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Tokratno izdajo Blejskih novic v veliki meri
posvečamo rezultatom lokalni volitev. Objav-
ljamo celotne izide, tudi sestavo občinskega
sveta in svetov krajevnih skupnosti. V drugem
krogu županskih volitev so Blejke in Blejci
dvotretjinsko podporo znova dali Janezu Faj-
farju, ki bo tako občino vodil še prihodnja štiri
leta. Janez Fajfar, kandidat DeSUS-a je dobil
natančno 65,64 odstotka glasov, njegova pro-
tikandidatka Davorina Pirc, LDS, pa 34,36
odstotka. Udeležba je bila nekaj manj kot 45-
odstotna. Po izvolitvi je Janez Fajfar dejal:
‘’Zelo sem zadovoljen, da so mi občani zaupali
vodenje občine tudi za prihodnja štiri leta. To
pomeni, da smo delali dobro, skupaj z ekipo
smo se veliko naučili, tako da bomo lahko de-
lali še bolje. Delo mora zdaj teči nemoteno
naprej, ustanovno sejo novega občinskega sve-
ta bom sklical verjetno nekje proti koncu no-
vembra.’’ Janez Fajfar pa se je odzval tudi na
umazano volilno kampanjo v drugem krogu
volitev - nekatera gospodinjstva v občini so
namreč že med volilnim molkom v svoje nabi-
ralnike dobila anonimke z žaljivo vsebino in
osebnim napadom na Janeza Fajfarja. ‘’Zadnji
šok sem doživel na volilno nedeljo z anonimko
v nabiralniku in kdor je to napisal in raztrosil
po Bledu v času volilnega molka, je razžalil
ves pošteni Bled, tudi tiste, ki me niso volili in
taki Blejci nismo! Na tak nivo se na Bledu ne
spuščamo!’’

Davorina Pirc je o izidu volitev dejala: ‘’Naj-
prej čestitam Janezu Fajfarju za zmago in mu
želim, da bi vso to energijo, ki jo kaže v zad-
njem času, vložil v dobro Bleda. Ostajam
občinska svetnica, ljudje mojo držo poznajo in
so jo nagradili, saj se vedno odločam v dobro
kraja in se bom tudi v prihodnje.

Glede na to, da je bil Janez Fajfar izvoljen
tako za župana kot tudi za občinskega svetni-
ka, bo njegovo mesto v svetu zasedla Majda
Loncnar. Podatki so neuradni, upoštevane so
samo glasovnice z volišč in ne tudi tiste, ki so
prispele po pošti.Kot zanimivost še tole -
letošnji drugi krog županskih volitev je bil

identičen tistemu izpred štirih let, ko sta se v
drugem krogu ravno tako pomerila Janez Faj-
far in Davorina Pirc. Ob nekaj manj kot 50-
odstotni udeležbi je takrat Janez Fajfar prejel
67,83 odstotka glasov, Pirčeva pa 32,17 odstot-
ka. 

Romana Purkart
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Tokratni uvodnik je na neki način
prelomen, saj vam pišem kot novoizvoljeni
stari župan. Zato je prav, da se najprej toplo
zahvalim vsem, ki ste mi zaupali svoj glas.
Pohvalil pa bi rad tudi vse ostale, ki ste volili
in tako dokazali, da so v demokraciji poleg
pravic tudi obveznosti. Volitve so praznik
demokracije in hkrati njeno ogledalo, v
katerem se odraža stanje v naši občini,
razpoloženje med ljudmi, zaupanje do izvo-
ljenih predstavnikov ljudstva in nenazadnje
naš odnos do prihodnosti. Kot sem zagotav-
ljal pred volitvami, tako ponavljam tudi dan
po njih. S sodelavkami in sodelavci v občin-
ski upravi ter drugih občinskih službah bomo
takoj zavihali rokave in nadaljevali začeto
delo na mnogih področjih. Volivke in volivci
ste opazili, da se je ne glede na številne pred-
vsem zlonamerne očitke v preteklem štirilet-
nem mandatu vendarle marsikaj premaknilo.
Dobrodošle so tudi vse konstruktivne kritike,
ki imajo za cilj iskanje boljših rešitev.

Na žalost smo bili v preteklih nekaj tednih,
še posebej pa zadnje dni pred volitvami,
deležni kar nekaj ponižujočih obračunavanj,
žaljivih za vse pošteno misleče. Upam, da je
bil končni izid volitev dovolj ostro opozorilo
vsem, ki živijo v zmoti, da je splošna raven
razmišljanja pri nas na tako nizki osebni
ravni. Ostro obsojam vsa takšna dejanja, ne
glede na to, kdo je avtor. Zlasti, ko se dotika-
jo posameznikove osebnosti, njegovega
značaja in celovite človeške integritete. Prav
tako ne morem pristajati na različna
podtikanja o domnevnih akcijah t. i. neurad-
nih volilnih štabov in podobno. To bitko smo
bojevali posamezni kandidati s svojimi pro-

grami, s svojim delom in bolj ali manj števil-
nimi podporniki, ki so nam stali ob strani. In
na koncu smo odločali posamezni volivci s
svojimi glasovi. V tem je bistvo volitev!

Na lokalnih volitvah pa se ne izbira le žup-
ana, ampak tudi članice in člane občinskega
sveta in svetov krajevnih skupnosti. Vsem
novoizvoljenim izrekam iskrene čestitke.
Prepričan sem, da se zavedajo, da njihovo
poslanstvo predvsem velika obveza in ne le
čast delovati v korist lokalne skupnosti.

V prihodnjih tednih se bo sestal nov občin-
ski svet. V nastajanju je razvojna koalicija za
Bled. Nenazadnje je prejšnja sestava obliko-
vala in potrdila Razvojni program Občine
Bled 2009-2020 s kar 55 projekti, od katerih
bo potrebno izluščiti ključne in uresničljive
prioritete. To občanke in občani od nas,
izvoljenih predstavnikov ljudstva, nenazad-
nje pričakujete. Mar ne?

Zato vas toliko bolj prosim, da se tudi v
času med volitvami aktivno vključujete v
delo in življenje naše lokalne skupnosti in da
poskušate še kdaj vmes vplivati na svoje za-
stopnike. Prav tako pozivam številne
posameznike, ki delujete v drugih okoljih, da
se večkrat spomnite na Bled in da strnemo
svoje vrste, znanje, izkušnje in povezave, ko
gre za našo občino. Tudi tako bomo hitreje
dosegli zastavljene cilje in ne bodo ostali
zgolj mrtva črka na papirju.

Pred nami je čas, ko se še posebej spomin-
jamo naših rajnih. Dokler so v naših srcih, so
na nek poseben način še vedno med nami. Ne
razočarajmo jih!

Lepe jesenske dni vam želim,
vaš župan Janez Fajfar
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OBČINA BLED
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Bled

Občinska volilna komisija Občine Bled, je na 5. seji, dne 12. 10. 2010, na
podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na vo-
litvah za župana Občine Bled, ki so bile 10. 10. 2010, ugotovila rezultate
glasovanja ter izid volitev za župana Občine Bled.

I.

1. Na volitvah 10. 10. 2010 je v Občini Bled - 1. volilna enota, imelo pra-
vico voliti skupaj 6978 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj po volilnem imeniku 3611 volivcev ali 51,75 %
od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.

Za volitve župana občine Bled je bilo oddanih 3605 glasovnic. Ker so bile
prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 46 glaso-
vnic neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 MIRAN VOVK 233 6,55
2 DR. TIT POTOČNIK 103 2,89
3 VINKO POKLUKAR 243 6,83
4 DANICA SEBANC 168 4,72
5 FRANC PAVLIČ 280 7,87
6 JANEZ FAJFAR 1652 46,42
7 DAVORINA PIRC 880 24,73

III.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni do-
bil večine veljavnih glasov, ter ugotovila, da se opravi drugi krog volitev
med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov. To sta 

1. JANEZ FAJFAR, 24.06.1955, Gregorčičeva 7, Bled
2. DAVORINA PIRC, 11.02.1959, Cesta svobode 7, Bled

Številka: 
Datum: 12. okt. 2010 

Predsednica Občinske volilne komisije 
Danja Rus, univ. dipl. prav.

Drage občanke, 
spoštovani občani!
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Lokalne volitve
OBČINA BLED
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled

Občinska volilna komisija Občine Bled, je na nadaljevanju 5. redne seje,
dne 15. 10. 2010, na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi iz-
ida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Bled, ki so
bile 10. 10. 2010, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev:

I.

1. Na volitvah 10. 10. 2010 je v Občini Bled - 1. volilna enota, imelo pra-
vico voliti skupaj 6978 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj po volilnem imeniku 3611 volivcev ali 51,75% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.

Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bled so bile oddane 3603 gla-
sovnice. Ker so bile glasovnice prazne oziroma ker so bile neveljavne iz
drugih razlogov oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je
bilo neveljavnih glasovnic 128.

III.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

zap. št.                      ime liste št. glasov % glasov
1 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 695 20,00
2 NSI - NOVA SLOVENIJA - 

KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 247 7,11
3 LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 412 11,86
4 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA 

STRANKA 263 7,57
5 LISTA ZA NAŠ KRAJ 140 4,03
6 ZARES - NOVA POLITIKA 91 2,62
7 LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS - 

ZELENI, STRANKA MLADIH - 
ZELENI EVROPE 549 15,80

8 LISTA ZA LJUDI IN PROSTOR 180 5,18
9 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 347 9,99
10 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 135 3,88
11 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 371 10,68
12 SU - SLOVENSKA UNIJA 45 1,29

skupaj 3475 100

IV.

