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Blejske novice
Težav z vodo ni več
Na Bohinjski Beli je tretji julijski konec tedna potekal Marjetin sejem, tradicionalna etnografsko-zabavna prireditev, ki pa je bila tokrat
nekaj posebnega, saj so v okviru sejma 18. julija slovesno odprli največjo pridobitev v zgodovini vasi - to pa je obnova vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v krajevni skupnosti. Krajani so doslej imeli s pitno vodo veliko
težav, ki pa so zdaj na srečo mimo. Celotna investicija je veljala blizu dva milijona evrov, od
tega je Občina Bled prispevala petnajst odstotkov, ostalo pa je šlo iz skladov Evropske unije
oziroma države. Dogradili so nov, sekundarni
sistem kanalizacije, istočasno pa so v celoti
obnovili tudi vodovod v naselju Bohinjska
Bela. Ob obnovi vodovoda in kanalizacije so
boljšo in lepšo podobo doživele tudi ceste. Nekaj več kot pol kilometra dolg povezovalni vodovod Zgornja vas-Podklanec so financirali iz
občinskega proračuna, prav tako tudi hidro postajo na Požarju, kar je veljalo nekaj več kot
oseminšestdeset tisoč evrov. Vaško jedro, kot
je na prireditvi povedal župan, Janez Fajfar,
čaka še temeljita obnova, prvi del te pa je končan, saj so obnovili cestišče in zgradili pločnik
pri cerkvi, ob avtobusni postaji so končana
gradbena dela, asfalt pa je položen na grobo.
Ta dela so bila vredna enainosemdeset tisoč
evrov, ki jih je prav tako zagotovil občinski
proračun. Župan Janez Fajfar je povedal, da so
z ‘’realizacijo operacije dokončno rešili problem oskrbe z zdravo pitno vodo in problem
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju
Bohinjska Bela.’’ Osrednji gost dogodka je bil
minister za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj, dr. Henrik Gjerkeš, ki je med drugim
povedal, da bo projekt ”prispeval h kakovostnejšemu in varnejšemu vodovodnemu sistemu
v vasi. S projektom izgradnje sistemov za od-

Godba Gorje na prizorišču

Minister Gjerkeš in predsednik KS Stojan
vajanje odpadnih komunalnih in padavinskih
voda in vlaganje v oskrbo z vodo ter v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov je občina Bled uspešno kandidirala na tretjem javnem
razpisu za prednostno usmeritev Regionalni
razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
”Razvoj regij”, in pridobila 1.275.000,00 evrov
evropskih sredstev’’. Kot je še dejal minister,
urejena oskrba z vodo in na sploh komunalna
infrastruktura prispevata k zmanjševanju razlik
v razvoju regij, omogočata gospodarski razvoj
in dvigata bivalno raven. ‘’Področje oskrbe s

Gostje čakajo na slovesnost.

