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Blejske novice
Najvišji predstavniki JV Evrope na Bledu
Na IEDC-Poslovni šoli Bled se je 17. septembra zaključil dvodnevni menedžment forum jugovzhodne Evrope Bled-Kopaonik, ki je potekal pod naslovom ‘’Prihodnost gospodarstva
in izzivi menedžmenta’’. Na dogodku, ki ga je
organiziral IEDC v sodelovanju z Društvom
ekonomistov iz Srbije, se je zbralo tristo predstavnikov gospodarstva in vladnih organizacij
iz sedemnajstih držav. Udeleženci so na Forumu iskali odgovore na vprašanja o prihodnosti
gospodarstva. Kot je poudarila prof. dr. Danica
Purg, direktorica IEDC-Poslovne šole Bled, so
na dvodnevnem Menedžment Forumu Jugovzhodne Evrope Bled-Kopaonik sodelujoči vodilni gospodarstveniki in politiki Jugovzhodne
Evrope razpravljali o tem, kako iziti iz krize in
kako prispevati k bolj zdravemu in trajnostnemu razvoju. Po besedah dr. Purgove je bil namen Foruma zlasti izmenjava mnenj in izkušenj, skupno iskanje rešitev in druženje. ‘’Globalizacija se je šele začela in šele dobiva zagon. Razvoj se seli v Azijo, ki hitro postaja eno
eden izmed ključnih trgov in trg za ustvarjanje
vrednosti za evropska podjetja, medtem ko Evropa za Azijce postaja prevzemni trg,’’ je dejal
prof. dr. Hermann Simon, guru menedžmenta,
sicer direktor mednarodnega svetovalnega

Organizatorja Foruma dr. Danica Purg, IEDC, in dr. Dragan Djuricin, Društvo ekonomistov Srbije
podjetja Simon-Kucher & Partners. Po mnenju
dr. Simona se globalizacija šele začenja in bo
imela odločilen vpliv na dogajanje v prihodnjem desetletju, njeni zmagovalci pa bodo le

podjetja in organizacije, ki so odprti za nove
ideje in sodelovanje.
Tanja Zabukovnik,
IEDC-Poslovna šola Bled

Razstava o Blažu Kumerdeju v knjižnici, ki se imenuje po njem
Sredi septembra so v blejski knjižnici Blaža
Kumerdeja odprli razstavo o tem slovenskem
razsvetljencu, jezikoslovcu in pedagogu, Linhartovem prijatelju, ki se je rodil na Bledu. Na
Blaža Kumerdeja so mnogi v zgodovini kar
pozabili, zdaj pa med drugim nosijo njegovo

ime tudi šolniške nagrade. Avtorica razstave je
kustodinja radovljiškega mestnega muzeja
mag. Tita Porenta, razstava pa se navezuje na
stalno radovljiško razstavo o Antonu Tomažu
Linhartu.
R. P.

Aktualno

Drage
občanke in
občani

VESLAŠKI CENTER IN CILJNA REGATNA ARENA ZAKA NA BLEDU
Predstavitev nastajanja projekta:
Za izvedbo Svetovnega prvenstva so Občina Bled,
Veslaška zveza Slovenije in Veslaški klub Bled skupno
ugotovili, da so pogoj za izvedbo svetovnega pokala v
veslanju leta 2010, predvsem pa za izvedbo Svetovnega prvenstva v veslanju Bled 2011:
- precejšnji investicijski posegi v Mali in Veliki Zaki,
- organizacija izvedbe.
Na osnovi tega je bilo dogovorjeno, da Občina Bled
prevzame, izvede in sofinancira investicije v Mali
in Veliki Zaki; Veslaška zveza Slovenije in Veslaški
klub Bled pa prevzameta organizacijsko izvedbo
Svetovnega pokala v veslanju leta 2010 in Svetovnega prvenstva v veslanju leta 2011.
Občina Bled je zato kandidirala na razpis Evropskega
sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 20072013 s projektom Veslaški center in ciljna regatna
arena Zaka na Bledu in uspela. Pogodba z Ministrstvom za šolstvo in šport je bila podpisana 20. 8. 2008.
Planirana vrednost investicije je: 4.228.292 evrov, od
tega je 3.523.576 evrov upravičenih stroškov, ki so sofinancirani s strani EU sredstev, in 704.715 evrov neupravičenih stroškov, za katera sredstva zagotavlja proračun občine Bled v letih 2008 do 2011. Operacijo Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu
delno sofinancira EU in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

Tokrat sicer običajnega uvodnika v Blejske
novice nisem napisal, saj ne želim, da bi kdo
razumel, da v času predvolilne kampanje druge kandidate za župana naše občine postavljam v neenakopraven položaj. Demokracija je
kljub vsem napakam še vedno najboljša delujoča družbena ureditev, zato vas v imenu vseh
kandidatov vabim, da v nedeljo, 10. oktobra, v
kar največjem številu oddate svoje glasove članom krajevnih skupnosti, občinskega sveta in
župana.
Srečno!
Vaš župan Janez Fajfar
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Občina Bled je skupaj z Zbornico za arhitekturo in
prostor Slovenije (ZAPS) izdelala razpisno dokumentacijo za javni projektni natečaj, s katerim smo pridobili
strokovno najprimernejšo rešitev za projekt ”Veslaški
center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu”. Pri
oblikovanju projektne naloge so sodelovali tudi predstavniki Veslaške zveze Slovenije in Veslaškega kluba
Bled.
Na razpisu sta bili izbrani projektantski podjetji ARHE,
d. o. o., in Multiplan, d. o. o., Ljubljana, ki sta izdelali
projekte za ureditev Velike in Male Zake.
Vrednost celotnega projekta in viri financiranja:
Občina Bled
509.715 evrov
MŠŠ + EU
(pogodba MŠŠ Občina Bled)
3.523.577 evrov
Fundacija za šport
(pogodba VKB in FS)
195.000 evrov
Vrednost projekta
4.228.292 evrov
Investitor je investicijo razdelil na 5 faz za GOI dela in 3
faze za opremo;
Izvedba projekta:
1. faza pomeni izvedbo prenove telovadnice in
hangarja v Mali Zaki;
Izvajalec MAKRO 5 GRADNJE iz Kopra je zaključil GOI
dela v celoti. V mesecu juniju je bila izvedena še zamenjavo kotla v kotlovnici - prehod iz kurilnega olja na plin.
Vrednost pogodbenih del je znašala 790.939,76
evra.
2. faza pomeni rušenje in novogradnjo sodniškega stolpa - sklop A ter izvedba zunanje ureditve
Male in Velike Zake - sklop B
Izvajalec GOI del za sklop A podjetje Tehnik Škofja
Loka je z deli zaključil. Dne 25. 5. 2010 je bilo izdano
uporabno dovoljenje za stolp in zunanjo ureditev. Vrednost pogodbenih del je 394.189,68 evra.
Izvajalec GOI del za sklop B podjetje Kovinar gradnje
ST Jesenice je vršilo GOI dela pri zunanji ureditvi v Veliki in Mali Zaki. Dela so bila zaključena in izdano je bilo
uporabno dovoljenje. Vrednost pogodbenih del je znašala 952.716,01 evra.
3. faza pomeni rušenje in novogradnjo tribun
v Veliki Zaki
Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Multiplan
arhitekti iz Ljubljane. Dne 23. 3. 2010 je bila podpisana pogodba v višini 471.376,22 evra za rušenje starih
tribun in gradnjo novih tribun kapacitete za pribl. 500
gledalcev. Dela na tribunah so večinoma že zaključe-

na, opravljen je bil že tehnični pregled in čaka se na
odločbo o uporabnem dovoljenju.
4. faza pomeni investicijsko vzdrževalna dela pri
obnovi lesenih pomolov
V aprilu 2010 je bila podpisana pogodba z izvajalcem
del Kovinar gradnje ST Jesenice za obnovo lesenih pomolov v Mali in Veliki Zaki. Vrednost pogodbenih del
znaša 66.385,56 evra. Dela so bila v celoti zaključena 25. 5. 2010.
5. faza pomeni obnovo ceste med tribunami
v Veliki Zaki in Mali Zaki
V mesecu juliju je bil objavljen javni razpis za izvedbo
obnove ceste med tribunami v Veliki Zaki in Mali
Zaki, z izbranim ponudnikom Cestno podjetje, d. d.,
Kranj je bila podpisana pogodba v višini 112.331,74
evra. Izvajalec bo začel z deli predvidoma v II. polovici
meseca septembra.
Nabava opreme:
1. Izveden je bil javni razpis za opremo I. faza za tehnološko opremo hangarja in montažnih tribun, ki
bodo nadomestile izpadle kapacitete prvotno predvidenih tribun iz javnega natečaja. Montažne tribune so se namestile v Športni park. Investicija je bila
razpisana v dveh sklopih:
- Sklop A: tehnološka oprema v hangarju (stojala
za čolne). Dela so bila zaključena v mesecu maju.
Pogodbena vrednost opravljenih del je znašala
87.599,86 evra.
- Sklop B: dobava in montaža montažnih tribun, je
izvedlo podjetje ELAN Inventa, d. o. o., iz Begunj.
Dela so bila zaključena 25. 5. 2010. Pogodbena
vrednost opravljenih del je znašala 95.400,00
evra.
2. Izveden je bil javni razpis za opremo II. faza za dobavo in montažo pontonskih splavov. Pogodbena
dela je izvedlo podjetje ELAN Inventa, d. o. o., iz
Begunj. Pogodbena vrednost opravljenih del je
znašala 149.868,00 evra.
3. Pogodbena dela za nabavo opremo III. faza: dobava in montaža pohištvene in tehnološke opreme za
objekte telovadnica, hangar in sodniški stolp je izvedlo podjetje Atlas oprema, d. o. o., iz Ljubljane.
Pogodbena vrednost opravljenih del je znašala
42.955,92 evra.
Z Ministrstvom za šolstvo in šport je občina podpisala
Aneks k pogodbi, s katerim sta se partnerja dogovorila, da se podaljša sofinanciranje do 15. 11. 2010 in da
se izvedejo še dodatne investicije:
1. Sklop A: nabava montažno demontažne strehe za
novozgrajene tribune v Veliki Zaki.
Sklop B: nabava montažno demontažne nadstrešnice za veslaškim hangarjem za shranjevanje katamaranov in veslaške opreme,
2. Športna oprema (letveniki, klopi, fitnes oprema,
uteži, veslaški ergometri in naprave s programsko
opremo), katere prioriteto določita VK Bled in VZS,
3. Investicijsko vzdrževalna dela na objektu, ki ga uporabljata VK Bled in VZS. Investicija ne zajema gostinskega dela: obnova strehe, zamenjava stavbnega pohištva, obnova balkona, obnova sanitarij, tlakov v pisarnah, slikopleskarska dela na fasadi in notranjih prostorov.
Vrednost vseh investicij bo pribl. 400.000,00 evrov.
Zaključek:
Vsa še nedokončana dela v Mali in Veliki Zaki bodo
končana predvidoma v mesecu novembru 2010, ko se
zaključi tudi sofinanciranje projekta.
Pripravil:
Anton Kovačič
Vodja projekta:
mag. Boris Malej
Direktor občinske uprave
Janez Fajfar
Župan