Izhajajoč iz števila glasov, ki so ga dobile posamezne liste v Občini Bled
(d`Hondtov sistem), je zaporedne najvišjih količnikov naslednje:

Zap. št. količnik Št. Ime liste
1 695.00 1 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
2 549.00 7 LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS - 

ZELENI, STRANKA MLADIH - 
ZELENI EVROPE 

3 412.00 3 LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE 

4 371.00 11 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 
5 347.50 1 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
6 347.00 9 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 
7 274.50 7 LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS - 

ZELENI, STRANKA MLADIH - 
ZELENI EVROPE 

8 263.00 4 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA 
STRANKA 

9 247.00 2 NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 

10 231.67 1 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

11 206.00 3 LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE 

12 185.50 11 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 
13 183.00 7 LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS - 

ZELENI, STRANKA MLADIH - 
ZELENI EVROPE 

14 180.00 8 LISTA ZA LJUDI IN PROSTOR 
15 173.75 1 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
16 173.50 9 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA 
17 140.00 5 LISTA ZA NAŠ KRAJ 
18 139.00 1 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
19 137.33 3 LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 
20 137.25 7 LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS - 

ZELENI, STRANKA MLADIH - 
ZELENI EVROPE 

21 135.00 10 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
22 131.50 4 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA 

STRANKA 

kar pomeni naslednjo razdelitev mandatov:

Zap. Ime liste st. % glasov št.
št. glasov mandatov
1 DESUS - DESUS - 

DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 695 20,00 4

7 LISTA TONIJA MEŽANA IN 
SMS - ZELENI, STRANKA 
MLADIH - ZELENI EVROPE 549 15,80 3

3 LDS - LIBERALNA 
DEMOKRACIJA SLOVENIJE 412 11,86 2

11 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 371 10,68 2
9 SDS - SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA 347 9,99 2
4 SNS - SLOVENSKA 

NACIONALNA STRANKA 263 7,57 1
2 NSI - NOVA SLOVENIJA - 

KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 247 7,11 1
8 LISTA ZA LJUDI IN PROSTOR 180 5,18 1
5 LISTA ZA NAŠ KRAJ 140 4,03 1
10 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 135 3,88 0
6 ZARES - NOVA POLITIKA 91 2,62 0
12 SU - SLOVENSKA UNIJA 45 1,29 0

V.

Na volitvah, dne 10. 10. 2010, so za člane Občinskega sveta Občine Bled,
izvoljeni:

1. JANEZ FAJFAR, roj. 24.06.1955, naslov: Bled, 
Gregorčičeva ulica 7,

2. JANEZ PETKOŠ, roj. 23.01.1947, naslov: Bled, Rečiška cesta 8a,
3. PAVLA ZUPAN, roj. 20.08.1940, naslov: Bled, Rečiška cesta 29a, 
4. LEOPOLD ZONIK, roj. 21.07.1951, naslov: Bled, Alpska cesta 17, 
5. ANTON MEŽAN, roj. 27.10.1975, naslov: Bled, Grajska cesta 12, 
6. RADOSLAV MUŽAN, roj. 18.07.1951, naslov: Ribno, 

Izletniška ulica 42,
7. KARMEN KOVAČ, roj. 02.04.1984, naslov: Koritno 5a,
8. SREČKO VERNIG, roj. 17.12.1948, naslov: Bled, Cesta v Megre 1,
9. DAVORINA PIRC, roj. 11.02.1959, naslov: Bled, Cesta svobode 7, 

10. JANA ŠPEC, roj. 14.03.1955, naslov: Bled, Levstikova ulica 10,
11. LUDVIK KERČMAR, roj. 09.12.1942, naslov: Bled, Rožna ulica 5,
12. MIRAN VOVK, roj. 26.12.1960, naslov: Bled, Prešernova cesta 55,
13. JANEZ BRENCE, roj. 05.12.1958, naslov: Bled, Cesta v Vintgar 9,
14. ANTON OMERZEL, roj. 06.09.1958, naslov: Zasip, Polje 4,
15. MATJAŽ BERČON, roj. 04.04.1976, naslov: Zasip, Dolina 5, 
16. SLAVKO AŽMAN, roj. 05.09.1973, naslov: Bled, Riklijeva cesta 11,
17. VINKO POKLUKAR, roj. 01.11.1956, naslov: Bled, 

Ulica narodnih herojev 6, 

Številka: 041-3/2010
Datum: 15. okt. 2010

Predsednica Občinske volilne komisije
Danja Rus, univ. dipl. prav.



Lokalne volitve

4

OBČINA BLED
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

POROČILO
o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti 

v Občini Bled

Občinska volilna komisija Občine Bled, je na 5. seji, dne 12. 10. 2010, na
podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na vo-
litvah za člane Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled, ki so bile 10.
10. 2010, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev:

I.

KRAJEVNA SKUPNOST BLED
I. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (volišče 001 - Mlino) vpisanih 310 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 175 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 175 glasovnic (od tega 6 na 

predčasnem glasovanju, 0 po pošti)
neveljavnih je bilo: 6 glasovnic
veljavnih je bilo: 169 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 MILAN REJC 59 34,91
2 METKA PAZLAR 110 65,09

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bila v I. volilni enoti KS
Bled za člana sveta izvoljena kandidatka:

METKA PAZLAR.

II. VOLILNA ENOTA 
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (volišče 003 - Občina Bled in 004 - Osnovna šola Bled) vpisanih
1816 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 916 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 916 glasovnic (od tega 26 na 

predčasnem glasovanju, 3 po pošti)
neveljavnih je bilo: 98 glasovnic
veljavnih je bilo: 818 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 MIHAEL ZRIMEC 139 16,99
2 TINA ŠTEFANČIČ KOŠIR 99 12,10
3 BORUT RUS 205 25,06
4 MAJA PREŠEREN KRISTAN 133 16,26
5 LEONARD MAKAR 105 12,84
6 ANTON MEŽAN 358 43,77
7 META KENDA 216 26,41
8 DAMIJAN TEPINA 118 14,43
9 MILENA GANČEV 85 10,39
10 RENATA ŠPENDAL 128 15,65

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v II. volilni enoti KS
Bled za člane sveta izvoljeni kandidati:

ANTON MEŽAN,
META KENDA,
BORUT RUS.

III. VOLILNA ENOTA 
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (volišče 005 - Kino Bled in 006 - Avla GG) vpisanih 1561 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 805 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 798 glasovnic (od tega 17 na 

predčasnem glasovanju, 2 po pošti)

neveljavnih je bilo: 108 glasovnic
veljavnih je bilo: 690 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 SERGEJ UČAKAR 271 39,28
3 MATEJ ALIJESKI 248 35,94
2 FRANC JANEŽIČ 189 27,39

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v III. volilni enoti KS
Bled za člane sveta izvoljeni kandidati:

SERGEJ UČAKAR,
MATEJ ALIJESKI,
FRANC JANEŽIČ.

Za člane SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BLED so bili na volitvah,
dne 10. 10. 2010, izvoljeni:
1. METKA PAZLAR, roj.: 30.12.1959, Bled, Prežihova ulica 15, 
2. ANTON MEŽAN, roj.: 27.10.1975, Bled, Grajska cesta 12,
3. META KENDA, roj.: 11.02.1948, Bled, Poljska pot 4, 
4. BORUT RUS, roj.: 12.08.1926, Bled, Ljubljanska cesta 3a,
5. SERGEJ UČAKAR, roj.: 06.07.1965, Bled, Koritenska cesta 17, 
6. MATEJ ALIJESKI, roj.: 09.08.1976, Bled, Gradnikova cesta 6, 
7. FRANC JANEŽIČ, roj.: 10.01.1952, Bled, Kajuhova cesta 17, 

II.

KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BELA (I. volilna enota)
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (volišče 007 - KD Bohinjska Bela in volišče 008 - GD Kupljenik)
vpisanih 574 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 282 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 282 glasovnic (od tega 3 na 

predčasnem glasovanju, 1 po pošti)
neveljavnih je bilo: 19 glasovnic
veljavnih je bilo: 263 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 BOJAN BRGLEZ 104 39,54
2 DARJA PRETNAR 104 39,54
3 ANTON HORVAT 75 28,52
4 BOŠTJAN RAZINGER 162 61,60
5 KLEMEN RAVNIK 104 39,54

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili za člane SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJSKA BELA, izvoljeni:
1. BOŠTJAN RAZINGER, roj.: 05.03.1969, Kupljenik 6,
2. KLEMEN RAVNIK, roj.: 06.03.1987, Bohinjska Bela 30, 
3. DARJA PRETNAR, roj.: 31.07.1972, Bohinjska Bela 44
4. BOJAN BRGLEZ, roj.: 06.07.1966, Bohinjska Bela 12c,
5. ANTON HORVAT, roj.: 29.01.1945, Obrne 5a,

III.

KRAJEVNA SKUPNOST REČICA (I. volilna enota)
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (volišče 002 - GD Rečica) vpisanih 836 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 400 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 400 glasovnic (od tega 15 na 

predčasnem glasovanju, 1 po pošti)
neveljavnih je bilo: 21 glasovnic
veljavnih je bilo: 379 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 NEDA GOLJA 244 64,38
2 STANISLAVA MULEJ KAPŠ 131 34,56
3 IVAN BOGUT 75 19,79
4 JANEZ ZUPAN 215 56,73
5 FRANC PINTAR 203 53,56
6 ZORAN POGAČNIK 185 48,81
7 METKA ŽNIDAR 229 60,42



Lokalne volitve
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Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili za člane SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI REČICA, izvoljeni:
1. NEDA GOLJA, roj.: 24.08.1967, Bled, Poljšiška cesta 1,
2. METKA ŽNIDAR, roj.: 16.12.1956, Bled, Kolodvorska cesta 39,
3. JANEZ ZUPAN, roj.: 17.06.1971, Bled, Valvasorjeva cesta 17,
4. FRANC PINTAR, roj.: 26.07.1947, Bled, Rečiška cesta 22a,
5. ZORAN POGAČNIK, roj.: 25.11.1956, Bled, Valvasorjeva ulica 20,

IV.

KRAJEVNA SKUPNOST RIBNO

I. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (znotraj volišča 009 - ZD Ribno) vpisanih 510 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 257 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 257 glasovnic (od tega 4 na 

predčasnem glasovanju, 0 po pošti)
neveljavnih je bilo: 1 glasovnica
veljavnih je bilo: 256 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 DUŠAN ŽNIDARŠIČ 171 66,80
2 BORIS FERJAN 103 40,23
3 MAJA KOUTER 61 23,83

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v I. volilni enoti KS
Ribno za člane sveta izvoljeni kandidati:

DUŠAN ŽNIDARŠIČ,
BORIS FERJAN,
MAJA KOUTER.