pitno vodo je posebej izpostavljeno področje,
saj je pitna voda dobrina neprecenljive vrednosti, za katero moramo odgovorno skrbeti, čemur se ne smemo in ne moremo izogniti,’’ je
še povedal minister in dodal, da se tega očitno
zavedajo tudi v občini Bled, saj so v preteklem
letu uspešno kandidirali tudi za sredstva državnega proračuna za projekta obnove kanalizacije v naselju Ribno in obnove vodovoda na odseku Savske ceste, letos pa prijavili večletni
projekt ureditve ceste Bled-Podhom.
Najbolj vesel in zadovoljen je bil seveda
predsednik Krajevne skupnosti Bohinjska
Bela, Mihael Stojan, ki je na slovesnosti iz rok
župana prejel tudi občinsko priznanje za svoje
delo. ‘’Danes je za našo vas velik dan! Tisto,
kar smo postorili, je sicer v glavnem skrito pod
zemljo in se ne vidi, vendar je izjemno pomembno: investicija namreč končno zagotavlja
nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo, saj se
vsi še dobro spomnimo časov, ko je poleti
predvsem v hišah Pod Iglico ničkolikokrat
zmanjkalo vode - zdaj teh težav ne bo več,’’ je
povedal predsednik Krajevne skupnosti Bohinjska Bela. Povedal je, da so cevi, ki so jih
vgradili, litoželezne in plastične in ne azbestne. ‘’Stari vodovod je dočakal 45 let in prav je,
da smo ga obnovili oziroma na novo zgradili,
povezava z Radovno preko Mačkovca in tudi z
izvirom vode v Podklancu pa pomeni, da
bomo lahko uravnavali dotok vode,’’ je še dejal Stojan.
Dela je opravilo podjetje OGP Grad Bled,
strokovni nadzor pa je izvajala jeseniška družba Dominvest. Na slovesnosti so za kulturni
program poskrbeli člani domačega kulturnega
društva, nastopili so najmlajši, Godba Gorje in
Gorjanski fantje.
Romana Purkart
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Drage občanke in občani
ter vsi prijatelji Bleda z okolico
Že vnaprej se opravičujem, ker bo ta uvodnik
malo manj ”pesniški” kot ponavadi. Ob koncu
štiriletnega mandata občinskega sveta in župana
je navada, da občinske službe pripravijo podrobnejši pregled o izvršenih investicijah tega obdobja. Vseeno pa bi vas želel tudi še sam spomniti na kako stvar, ki je, kot se za uradnike spodobi, malce suhoparno poročilo ne vsebuje.
Najprej bi se rad zahvalil našim svetnicam in
svetnikom, ki so, čeprav so pripadniki kar dvanajstih različnih strank in list, vedno z veliko
večino podprli glavne investicijske projekte. Z
njimi nam je uspelo uskladiti tudi manjša razhajanja, zato smo na vse, kar nam je skupaj
uspelo storiti in kar nam v bližnji prihodnosti
še bo, lahko ponosni. Zahvaljujem se tudi občinski upravi, ki ji je s pomočjo veščih zunanjih sodelavk, končno le uspelo tako rekoč iz
nič pripraviti projekte, s katerimi smo uspešno
kandidirali za državna in evropska sredstva.
Samo letos je blejska občina s pridobljenimi
sredstvi letni proračun dvignila z devetih na
kar štirinajst milijonov evrov, od česar gre polovico za investicije, kar se niti približno ni
zgodilo še nikoli. Precej projektov, ki jih bomo
zastavili še to jesen, se bo nadaljevalo v prihodnje leto, npr. obnova starega jedra Gradu,
energetska sanacija osnovne šole, parkirišča in
krožnega prometa ob njej, ceste v Podhom ter
nadaljevanje investicije v javno infrastrukturo
skupaj s koncesionarjema za kanalizacijo in
plin. Ves čas mandata smo se z občinsko upravo in s tistimi svetniki, ki so po strankarskih
zvezah posredovali pri ”njihovih” ministrih,
močno prizadevali, da bi z gradnjo južne razbremenilne ceste začeli še v tem mandatu. Zaradi spremembe zakonodaje so se morali projekti popraviti, kar je povzročilo, da smo morali pristopiti k spremembi veljavnega lokacij-

skega načrta za JRC. Država močno zamuja s
potrebnimi soglasji za sprejetje novega, prepotrebnega in težko pričakovanega prostorskega
plana (OPN) občine Bled. Vsem se nam bo od
srca odvalil velik kamen, če bomo, kot zdaj
končno le kaže, konec leta ta plan lahko razgrnili. Naj vas ne skrbi, da smo pozabili na severno obvoznico (SRC), projektant pripravlja
idejni projekt, na podlagi katerega bomo začeli s postopkom podrobnega prostorskega plana
za njeno izvedbo.
Pred letom dni je občinski svet z veliko večino sprejel razvojni program občine za obdobje
do leta 2020. V njem je določil prioritete, kot
sta obe obvoznici in ureditev mirujočega prometa in predvsem tiste investicije, za katere bo
do l. 2013 še mogoče pridobiti nepovratna evropska sredstva. Zaradi zakonsko predpisanega
upoštevanja naše, sicer izredne naravne in kulturne dediščine, še posebej arheologije hkrati
pa nesrečnih, še nedokončanih denacionalizacijskih procesov, je bila prava umetnost v tako
kratkem času od državnih institucij pridobiti
vsa potrebna gradbena dovoljenja. Pri izrabi
evropskih sredstev smo vezani na kratke roke
črpanja, zato so se nekatere investicije pač morale izvajati v ne najbolj primernem času za
občane, dnevne obiskovalce in turiste. Zato se
vsem znova opravičujem za vse nevšečnosti,
zraven pa se toplo zahvaljujem tistim, ki so pripomogli, da se je s skupnimi močmi komunalna in s tem povezana cestna infrastruktura, lažje in hitreje obnavljala, v končno korist in veselje vseh.
S tem mandatu je prišlo tudi do odcepitve občine Gorje, kar je bilo v začetku povezano z veliko dela na naši občini tudi zanje. Veseli me,
da smo končno le uspeli sprejeti delitveno bilanco in zdaj z našo, nam v vsem najbližjo so-