Aktualno

Točka VEM
na Upravni enoti Radovljica
Vsak začetek je težak. Tudi odločitev za
opravljanje samostojne dejavnosti prinaša veliko mero odgovornosti in postopnih korakov, ki
največkrat odpirajo več vprašanj, kot dajejo
odgovorov. Kljub poenostavitvi podjetniške
zakonodaje, je pred začetkom poslovanja potrebno opraviti predpisane formalnosti.
Na Upravni enoti Radovljica deluje točka
VEM (Vse na enem mestu), kjer za bodoče in
že registrirane podjetnike izvajamo postopke.
Po številu opravljenih VEM storitev se uvrščamo med najbolj pogosto obiskane VEM točke
na upravnih enotah.
Ob strokovni pomoči VEM referentke lahko
na Upravni enoti Radovljica hitro in brezplačno registrirate podjetje kot samostojni
podjetnik (s. p.) ali enostavna d. o. o. Za registracijo s. p. potrebujete le osebni dokument in
davčno številko. Referent v vašem imenu izpolni obrazec in posreduje vlogo na AJPES.
Pri tem potrebuje naslednje podatke: ime in sedež firme, podatke o morebitnih zastopnikih

ter podatke o dejavnostih, ki jih boste opravljali. Ob registraciji je potrebno tudi podpisati izjavo, da nimate neporavnanih dospelih obveznosti iz svojih prejšnjih poslovanj.
Poleg registracije podjetja lahko na VEM
točki uredite še:
- prijavo sprememb v poslovnem registru
- izbris podjetnika iz poslovnega registra
- prijavo davčnih podatkov
- oddajo zahtevka za izdajo identifikacijske
številke za DDV
- prijave v obvezna socialna zavarovanja
- pridobitev obrtnega dovoljenja
- prijavo prostega delovnega mesta
- pooblaščanje oseb za delo s sistemom eVEM
Priporočamo, da priložnost za hitro in brezplačno registracijo podjetja kot samostojni
podjetnik (s. p.) ali enostavna d. o. o izkoristijo tudi za vse tiste brezposelne osebe in osebe
v postopku izgubljanja zaposlitve, ki se name-

Projekt Delta
Naša občina se že dolgo ubada s problemom sezonskih prometnih viškov, zato se je odločila za sodelovanje v projektu DELTA kot ena izmed šestih slovenskih regij. S pomočjo orodja DSI bomo testirali naše
kazalnike in pridobili možne rešitve za uravnavanje sezonskih prometnih viškov.
Projekt DELTA (financiran s strani 7. okvirnega programa) obravnava probleme in potrebe, povezane s sistemi potniškega prometa, ki so
soočeni z intenzivnim sezonskim povpraševanjem. Projekt bo opredelil in spodbujal inteligentne mobilne strategije, praktične usmeritve in
politike, ki omogočajo optimalno upravljanje s sezonskim prometom v
regijah z dokazanimi ustreznimi problemi.
Glavni prispevek DELTE, za učinkovito ravnanje s sezonskim prometom in posledično zmanjšanjem negativnih učinkov, bo Instrument
za podporo odločanju (DSI). DSI je orodje, sestavljeno iz niza načrtov
za spodbujanje inteligentne in trajnostne mobilnosti v območjih z različnim povpraševanjem po potniškem prometu. Več o projektu si lahko
preberete na: www.delta-project.eu.
Mag. Bojana Novak,
vodja odd. za urejanje prostora
in GJS ter infrastrukturo

Komunalni prispevek za kanalizacijo
Občina Bled je zgradila Centralno čistilno napravo Bled in na območju celotne občine gradi kanalizacijsko omrežje, kamor se priključujejo obstoječi objekti. To pomeni izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča, zaradi česar Občina Bled na podlagi določb Odloka o
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Bled (Ur. l. RS, št.
122/2007) izdaja odmerne odločbe po uradni dolžnosti. Do zdaj je bilo
izdanih 1470 odločb, od tega 720 v letu 2009 in 750 v letu 2010. Trenutno je v pripravi okoli 650 odločb za večstanovanjske objekte. Položnice za plačilo so bile izdane vsem zavezancem, katerih odločbe so
pravnomočne. Do 14. septembra so zavezanci plačali 303.130,75 evra,
odprte obveznosti pa so še 49.537,38 evra.

ravajo vključiti v program samozaposlovanja
na Zavodu RS za zaposlovanje ter s tem pridobijo subvencijo v višini 4.500 EUR. Nepovratno finančno pomoč namreč lahko pridobi oseba, ki ima poslovno idejo, ki v zadnjih petih
letih ni prejela sredstev iz naslova subvencije
za samozaposlitev od Zavoda ter v zadnjih 12
mesecih ni bila samozaposlena in ki izpolnjuje
druge pogoje za pridobitev subvencije (samozaposlitev v novoustanovljenem poslovnem
subjektu v Republiki Sloveniji, za polni delovni čas ipd.). Kdor pridobi subvencijo, mora
samozaposlitev ohraniti najmanj leto dni.
Vse dodatne informacije o registraciji in drugih storitvah točke VEM dobite na sedežu
Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18,
Radovljica, II. nadstropje, v pisarni 208 ali na
telefonski številki 04/537-16-23.
Mag. Maja Antonič,
načelnica UE Radovljica

Poleti je bil zaključen projekt izgradnje kanalizacije na Bohinjski
Beli, zato bomo začeli z izdajo odločb tudi za 162 hiš na Bohinjski
Beli. Zbiranje, preverjanje in obdelava podatkov, ki jih je posredoval
WTE, je dolgotrajno, zato predvidevamo, da bo postopek izdaje odločb končan do konca leta 2011.
Mag. Bojana Novak,
vodja oddelka za urejanje prostora
in GJS ter infrastrukturo

Najava predvolilnih soočenj!
Soočenje kandidatk in kandidatov za občinski svet bo na televiziji
Alpski odmevi v petek, 1. oktobra, ob 20. uri, za župana oziroma županjo pa v petek, 8. oktobra, prav tako ob 20. uri. Soočenje kandidatk
in kandidatov za župana oziroma županjo na Radiu Triglav bo 28. septembra ob 13.10.

Javni razpis za dijake in študente za izbor
v regijsko štipendijsko shemo
Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj je objavila javni
razpis štipendij enotne regijske štipendijske sheme Gorenjske za šolsko
in študijsko leto 2010/2011. Štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju za nedoločen čas oziroma vsaj za čas štipendiranja zaposlili pri delodajalcu na območju gorenjske razvojne regije. Do štipendij so upravičeni dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe, dodiplomski in podiplomski študenti, ki se izobražujejo v Sloveniji ali v
tujini in niso zaposleni. Te štipendije ne morejo prejeti dijaki oziroma
študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira. Rok za oddajo vlog je do vključno petka, 8. oktobra, javni razpis štipendij pa je skupaj s prijavnimi obrazci in drugo dokumentacijo
dostopen na sedežu Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC
Kranj in na spletni strani www.bsc-kranj.si
Romana Purkart
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Aktualno, društva

Blejska župnija ima novega župnika
Po odhodu blejskega župnika dr. Janeza Ambrožiča v Kranjsko Goro je njegove obveznosti v blejski župniji
1. avgusta letos prevzel 31-letni župnik mag. Janez Ferkolj. V duhovnika je bil posvečen leta 2005, po tem
pa je bil dve leti kot kaplan na Jesenicah in nato še v Kranju. Prva župnija, ki mu je zaupana v varstvo blejska, ima v njegovem srcu posebno mesto in kot pravi: ”Vsak dan sem tukaj bolj doma.”
Po slabih dveh mesecih, odkar ste na Bledu, bi lahko strnili prve vtise?
”Z dodelitvijo župnije so bile uslišane moje
številne molitve, kajti vedno sem si želel biti
dušni pastir na župniji. Bled mi je že od malih
nog pri srcu, s starši sem bil tukaj večkrat na
izletu. Bled in Brezje sta mi v otroštvu pomenila praznik - podoba lepote in romanje. Tudi
vse prijatelje iz tujine sem popeljal na izlet
prav na Bled in jim s tem skušal izkazati najlepšo dobrodošlico. Na Bled prihajam z veseljem in župnija mi pomeni najprej veliko odgovornost za duhovno oskrbo ljudi, tukajšnje farane, prebivalce ter obiskovalce našega mesta.
To mi prinaša veselje in srečo. V katerokoli
župnijo bi prišel, bi občutil isto, Bled pa je zaradi svojih lepih posebnosti v meni še bolj priljubljen.”
Bled privablja s številnimi tako kulturnimi
kot naravnimi znamenitostmi in zato je najbrž posebnost, da je med obiskovalci cerkva
in sakralnih spomenikov veliko turistov.
Opažate to tudi vi?
”Bled je poseben v tem, da ima veliko število obiskovalcev. Opažam, da župnijska cerkev

ni skoraj nikoli prazna. Ves dan se vrstijo v
cerkvi ljudje, ki molijo, občudujejo umetnost,
se ustavijo in preživijo nekaj trenutkov v tišini.
To kraju prinaša še dodatno vrednost.”