II. VOLILNA ENOTA 
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (znotraj volišča 009 - ZD Ribno) vpisanih 198 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 85 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 85 glasovnic (od tega 5 na 

predčasnem glasovanju, 0 po pošti)
neveljavnih je bilo: 0 glasovnic
veljavnih je bilo: 85 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 JOŽEF DIJAK 47 55,29
2 JOŽEF SMOLE 38 44,71

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v II. volilni enoti KS Rib-
no za člana sveta izvoljen kandidat:

JOŽEF DIJAK.

III. VOLILNA ENOTA 
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (znotraj volišča 009 - ZD Ribno) vpisanih 141 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 57 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 57 glasovnic (od tega 0 na 

predčasnem glasovanju, 0 po pošti)
neveljavnih je bilo: 0 glasovnic
veljavnih je bilo: 57 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 MARKO VALANT 46 80,70
2 JOŽE VALANT 11 19,30

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v III. volilni enoti KS
Ribno za člana sveta izvoljen kandidat:

MARKO VALANT.

IV. VOLILNA ENOTA 
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (volišče 010 - GD Selo pri Bledu) vpisanih 170 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 99 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 99 glasovnic (od tega 0 na 

predčasnem glasovanju, 0 po pošti)
neveljavnih je bilo: 14 glasovnic
veljavnih je bilo: 85 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 MIHAELA PESRL 85 100,00

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bila v IV. volilni enoti KS
Ribno za člana sveta izvoljena kandidatka:

MIHAELA PESRL.

Za člane SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RIBNO, so bili na volit-
vah, dne 10. 10. 2010, izvoljeni:
1. DUŠAN ŽNIDARŠIČ, roj.: 04.03.1959, Ribno, 

Ulica I. grupe odredov 6, 
2. BORIS FERJAN, roj.: 31.05.1974, Ribno, Partizanska ulica 6, 
3. MAJA KOUTER, roj.: 19.03.1970, Ribno, Gorenjska ulica 38, 
4. JOŽEF DIJAK, roj.: 02.04.1963, Koritno 3, 
5. MARKO VALANT, roj.: 16.04.1971, Bodešče 37, 
6. MIHAELA PESRL, roj.: 24.10.1952, Selo pri Bledu 55

IV.

KRAJEVNA SKUPNOST ZASIP (I. volilna enota)
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (volišče 011 - KD Zasip) vpisanih 862 volivcev.

po volilnem imeniku je glasovalo: 601 volivcev
s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
oddanih je bilo: 509 glasovnic (od tega 8 na 

predčasnem glasovanju, 0 po pošti)
neveljavnih je bilo: 16 glasovnic
veljavnih je bilo: 493 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 ANICA ŽEMVA 150 30,43
2 MIRKO ZUPAN 166 33,67
3 TATJANA PETERMAN 218 44,22
4 BOJANA PIPAN 212 43,00
5 DRAGO ČIKIĆ 90 18,26
6 CIRIL KRAIGHER 323 65,52
7 STOJAN BURJA 139 28,19
8 DAVORIN AMBROŽIČ 230 46,65
9 MATEJA BURJA 147 29,82
10 JERNEJ ŠORL 262 53,14

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili za člane SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI ZASIP, izvoljeni:
1. CIRIL KRAIGHER, roj.: 13.03.1946, Zasip, Sebenje 22, 
2. JERNEJ ŠORL, roj.: 02.10.1967, Zasip, Stagne 32, 
3. DAVORIN AMBROŽIČ, roj.: 18.08.1981, Zasip, Muže 2,
4. TATJANA PETERMAN, roj.: 29.04.1969, Zasip, Rebr 19, 
5. BOJANA PIPAN, roj.: 18.04.1947, Zasip, Sebenje 26.

Številka: 
Datum: 12. okt. 2010

Predsednica Občinske volilne komisije
Danja Rus, univ. dipl. prav.
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Aktualno

Grad in cesta v Podhom 
v novi podobi

Na Bledu se začenjata dve veliki investiciji - ob-
nova odseka lokalne ceste Bled-Podhom in ob-
nova starega mestnega jedra na Bledu, nekdanje
vasi Grad. Lokalna cesta Bled-Podhom je že kar
nekaj let v zelo slabem stanju, cesta pa je zelo
obremenjena s prometom, saj povezuje Bled in
Zasip ter Bled in Podhom, gre pa tudi za glavno
povezavo Bleda in Vintgarja. Občina Bled je že
pred dvema letoma izdelala idejno zasnovo za
ureditev ceste, predvidena je zamenjava spodnje-
ga ustroja, ureditev drenaž in odvodnjavanja ter
ob koncu tudi nova asfaltna prevleka. Cesta bo ši-
roka štiri metre in pol, meter in pol bo namenjen
pešcem in kolesarjem. Cesto bodo obnavljali v
dveh fazah, trenutno potekajo dela v prvi, kjer
bodo obnovili polkilometrski odsek od sicer že
rekonstruiranega krajšega odseka pri farmi Blata
pa do podvoza pod železnico proti Podhomu.
Vrednost teh del znaša 140 tisoč evrov, pri tem pa
dobrih 80 odstotkov prispeva Služba vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ostalo
pa občina Bled. Dela naj bi bila končana okoli
10. novembra. V skladu z Načrtom razvojnih pro-
gramov v občini Bled bodo z II. in III. fazo ob-
nove nadaljevali naslednje leto, projekt pa bo v
celoti končan v prvi polovici leta 2012. 

Za sanacijo starega jedra vasi Grad je Občina
Bled pridobila tudi evropska sredstva, sam
projekt pa prinaša celovito ureditev starega
mestnega oziroma vaškega jedra. Tako bodo
uredili ulice, dva trga, komunalno in drugo in-
frastrukturo, jedro pa povezali s športnim par-
kom in Blejskim gradom. Staro jedro je na iz-
razito turističnem območju in predstavlja bo-
gato kulturno dediščino Bleda. Cilj projekta je
ureditev dveh trgov, in sicer trga pri vaški lipi,
ki je velik nekaj več kot 500 kvadratnih me-
trov, in trga pri ”Šmonu”, ki je za sto kvadrat-
nih metrov manjši. Tlakovanje bo urejeno v
kombinaciji asfalta in granitnih kock. 

Skupaj s trgi bodo uredili še Grajsko in Rikli-
jevo cesto v skupni dolžini okoli 700 metrov.
Obnovili bodo vodovod in kanalizacijo ter javno
razsvetljavo. Investicijo delno financira Evrop-

ska unija in sicer iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru pred-
nostne usmeritve ”Regionalni razvojni progra-
mi”, razvojne prioritete ”Razvoj regij”, Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih potencia-
lov 2007-2013 za obdobje 2010-2013. Operacija
”Staro jedro Grad” se iz sredstev EU sofinanci-
ra največ do višine 85 odstotkov verodostojno
izkazanih in plačanih upravičenih stroškov 
operacije. Vrednost operacije je bila ocenjena 
na 1.047.197 evrov. Znesek sofinanciranja 
operacije iz sredstev EU je največ do višine
840.978 evrov. Romana Purkart

Javno podjetje Infrastruktura je v skladu z Odlokom o načinu oprav-
ljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih od-
padkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunal-
nih odpadkov na območju Občine Bled ter letnim Programom za rav-
nanje z odpadki na območju Občine Bled in Občine Gorje za leto 2010
začela z uvedbo sistema za identifikacijo števila praznjenj zabojnikov.
Omenjeni sistem vključuje nabavo računalniške in programske opre-
me, opreme na smetarskem vozilu, zamenjavo vseh kovinskih zabojni-
kov na terenu s plastičnimi, opremljanje plastičnih zabojnikov z iden-
tifikacijsko nalepko in čipom, povezavo med čipom na zabojniku in
uporabnikom, poskusno obratovanje, spremembo obstoječih sklepov,
ki urejajo področje ravnanja z odpadki in na koncu uvedbo novosti v
obračun komunalnih storitev. 

Septembra so prevzeli novo smetarsko vozilo Isuzu, ki je že opre-
mljeno s sistemom za identifikacijo. V tem času so pospešeno menja-
vali kovinske zabojnike za plastične, saj kovinskih ni mogoče opremi-
ti z identifikacijskim čipom, prav tako jih zaradi drugačnega sistema
za dvigovanje zabojnika na smetarskem vozilu ni možno prazniti. Z
menjavo zabojnikov nadaljujejo tudi na terenu ostalih smetarskih vo-
zil. Na Infrastrukturi načrtujejo, da bodo do konca letošnjega leta za-

menjali vse obstoječe kovinske zabojnike, zato pozivajo vse občane in
občanke, ki še uporabljajo kovinske zabojnike, da jih zamenjajo do
konca leta. Vsi zabojniki, ki so jih dobavili v zadnjem času, so že
opremljeni s čipom. Na ostale zabojnike bodo čipe montirali v prihod-
nje skupaj z identifikacijsko nalepko. V nadaljevanju bodo strokovne
službe pripravile predlog za nov sklep o tarifnem sistemu za ravnanje
z odpadki, ki ga bosta pred uvedbo v obračun komunalnih storitev mo-
rala potrditi občinska sveta Občine Gorje in Občine Bled. In zakaj nov
sistem? Ta namreč uporabniku daje možnost, da sam vpliva na stroške
ravnanja z odpadki, javno podjetje pa ima hkrati boljšo evidenco o de-
jansko zbranih odpadkih pri posameznem uporabniku, po dejavnostih
in tudi po občinah. Ravno tako s tem načinom lahko planirajo poti za
smetarska vozila, vodenje različnih statistik pa je enostavnejše. Pro-
zorne vrečke z logotipom Infrastrukture, ki so jih uporabniki lahko
brezplačno dobili na sedežu podjetja postopno umikajo iz sistema zbi-
ranja plastične embalaže in pločevink. Glede na trenutno zalogo pred-
videvajo, da jih bodo uporabnikom lahko zagotovili do decembra. V
prihodnje bodo uporabniki morali za zbiranje plastične embalaže in
pločevink uporabljati tipizirane zabojnike za plastiko, so sporočili iz
javnega podjetja Infrastruktura Bled. Romana Purkart