sedo, vse bolje sodelujemo. Ostajamo pri skupnem komunalnem podjetju ”Infrastruktura”, še
letos bomo skupaj končno le odprli zbirni center za ravnanje z odpadki pri čistilni napravi.
Občina Gorje, kjer je izvir Zmrzlek, rezervni
vir pitne vode za obe občini, je kandidirala na
evropska sredstva, za kar bo, povsem normalno, tudi naša občina prispevala del sredstev.
Gorjanci bodo, tako kot so že letos, tudi v prihodnje prispevali svoj delež za obnovo Zdravstvenega doma Bled. Želim si tudi, da bi s pomočjo mediacije končno le rešili vprašanje financiranja gradnje telovadnice pri OŠ Gorje.
Po dolgih letih se je z Bleda poslovil župnik
dr. Janez Ambrožič, ki mu je uspelo odlično
obnoviti župnijsko cerkev ter staro in novo
župnišče. Imel pa sem se že čast srečati z njegovim mladim naslednikom, gospodom Janezom Ferkoljem. Strinjala sva se, da je treba sodelovanje med župnijo in občino poglobiti, saj
se nam v kraju, kot je Bled, za to kar same ponujajo številne možnosti.
Poletje gre h koncu. Bled je še vedno poln turistov od vsepovsod. Konec tedna bodo spet
zavijale policijske sirene, saj na ”Blejski forum”, največje mednarodno politično srečanje
v Sloveniji, pride kot še nikoli, vrsta pomembnih državnikov. A v vsem tem vrvežu Bledu še
vedno uspeva živeti tudi svoje ”zasebno” življenje, ki se razen izjemne kulise, bistveno ne
razlikuje od drugih slovenskih krajev. Tako kot
povsod po naši, kljub vsemu, še vedno neverjetno lepi deželi, bo s 1. septembrom na Bohinjski Beli, v Ribnem in Bledu, triinšestdeset
malčkov prvič sedlo v šolske klopi. Prav njim,
kot tudi njihovim starejšim vrstnikom, še posebej želim vso srečo.
Vaš župan,
Janez Fajfar

Blejske novice Bohinjska Bela in Veslaški center
BLEJSKE NOVICE (ISSN 1855-4717) - Ustanovitelj in
izdajatelj: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Pravice izdajatelja izvaja: Gorenjski glas, d. o. o.,
Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Odgovorna
urednica: Romana Purkart.
Časopis izhaja v nakladi 3.300 izvodov, brezplačno
ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Bled. Priprava za tisk: Gorenjski glas, d. o. o, Kranj, tehnični urednik Grega Flajnik. Tisk: tiskarna Littera picta, d. o. o.,
Medvode. Distribucija: Pošta Slovenije.
Naslov uredništva: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, tel. 04/201-42-00,
elektronski naslov: blejskenovice.bled@gmail.com.
Oglasno trženje: Jure Tomažin, tel. 04/201-42-33,
031/378-741, jure.tomazin@g-glas.si

2

Štiriletni mandat občinskega sveta in župana se zaključuje, zato je čas
za polaganje računov. Kaj je torej politični ekipi in seveda stroki občinski upravi v zadnjih štirih letih uspelo storiti in česa ne?
S pomočjo gradiva posamičnih oddelkov občinske uprave, proračunov
in podatkov posameznih organizacij je nastal naslednji pregled.
Zadnja velika investicija, ki se je zaključila še
v tem mandatu občinskega sveta in župana, je
investicija na Bohinjski Beli, ki smo jo podrobno
opisali na naslovnici. Omenimo le, da bo ureditev vaškega jedra na Beli veljala okoli pol milijona evrov. Po vrednosti daleč največja investicija je bila seveda izgradnja veslaškega centra in
ciljne arene, ki je veljala več kot 4 milijone evrov, od tega je občina Bled prispevala nekaj več
kot pol milijona, saj je več kot 3,5 milijona evrov