Bi lahko Bled primerjali z Jesenicami ali
Kranjem?
”V vsakem kraju so drugi ljudje in vsak kraj
ima znamenitosti, a tudi svoje težave. Tako na
Jesenicah kakor v Kranju sem bil s srcem in
vseh ljudi, s katerimi sem delal in živel, se rad
spominjam.”
Poleg župnika Janeza Ferkolja, ki nosi
težo odgovornosti v blejski župniji, je na
Bledu prisoten tudi duhovni pomočnik Lucijan Potočnik, s katerim si delita delo.
”Ob tem bi dodal, da sem vesel, da si kot duhovnika stojiva ob strani, si pomagava, svetujeva in izmenjujeva poglede. Sobivanje z gospodom Lucijanom mi pomeni veliko milost,
zadovoljstvo in pomoč.”
Je vaša zadolžitev tudi poučevanje verouka?
”Ja, tako je. Poučujem drugi, tretji in osmi
razred, navzoč sem tudi pri mladinski skupini.
Vseh veroučencev skupaj jih je okoli sto. Zahvalo za pomoč pri poučevanju verouka izrekam sestram, Hčeram Marije Pomočnice.”
Veronika Bakač

Prevzem in blagoslov prizidka PGD Ribno

Krajani Bleda smo se potepali po Dolenjskem
Dolenjska pokrajina je podoba zelenih dolin, med katerimi se vije
reka Krka, in nizkih gričev, poraščenih z gostimi gozdovi. Nekateri ji
rečejo kar dežela cvička, žlahtne kapljice, ki se rodi s tamkajšnjih
vinogradov. Čudovita pokrajina ponuja ogromno možnosti za izlete, pa
naj bo to obisk gradu, kartuzije, najstarejšega samostana ... Bila je zadnja sobota v avgustu in spet smo se že tradicionalno odpravili na izlet.
Letošnja pot nas je vodila na Dolenjsko in prva postaja je bila Brestanica in grad Rajhenburg, ki stoji na strmem skalnatem pomolu nad reko
Savo. Je najstarejši z listino izpričani grad na Slovenskem. Nadaljevali
smo pot do Kostanjevice na Krki, ki je najstarejše in hkrati tudi najmanjše mesto na Dolenjskem. Zaradi pogostih poplav se je mesteca
oprijelo ime ”dolenjske Benetke”. Na Benetke pa spominja tudi vrsta
kulturnih spomenikov in umetniških zbirk. Naslednja postaja je bila
kartuzija Pleterje in še zadnja Baza 20 v kočevskih gozdovih.
Predsednica sveta KS Bled Meta Pazlar
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Delo gasilcev je zelo raznoliko, od gašenja požarov do reševanja ljudi, premoženja in živali pa tudi pomoči pri naravnih in drugih nesrečah. Pogoji dela pa narekujejo potrebe po zaščitni opremi, orodju, pa
tudi sodobno opremljenih vozilih. Člani PGD Ribno smo se pred tremi leti odločili za gradnjo prizidka gasilskega doma. Obenem smo
preuredili prostore v starem delu in skupaj z lovci obnovili fasado
našega skupnega doma. Vrednost del je ocenjena na okoli 70 tisoč
evrov, poleg zunanjih izvajalcev del so člani našega gasilskega društva
opravili še 662 prostovoljnih delovnih ur. V soboto, 4. septembra, smo
pripravili prireditev ob prevzemu in blagoslovu prizidka. Kljub slabemu vremenu smo prireditev izpeljali. Prizidek sta predala svojemu namenu župan občine Bled Janez Fajfar in predsednik PGD Ribno Maks
Ambrožič, blagoslov pa je opravil domači župnik Roman Kušar.
Zahvaljujemo se vsem izvajalcem del, krajanom, domačim gasilcem in
vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, da smo zgradili prizidek.
Maks Ambrožič, PGD Ribno

Društva, mladi

Svetloba in sence v vrtcu
na Bohinjski Beli
V vrtcu na Bohinjski Beli smo v lanskem šolskem letu v delo z otroki začeli vnašati elemente
pedagoškega koncepta Reggio Emilio. Koncept izhaja iz Italije, zanj pa se dve strokovni delavki
izobražujeta na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V obeh skupinah otrok smo skupaj z oddelkom
Pikapolonic iz vrtca Gorje izvajali projekt Svetloba in sence. Projekt je bil voden po principih
Reggio Emilio. Otroci so svetlobo in sence raziskovali in opazovali z različnimi svetili
(s svetilkami, grafoskopom, projektorjem). Bili so navdušeni ob samostojnem odkrivanju, ko so
sami pridobili mnoga nova spoznanja.
Projekt smo spomladi že predstavili v Gorjah, v četrtek, 30. septembra 2010, ob 18. uri pa ga
bomo skupaj z otroki predstavili še v kulturnem domu na Bohinjski Beli.
Maja Poklukar, Bohinjska Bela

Teden otroka prinaša
predstave in še kaj!
Društvo Blejskih fijakerjev tudi letos
organizira prireditve ob tednu otroka v
vseh Krajevnih skupnostih Občine Bled.
Letos bodo otroci uživali ob ogledu
predstave Pogumni krojač, za dobro voljo
pa bodo poskrbeli še zajček Sporty,
pujsek Papi z darili za otroke in medved
Čalapinko, ki bo po prireditvi za vsakega
spekel palačinko ... Program bo povezoval Toni Mežan, najprej pa bo predstava v soboto, 2. oktobra, ob 15. uri v
Gasilskem domu na Rečici, ob 18. uri pa
v Kulturnem domu na Bohinjski Beli. V
nedeljo, 3. oktobra, bodo najmlajši lahko
uživali v KD Zasip, ob 16. uri pa še v Zadružnem domu v Ribnem. Posebna predstava bo še v soboto, 9. oktobra, v Zdraviliškem parku na Bledu. Vstopnine ne bo!
Toni Mežan, Društvo Blejski fijakerji

Oktober v Mladinskem
centru
Prvi oktober prinaša brezplačno predavanje o aromaterapiji - ob 18. uri, nato pa
bodo do 20. ure zbirali še prijave na aroma delavnice. Do 15. oktobra bodo zbirali prijave za tečaj Super ideje za majhne
prostore. Prvega ob 18. uri se bo začel
bolšji sejem, vsako sredo ob 17. uri pa se
znova sproti začenjajo kreativne delavnice ‘’sončne srede’’. Konec oktobra, natančneje 30., bo turnir v namiznem nogometu, ta dan pa bo tudi vselitveni žur
kluba radovljiških študentov, so sporočili
iz Blejskega mladinskega centra. R. P.

Srečanje na Lipanci
Zadnjo avgustovsko nedeljo je bilo pri Blejski koči na Lipanci tradicionalno srečanje
blejskih planincev. Tudi letos so se srečanju pridružili Moški pevski zbor Triglav, operni
pevec Marko Kobal in citrar Tomaž Plahutnik ter domači harmonikar Florjan Tišler. O
srečanju in poslanstvu društva je spregovoril predsednik Janez Petkoš, srečanje pa so popestrili gostje iz Bele krajine, člani športnega društva Grič - društvo nosi ime po najvišji ‘’gori’’
na črnomaljskem, ki je doseže tisoč metrov. Predsednik društva Tone Starc je
pozdravil blejske prijatelje, Belokranjci pa so s seboj prinesli tudi darilo. R. P.

Predsednik blejskega društva Janez Petkoš

Predsednik društva Tone Starc

Mladinski evropski
parlament
Letos je mladinski evropski parlament
(Model European Parliament - MEP) potekal v Haagu, na Nizozemskem. Udeležilo se ga je pet slovenskih dijakov. Med
njimi sva bili tudi Saša Rakovec in Tjaša
Gerdej, občanki Bleda in dijakinji Gimnazije Jesenice. Začel se je 22. marca
2010 in je trajal pet dni. Z delom v komitejih smo ponazorili delovanje evropskega parlamenta. Vsak komite je sestavil
svojo resolucijo. Na tem smo delali prve
tri dni in zaključili z zbiranjem podpisov
za ali proti resoluciji. Prihodnja dva dni
smo preživeli v Haškem parlamentu, kjer
smo na skupinskem zasedanju predstavljali, sprejemali ali zavračali resolucije.
Ugotovili pa sva, da Slovenija ni dobro
predstavljena svetu, saj imajo ljudje o njej
popolnoma napačne predstave. Spoznali
sva, kako pomembno funkcijo ima evropski parlament in kako je delo v njem naporno. Za naju je bila to edinstvena izkušnja, iz katere sva se naučili res veliko ter
spoznali različne, zanimive ljudi.
Tjaša Gerdej in Saša Rakovec
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Turizem

Blejsko jezero med najlepšimi
in najbolj romantičnimi kraji
na svetu
Tako namreč pravita Budget Travel in založba Bounty Books. Blejski otok je edini
naravni otok v Sloveniji, ocenjevalci pa so
bili po njihovih opisih sodeč navdušeni nad
cerkvico na otoku, nad pletnami in seveda
grajsko skalo z gradom. Na seznamu desetih najlepših jezer so med drugim še Plitvička jezera, škotsko jezero Loch Lomond in
Nakuru v Keniji. Založba Bounty Books pa
je objavila mini vodnik po stoenem romantičnem kraju ali ”101 Romantic Getaways”,
v katerem so predstavili nekatere najbolj zapeljive turistične destinacije vseh petih kontinentov. V vodnik so avtorji uvrstili slovenski alpski biser, kot so v predstavitvi poimenovali Bled. R. P.