Pobiranje smeti po novem

Slovesnosti ob 1. novembru
Združenje borcev za vrednote NOB Ra-

dovljica tudi letos ob prvem novembru
organizira spominske slovesnosti s kultur-
nim programom. Vse bodo 1. novembra,
prva bo ob 9. uri na pokopališču v Zasipu,
ob 9.15 bo pri spomeniku na pokopališču v
Ribnem, ob 9.30 bo slovesnost pri spome-
niku na Bohinjski Beli, ob 10. uri pa še na
pokopališču na Bledu. R. P.
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Center za socialno delo Radovljica je tudi letos, že tretje leto zapored,
organiziral srečanje za rejniške družine. Tokrat je bila lokacija srečanja
v Gorjah. Udeleženci srečanja so se zbrali dopoldne na prostoru balin-
išča v Gorjah. Vse skupaj je najprej pozdravila direktorica CSD
Radovljica, Miloša Kos Ovsenik, pozdravni govor so imeli še župan
občin Gorje, Bled in podžupan Radovljice, župan Bohinja pa nam je na
srečanje poslal pozdravno pismo. Po uvodnih govorih, kjer so vsi poz-
dravili in pohvalili pripravljenost rejnikov za delo z otroki, je sledil naš
program. Tomaž Bregant, nadzornik TNP nas je vodil po zanimivi
Miklavževi poti. Pot nas je vodila mimo travnikov, polj in lepih gorjan-
skih domačij do kovačnice in zvončarske delavnice na Višelnici. Spoz-
nali smo informacijske table, ki so nas potem spremljale na poti, zan-
imivosti o preteklem življenju v Gorjah, delavnico smo si lahko tudi
ogledali. Preko Mevkuža smo nadaljevali pot do Komarjevega mlina,
slišali smo, zakaj so se v preteklosti ljudje naselili ob reki Radovni, in si
ogledali mlin. Sledil je delček poti, kjer smo uživali v naravi, posebno
doživetje za vse otroke pa je bilo srečanje z močeradom. Pot smo nadal-
jevali skozi kar strm gozd do Rekarjeve domačije in tam smo doživeli

prijetno srečanje z ostarelima lastnikoma. Kljub megli, ki nas je sprem-
ljala, smo uživali ob pogledu na jezero, še bolj pa ob pestrem in izjemno
zanimivem pripovedovanju našega vodnika, ki je s svojim vodenjem
resnično obogatil naš kratek pohod in celotno srečanje. Ob kapelici v
Zgornjih Lazah smo prišli na cesto ter se vrnili na prizorišče našega
srečanja. Naše sodelavke so pripravile odličen golaž, vse udeleženke
srečanja pa so prinesle sladka peciva za posladek. Po izdatni oskrbi
naših želodčkov je bila pripravljena že naslednja točka našega programa.

Knjižničarke iz Knjižnice Antona Tomaža Linharta so pripravila za
otroke lepo pravljico, ki so jo popestrile z izdelavo zmajev. Otroci so si
ob njihovi pomoči naredili čudovite zmaje, ki so jih hitrejši tudi takoj
preizkusili. Medtem pa je ga. Božena Kolman Finžgar starejšim spre-
govorila o kvalitetnem preživljanju časa z otroki. Njeno zanimivo preda-
vanje smo kmalu poslušali vsi odrasli. Sledile so športne igre, ki so jih
pripravili naši mladostniki, v zabavni tekmi so sodelovali prav vsi otroci.
Nasmejali smo se izvirnim idejam in spodbujali otroke, ki so se resnično
trudili za uspeh. Bližalo se je pozno popoldne, vendar pa s programom
še nismo končali. Sledile so dejavnosti, kjer smo sodelovali vsi, mlajši in
starejši. Nekateri so risali na gorjanske zvončke, ki so potem lahko
odnesli domov. Nekateri so se pomerili v metanju podkve, spet drugi so
se skušali v igri Activity, nekaj otrok se je preizkušalo v balinanju. Čas
je res minil kar prehitro, prijetno preživet dan se je že nagibal v večer.
Utrujeni, a dobro razpoloženi udeleženci srečanja so se pričeli odprav-
ljati domov. Glavna organizatorka srečanja Meta Šilc je udeležencem
razdelila lična darilca, ki so jih izdelali otroci v programu ”Za srečo otrok
...” ter se jim zahvalila za obisk. Vendar pa smo srečanje rejniških družin
izvedli lahko le s pomočjo sponzorjev, občine Gorje, občine Radovljica,
Športnega društva Gorje, Tomaža Bregant iz TNP, Knjižnice Antona
Tomaža Linharta, Antona Novak, d. o. o., Hraše, Klanšek, d. o. o., Brez-
je, Mesarije Arvaj iz Britofa pri Kranju, Sadja in zelenjave pri Klemenu
iz Lesc, Pekarne Magušar iz Lesc, Pekarne Planika iz Rečice in Šobrle
Antona Poklukar s. p. iz Poljšice, ki se jim ob tej priložnosti še enkrat
iskreno zahvaljujemo! Jana Remic, CSD Radovljica 

Obnova sprehajalnih poti na grad,
obisk gradu dober

Blejski grad, ki bo prihodnje leto slavil tiso-
čletnico prve omembe, je eden izmed najbolj
prepoznavnih kulturnih spomenikov državnega
pomena in turističnih simbolov Slovenije. Z
njim upravlja Zavod za kulturo Bled. Od začet-
ka leta je Blejski grad obiskalo več kot 175 tisoč
obiskovalcev, kar je dobrih šest odstotkov več
kot v enakem obdobju lani. Skoraj četrtina obis-
kovalcev je prišla iz Slovenije, za njimi pa so
Britanci, Italijani, Japonci, Izraelci ter ostali.
Kot je povedal director Zavoda za kulturo, Mat-
jaž Završnik, so veliko naporov vložili v promo-
cijo: Letos smo v promocijo vložili več kot 50 ti-
soč evrov in se pojavili tudi na najbolj izpostav-
ljenih in seveda tudi najdražjih oglaševalnih me-
stih, na primer na ogromnih panoji ob avtoce-
sti.” To se je Zavodu glede na rezultate očitno
splačalo. V preteklih dveh letih so zaključili pre-
novo muzejskega dela zgradbe in opravili razna
tehnično vzdrževalna dela, skupna vrednost vse-
ga opravljenega pa je več kot milijon evrov. Na
Zavodu za kulturo so povedali, da so letošnje
leto posvetili predvsem pripravi projektne in
druge dokumentacije za nadaljevanje celovite
prenove. H gradu pa sodi tudi pet sprehajalnih

poti. V teh dneh tako začenjajo s prvim delom
prenove - z obnovo najpomembnejše dostopne
poti z Veslaške promenade do gradu. Pot iz sme-
ri Grajskega kopališča na grad je bila vedno ena
najbolj obiskanih. Zgrajena je bila v času celo-
vite prenove Blejskega gradu med leti 1951 in
1961. V preteklosti je niso najbolje vzdrževali,
zato jo je zob časa načel do te mere, da je zara-
di krušenja kamenja, zidnih opor in stopnic po-
stala že nevarna. Projekt so izdelali Matej Kuči-
na, univ. dipl. inž. kraj. arh. in njegovo podjetje
Bruto, Krajinska arhitektura, d. o. o., iz Ljublja-
ne. Za poseg je Zavod moral pridobiti gradbeno
dovoljenje, saj bodo kamniti oporni zidovi v ce-
loti prenovljeni, ograja bo po novem nameščena
na najstrmejših delih poti. Trasa poti ostaja ena-
ka, prenovili pa bodo celotno pot, tako krak iz
Veslaške promenade kot krak iz naselja Grad ter
celotno pot od točke, kjer se združita do grajske-
ga parkirišča. Dela, ki so se že začela, bo izva-
jalo domače gradbeno podjetje Grad. Prenova
bo stala nekaj manj kot dvesto tisoč evrov, dela
pa naj bi končali v dveh do treh mesecih. Do
konca leta se bo na gradu zvrstila še kopica pri-
reditev in dogodkov. Romana Purkart Poroka na Blejskem gradu

Srečanje rejniških družin v Gorjah



Turizem

8

KOLEDAR PRIREDITEV
Do 30. 11. v času ”Blaž Kumerdej (1738-1805)” Knjižnica 

odprtja Razstava o blejskem rojaku in slovenskem Blaža Kumerdeja Bled
knjižnice razsvetljencu Blažu Kumerdeju.

Vsako soboto od 9.00 dalje Sobotni tek - strokovno vodeni treningi teka Grajsko kopališče

Vsako sredo 17.00 ”Sončne srede” - vsak teden kreativne Blejski mladinski center
delavnice za vse tiste, ki radi ustvarjate

Petek, 29. 10. 16.00 - 18.00 Krompirjeve počitnice in noč čarovnic: Blejski grad
in sobota 30. 10. nastop in delavnica s profesionalno žonglersko

skupino Čupakabra, žongliranje z žogicami,
keglji, diaboli, hudičeve palice, goreči rekviziti

Sobota, 30. 10. 17.00 Turnir v namiznem nogometu in vselitveni žur Blejski mladinski center
Kluba radovljiških študentov

20.00 - 24.00 Noč čarovnic - plesni večer Restavracija Panorama 

Nedelja, 31. 10. 9.00 - 12.00 Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska Hotel Triglav
delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let) 

12.00 Koncert pevskega zbora iz Anglije Wercas Folk Cerkev na
ob sv. maši Blejskem otoku

15.00 - 18.00 Krompirjeve počitnice in noč čarovnic: Blejski grad
čarovniški žur s poslikavo obrazov, nastopom 
in delavnico žonglerske skupine Čupakabra

Petek, 5. 11. 16.00 Bolšji sejem na Bledu: ”Dam - prodam” Blejski mladinski center

Sobota, 6. 11. 20.00 - 24.00 Plesni večer s predstavitvijo tango plesa v Restavracija Panorama
organizaciji plesne šole La Casa de Kamna. 
Plesala bosta Elisa Sorge in Pablo Furioso.

Nedelja, 7. 11. 9.00 - 12.00 Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska Hotel Triglav
delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let)

10.00 Martinov turnir mladega vina in pečenih gosi Igrišče za golf Bled
16.00 Lutkovna matineja z Miri in dedkom Zadružni dom Ribno 
18.00 Družabno srečanje starejših občanov Restavracija Panorama

Sreda, 10. 11. 20.00 Komični muzikal ”Ljubim te - spremeni se”; Festivalna dvorana Bled
broadwayska uspešnica s Simono Vodopivec 
Franko, Romano Krajnčan, Danijelom Malalanom 
in Marjanom Buničem v režiji Gašperja Tiča. 

