
predlogo. Nerodno pri tem je, da
značilno Slovenko predstavlja de-
klica, katere oče in mati sta bila
nemškega rodu.

Dragan Božič, znanstveni
svetnik na Znanstvenorazisko-

valnem centru SAZU 
v Ljubljani

Kaj je počel na Bledu leta 1888
dunajski slikar Charlemont?

Lergetporerjev album Bled z okolico, ki ga hrani Zemljepisni muzej v Ljubljani, 
vsebuje tudi fotografijo njegove najstarejše hčerke Eleonore. 
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V februarski številki Blejskih novic sem v
članku o trgovcu Pavlu Homanu zapisal, da so
bile njegove razglednice natisnjene že leta
1898. Pozneje pa sem ugotovil, da je treba na-
stanek vsaj ene od razglednic z blejskimi mo-
tivi, ki jih je založil ta mladi Radovljičan, po-
makniti še za leto nazaj, v leto 1897. 

V prvem odstavku omenjenega članka sem
navedel nekaj publikacij in spletišče COBISS,
kjer si lahko ogledamo številne blejske raz-
glednice. Žal pa navedenih publikacij, med ka-
tere sodi tudi razstavni katalog Pozdrav z Go-
renjske, ki ga je lansko leto izdal Gorenjski
muzej, velika večina bralcev Blejskih novic
zelo verjetno nima v svoji domači knjižnici.
Zato bo zanje bržkone dobrodošel podatek, da
si vsak, ki ima doma računalnik in dostop do
spleta, lahko ogleda 19 blejskih razglednic iz
zbirke Gorenjskega muzeja na spletišču Kam-
ra, ki javnost seznanja z digitalizirano 
kulturno dediščino slovenskih pokrajin 
(www.kamra.si). Nekatere od njih so predstavlje-
ne že v razstavnem katalogu, nekatere pa so nove.

Do teh 19 razglednic pridemo najhitreje, če
v iskalno polje brskalnika Google vtipkamo
”gorenjski turistični kamra”. Če nato klikne-
mo na povezavo do prvega zadetka Gorenjski
turistični kraji ..., se nam odpre stran, v kate-
re desnem stolpcu je izčrpno besedilo, ki je
povzeto po prispevku Marjane Žibert v kata-
logu Pozdrav z Gorenjske. Levi stolpec pa za-
polnjujejo od zgoraj navzdol razglednica z
naslovom BLED, zemljevid Slovenije z ozna-
čeno lego Kranja, povezave do prvih petih
razglednic in kazalo z naslovi posameznih
poglavij predstavitve zbirke starih razglednic
Gorenjskega muzeja. 

Za hiter pregled priporočam, da odpremo po-
vezavo Fotogalerija: 54 slik. Prva razglednica
prikazuje Blejsko jezero s čolnom, v katerem
se prevaža dama z odprtim senčnikom, na le-
vem robu pa vidimo novo župno cerkev sv.
Martina, ki so jo leta 1905 zgradili v novogot-
skem slogu. Za nadaljevanje pregleda uporabi-
mo gumb naprej. Peta razglednica po vrsti ima
naslov Gruß aus Veldes in Oberkrain (Pozdrav

z Bleda na Gorenjskem). V Kamri so jo opre-
mili z naslovom Pogled na Bled z Otoka, ki pa
ni ustrezen, ker na razglednici piše Veldes v.
Gasthof Petran. Posnetek je bil torej narejen od
gostišča Petran, ne pa z otoka. Na gladini jeze-
ra so trije čolni, zvonik župne cerkve pa ima še
baročno streho. 

Ob levem robu je naveden založnik: Verlag
von Paul Homann. Ker iz datuma na poštnem
žigu izhaja, da je bila odposlana 22. septembra
1897, ni dvoma, da je trgovec Pavel Homan
vsaj eno razglednico Bleda založil že leta
1897. To pa bi lahko pomenilo, da ni bil samo
med prvimi, ampak kar prvi Blejec, ki je v
zelo kratkem času sledil zgledu tujih založni-
kov, ki so leta 1896 v izdajanju razglednic s
pokrajinskimi motivi zaslutili donosen posel.
Razvoj je pokazal, da je bila njihova poslovna
odločitev povsem na mestu, le kos pogače je
bil zaradi pojava domačih založnikov vedno
manjši. 

Dragan Božič

Pavel Homan je založil vsaj eno 
razglednico Bleda že leta 1897
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Pavel Homan je že leta 1897 založil razglednico z naslovom Pozdrav z Bleda na Gorenjskem, ki jo hrani Gorenjski muzej v Kranju. 

Lepe praznike vam želi uredništvo Blejskih novic. 
Naslednja številka izide 27. maja, prispevke sprejemamo do 19. maja na naslov: blejskenovice.bled@gmail.com.