Mladi Sarajevčani
na Bledu
Na pobudo slovenskega smučarskega asa
Jureta Franka je dobrodelno društvo iz Nove
Gorice na Bled pripeljalo osem mladoletnih
varovancev avstrijske dobrodelne organizacije SOS Kinderdorf - vojnih sirot iz
Sarajeva. Zanje skrbijo do njihovega 23.
leta, tako da jih pripeljejo do kruha. Težko si
zamislimo, kaj vse so ta dekleta in fantje
prestali ... Na gradu so jim blejski gostitelji
pripravili lep in topel sprejem. R. P.

KOLEDAR PRIREDITEV
15. 9. - 31. 10.

V času
odprtja
knjižnice
10.00 - 19.00

Velika retrospektivna razstava Maksima Gasparija

Pristava Bled

Vsako soboto

od 9.00 dalje
20.00 - 24.00

Sobotni tek - strokovno vodeni treningi teka
Plesni večeri s skupino Sunset v septembru in
z Mihom Kraljem s pevko v oktobru

Grajsko kopališče
Restavracija Panorama

Vsak ponedeljek
do 11. 10.

19.00

Večer ob pianinu

Hotel Jelovica

Vsako sredo
do 13. 10.

19.00

Večer ob citrah

Hotel Jelovica

Vsako sredo
v oktobru

17.00

”Sončne srede” - vsak teden kreativne delavnice
za vse tiste, ki doma nimate kaj početi, ko še ni
tako hudo v šoli

Blejski mladinski center

Vsak petek
do 15. 10.

19.00

Slovenski večer

Hotel Jelovica

Petek, 24. 9.

16.00

Triglavski narodni park:
Petkovo popoldne v parku - Zeleni škrat Mlinar
11. mednarodni mini golf festival - parter turnir
Praznovanje 60-letnice društva upokojencev Bled
in odprtje velike razstave ročnih del.
Razstava bo odprta do ponedeljka, 27. septembra.
Potopisno predavanje Katarine in Urške Žnidar
”This is Venezuela”

zborno mesto: pri cerkvi
sv. Pavla v Stari Fužini
Mini golf
Festivalna dvorana Bled

20. državno prvenstvo v veslanju
11. mednarodni mini golf festival odprto prvenstvo Mini golf zveze Slovenije
”Na Pouštrtanc me pel’”
Prvo srečanje kulturnih društev Gorenjske na Bledu
Nastopajo: KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana,
KŠD Bošnjakov biser z Jesenic, Društvo rojakov
Plava in Gusinja Izvor s Kranja, MKD Ilinden z
Jesenic, KPŠD Vuk Karadžić iz Radovljice in
KD Rudija Jedretiča iz Ribna.
Odprtje novega sodniškega stolpa in
prenovljenih tribun

Blejsko jezero
Mini golf

11. mednarodni mini golf festival odprto prvenstvo Mini golf zveze Slovenije

Mini golf

Četrtek, 30. 9. 10.00 - 18.00
in petek, 1. 10.

3. mednarodni forum o apiterapiji in 2. mednarodni
forum o kakovosti čebeljih pridelkov festival čebelarstva: Čebelarska tržnica, degustacija
medu, medenih pijač in izdelkov. Predavanja in kratki
filmi o čebeljih pridelkih in medenih izdelkih.

Prireditveni šotor ob
Restavraciji ”Chili”
in v preddverju
Festivalne dvorane

Petek, 1. 10.

”Dam - prodam” - bolšji sejem na Bledu
3. mednarodni forum o apiterapiji in
2. mednarodni forum o kakovosti čebeljih pridelkov festival čebelarstva: Zaključna prireditev
s kulturnim programom
Predavanje Melani Kovač, certificirane aromaterapevtke
o široki uporabni vrednosti aromaterapije
Ličkanje koruze

Olimpijski trg
Prireditveni šotor
ob Restavraciji ”Chili”

16.30
17.00

19.00
ves dan
10.30
16.00

17.00
Nedelja, 26. 9.

Zadnjo avgustovsko nedeljo je bil v Mali
Zaki zanimiv ”trening” osmerca - njegovi
člani so prišli z Japonskega. Posadki reprezentančnega osmerca, ki so na svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu leta 1979 zastopali Japonsko, so se po več kot 30 letih spet
vrnili na Bled. Pripeljali so jih lepi spomini
in želja, da lepoto Slovenije in Bleda pokažejo tudi svojim partnerjem. V Veslaškem klu-

9.00

16.00
18.00

18.00
19.30
1. - 3. 10.

popoldne

Sobota, 2. 10.

16.00

Sobota, 2. 10.

15.00
18.00
11.00
16.00

Nedelja, 3. 10.
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Knjižnica Blaža Kumerdeja
Bled

Vsak dan
do 24. 10.

Sobota, 25. 9.

Japonski osmerec
na Bledu

”Blaž Kumerdej (1738-1805)”
Razstava o blejskem rojaku in slovenskem
razsvetljencu Blažu Kumerdeju.

Blejski mladinski center

Olimpijski trg
pred Športno dvorano

Velika Zaka

Blejski mladinski center
Bodešče - pri Koselnu

11. državno prvenstvo v mini golfu za posameznike

Mini golf

Kremšnitojada: igre brez meja z blejskimi športniki
in društvi
Teden otroka v Občini Bled z Društvom Blejskih
fijakerjev: Predstava za otroke ”Pogumni krojač”,
obisk zajčka Sportyja, pujska Papija
in medveda Čalapinka; povezuje: Toni Mežan

Blejska promenada
pred Kavarno Park
Gasilski dom Rečica
Kulturni dom Boh.Bela
Kulturni dom Zasip
Zadružni dom Ribno

Turizem
Nedelja, 3. 10.

9.00 - 12.00
18.00

5. 10. - 31. 10.

V času
odprtja
knjižnice

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

Hotel Triglav

”Manipuliranje ženskega obraza”
Razstava diplomske naloge oblikovalke
Jasmine Djordjevič.

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Restavracija Panorama

Sreda, 6. 10.

19.00

Triglavski narodni park: Sredin večer - filmska umetnost; Info središče Triglavska roža
Alpska filmoteka: Živelj v TNP na Bledu
večer kratkega dokumentarnega filma

Sobota, 9. 10.

16.00

3. Sportyjev festival za otroke in zaključek predstav
ob tednu otroka v občini Bled
Nastopajo: zajček Sporty, Lutkovno gledališče
Jesenice, medved Čalapinko, pujsek Papi,
čarodej Toni Mežan in mladi talenti.

Zdraviliški park

Sreda, 13. 10.

19.00

Triglavski narodni park: Sredin večer - fotografska
Info središče Triglavska roža
umetnost: Utrinki iz življenja živali - strokovno predavanje na Bledu
o oglašanju živali in odprtje fotografske razstave
entomologa dr. Tomija Trilarja

Petek, 15. 10.

17.00

Pravljica za otroke: ”Tobogan” (Natalija Š. Cilenšek), Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled
lutkovna predstava za otroke v izvedbi
KUD Glasbeno gledališče Trubadur
Blejski večer: ”Manipuliranje ženskega obraza”;
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled
O problematiki računalniškega retuširanja in idealiziranja
ženskega obraza v povezavi s študijem oblikovanja
bo spregovorila Jasmina Djordjevič.
Monokomedija z Borutom Veselkom:
Festivalna dvorana Bled
Laži, ampak pošteno

19.30

20.00
Sobota, 16. 10. 10.00 - 12.00
11.00
22.00

Triglavski narodni park: Triglavska tržnica in SOS:
Sirarstvo in kozjereja Čepon (Stična)
Triglavski narodni park: Brihta raziskuje:
Svet ptic okoli nas
Miss Casino Bled za Miss Earth

Info središče Triglavska roža
na Bledu
Info središče Triglavska roža
na Bledu
Casino Bled

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

Hotel Triglav

Nedelja, 17. 10.

9.00 - 12.00

Četrtek, 21. 10.

18.00

Predavanje Dušice Kunaver, zbiralke ljudskega
izročila ”Biseri slovenske ljudske dediščine”.
Predstavitev ljudskih šeg, slovenske preteklosti v
ljudski pripovedi ter o elementih slovenskega
ljudskega izročila.

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Nedelja, 24. 10.

18.00

Družabno srečanje starejših občanov

Restavracija Panorama

Sreda, 27. 10.

18.00

Triglavski narodni park: Sredin večer - gledališka
umetnost: otroško gledališče: Mavrična ribica
v izvedbi Dramske skupine Vrtinec iz Bovca

Info središče Triglavska roža na
Bledu

Petek, 29. 10. in 16.00 - 18.00
sobota, 30. 10.

Krompirjeve počitnice in noč čarovnic: nastop
in delavnica s profesionalno žonglersko skupino
Čupakabra, žongliranje z žogicami, keglji, diaboli,
hudičeve palice, goreči rekviziti

Blejski grad

Sobota, 30. 10.