Petek, 12. 11. 18.00 Predavanje Maje Jemc ”Starodavna indijska Blejski mladinski center
medicina (Ajurveda)”, predstavitev osnov ajurvede, 
zdravljenja in potovanja v Indijo ter izkušenj 
z ajurvedo.

Sobota, 13. 11. 19.00 Martinovanje z živo glasbo in vinarjem  Hotel Triglav
Primosicem z italijanske strani Goriških Brd

20.00 - 24.00 Veselo martinovanje z ansamblom Karavanke Restavracija Panorama 

Petek, 19. 11. 17.00 Literarni večer društev upokojencev Gorenjske; Info središče 
svoje pesmi bodo predstavljali člani Triglavska roža na Bledu
literarnih krožkov 

17.00 Pravljica za otroke: ”Detektivka lisička tička”. Knjižnica
Glasbeno-lutkovno predstavo za otroke, Blaža Kumerdeja Bled
stare vsaj 3 leta, bo izvedla igralka Lucija GRM.

19.30 Blejski večer: predavanje Štefana Reharja Knjižnica
o Finski z Baltikom in baltskimi prestolnicami Blaža Kumerdeja Bled

Sobota, 20. 11. 10.00 - 12.00 Triglavski narodni park: Triglavska tržnica in Info središče 
SOS: Suhomesnati izdelki brez umetnih dodatkov Triglavska roža na Bledu

11.00 Triglavski narodni park: Brihta raziskuje: Info središče
Skrivnostni svet semen Triglavska roža na Bledu

20.00 Narodnozabavna hit parada - ”Oberkrainerfest Športna dvorana Bled
Bled 2010”; nastopajo: Ansambel Saša Avsenika, 
Veseli Begunjčani, Alpski kvintet, Veseli svatje, 
Die Kathreiner, Die Hattinger, Die Jungen Zillertaler 
in Bartl Gensbichler, moderatorja: Katja Tratnik 
in Ingo Rotter

22.00 Miss Casino Bled za Miss Earth Casino Bled

Priznanja tudi Bledu
V petek, 8. oktobra 2010, je Turistična

zveza v Celju podelila priznanja vsem na-
grajencem iz letošnje akcije ”Moja dežela,
lepa in gostoljubna”, ki poteka pod
pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarst-
vo in častnim pokroviteljstvom predsednika
republike. Predsednik, dr. Danilo Türk, je v
svojem nagovoru poudaril pomen te akcije
in se vsem sodelujočim zahvalil za njihov
trud in prispevek k lepši podobi dežele. V
kategoriji turistični kraji je Bled zasedel
tretje mesto, v kategoriji veliki kampi pa je
priznanje za prvo mesto prejel Camping
Bled. Priznanji sta v imenu Občine Bled in
kampa, prevzela podžupan Bojan Žerovec
in Zvone Špec, predstavnik družbe Sava
hoteli Bled. Zmagovalci v posameznih kat-
egorijah so se vpisali v ”zlato knjigo” in
prejeli prehodne zastave, ki bodo obiskoval-
cem naznanjale, da prihajajo v urejen kraj
ali ustanovo. Vanja Piber, TD Bled

Odlični uspehi blejskih 
študentov 

Višja strokovna šola za gostinstvo in tur-
izem Bled je od ustanovitve naprej včlanje-
na v največje evropsko združenje gostinskih
in turističnih šol AEHT s sedežem v Luk-
semburgu. Preko tega združenja šola s štu-
denti sodeluje na različnih tekmovanjih in
dosega odlične rezultate. 

Letos so v Lizboni sodelovali štirje štu-
denti. Največji uspeh je dosegel Blaž Pret-
nar, ki je za uspešno izvedeno timsko nalo-
go v sodelovanju s finskim študentom osvo-
jil zlato kolajno. Maruša Mršol je s sotek-
movalcem iz Portugalske osvojila srebrno
kolajno v mešanju in poznavanju pijač.
Špela Repnik in Gregor Mihelič sta le malo
zgrešila tretje mesto oziroma bronasto kola-
jno. Študenti so bili uspešni tudi na ne-
davnem 57. Gostinsko turističnem zboru
Slovenije v Kranjski Gori. Osvojili so dve
zlati, štiri srebrne in štiri bronaste kolajne,
dobili pa so tudi dve priznanji. 

Za vse uspehe jim je na sprejemu na Ble-
du čestitala direktorica Višje strokovne šole
za gostinstvo in turizem Jana Špec. Poudar-
ila je, da se s takšnimi uspehi študentov in
mentorjev s strokovnim znanjem, voljo in
ljubeznijo ni za bati za razvoj slovenskega
turizma. Janko Rabič 

Sprejem na Bledu: študenti Grega Mihelič, Špela
Repnik in Blaž Pretnar ter direktorica šole Jana
Špec. Manjkala je Maruša Mršol. 
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Jesenski izlet članov 
Turističnega društva

Konec septembra smo se člani Turistič-
nega društva Bled podali na tridnevni ob-
isk južne Češke in Prage. Naša prva posta-
ja je bil grad Hluboka nad Vltavo. Zgrajen
je bil v drugi polovici 13. stoletja, današ-
njo podobo, po vzoru dvorca Windsor, pa
je dobil sredi 19. stoletja v času, ko je bil
njegov gospodar Jan Adam Schwarzen-
berg. Pot nas je nato vodila skozi mestece
Tabor do gradu Konopište. Grad se je v za-
dnjih stotih letih proslavil predvsem zaradi
tega, ker ga je leta 1887 kupil in tam tudi
živel Franz Ferdinand, avstro-ogrski pre-
stolonaslednik, ki ga je leta 1914 v Saraje-
vu skupaj z njegovo ženo ubil atentator
Gavrilo Princip. Do Prage nas je ločila le
še dobra ura vožnje, naslednje jutro pa
smo krenili takoj po zajtrku in mesto pod
vodstvom našega vodnika, Jožeta Štruklja,
prehodili po dolgem in počez, si ogledali
vse znamenitosti ter dan že kar malo utru-
jeni, a zadovoljni, zaključili v znani Švej-
kovi pivnici ”U Fleku”. Zadnji dan nas je
prebudil dež in treba je bilo ubrati pot pro-
ti domu. Še zadnjič smo se popeljali skozi
mesto in naša prva postaja je bila znana
Plečnikova cerkev srca Jezusovega. Zgra-
jena je v mestni četrti Vinohrady v letih
1928-1930 v zelo prepoznavnem stilu na-
šega arhitekta. Po odprtju so jo nekateri
kritizirali in v nekaterih vodnikih po Pragi
sploh ni navedena. Nad oltarjem je kip Je-
zusa in skupina kipov svetnikov, ki so za-
ščitniki Čehov. Plečnik je v Pragi deloval
kar dolgo in nekatera njegova dela smo
srečali že ob našem sprehodu skozi Prago,
predvsem na Hradčanih. Dokončno smo

zapustili Prago in se napotili proti glavne-
mu mestu južne Češke, Češkim Budjejovi-
cam, se na kratko sprehodili skozi mesto,
kjer nas je očaral predvsem glavni trg z
mestno hišo. Naša naslednja postaja je bilo
mestece Tabor in zatem še Česki Krumlov,
mesto, ki je v celoti pod zaščito Unesco,
pravi dragulj nad reko Vltavo. Dvourni 
postanek je minil, kot bi mignil in sledila
je le še vožnja proti domu. Čeprav nam jo
je tokrat nekoliko zagodlo vreme, ni 
pokvarilo dobrega razpoloženja in polni
vtisov smo se že pogovarjali tudi o tem,
kam naslednje leto. 

Vanja Piber, TD Bled

Nedelja, 21. 11. 9.00 - 12.00 Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska Hotel Triglav
delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let)

10.00 - 18.00 Filmski festival podvodnega filma Info središče 
Triglavska roža na Bledu

16.00 Lutkovna matineja z Miri in dedkom Zadružni dom Ribno 
18.00 Družabno srečanje starejših občanov Restavracija Panorama

Četrtek, 25. 11 17.00 Brezplačna delavnica izdelovanja adventnih Višja strokovna šola 
in petek, 26. 11. venčkov pod vodstvom Mete Kenda. za gostinstvo in turizem

Prijave: Turistično društvo Bled Bled

Četrtek, 25. 11 18.00 Predavanje dr. Jožeta Štirna, Knjižnica 
zaslužnega prof. oceanografije in akvatične Blaža Kumerdeja Bled
ekologije ”Evtrofikacija obalnih morij, oceanov 
in celinskih voda” kot vzrok rušenja naravnih 
ravnovesij ter ekosistemov ter posledičnih 
degradacij okolja

Petek, 26. 11. 19.00 Predavanje z zvočno kopeljo Tomaža Kvasnika Blejski mladinski center
”Izvorni ton - Zvok gonga”

27. - 28. 11. 9.00 - 15.00 Otvoritev zimske sezone na Pokljuki in Bledu: Športni center Pokljuka, 
1. otvoritveni smučarski tek Maya Maya Rudno polje
(tekmovanje v različnih kategorijah), krpljanje za 
staro in mlado, snežne igre za otroke: animacija 
z labodkom Zakijem, snežna aerobika, preizkus 
biatlonskega streljanja, zimski pohod, merjenje 
telesne pripravljenosti, posebna gostinska ponudba.