Občina dobila na razpisu Evropskega sklada za
regionalni razvoj, drugo sta prispevala Ministrstvo za šolstvo in šport ter Fundacija za šport.
Pri tej investiciji omenimo, da nas čaka še obnova ceste med Veliko in Malo Zako, avgusta
je bil namreč zaključen javni razpis za izvajalca, dela bo izvajalo Cestno podjetje Kranj. Občina je z Ministrstvom za šolstvo podpisala tudi
Aneks k pogodbi, s katerim sta se dogovorila,
da bo Ministrstvo sofinanciranje podaljšalo do
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sredine novembra, v okviru tega pa bodo nabavili montažno streho za tribune v Veliki Zaki,
montažno nadstrešnico za veslaškim hangarjem za shranjevanje opreme, kupili bodo športno opremo in izvedli še nekatera investicijska
dela. Vrednost vseh investicij bo okoli 400 tisoč evrov.

Razbremenilni cesti sanje ali realnost?
Ob pripravi projekta za gradbeno dovoljenje za
južno razbremenilno cesto (JRC) je bilo ugotovljeno, da sprejeti lokacijski načrt ne predvideva
rešitev, kot ji predpisuje zakonodaja, sprejeta po
letu 2002 - v tem letu je bil lokacijski načrt namreč sprejet. Kot pravijo na občinski upravi, je
to delno tudi posledica dejstva, da pred sprejemom lokacijskega načrta ni bil izdelan idejni
projekt, pač pa je načrt povzemal le rešitve iz
idejne zasnove iz leta 1995. Na občini so zaradi
tega nameravali korigirati določbe lokacijskega
načrta v postopku sprejema občinskega prostorskega načrta (OPN). Zaradi dolgotrajnega postopka priprave OPN Občine Bled, dodatnih zahtev nosilcev urejanja prostora, predvsem pa negotovosti o končnem roku sprejema OPN, so se
odločili, da bodo začeli postopek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za JRC,
predvidevajo, da bo postopek trajal od 9 do 12
mesecev. Na tej osnovi in ob sočasnem odkupu
zemljišč bi bila izvajalska pogodba lahko podpisana do leta 2013, kar še vedno zagotavlja pridobitev sredstev iz skladov Evropske unije.
Za severno razbremenilno cesto (SRC) je bila
izdelana idejna zasnova, zdaj so v teku geološko-geomehanska študija, hidrološka študija
prispevnega območja ter študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite. Po pridobitvi vseh teh
študij bodo izdelali idejni projekt, na podlagi
katerega bodo začeli s postopkom OPPN.

Občinski prostorski načrt
Ta še vedno ni pripravljen, tako kot tudi na
veliko drugih občinah, zato so župani Zgornje
Gorenjske predstavnike ministrstev opozorili
na prepočasno delo države, ti pa so potožili
nad kadrovskimi problemi, ki da jih pri pripravi občinskih prostorskih načrtov imajo. Kljub
temu naj bi bil dopolnjen osnutek OPN občine
Bled predvidoma razgrnjen konec leta.

Kanalizacija in plinovod
Koncesionar WTE je v skladu s pogodbo v
obdobju 2007-2010 zgradil kanalizacijsko
omrežje na območju KS Bled na Partizanski,
delno na Riklijevi, na območju spodnjih Dob,
na območju KS Rečica Za žago, na Poljšiški,
Razgledni, Aljaževi, Prisojni, Koroški in Triglavski, ter zgradil povezovalni tlačni fekalni
vod od Bohinjske Bele do čistilne naprave, ki
je leta 2008 dobila uporabno dovoljenje. Občina je zaključila gradnjo fekalne in meteorne
kanalizacije v zaledju Prešernove in v Ribnem,
obnovila in uredila pa je tudi odvajanje meteornih voda na Savski v Ribnem, na območju
spodnjih Dob in na Partizanski. Koncesionar
Adriaplin je plinovodno omrežje zgradil na območju spodnjih Dob, delno na Mladinski, končan je povezovalni plinovod Dindol-Selo in
Mlino, na Savski v Ribnem, kjer bo letos dokončal še povezovalni plinovod Selo- Ribno,
letos pa so dela potekala tudi na Rečici, kjer so

položili 3,4 kilometra plinovodnega omrežja.
V celotni občini Bled je do sedaj zgrajenega
več kot 48 kilometrov omrežja.