17.00

Turnir v namiznem nogometu in vselitveni žur
Kluba radovljiških študentov

Blejski mladinski center

Nedelja, 31. 10.

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica
Hotel Triglav
za otroke (stare od 4 do 12 let)
Krompirjeve počitnice in noč čarovnic: čarovniški žur Blejski grad
s poslikavo obrazov, nastopom in delavnico
žonglerske skupine Čupakabra

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

bu Bled so jim posodili osmerec, domačinka
Nataša Stres pa je prijazno privolila v vlogo
krmarke. V osmerca je sedlo sedem članov
originalne posadke, eden izmed njih celo v
reprezentančnem dresu iz leta 1979. Bilo je
veliko dobre volje in smeha, naključna publika v Mali Zaki jih je ob uspešnem ”startu”
nagradila z aplavzom. R. P.

Moja dežela, lepa in
gostoljubna 2010
Tudi letos je Turistično društvo Bled v okviru akcije ”Moja dežela, lepa in gostoljubna”, ki poteka po vsej Sloveniji, akcijo ocenjevanja hiš in njihove okolice izvedlo julija
in avgusta. Komisija je, tako kot že vrsto let,
prehodila Bled po dolgem in počez in izbrala 30 najlepše urejenih zasebnih hiš, najlepšo kmetijo, balkon, hotel in javno ustanovo.
Izbor je bil težko delo in zavedamo se, da bi
si priznanje zaslužil še marsikdo, vendar je
število omejeno. Priznanja v kategoriji zasebne hiše so tokrat prejeli: Marjan Peterman in družine Vampelj, Kerčmar in Kobilica z Rožne ulice, družina Turk z Ulice Matije Čopa, družini Kuralt in Rostohar s Cankarjeve ceste, družini Medič in Klešnik z
Ulice na Jasi, družina Žvegelj z Želeške ceste, družini Špilak in Benedik z Mladinske
ceste, družina Ulčar s Trubarjeve ceste, Pangerc s Prešernove ceste, Vida Jarc s Poljske
poti, družina Colja s Kolodvorske ceste, z
Valvasorjeve ulice družine Pogačnik, Mulej,
Mohorič, Urbančič, Jakun, Cesar in Kovač,
Kobal s Triglavske ulice, Slavka Ulčar z ulice Za žago ter družine Potočnik z Grajske
ceste, Pazlar z Mlinske ceste, Kunčič s Savske ceste, Mučič s Ceste svobode in Pobegajlo z Gregorčičeve ulice. Priznanji za najlepša balkona sta prejeli družini Ulčar Nemec in Čemažar z Alpske ceste, priznanje za
najlepšo kmetijo pa družina Pazlar s Prežihove ceste. Priznanje za lepo urejen penzion
so prejeli penzioni Berc, Mayer in Mlino,
najlepše ocvetličen hotel je bil tokrat hotel
Krim, priznanja za lepo urejene javne ustanove pa so prejeli Trgovski center Bled, Občina Bled, višja strokovna šola za gostinstvo
in turizem Bled in Policijska postaja Bled.
Dobitnike priznanj v kategoriji zasebne
hiše smo tokrat povabili na ogled največje
cvetličarsko vrtnarske razstave v Evropi, ki
se je v zadnjih dneh avgusta odvijala v Tullnu v Avstriji. Pridružili so se nam dobitniki
priznanj TD Bohinjska Bela, to pa so letos:
Davorin Bernard s Kupljenika ter Boža Zupančič, Boža Torkar, Metka Brglez, Herman Gregorčič in Imilsy Arencibia Hernandez z Bohinjske Bele. Vsem dobitnikom še
enkrat iskreno čestitamo.
Najlepša ulica na Bledu je bila letos ponovno Valvasorjeva ulica v krajevni skupnosti Rečica, ki je ta laskavi naziv prejela že
tretjič. V okviru državne akcije je Bled tokrat v kategoriji turističnih krajev zasedel
tretje mesto, priznanje Turistične zveze Slovenije pa bomo iz rok predsednika republika prejeli 8. oktobra v Celju.
Vanja Piber, Turistično društvo Bled
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Kultura, obletnice

Gledališki dogodek v Bodeščah
Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno je v začetku septembra
spet pripravilo zanimiv gledališki dogodek v Bodeščah pri cerkvi
sv. Lenarta. Ta prostor nas je prvič pritegnil že l. 2004 ob praznovanju tisočletnice prve omembe Bleda. Zaradi naravnega ambienta
in zgodovinskega pomena se nam je zdel primeren za obujanje
raznih zgodovinskih zgodb in povesti. Letos smo v goste povabili
igralsko skupino Viteza Gašperja Lambergarja z Jesenic, ki nam je
ob sodelovanju Konjenice Pusti grad, blejskih kočijažev in članov
domačega društva predstavila zgodbo o Martinu Krpanu. Predstavo si je ogledalo kar lepo število obiskovalcev. Večer smo zaključili
s prijetnim druženjem in klepetom ob dobrotah, ki so jih pripravile
članice društva in pridne vaške gospodinje.
KD Rudija Jedretiča Ribno

Rozka Kunstelj Djurdjevac
praznovala 97. rojstni dan
Pred 97. leti se je rodila na Rečici, kjer je tudi živela s pokojnim možem
v stavbi današnje Infrastrukture. Z drugim možem je nekaj časa živela v
Beogradu, kasneje pa v Ljubljani. Ko je drugič ovdovela, se je spet vrnila na Bled in živi v alpskih blokih. Za rojstni dan sva jo obiskali predstavnici Rdečega križa Bled in ji čestitali tudi v imenu občine Bled, ker je
bil župan žal odsoten. Obiska se je zelo razveselila. Seveda je bila ob
obisku prisotna tudi gospa Anica Koliger, ki skupaj z možem skrbi za
njeno vsakodnevno oskrbo in postrežbo s hrano. Še pred nekaj leti je veliko hodila na sprehode in po nakupih, sedaj pa se zadržuje le v stanovanju. Starostne tegobe ji namreč ne omogočajo več samostojnega gibanja. Je
vesela, klepetava in dobre volje. Jožica Pazlar, RK Bled

Najstarejša občanka
Marija Weithauser
Marija Weithauser je najstarejša občanka občine Bled in je 1. septembra praznovala 101. leto. Rodila se je v Cerknem, kot mlado dekle je
prišla na Gorenjsko. Preživljala se je z delom na kmetiji. Pred vojno se
je poročila in z možem sta začela graditi dom na Koritnem. Rodili so se
jima štirje sinovi. Še zelo mlada je postala vdova in tako sama skrbela
za vzgojo otrok in dograjevala dom. Kljub težkemu življenju je ohranjala smisel za humor in dobro voljo. Že tretje leto biva v domu dr. Janka Benedika. Sin Francelj in sorodniki jo pogosto obiskujejo, sin Jože
pa vsakokrat, ko pride v domovino. Vsakega obiska se zelo razveseli,
vedno je nasmejana in dobre volje. Za ta visok jubilej smo jo v domu
obiskali predstavnici RK Bled in blejski župan Janez Fajfar. Vesela je
bila naše pozornosti in darila. Človeku se kar orosijo oči, ko vidi, kako
vedro in optimistično prenaša tegobe starosti. Veselila se je skupaj z
nami in najbližjimi. Ob slovesu smo ji zaželeli zdravja in optimističnega pogleda na jesen življenja. Ivanka Brus, RK Bled
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Dr. Žiga Vodušek, 97-letnik
Dr. Žiga Vodušek, častni občan Bleda, je letos dopolnil 97 let. Njegova življenjska pot je zelo pestra, saj se je rodil v Trstu, kjer je imel
njegov oče odvetniško pisarno, se šolal v Beljaku, srednjo šolo in študij prava pa dokončal v Ljubljani. Prvo službo je nastopil na sodišču
v Radovljici in nadaljeval v Ljubljani in Beogradu. V diplomatski
službi je deloval v Trstu, Washingtonu, Teheranu in Budimpešti. Bil je
prvi direktor novoustanovljenega Mednarodnega centra v Ljubljani.
Med prvo svetovno vojno sta se z mamo preselila v Zg. Gorje, ker je
bil oče mobiliziran v Črni gori. Živeli so v objektu Emavs, kjer so imeli
tudi trgovino in gostilno. Med drugo svetovno vojno je šel gospod
Žiga v partizane, kjer je spoznal tudi svojo Katarino. Imata dva otroka in letos sta dobila prvega pravnuka. Voduškova že več kot petdeset
let živita na Bledu na lepi lokaciji s pogledom na Blejsko jezero in
grad, pa tudi na Stol. Novo hišo sta poimenovala Emavs II. Tudi letos
smo obiskali gospoda Voduška župan Občine Bled in prostovoljki
Rdečega križa. Slavljenec nas je sprejel ves nasmejan in prijetno smo
poklepetali ob gledanju starih fotografij. Tudi gospa Katarina praznuje te dni, zato smo jubilantoma zaželeli kar največ zdravja in se poslovili z ”na svidenje prihodnje leto.” Nada Ulčar / Foto: Jožica Pazlar

Oglas

Zemeljski plin - energija
sedanjosti in prihodnosti

Adriaplin d.o.o., Duanjska cesta 7, Ljubljana

Po letu 1990 narašča v svetu najhitreje (ravno) poraba zemeljskega plina.
Slednji je postal zaradi svojih pozitivnih lastnosti zelo konkurenčna alternativa nafti in njenim derivatom ter
obnovljivim virom energije na račun
cenejše investicije v plinski ogrevalni
sistem. Tudi prihajajoča desetletja
bodo nedvomno v znamenju zemeljskega plina, na kar nakazujejo številne
smeri razvoja. Zakonodaja že sedaj
narekuje vse večje in strožje zahteve
po varovanju okolja. Pričakovati je, da
bodo v prihodnje zakonodajni predpisi še ostrejši in hkrati z njimi strožji
nadzor nad njihovim spoštovanjem. K
varovanju okolja pripomorejo tudi
različne davčne olajšave, subvencije
in ugodne oblike financiranja za potrošnike, ki spodbujajo prenovo ogrevalnih sistemov in prehod na uporabo
zemeljskega plina. Ker je zemeljski
plin najčistejše fosilno gorivo, je že sedaj močno prisoten pri uporabi za
ogrevanje, pripravo tople vode in kuhanje.
Zemeljski plin je v Sloveniji prisoten
v več kot šestdesetih občinah, med
drugim tudi v vaši občini. Občina Bled
je oskrbovana z zemeljskim plinom že
od 2001 leta in razpolaga z več kot 27
tisoč metrov distribucijskega plinovodnega omrežja. Dobro razvejano
plinovodno omrežje se nenehno širi
in šteje danes že več kot 1.300 zgrajenih priključnih plinovodov, ki omogočajo dostop odjemalcev do plinovoda. Priključitev na omrežje pa je zelo
preprosta in hitra.