Sobota, 27. 11. 10.00 - 19.00 Adventni sejem domače in umetnostne obrti Terasa Kavarne Park
in razstava adventnih venčkov

11.00 Prižiganje svečk na adventnem venčku Blejski grad
ob božični glasbi

16.00 Animacija študentov Višje strokovne šole Bled Terasa Kavarne Park
”Veseli prazniki”

17.00 Odprtje zimske sezone: Koncert Avsenikove Terasa Kavarne Park
glasbe v izvedbi Pihalnega orkestra Lesce 
ob 55-letnici delovanja orkestra in v počastitev 
rojstnega dne Slavka Avsenika

19.00 Koncert ob 25-letnici delovanja Tekaškega Festivalna dvorana Bled
kluba Bled; nastopajo: Ansambel Saša Avsenika, 
Štajerskih 7, program povezuje Vinko Šimek

20.00 - 24.00 Plesni večer: Vsi na ples! s skupino Sunset Restavracija Panorama

Nedelja, 28. 11. 10.00 - 19.00 Adventni sejem domače in umetnostne obrti Terasa Kavarne Park
in razstava adventnih venčkov

16.00 Nastop pevskih zborov Terasa Kavarne Park
s slovenskimi adventnimi pesmimi 

17.00 Razglasitev in prodaja najboljših adventnih Terasa Kavarne Park
venčkov 

Sreda, 1. 12. 19.00 Triglavski narodni park: Sredin večer - filmska Info središče 
umetnost: Ob svetovnem dnevu gora: Triglavska roža na Bledu
Hindukuš 1968 - po poti Marca Pola 
(arhiv RTV Slovenija)

NAPOVEDUJEMO:
Sobota, 4. 12. 20.00 Najlepša viža 2010: Festivalna dvorana Bled

izbor najlepše narodnozabavne pesmi

Sreda, 8. 12. 19.00 Koncert Policijskega orkestra z gostom Festivalna dvorana Bled
Janezom Lotričem

Sobota, 11. 12. 19.00 Dobrodelni koncert za nakup in šolanje psov Festivalna dvorana Bled
spremljevalcev: Pro Anima Singers in Oto Pestner
z gosti z glasbo Johna Lennona in 
skupine The Beatles

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

Udeleženci izleta pred romarskim središčem Loreta
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Gobe na ogled!

Septembra je imelo Gobarsko društvo Jur-
ček Bled tri razstave gob. Prva je bila v
Športnem centru na Pokljuki, druga v Za-
družnem domu v Gorjah, tretja pa v avli
Triglavskega narodnega parka na Bledu. Na
Pokljuki si je z velikim zanimanjem razsta-
vo ogledalo več kot 800 obiskovalcev. Na
Bledu so obiskovalci videli več kot 240 vrst
različnih gob. Razstava je bila v treh dneh
zelo dobro obiskana, veliko zanimanje so
pokazali osnovnošolci, ki so v delavnici
”Brihta” lahko slišali razlago o glivah. Čla-
na društva Anton Soklič in Pavel Jakopič sta
letos opravila izpit za klubskega determina-
torja, pripravljata pa se za izpit determina-
torja-mentorja. 

Meta Kenda, Gobarsko društvo Jurček

Adolf Muhr je bil lastnik Blejskega gradu od leta 1882 do leta 1919.
Leta 1892 je ob jezeru zgradil vilo Ilsenheim, današnjo vilo Rog. Po smr-
ti sta graščaku Muhru njegova otroka postavila pod grajsko skalo v goz-
du spomenik v secesijskem slogu. Na ograjenem spomeniku sta bila por-
tret Adolfa Muhra in reliefni prizor iz legende svetega Huberta, zaščitni-
ka lovcev. 

Občina Bled je skupaj s kranjsko območno enoto Zavodom za varstvo
kulturne dediščine pristopila k popisu kulturno zgodovinskih spomeni-
kov v občini, ki mu bo sledil plan obnove in revitalizacije teh spomeni-
kov. Ob pregledu kulturno zgodovinskih spomenikov so na Občini ugo-
tovili, da je Muhrov spomenik na Višcah v zelo slabem stanju. Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije je maja izdal kulturno varstvene po-
goje in smernice za obnovo spomenika. Sedanja lastnica Vile Rog, ki jo
je zgradil Muhr, je družba Ceeref, d. o. o.. Župan občine Bled Janez Faj-
far je direktorju družbe Igorju Lahu ponudil sodelovanje pri obnovi tega
spomenika. V pismu o nameri sta se dogovorila, da Občina pripravi po-
trebno dokumentacijo za obnovo, vse stroške same obnove pa krijeta go-
spod in gospa Lah. 

Spomenik Aldofu Muhru je na osnovi kulturno varstvenih pogojev zelo
lepo obnovil Leopold Šajn, mojster za ohranjanje kulturne 
dediščine iz Tržiča.  Obnovljeni spomenik so slovesno odprtli konec sep-
tembra.                                                                                  R. P. 

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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V občini Bled izgradnja kanalizacijskega sis-
tema poteka v zaključni fazi, oziroma je celot-
na investicija na območju občine Bled v večji
meri zaključena. Na območjih, kjer se je grad-
nja kanalizacijskega sistema zaključila, so
občani občine Bled od koncesionarja WTE
prejeli obvestila o možni priključitvi stanovan-
jskih objektov na kanalizacijski sistem. S
priključitvijo stanovanjskih objektov na kanal-
izacijski sistem pa so nastali določeni proble-
mi, predvsem se iz nekaterih stanovanjskih ob-
jektov odvajajo tudi meteorne in čiste vode.
Kljub opozorilom, da lastniki stanovanjskih
objektov v skladu z veljavno zakonodajo ne
smejo odvajati meteornih voda v kanalizacijski
sistem, je bilo na terenu ugotovljeno, da neka-
teri občani teh navodil niso upoštevali. Glede
na omenjeno problematiko je koncesionar
WTE, ki upravlja s kanalizacijskem sistemom
v Občini Bled, septembra začel s kontrolo
izvedbe hišnih priključkov na kanalizacijski
sistem (metoda zadimljanja kanalizacijskega
sistema). Kontrolo je začel izvajati predvsem
na območju naselja Ribno, kjer je prišlo do
izlivanja fekalnih in meteornih voda v okolico.

Pri tem je bilo ugotovljeno, da ima kar nekaj
stanovanjskih objektov speljane meteorne in
izvirske vode v kanalizacijski sistem. Znova
naj poudarimo, da je v fekalni kanalizacijski
sistem dovoljeno odvajati samo odpadne
fekalne vode, ne pa tudi meteornih voda
(strešne vode, drenaže in vode z dvorišč), ki jih
je treba odvajati v ponikovalnice ali pa ločeno
v meteorne kanale. Gre za ločeni sistem zbi-
ranja in odvajanja odpadnih voda. Režim odva-
janja in čiščenja odpadnih voda določata Od-
lok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Bled (Ur. l. RS 59/98, 65/2002 in spre-
membe), ter Pravilnik o pogojih ter načinu
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Bled (Ur. l. RS 59/98
in spremembe). Zato vse občane občine Bled
znova pozivamo, da preverijo stanje hišnih
priključkov in jih uredijo v skladu z občinski-
mi akti najkasneje do konca maja 2011, saj bo
koncesionar WTE še naprej izvajal kontrolo
izvedbe hišnih priključkov.

Oddelek za urejanje prostora in GJS ter
infrastrukturo

Priključevanje stanovanjskih 
objektov na kanalizacijski sistem

Muhrov spomenik je obnovljen
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Razstava umetniških fotografij
V vrtcu in šoli na Bohinjski Beli smo oktobra pripravili fotografsko

razstavo Klemena Klemenca z naslovom Fraktali z mojih poti. Avtor
najraje fotografira umetnine, ki jih ustvarja narava, z njimi pa želimo
spodbujati domišljijski svet otrok.

K ogledu vabimo tudi druge obiskovalce. Razstava bo na ogled tudi
novembra vsak delavnik do 16. ure.                         Maja Poklukar

Jubilejno Srečanje DMG osnovnih šol je
potekalo v Sečovljah 1. in 2. oktobra 2010.
Tema letošnjega srečanja je bila ”Mladi in
požarna varnost”. Kot so nam dejali, kruh
brez soli ni dober kruh, tako gasilska organi-
zacija brez mladih ni dobra organizacija. Za
prostovoljno gasilstvo se ni bati, saj vsako
leto to izkazujejo mladi, ki delujejo v tovrst-
nih društvih po vsej Sloveniji. Tudi v naši
gasilski zvezi se gasilska društva s podporo
osnovnih šol trudijo seznanjati mlade s
požarno preventivo in gasilskimi veščinami.
Letošnjega društva mladi gasilec se je iz
občine Bled udeležila ekipa mlajših pionirjev
POŠ Bohinjska Bela, iz občine Bohinj pa
ekipa mlajših in dve ekipi starejših OŠ
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica.
Udeleženci srečanja so preživeli dva dneva
prijetnega druženja, spoznavanja kraja gos-
titelja, doživljanja primorske gostoljubnosti
in prijaznosti. Osrednje dejanje srečanja pa je
bilo tekmovanje iz gasilske preventive in prve
pomoči ter praktičnega znanja gasilskih
veščin. In tu lahko poročam, da so vse ekipe
dobro predstavljale svoje šole. Ekipa POŠ je
dosegla tretje mesto med mlajšimi, ekipi
starejših iz OŠ Boh. Bistrica pa četrto in peto
mesto. Čestitamo! 

Urška Jamar

30. srečanje društev Mladi gasilec

H o t e l T r i g l a v B l e d
since 1906

r e s t a v r a c i j a

1 9 0 6
since 1906

B l e d

13. 11. 2010 ob 19.00: Martinovanje z vinarjem Primosicem in živo glasbo
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Oktober je že pri koncu in ker se je v minulih
letih tudi pri nas vse bolj uveljavilo praznovanje
noči čarovnic, ga bomo obeležili tudi v BMC-
ju. Tako bomo v soboto, 30. oktobra, od 17. ure
dalje pekli kostanj, kuhali čaj, izrezovali buče in
se od 20. ure naprej zabavali ob zvokih plesne
glasbe. Popoldne vabimo predvsem otroke, da
se bomo pomerili, kdo bo izrezljal najlepšo
bučo in da bomo skupaj okrasili prostor za
večerno zabavo, ki jo pripravlja KRŠ z na-
menom, da BMC postane prostor za druženje
študentov iz naše okolice.

Novembra pripravljamo:
- od 1. do 15. zbiramo prijave za delavnico

DIDGERIDOO
- 5. novembra ob 16. uri - ‘’Dam - pro-

dam’’, bolšji sejem, ki ga bomo prirejali tudi v

hladnejših mesecih na hodniku našega centra,
kjer je prijetno toplo. 

- 12. novembra ob 18. uri - ‘’Starodavna in-
dijska medicina (Ajurveda) z Majo Jemc’’

- 19. novembra ob 18. uri - ‘’Reci drogi ne,
življenju da’’

Mesec november je mesec boja proti drogam
in zasvojenosti, zato smo v goste povabili našo
dobro znanko, Ivanko Berčan, vodjo komune
Žarek. 