Oskrba s pitno vodo
Vodovodno omrežje je Občina Bled obnavljala sočasno z drugimi komunalnimi deli.
Vodovod so tako obnovili na Finžgarjevi na
Dobah, v zaledju Prešernove, na Riklijevi, na
trasah Bohinjska Bela-Mačkovec in MlinoSelo, kjer so sanirali tudi vodni zbiralnik na
Selu, na Rečici na Triglavski in Valvasorjevi
ter v Ribnem na Savski.

Občinske ceste in javna
razsvetljava
Občinske in lokalne ceste so ponavadi vreča
brez dna, saj so ponekod v zares slabem stanju,
zato poglejmo, katere lokalne in občinske ceste
so bile po posameznih krajevnih skupnostih
obnovljene. Začnimo na Bohinjski Beli, kjer je
Občina obnovila oporni zid in odbojno ograjo
lokalne ceste Bela-Obrne ter cesto z izdelavo
pločnika med cerkvijo in kulturnim domom.
Sanirane so tudi poti in vlake Brezje-Slamniki.
Javno razsvetljavo so na Beli obnovili sočasno
z gradnjo komunalne infrastrukture.
V krajevni skupnosti Bled je obnovljeno vaško jedro Riklijeve, obnovljeni sta Cesta Svobode med avtobusno postajo in Blegošem in
Partizanska, urejena je cesta v Mačkovec. Investicijsko so obnovili krajevne ceste v zaledju
Prešernove- Mladinsko, Črtomirovo, Na Rebri,
Za Pecovco in odsek Jermanke, prav tako so
obnovljene Finžgarjeva in Gregorčičeva, Cesta
pod Stražo in leseni mostovž v Zaki. Zaledje
Prešernove in Riklijeva imata nove svetilke, v
osrednjem parku ob jezeru in na relaciji
Toplice-Mlino so svetilke zamenjane, v skladu
z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju pa so
zamenjane tudi svetilke na parkirišču pri Krimu, na delu Seliške, Za Pecovco in na Koritenski. V krajevni skupnosti Rečica je saniran
plaz na Kolodvorski nad tribunami, kjer je
končana tudi druga faza obnove odseka ceste s
pločnikom, v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture so obnovili tudi Valvasorjevo in
Triglavsko. V skladu z Uredbo o svetlobnem
onesnaževanju so zamenjane svetilke javne
razsvetljave na Župančičevi. Obeta se tudi prepotrebna ureditev prometne infrastrukture pri
blejski osnovni šoli, kjer bodo še letos začeli z
izgradnjo krožišča in parkirišča, dela pa bodo
vredna okoli 255 tisoč evrov. V krajevni skupnosti Ribno so obnovili Savsko in delno Koritensko ter cesto V Dobje - dela so potekala
hkrati z obnovo komunalne infrastrukture, asfaltirali so cesto Za Pižem ter del ulice I. grupe odredov, obnovili makadamsko povezavo
Ribno-Bodešče. Sanirali so poti in vlake na relaciji Talež-Sava Bohinjka, kjer je dela sofinancirala tudi KS Ribno. Velik del Koritnega
ima tudi nove svetilke. V krajevni skupnosti
Zasip je obnovljena javna razsvetljava od Blejske do gasilskega doma in delno tudi v Rebru,
v naselju Ledine pa so stare svetilke zamenjali
z novimi, ki so v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju.
Omenimo še, da je vse nared za obnovo ceste
v Podhom, ki je v izredno slabem stanju. S
prvo fazo obnove, ki bo vredna okoli 120 tisoč
evrov, bodo začeli že letos jeseni, saj je občina

Bled dobila zagotovljena sredstva s strani
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo.