Število uporabnikov zemeljskega
plina

Energija ima vse večjo vlogo pri zagotavljanju družbene blaginje in izboljšanju kakovosti
našega življenja. Ljudje so vse bolj ozaveščeni o racionalni rabi energije in uporabi potrošnikom
in naravi bolj prijaznih virov energije, med katere spada tudi zemeljski plin.

Število gospodinjskih in poslovnih uporabnikov
zemeljskega plina v občini Bled
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Vzroki za rast uporabnikov zemeljskega plina so nižje cene energenta v
primerjavi z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO), visoki izkoristki plinskih
ogrevalnih sistemov, nizke vrednosti
emisij ter prihranek s prostorom, saj
je slednji nenehno dostopen preko plinovoda in zato ne potrebujemo cisterne. Uporabniki zemeljskega plina so še
posebej navdušeni nad enostavno in
vsestransko uporabo energenta ter
nizkimi stroški vzdrževanja plinskega
sistema (malo emisij), stroški nakupa
energenta pa so enakomerno razporejeni skozi celo leto in se plačujejo mesečno po položnicah. Številna gospodinjstva in podjetja na območju plinovodnega omrežja so kurilno olje že zamenjala z ekonomičnim zemeljskim
plinom.
Zemeljski plin nudi potrošnikom večje udobje in zagotavlja kvalitetnejši
način bivanja. Priljubljen je pri vseh

generacijah. Mlajšim generacijam
omogoča/lajša hiter tempo življenja,
od starejše generacije pa ne zahteva
dodatnega napora za ustrezno preskrbo v kurilni sezoni.
Zemeljski plin postaja torej uveljavljen trend med posameznimi energenti, saj omogoča večje udobje, je
cenovno dostopen širokemu krogu
potrošnikov in prijaznejši do narave.
Ob hitrem razvoju tehnologije pa je
pričakovati, da se bo raznovrstnost
njegove uporabe razširila še na druga
področja. Vaš ADRIAPLIN

Zemeljski plin je ‘’in’’
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Veslače čaka še državno prvenstvo
Po uspešnem evropskem prvenstvu veslačev
na Portugalskem, ki je v velikih finalih prineslo peto mesto Jureta Cveta in Matevža
Malešiča in šesto mesto Jana Špika, tokrat
slovenske veslače in veslačice čaka domača
preizkušnja državnega prvenstva. Tako bodo v
soboto, 25. septembra, na Blejskem jezeru
potekali boji za naslove državnih prvakov.
Dvajseta izvedba državnega prvenstva bo prinesla 23 najboljših posadk letošnjega leta, od
najmlajših - pionirskih do tistih najbolj
izkušenih - članskih. Predtekmovanja bodo
potekala v dopoldanskih urah, z začetkom ob
10. uri, ko se bodo v prvi boj podali mladinski
dvojni dvojci. Popoldne bodo sledile finalne
preizkušnje, ki se bodo predvidoma pričele ob
14.30. Tekmovanje za naslove državnih
prvakov bo popestrila tudi slovesna otvoritev
novih tribun in sodniškega stolpa, ki jih bodo
tudi uradno predali namenu. To bosta ob 17. uri
storila blejski župan Janez Fajfar in minister za
šolstvo in šport Igor Lukšič.
Veronika Bakač

Uspešni mladi atleti
Občina Bled
Župan

VABILO
V soboto, 25. septembra 2010,
ob 17. uri
Vas ob zaključku 20. Državnega
prvenstva v veslanju
vabim v Veliko Zako,
kjer bova z ministrom za šolstvo in
šport dr. Igorjem Lukšičem
slavnostno predala v uporabo nov
sodniški stolp in prenovljene tribune.
Janez Fajfar, župan

10

Proti koncu atletske sezone na prostem se vrstijo tekmovanja skoraj vsak konec tedna. V
Ljubljani je bil 29. avgusta 2010 atletski miting, na katerem so se odlično odrezali tudi mladi
atleti AD Bled. Maja Pristavec je dosegla peto mesto na ovirah, na 60 m so odlično tekli Laura Gašperšič (četrto mesto), Nika Pristavec (enajsto mesto) in Aljaž Gašperin (prvo mesto).
To je bilo ogrevanje pred najbolj pomembnim tekmovanjem v sezoni - državnim prvenstvom
U16, U14 in U12 na Ptuju. Odlika naših atletov je, da na večjih tekmovanjih dosežejo najboljše
rezultate. Urša Lešnjak, Aleksandra Noč, Nika Pristavec in Laura Gašperšič so vse dosegle
osebne rekorde v skoku v daljino in odlično tekle štafeto 4x100 m. Aljaž Gašperin je v starostni skupini U12 postal državni prvak in odtekel nov državni rekord na 60 m (8,57), bil pa je
tudi drugi v skoku v daljino. Žiga Tavčar je dosegel 2. mesto v teku na 300 m - U16, v suvanju
krogle pa je presenetil Jakob Kocijančič (tretje mesto).
Dobro so tekmovale tudi Maja Pristavec v skoku v daljino, Naja Leskovšek na 60 m in Sara
Mohorič na 60 m in 200 m. Pohvalno in še tako naprej.
AD Bled

Šport

Mini golf festival na Bledu
Ker najboljši blejski tekmovalci zastopajo barve avstrijskih klubov, je tekmovanje v Ligi za pokal Slovenije
2010, ki velja za najstarejše tovrstno tekmovanje pri nas, letos zelo okrnjeno.
Mini golfisti se merijo le na handicap turnirjih, kjer smo pred kratkim dobili štiridesetega
posameznika v najelitnejši druščini, ki je
zbrana v t. i. ”Klubu pod 30”. Srečnež je postal Boštjan Oblak iz Radovljice, ki mu je v
drugi tekmovalni sezoni uspel rezultat 29 (7
udarcev pod parom igrišča).
Še kratek pregled s tekmovanj v tujini. Junija je Sergej Učakar z Bleda zasedel odlično
drugo mesto na tradicionalnem pokalu Vrbskega jezera na Koroškem. Med 60 nastopajočimi je zaostal le za Hannesom Hahslerjem iz
Knittelfelda. Nekoliko slabše so se odrezali
Danilo Pavšič iz Ljubljane (6. mesto v moški
kategoriji), Edo Zaimovič z Boh. Bele (8. mesto med seniorji) in Radovljičan Jani Jensterle
(12. mesto). Avgusta so tekmovali na 29. pokalu Innviertler v Altheimu (Zg. Avstrija), kjer
je bil Učakar med štiriindevetdesetimi nastopajočimi zelo soliden peti, Jensterle pa štiri-

najsti. Na aktualni avstrijski jakostni lestvici
se je Sergej Učakar prebil med najboljših 50 in
zaseda 44. mesto, kar je daleč najboljša uvrstitev slovenskega mini golfista v zgodovini tega
športa. Zadnji konec tedna v septembru bo
blejsko mini golf igrišče spet gostilo največje
tekmovanje v klasičnem malem golfu pri nas,
od 24. do 26. septembra bo namreč potekal že
11. Mednarodni mini golf festival - Bled 2010.
V petek bo najprej na sporedu turnir dvojic, v
soboto in nedeljo pa odprto prvenstvo Mini
golf zveze Slovenije, ki letos šteje tudi kot prvi
del državnega prvenstva za posameznike.
Obeta se pravi mini golf praznik, saj bodo za
vrhunske predstave poskrbeli vsi najboljši slovenski igralci in precej gostov iz tujine, predvsem iz sosednje Avstrije. Predsednik domačega društva in branilec lanskega naslova v
absolutni kategoriji obljublja spektakel, kot ga
še ni bilo.
Sergej Učakar

Sobota zamujena ne vrne se nobena!

Uspešne mlade odbojkarice
Skupina starejših deklic Odbojkarskega
kluba Bled pod vodstvom trenerke Bojane
Kecojevič se je sredi septembra udeležila
turnirja v bližini italijanske Bologne. Po
uvodnem porazu proti domači ekipi Idea
Volley so nato uspešno premagovale tekmice in se prebile v finale. Tam so znova
naletele na domačinke, ki so se na koncu
veselile turnirske zmage. Kljub porazu v finalu so bile blejske odbojkarice zelo vesele
osvojenega drugega mesta, Eva Pavlič pa si
je prislužila tudi plaketo za najboljšo podajalko turnirja. R. P.

Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

Društvo Šport ob jezeru želi s svojo dejavnostjo poživiti dogajanja ob jezerski obali ter povabiti obiskovalce, da se rekreirajo v čudoviti naravi Blejskega jezera. Njihovo sporočilo je, da
je skrb za svoje telo in rekreacija predvsem užitek! Nekaj, kar ljudi napolni s pozitivno
energijo. Ob tem je treba ohraniti pravo mero, da se ne izčrpavamo, ampak da gradimo zdravje in samozavest ter boljše fizično kot tudi psihično počutje. Načela sobotnega teka so:
- Začnimo se gibati - skupaj je lažje in bolj zabavno!
- Ni slabega vremena, je samo slaba oprema!
- Najboljša hitrost teka je ”pogovorna hitrost”!
Sobotni tek, brezplačna rekreativna vadba teka, poteka vsako soboto ob 9. uri, na Bledu ob
vhodu v Grajsko kopališče, ne glede na vremenske razmerje.
R. P.

Sergej Učakar

Izvajamo geodetske storitve:
▲

vpis zemljišča pod stavbo in vpis v kataster
stavb
▲ geodetski načrt za potrebe PGD ter za uporabno
dovoljenje
▲ zakoličenje objektov
▲ geodetski načrt omrežja gospodarske javne
infrastrukture
▲ ureditve mej
▲ parcelacije
▲ izravnave mej

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

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

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

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška
predpisovanje očal ■ kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični
okulistični pregledi!
www.optika-berce.si
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Smučarji nared za novo sezono

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

Članice in člani Smučarskega kluba Bled so
po uspešno končani smučarski sezoni poletje
preživeli ob nabiranju telesne kondicije predvsem na atletskem stadionu. Dneve so si popestrili s pohodi in kolesarjenjem, z rolanjem,
z igrami z žogo, akrobatiko na trampolinih, v
vročih dneh pa tudi s plavanjem, zdaj pa so se
že začeli treningi na snegu. Člani kluba trenirajo vsak ponedeljek in četrtek ob 17. uri v telovadnici osnovne šole, kjer tudi potekajo
vpisi novih članov. Smučarski klub pa v
petek, 15. oktobra, ob 20. uri organizira tudi
gledališko predstavo, monokomedijo Boruta
Veselka z naslovom Laži, ampak pošteno.
Predstava bo v Festivalni dvorani, so sporočili iz Smučarskega kluba Bled.
R. P.

Miha Pirih zaradi bolezni
ne bo nastopil na SP
FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31

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
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Mesec in pol pred začetkom
letošnjega svetovnega prvenstva je član četverca Miha Pirih prejel zdravniške izvide
glede zdravstvenega stanja
srca, zaradi česar je že izpustil lansko jesen in zaradi česar mora trenutno prekiniti s
treningi in tekmovanji.
Miha takole komentira svoje
trenutno stanje: ”Glede na izvide in zdravniške nasvete
moram zaenkrat zmanjšati
obseg treninga in napore, o
končnih potezah pa se bom
odločil po pregledu zdravniške dokumentacije in temeljitem premisleku. Zagotovo je edino to,
da letos na svetovnem prvenstvu žal ne bom mogel nastopiti.”
Miha Pirih je svojo športno pot začel kot hokejist na Jesenicah, leta
1992 pa postal član Veslaškega kluba Bled. V sezoni 1996 je prvič
nastopil na Mladinskem svetovnem prvenstvu in že osvojil bronasto medaljo v dvojcu. Z dolgoletnim veslaškim partnerjem Grego
Sračnjekom sta v naslednjih dveh letih osvojila še bronasto in srebrno medaljo na SP do 23 let, leta 2000 pa prvič nastopila na olimpijskih igrah v Sydneyju, kjer sta zasedla enajsto mesto. V naslednjih letih je Miha postal standardni član reprezentančnega četverca, ki je nastopal na svetovnih prvenstvih (6. mesto leta 2003, 5.
mesto leta 2006 in 2007) in olimpijskih igrah (9. mesto leta 2004
in 4. mesto leta 2008). Lani je sledil vrhunec njegove kariere, saj
je kot štroker v četvercu skupaj z bratom Tomažem, Rokom Rozmanom in Rokom Kolandrom osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Poznanu, so sporočili iz Veslaške zveze.
R. P.

Zanimivosti

Obnovljena fasada podružnične
cerkve sv. Andreja na Rečici
Sedanja podružnična cerkev blejske župnije
sv. Andreja na Rečici stoji na mestu, kjer je nekoč stala gotska cerkvena stavba, od katere je
ostal le zvonik. Leta 1563 jo je posvetil briksenski škof, kardinal Krištof Modruški. Po tradiciji so sv. maše na Angelsko nedeljo (prva nedelja v septembru), na Andrejevo nedeljo (god
sv. Andreja je 30. Novembra), na god Marka
25. aprila s procesijo, na prošnji teden in na god
sv. Frančiška Ksaverija, 3. decembra. Letos bo
do 3. decembra tudi vsak petek ob 18. uri.
Leta 1963 je bila ob štiristoletnici obnovljena. V naslednjih letih je bila obnovljena tudi
baročna kupola na zvoniku, izvedena električna osvetlitev notranjosti in zunanjosti cerkve,
elektrifikacija zvonjenja ter obnova strehe.
Na letošnjo Angelsko nedeljo, 5. septembra,
smo v blejski župniji imeli dve slovesnosti.
Dopoldne je pri sv. maši prelat g. Anton Slabe,
generalni vikar Nadškofije Ljubljana, umestil
novega župnika g. Janeza Ferkolja, popoldne
pa je na Rečici blagoslovil še obnovljeno fasado in obzidje pri sv. Andreju na Tur’nču. Pri
slavnostni sv. maši v okrašeni cerkvi, ki jo je
prelat g. Slabe daroval ob prisotnosti dekana g.
Francija Mačka, domačega župnika g. Janeza

Ferkolja in duhovnega pomočnika na Bledu g.
Lucijana Potočnika, je pel domači župnijski
zbor, pritrkovali pa so domači pritrkovalci.
Zbralo se je veliko vernikov, tudi iz drugih
župnij. Obeh slovesnosti se je udeležil župan
Bleda g. Janez Fajfar, na Tur’nču pa tudi predsednik Krajevne skupnosti Rečica g. Zoran Pogačnik. Po sv. maši smo ob pogostitvi v razmeroma prijetnem vremenu lahko uživali v pogledu proti Gorjam in Triglavu ter po Rečici, ker
je sosednji lastnik parcele že odstranil drevje,
ki je do sedaj zastiralo razgled. Upamo, da bosta tudi druga dva soseda parcel s posekom oz.
redčenjem omogočila razgled proti severu in
proti vzhodu. Obnovljena cerkev je (bo) tako
vidna v širšo okolico in je lahko v ponos vsem
R’čičankam in R’čičanom.
Ohranjanje kulturne dediščine je zahteven
projekt tako s strokovnega, kot tudi s finančnega stališča. Stroški za obnovo fasade in obzidja so poravnani šele polovično. Obnove pa
čaka še notranjost s sledovi gotike, glavni oltar
s kompozicijo Križanja sv. Andreja iz leta
1759, stranska oltarja sv. Katarine in sv. Ahaca
s slikama iz leta 1791, ter križev pot, ki je bil
prenesen iz stare farne cerkve.

Na pobudo župnije Bled, s podporo Krajevne
skupnosti Rečica in ob strokovnem sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije v Kranju že od leta 2006 poteka postopek za razglasitev cerkve sv. Andreja za
kulturni spomenik lokalnega pomena. Na
predlog KS Rečica so bile iz vplivnega območja že izločene gradbene parcele z objekti.
Ker pa se še trije lastniki kmetijskih zemljišč
ne strinjajo z obsegom vplivnega območja kulturnega spomenika, občinski svet ni potrdil
predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine
za razglasitev cerkve za kulturni spomenik. To
pa je tudi edini predpogoj, da lahko Župnija
Bled kot lastnik cerkve pridobi evropska sredstva za ohranitev kulturne dediščine.
Upamo lahko, da bomo ovire za razglasitev
kulturnega spomenika sporazumno rešili in
tako omogočili nadaljevanje obnove.
Prostovoljne prispevke in donacije lahko
nakažete na TRR župnije je: SI56
070000000791028 (Gorenjska banka)
Z
obiskom
nove
spletne
strani
http://www.zupnija-bled.si/ si lahko tudi ogledate fotogalerijo obeh dogodkov.
Ključar Franc Pintar

Test hoje na dva kilometra!
Hoja je za človeka najbolj naravna oblika gibanja, strokovnjaki
pravijo, da zato tudi najbolj zdrava. Svetovni dan hoje vsako leto
obeležimo 15. oktobra, strokovna dognanja pa kažejo, da lahko
že 30 minut hoje na dan bistveno prispeva k izboljšanju našega
počutja in k preprečevanju vse bolj pogostih zdravstvenih težav,
ki nastanejo kot posledica nezadostne telesne dejavnosti. Kakšna
je vaša telesna pripravljenost, boste lahko ugotovili, če se boste
udeležili testa hoje na dva kilometra, ki ga organizira Zdravstveni dom Bled. Test bo v soboto, 16. oktobra, ob 9. uri na že znani
poti pod gradom. Start in cilj bosta nad vhodom v Grajsko kopališče, so sporočili iz blejskega zdravstvenega doma.
Romana Purkart

Na dnevih narodnih noš tudi blejske
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku so z dvigom kakovosti v zadnjih letih prerasli v največji etnološki festival v Sloveniji. Vrhunec prireditve je bil nedeljski (12. septembra) 40. jubilejni sprevod narodnih noš skozi staro mestno jedro,
ki je štel kar 2500 udeležencev v narodnih nošah iz različnih
koncev Slovenije in tujine. Predstavile so se tudi noše Bleda in
Gorij. Besedilo in foto: Janez Kuhar
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Odbojkarska okrogla