- 26. novembra ob 19. uri - ‘’Izvorni ton -
Zvok gonga’’

Ker je november mesec boja proti odvisnosti,
smo se v centru potrudili povabiti in pripraviti
veliko zanimivih delavnic za sproščanje. 

Vsako sredo ob 17. uri - ‘’Sončne srede’’
Delavnice so brezplačne!    

Blejski mladinski center

Živahni dnevi v BMC

90 let Ljudmile Kovač Mikelj
V nedeljo, 19. sep-

tembra 2010, je v
domu starejših obča-
nov v Preddvoru praz-
novala 90. rojstni dan.
Za njen jubilej smo jo
obiskali: predsednik
sveta KS Boh. Bela
Miha Stojan in pred-
stavnici RK Boh. Bela

in ji izročili darila. Pripovedovala nam je o do-
živetjih iz svojega življenja. S starši in bratom
je bila Ljudmila leta 1941 izseljena v Nemčijo.
Po kapitulaciji Nemčije so se vrnili domov v
vas Drušče v bližini Mokronoga. Njihova hiša
je bila opustošena, brez oken in vrat. 

Ko je Ljudmila obiskovala osnovno šolo, je
med počitnicami obirala hmelj v Grajski vasi
v bližini Prebolda. Pri družini, kjer je pomaga-
la, so jih po vrnitvi iz Nemčije sprejeli na svoj

dom. Zaposlila se je v Tekstilni tovarni v Pre-
boldu in bila aktivna v sindikalni organizaciji
tovarne. Zaradi njenih pritožb na pristojne
organe v Ljubljani o nepravilnem delu vodstva
tovarne pri aktivnosti sindikalne organizacije,
je bila premeščena v Kranj. Upokojila se je
leta 1973, ko je bila zaposlena v tovarni Tiska-
nina v Kranju. 

Njen prvi zakon ni bil srečen in je ostala
sama z otrokoma Viljenko in Iztokom. Za
osemnajst najlepših let svojega življenja pa je
dejala, da jih je preživela s svojim drugim mo-
žem Francem na Obrnah na Bohinjski Beli.
Ko je ovdovela in zaradi težav pri hoji, se je
odločila, da se bo njeno življenje nadaljevalo v
zavetju doma v Preddvoru. V domu biva že
deseto leto, kjer jo s pogostimi obiski razvese-
ljujejo sin, hčerka in vnuki, ima pa že tri pra-
vnuke. 

V minulih letih je sodelovala pri kulturnih
programih ob praznikih in delala ročna dela v
domu. Kljub zdravstvenim težavam v zadnjem

času, je še vedno dobre volje in še piše pri-
spevke v domski časopis. 

Ob njenem prisrčnem smehu oz. vedrem raz-
položenju smo se poslovili. Obljubili smo ji,
da jo tudi v letošnjem decembru obiščemo in
izročimo koledar Občine Bled za leto 2011. 

Miha Stojan

90 let Angele Zupan, 
Batištove mame

Pred devetdesetimi
leti se je rodila v No-
menju. Spominja se
svojega otroštva s tremi
brati in dvema sestra-
ma. Po zaključeni
osnovni šoli se je izuči-
la za pletiljo v Bohinj-
ski Bistrici. Ker med
drugo svetovno vojno

ni bilo dela v pletilstvu, se je zaposlila kot
gospodinja pri družini de Gleria na Bledu.
Zatem je bila do konca vojne prodajalka na
Jesenicah, nato pa spet pletilja v Radovljici.

Z Alojzom Zupanom se je poročila leta
1951. Od leta 1992 njun sin Alojz s svojo dru-
žino nadaljuje z delom v gostilni ”Pri Bati-
štu”, ki je poznana doma in tudi v tujini. An-
gela Zupan je vedno zelo rada delala na pol-
ju ali vrtu. Še pred dvema letoma je v mese-
cu novembru zvečer urejala vrt, naslednje ju-
tro pa so jo odpeljali v bolnišnico na Jeseni-
ce. Po težki operaciji ne more več hoditi.
Kljub tej težavni življenjski preizkušnji, je ob
skrbni negi njenih doma zelo vedra. Rada
gleda televizijo, kjer spremlja dogajanje
doma in po svetu. Dneve ji polepšata vnuka
Tomaž in Tadeja, razveseli jo tudi pravnuki-
nja Angeline. Obiskujejo jo tudi sorodniki in
sosedje. Za rojstni dan so jo obiskali župan
Občine Bled Janez Fajfar, predsednik sveta
KS Boh. Bela Miha Stojan in prostovoljki RK.
Zelo se je razveselila pozornosti in darila. Ob
slovesu pa je dejala, da jo zanima, kdo bo naš
novi župan.                                          

Miha Stojan

Šestindevetdeset let gospe
Justine Cerkovnik 

Konec septembra smo župan občine Bled
Janez Fajfar, podpredsednik KS Rečica Fran-
ci Pintar in prostovoljki Krajevne organizaci-
je RK Bled na Rečici obiskali gospo Justino
Cerkovnik. Tako kot lani nas je gospa Justina
pričakala nasmejana in dobre volje, čeprav
leto dni starejša. Najraje pripoveduje zgodbe
iz svojega življenja, ki ni bilo prav rožnato.
Vedno znova poudarja, kako trdo so delali,
skromno živeli, pa vendar so bili bolj zado-
voljni kot danes. Njej sedaj ničesar ne manj-
ka, kljub temu pa pravi, da starost ni lepa. Ne
more več delati kot pred leti, zato ji vsakod-
nevno pomoč nudi soseda Tjaša, za kar ji je
še posebej hvaležna. Ob slovesu smo ji
zaželeli zdravje in dobro počutje v upanju, da
se drugo leto spet srečamo.

Jožica Pazlar, RK Bled

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
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Tribune in stolp predani namenu
Konec septembra so na Bledu slovesno predali namenu nove trib-

une in sodniški stolp v Veliki Zaki. S tem je celotna investicija - ob-
nova veslaške infrastrukture, skorajda zaključena, ostala je le še ure-
ditev poti pod tribunami. Župan Janez Fajfar je ob odprtju, ki so jo
umestili k tekmovanjem za državno prvenstvo v veslanju povedal, da
gre ta največja investicija v njegovem mandatu počasi h koncu in da
ima Bled še do 15. novembra čas, da dokončno uredi pot med obe-
ma Zakama. Slavnostni govornik je bil direktor Direktorata za šport
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Marko Rajšter, ki je povedal, da
je prav, da Bled svetovno prvenstvo v veslanju pričaka spet kot del
svetovne veslaške elite, tudi z novo infrastrukturo. Celotna investici-
ja je bila vredna več kot štiri milijone evrov, od tega je Občina Bled
prispevala pol milijona, drugo pa so bila evropska sredstva in sred-
stva Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport.

Romana Purkart

Obvestilo
Naslednja številka Blejskih novic izide 3. decembra. 

Prispevke sprejemamo do 25. novembra na elektronski naslov 
blejskenovice.bled@gmail.com

Krvodajalska akcija!
Območno združenje Rdečega križa Radovljica organizira jesenske kr-

vodajalske akcije, ki bodo v ponedeljek, 8. novembra, od 8. do 15. ure
v zdravstvenem domu na Bohinjski Bistrici, v torek, 9. novembra, prav
tako od 8. do 15. ure v zdravstvenem domu na Bledu, in v sredo, 10. no-
vembra, od 8. do 14. ure prav tako na Bledu.          OZRK Radovljica

Teden otroka na ribenski šoli
Tudi letos smo ob tednu otroka spletali vezi med generacijami. V

torek, 5. oktobra, smo medse povabili babice in dedke, ki so se odzvali
v velikem številu. Pričakali smo jih z jutranjo kavico. Po kratkem
klepetu so jim vnučki razkazali šolske prostore.

Letos je bilo druženje prepleteno s plesom in igro. Najprej nas je Nuša
Poljanec naučila ljudska plesa. Učenci pa so svojim starim staršem
predstavili, kakšne igrice se igramo danes. Pod vodstvom Justi Barle
smo se igrali s padalom, trenutno zelo priljubljenim športnim pripo-
močkom. Babice in dedki so se nato spremenili v utice in zelo dobro
čuvali svoje vnučke-kužke. Ob koncu srečanja smo vsi skupaj še enkrat
zarajali in si obljubili, da se prihodnje leto spet vidimo.

Blanka Valant, Podružnična osnovna šola Ribno



Državno prvenstvo v veslanju je zadnjo sep-
tembrsko soboto na Bledu prineslo domačemu
klubu največ odličij - kar 17, od tega 7 zlatih, 6
srebrnih in 4 bronaste. V članski konkurenci se
je trikrat z naslovom državnega prvaka okitil
Luka Špik - v enojcu, kjer je bil hitrejši od bra-
ta Jana (2.) in klubskega kolega Janeza Zupana
(3.); v dvojnem dvojcu, kjer sta moči združila z
bratom Janom; in dvojnem četvercu, kjer sta se
jima za zmagovalno kombinacijo pridružila še
Tomaž Pirih in Janez Zupan. Urban Ulčar in
Žiga Pirih sta v dvojcu priveslala drugo mesto,
saj sta premoč dovolila le Davidu in Janezu Jur-
šetu. Posadko četverca sta tvorila še z Janijem
Klemenčičem in Milanom Janšo, ki je prav
tako osvojila srebro. Bronasta članska medalja
je šla lahkemu skifistu Janu Jalnu.

Tudi mlajše selekcije so bile uspešne. Mlajši
mladinec Jernej Markovc je osvojil naslov dr-
žavnega prvaka osvojil kar dvakrat - v svoji ka-
tegoriji in kategoriji mladincev, obakrat v enoj-
cu. Med mladinci mu je na drugem mestu sle-
dil klubski kolega Urban Bregant. Med mla-
dinskimi dvojci sta bila srebrna Peter Kocjan
in Jernej Blažič, srebro sta osvojila tudi Mark
Noč in Aleš Špiler v mladinskem dvojnem
dvojcu. V konkurenci dvojnih dvojcev med
mlajšimi mladinci sta bila zlata Gal Žvegelj in
Gašper Sebanc. Med pionirji je bron med ski-
fisti osvojil Aleš Jalen; med mlajšimi pionirji
pa je državni prvak v enojcu Martin Jug.