Blejski odbojkarski klub letos obeležuje štiridesetletnico delovanja. Začetki odbojkarske
dejavnosti segajo že v sredino šestdesetih let
prejšnjega stoletja, ko so se študentje z Bleda
in okolice začeli zbirati v Ribnem. Leta 1970
je bila v okviru TVD Partizan Bled organizirana odbojkarska sekcija, ki se je kasneje preimenovala v Odbojkarski klub Bled. Prvi predsednik je bil Zdravko Silič. ”Takrat smo bili
popolni amaterji,” se začetkov spominja Silič.
”Sami smo kupovali drese in copate.” Niko
Fabjan, ki je bil eden od igralcev v prvih letih
kluba, pa se takole spominja njihovih potovanj
na tekme. ”Že potovanje na tekmo je bil dogodek, kajti takrat smo se npr. v Sarajevo odpravili s kombijem v petek zvečer, zjutraj smo prispeli, pojedli njihov burek in jogurt, popili
kavo, odigrali tekmo in nazaj v kombi.”
Klub je kmalu preraščal meje lokalnega okolja in že tretje leto svojega obstoja odigral prvo
tekmo na zvezni ravni. Prvi večji uspeh so v
sezoni 1985/86 zabeležile mladinke, ki so postale jugoslovanske državne prvakinje. ”Za nas

je bil to tedaj velik uspeh, glede na to, da smo
tekmovale v Jugoslaviji, kjer je bilo veliko kakovostnih ekip,” je povedala kapetanka tedanje
mladinske ekipe Ksenja Blažič. ”Me smo kot
meteor priletele med najboljših pet in presenetljivo osvojile državni naslov.”
Tudi prvi naslov državnih prvakinj za Bled v
samostojni Sloveniji so osvojila dekleta; osvojile so ga natanko deset let po naslovu jugoslovanskih mladinskih prvakinj. Kasneje so pobudo prevzeli moški. Z vstopom novega sponzorja pred petimi leti se je začela popolnoma nova
era kluba, ki mu je prinesla doslej največje
uspehe. Moštvo ACH Volleyja je postalo vodilno v Sloveniji, z lanskim prebojem na zaključni turnir Lige prvakov pa so si zagotovili
mesto med evropsko odbojkarsko elito.
V okviru praznovanja 40-letnice so že izpeljali prvi dogodek. To je bila prijateljska tekma
med ekipo ACH Volleyja in kanadsko reprezentanco, ki jo vodi nekdanji trener Blejcev
Glenn Hoag. Kanadčani, ki se pripravljajo na
svetovno prvenstvo v Italiji, so bili s 3:1 boljši

od slovenskih prvakov, ki še niso v polni postavi in najvišji formi. Po tekmi se je predstavil
mladi rod Bleda, podelili pa so tudi priznanja
tistim, ki so največ pripomogli k uspehom blejskega kluba. To so Ksenja Blažič, Nada Domitrovič, Niko Fabjan, Miha Ferjan, Stane Ferjan,
Janez Humerca, Grega Humerca, Jan Janko,
Aleš Jerala, Miro Kapus, Janez Košir, Tilen
Kozamernik, Sandi Larisi, Herman Rigelnik,
Rasto Oderlap, Robert Rimahazi, Slavko Toman, Miha Torkar, Mitja Torkar, Štefan Udrih,
Srečo Vernig, Matjaž Silič, Zdravko Silič in
Leopold Veskovič. Za piko na i so poskrbeli
tudi za sladko presenečenje, ki so ga bili veseli
predvsem mladi odbojkarji in odbojkarice.
Kot je povedal predsednik Organizacijskega
odbora, v nadaljevanju načrtujejo še celodnevni odbojkarski turnir generacij, ki bo na vrsti
18. decembra, v pripravi pa je tudi jubilejni
zbornik, v katerem bodo zbrali dokumentarno
gradivo, fotografije ter zanimive spomine na
prehojeno pot.
Nataša Mrak, Romana Purkart

Uroš Jože Kralj - blejski tekaški junak
Vzdržljivostna tekaška tekma Celje-Logarska dolina je najstarejši
slovenski maraton z bogato tradicijo. Ta 75 kilometrov dolga preizkušnja je izziv za vsakega tekača, ki se je kdajkoli ozrl po razdaljah,
daljših od maratona. Na tem teku so v zadnjih 25 letih zmagovali največji slovenski tekači na dolge proge - Dušan Mravlje, Stanko Barber,
Stane Ilar ... Zgodovinski uspeh pa je letos dosegel Blejec - Uroš Jože
Kralj, ki je ugnal močno mednarodno konkurenco in se zapisal med
največje slovenske tekače. V Lučah, 17 kilometrov pred ciljem, je bil
zmagovalec že znan. Kralj je na tej kontrolni točki imel že več kot 10
minut razlike pred nekoliko presenetljivo drugouvrščeno - Nežo
Mravlje. Hčerka našega najboljšega ultramaratonca je nerešljiva
uganka za vse ostale tekačice in na tekmah ponavadi prehiti tudi ve14

čino moških. Tokrat ji je bil kos samo Uroš Kralj, ki je bil v cilju z izjemnim časom 5 ur in 30 minut, kar je le nekaj minut za rekordom
proge. Mravljetova je zaostala 17 minut, Nemca Etter in Beha še 10
minut več. Stari zmagovalec Ilar se je na koncu moral zadovoljiti s
petim mestom. Za Uroša Kralja je ta veličastna zmaga največji dosežek kariere. V dolgoletni tekaški karieri je sicer dosegal lepe uspehe
na maratonih (med drugim je letos v Trstu tekel 2.47), svoj tekaški talent pa je v celoti pokazal šele na ultra dolgih razdaljah. Bled je končno dobil tudi svojega tekaškega junaka. Urošu Kralju želimo, da bi
nas tudi v prihodnje razveseljeval z uspehi na cestah po Sloveniji in v
tujini.
Marko Roblek, Vitezi Dobrega Teka
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Turnir prijateljstva
V petek, 10. septembra, je na blejskem golfskem igrišču potekal dvanajsti turnir prijateljstva za predsednikov pokal v golfu, ki ga vsako leto organizirajo Golf & Country Club
Bled, Sava Hoteli Bled, d. d., ter Sava, d. d..
Turnir ima vsako leto dobrodelni namen. Udeleženci so zbrali 5000 evrov, ki so jih namenili Vzgojno-varstvenemu zavodu Radovljica.
Vzgojno-varstveni zavod Radovljica je drugi
največji vzgojno-varstveni zavod na Gorenjskem. Obsega sedem enot s skupno 40 oddelki, ki jih bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo 740 otrok. Sredstva, zbrana na tokratnem
turnirju, bodo porabljena za prenovo zunanjih
igrišč v šestih enotah vrtcev. V Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica želijo namreč
otrokom omogočiti čimbolj kakovostno in prijetno preživljanje časa v vrtcu. K temu pa sodi
tudi skrb za razvoj gibalnih sposobnosti najmlajših. Donacijski ček v vrednosti 5000 EUR
sta na zaključni slovesnosti turnirja iz rok
predsednika uprave Save, d. d., Janeza Bohoriča in predsednika uprave Sava Hotelov Bled,
d. d., Fedje Pobegajla prevzeli ravnateljica Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica Irena
Kotnik in sodelavka Joži Šmit.
Že tradicionalno organizator turnirja donacije
podeljuje organizacijam in ljudem, ki so vpeti v
lokalno okolje na Gorenjskem. V prvi vrsti so
namenjene otrokom in mladostnikom ter dvigu

kakovosti življenja tistih, ki so v življenju na
takšen ali drugačen način prikrajšani. Tako so
sredstva v preteklosti med drugim že prejeli
Občina Bled za izgradnjo otroškega igrišča, gorenjski Krizni center za mlade in Društvo za
pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja za
ureditev druge enote Varne hiše Gorenjske.
Lani pa so udeleženci turnirja zbrana sredstva
namenili Blejskemu mladinskemu centru.
Letošnjega turnirja se je udeležilo 84 igralcev. Na zaključni večerji v hotelu Golf je Janez

Bohorič, predsednik uprave Save, d. d., najboljšim udeležencem podelil pokale. Prvo mesto v bruto seštevku sta dosegla Loredana in
Vasko Škapin s 73 točkami. V neto seštevku
sta bila prva Sandro Martino in Enrico Pernice
s 65 točkami, pokal za drugo mesto sta prejela
Jana Kranjc Remec in Saša Remec s 66 točkami, tretja, prav tako s 66 točkami, pa sta bila
Luka Rajić in Gerry Jekl.
Alenka Bešter,
Sava hoteli Bled

Pridemo,
pa spucamo!
H ot el T r i g l av B l ed
since 1906

Praznimo in čistimo greznice, lovilce maščob, male
čistilne naprave, fekalna črpališča in kemijska stranišča,
razne bazene in jame, peskolove, ponikovalnice ...
Visokotlačno čistimo odtočne kanale (hišne priključke,
kuhinjske odtoke), industrijsko kanalizacijo, razne cevi,
kanale, cevovode, cestne propuste, podcestne podboje ...
Pregledamo in posnamemo z barvno video kamero
večje in manjše kanale.
Izvajamo nizkotlačne preizkuse in vodotesnost kanalizacije in meteornih cevi.
Hitro in stroškovno učinkovito izvedemo popravila
odtočnih in kanalizacijskih cevi brez izkopa.

Mežan, komunalne storitve, d. o. o.,
Prešernova 64, 4260 Bled
Tel. 041/654 188, 04/574 26 50
E-pošta: info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si

r e s tav r a c i j aB led
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