Soočenje s svetovno konkurenco je
pred nami

Veslaška sezona pa pravi vrhunec doživlja
prav v teh dneh, saj od 31. oktobra do 7. no-
vembra na Novi Zelandiji poteka svetovno pr-
venstvo. Med 800 veslači se bo za odličja na
jezeru Karapiro borilo tudi sedem slovenskih.
Luko Špika čaka najštevilnejša konkurenca,
saj se bo tokrat pomeril s kar dvaindvajsetimi
skifisti, med katerimi ne bodo manjkali naj-
boljši Čeh Ondrej Synek, domačin Mahe Drys-
dale, Norvežan Olaf Tufte in drugi. Tomaž Pi-
rih in Rok Kolander bosta nastopila v dvojcu,
kjer je prijavljenih še trinajst čolnov. Močna
konkurenta bosta domačina, lanska svetovna
prvaka, Eric Murray in Hamish Bond, pa lan-
ska podprvaka - Britanca Peter Reed in Andrew

Hodge Triggs, Grka Georgios Tziallas in Ioan-
nis Christou (letošnja evropska prvaka), Italija-
na Carboncini in Mornati (evropska podprva-
ka). Jure Cvet in Matevž Malešič sta v lahkem
dvojnem dvojcu najbolj stalna letošnja posad-
ka, ki bo nastopila v konkurenci sedemnajstih
čolnov, kjer med favorite lahko vpišemo doma-
čina in lanska prvaka Storma Uruja in Petra
Taylorja, Nemca, Francoza, Kanadčana in Itali-
jana. Jan Špik in Gašper Fistravec pa bosta v
rokah držala usodo dvojnega dvojca. Med pet-

najstimi posadkami so odlični: Francoza (Ber-
rest, Bahain) - lanska svetovna podprvaka in
aktualna evropska prvaka, Britanca (Wells, Ba-
teman), ki sta na letošnjih tekmah svetovnega
pokala pobrala dve zlati in srebrno medaljo,
Nemca (Knittel, Krueger) - lanska svetovna pr-
vaka, in Estonca (Raja, Taimsoo), ki sta lani na
svetovnem prvenstvu osvojila bron in letos sre-
bro na evropskem. Za stiskanje pesti pa le opo-
zorilo, da so na Novi Zelandiji 11 ur pred nami.

Besedilo in foto: Veronika Bakač
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Blejski veslači največ medalj na DP

Mini športna akademija jeseni
Septembra se je po počitnicah spet začela

vadba v mini športni akademiji. V prvem me-
secu so treningi potekali še v športnem parku
Bled, kjer so otroci med drugimi spoznali ba-
seball in utrdili svoje znanje iz nogometa, at-
letike in v premagovanju ovir otroškega poli-
gona. Prav tako so se otroci pripravljali na
tekmovanje v atletiki, ki so se ga nekateri iz-
med njih udeležili v oktobru v športnem par-
ku Bled. Oktobra so vadbo malčkov preselili
v telovadnico vrtca Bled. Oktober je bil na-
menjen spoznavanju odbojke. Otroci so v te-
lovadnici najprej spoznali odbojkarsko žogo

kot osnovni športni rekvizit pri igranju odboj-
ke, v nadaljevanju pa jim je bila na igriv na-
čin predstavljena igra odbojke, pri čemer so
otroci zelo uživali. Po zaključku spoznavanja
odbojke v telovadnici vrtca Bled so otroci za-
dnji dan vadbe preživeli z mladimi odbojkar-
ji ACH Volleyja v Osnovni šoli Bled. Z nav-
zočnostjo pri treningu četrtošolcev in peto-
šolcev so spoznali začetke resne vadbe od-
bojke, pri treningu osmih in devetih razredov
pa so malčki lahko že spoznali, kaj se pravi
trenirati in igrati pravo odbojko, so sporočili
iz Mini športne akademije Bled. R. P.

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
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Pridemo, 
pa spucamo!
Pridemo, 
pa spucamo!

Mežan, komunalne storitve, d. o. o.,
Prešernova 64, 4260 Bled

Tel. 041/654 188, 04/574 26 50
E-pošta: info@komunala-mezan.si 

www.komunala-mezan.si

Praznimo in čistimo greznice, lovilce maščob, male
čistilne naprave, fekalna črpališča in kemijska stranišča,
razne bazene in jame, peskolove, ponikovalnice ...

Visokotlačno čistimo odtočne kanale (hišne priključke,
kuhinjske odtoke), industrijsko kanalizacijo, razne cevi,
kanale, cevovode, cestne propuste, podcestne podboje ...

Pregledamo in posnamemo z barvno video kamero 
večje in manjše kanale.

Izvajamo nizkotlačne preizkuse in vodotesnost kana-
lizacije in meteornih cevi.

Hitro in stroškovno učinkovito izvedemo popravila
odtočnih in kanalizacijskih cevi brez izkopa.

Septembra je Nogometni klub Bled za mlade
nogometne navdušence iz nogometnih klubov
Slovenije in Italije uspešno organiziral že tretji
zaporedni nogometni turnir ”BLEJKO”. Na
tekmovanjih skupin U8, U10 in U12 je v
napetih tekmah igralo več kot 400 igralcev iz
19 različnih klubov. V vremensko naklonjenih
dveh dnevih in ob prizadevanju trenerjev, sod-
nikov, članov ter staršev otrok NK Bled, smo v
prijetnem športno-zabavnem vzdušju izpeljali
83 tekem. Prvi dan tekmovanja so se na no-
gometnih igriščih blejskega stadiona razigrali
fantje kategorije U10, kjer so pokal za prvo
mesto zaslužili Triglavani iz Kranja, pred NK
Idrija, tretje mesto pa je pripadlo ekipi NK
Slovenska Bistrica. NK Bled Energoplan je v
tej kategoriji zasedel šesto mesto. Na nedeljski
dan so se na igrišča najprej podali najmlajši -
nogometaši skupine U8, kjer so slavili fantje iz
Radomelj pred kranjskimi Triglavani, tretje
mesto pa so si priigrali borbeni nogometaši iz
NK Maksi Jesenice. V tej starostni skupini so
tekmovali še nogometaši iz Šenčurja in Jesenic
ter ekipa NK Bled Energoplan, ki je zasedla
peto mesto. V kategoriji U12 smo v napetih
tekmah bodrili fante 15 različnih ekip. Pokal
za prvo mesto so si priigrali korenjaki NK
Kamnik, ki so v borbeni finalni tekmi prema-
gali NK Triglav Domplan. Do tretje stopničke
zmagovalnega odra so zasluženo prikorakali

mladi fantje NK Radomlje. Domača ekipa
Bled Energoplan A je osvojila izvrstno četrto
mesto, za njimi pa so se uvrstile ekipe: NK
Idrija, NK Kamnik, NK Jesenice, FC Koper,
NK Tolmin, NK Radomlje, NK Kamnik B,
NK Monfalcone, NK Koper B, NK Kranj in
NK Bled Energoplan B ekipa. Veseli nas, da je
turnir uspel brez večjih poškodb tekmovalcev,
prav tako pa smo bili veseli pohval številnih
obiskovalcev te športno in veselo obarvane
prireditve. Ob tej priložnosti se še posebej za-

hvaljujemo vsem sponzorjem, ki so podprli
naša športna prizadevanja ter nam za izpeljavo
srečelova, ki je potekal ob nogometnih
tekmah, poklonili darila, nad katerimi so bili
ob ulovljeni sreči, veseli tako otroci kot stare-
jši. 

Ob zaključku turnirja smo si že obljubili, da
prireditev ”BLEJKO” spet izpeljemo v prihod-
njem letu. Fantje, čestitke za uspešne letošnje
nastope in srečno na tekmah ”BLEJKO 2011”!

Besedilo in foto: Aneta Lavtar

Mladi nogometaši in turnir Blejko

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



Blejska evangelijska cerkev je teden dni pred
praznikom, v nedeljo, 24. oktobra, v dvorani
blejskega kina, pripravila slovesnost ob dnevu
reformacije. V 16. stoletju so bili na Bledu in
v okoliških krajih protestanti. V zgodovinskih
virih piše, da so bili tu že pred letom 1550, v
času protireformacije pa so bili izgnani ali pa
so morali sprejeti katolištvo. V večjem številu
so se protestanti na Bledu pojavili v 20. stolet-
ju. V zadnjih tridesetih letih so se evangelijski
kristjani udeleževali bogoslužij v Ljubljani in
v Novem mestu, zdaj pa imajo svoje prostore
in molilnico na Bledu. Zbrane je najprej po-
zdravil pastor blejske cerkve rev. Ace Arsov,
ki je zaradi svojega dobrodelnega dela na po-
dročju zasvojenosti, vodi namreč društvo Do-
ulos, tudi prejemnik letošnjega občinskega
priznanja. V svojem nagovoru je pozdravil go-
ste iz Prekmurja in ostale ter spomnil, da se je
na Bledu na svoji poti v Nemčijo ustavil tudi
Primož Trubar. Zbrane je pozdravil tudi blej-
ski župan Janez Fajfar, ki je povedal, da bo
Občina Trubarju na gradu, kjer je dve noči
prespal, postavila spominsko ploščo. Duhovno
sporočilo je predal mag. Franc Kuzmič, ki je

orisal zgodovinske mejnike reformacije in nje-
ne dosežke, predvsem zgodnji prevod Svetega
pisma, ki smo ga Slovenci kot enajsti narod na
svetu lahko brali v svojem jeziku, in ostale,
kot so skrb za splošno izobraževanje in izob-

raževanje žensk, ločevanje cerkve od oblasti,
verovanje, da je vsak odgovoren za svoja deja-
nja in da si odpuščanja ni mogoče kupiti in
podobno.

Besedilo in foto: Romana Purkart

Dan reformacije na Bledu

V ospredju župan Janez Fajfar in direktorica Turizma Bled, Eva Štravs Podlogar

Nastopil je tudi pevski zbor binkoštne cerkve Nuskova, Maranata. 

Rev. Ace Arsov pozdravlja udeležence.

Na prireditvi je nastopila tudi glasbena skupina binkoštne cerkve Nuskova. Duhovno sporočilo je predal mag. Franc Kuzmič.