Ravnanje z odpadki
Sprejeta sta dolgoročni in letni program ravnanja z odpadki, doslej pa občina Bled beleži
na tem področju zelo dobre rezultate, saj se aktivno izvaja zastavljeni sistem ločenega zbiranja. Veliko zaslug pri tem imajo seveda Infrastruktura ter občanke in občani. Letos se zaključuje gradnja zbirnega centra komunalnih
odpadkov, kjer se bodo zbirali odpadki iz občin Bled in Gorje. Center bo domoval na Mlinem, izgradnja pa bo na koncu stala nekaj
manj kot pol milijona evrov. Na vseh pomembnih področjih komunalnega urejanja občine so
sprejeti dolgoročni cilji, ki jim občina sledi v
skladu s svojimi možnostmi. Z Ministrstvom
za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje
se je Občina dogovorila o osnovnih izhodiščih
glede potrebnih celovitih ukrepov za izboljšanje kvalitete vode Blejskega jezera in reševanja
odvoda izvirskih voda.

Energetska sanacija šole,
energetski pregledi Vrtca in
občinske stavbe
Lani marca je občina dobila izsledke in poročilo energetskega pregleda blejske osnovne
šole, na podlagi tega poročila pa se je občina
odločila, da energetsko prenovo tako notranjosti kot tudi stavbne lupine šole. Kotlovnico so
obnovili lani jeseni, za drugo leto je načrtovana druga faza prenove kotlovnice, ko bo Občina s pomočjo sofinanciranja iz sredstev programa REALL- obnovljivi viri energije - Švica-Slovenija, vgradila toplotno črpalko in fotovoltaiko. Investicija bo vredna nekaj manj kot
pol milijona evrov. Dokončno energetsko sanacijo bo občina Bled izvajala postopno, v več
fazah, odvisno od možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in razpoložljivega denarja v občinskem proračunu.
Januarja letos pa so bile podpisane tudi pogodbe za izvedbo lokalnega energetskega koncepta stavbe Občine ter energetskega pregleda
stavbe Vrtca in Občine. Energetska pregleda
sta končana, izvedba lokalnega energetskega
koncepta pa je v zaključni fazi, saj je izdelano
že končno poročilo. V vrtcu so tudi rekonstruirali kotlovnico in centralno ogrevanje.

Staro jedro Grad
Najstarejši del Bleda se imenuje Grad, saj je
bila na tem mestu včasih vas s tem imenom,
starejši prebivalci pa zato, kadar gredo na to
območje, ki leži v strnjenem naselju okoli cerkve, še vedno pravijo, da gredo ‘’v grad’’.
Ta izjemno pomemben in lep del Bleda končno čaka prenova, vredna več kot 800 tisoč evrov, ki se bo začela konec poletja. Občina Bled
je namreč 18. avgusta s strani Službe vlade za
lokalno samoupravo prejela sklep, da je bila na
5. pozivu za razvoj regij uspešna s kandidaturo
za obnovo.
Domačinom pa je vas Grad ostala v spominu
tudi po najhujšem požaru v zgodovini Bleda,
saj je leta 1908 zgorela praktično cela vas, požar pa naj bi pomagali gasiti celo gasilci s tržaškega, ki naj bi se pripeljali po novo odprti bohinjski progi.
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Aktualno

Družbene dejavnosti
Pod to ime sodi vrsta dejavnosti, od zdravstva, športa, kulture, do sodelovanja z društvi v
občini. Začnimo pri zdravstvu. Občina Bled je
v zadnjih štirih letih uredila prometni in parkirni režim pred Zdravstvenim domom Bled, in
kar je še pomembnejše, sofinancirala je preureditev dveh splošnih ordinacij.
V športnem parku so bili v tem času dograjeni atletska steza, malo nogometno igrišče in
projektna dokumentacija za objekt ob vhodu v
park. V športni dvorani so vgradili plinsko instalacijo in protiplinsko zaščito.
Občina je sofinancirala obnovo festivalne dvorane, financirala ureditev pokopališča NOB na
Bledu, opremila in uredila tri nove oddelke v
Vrtcu Bled, sofinancirala delovanje športnih
društev v višini več kot milijon evrov, prav tako
je v zadnjih štirih letih sofinancirala nabavo
kombijev za Odbojkarski klub, Veslaški klub,
Smučarski klub, Kolesarski klub, Tekaško smučarski klub in SBC Bled. Kako razvejane so
družbene dejavnosti in potrebe različnih društev
in organizacij, pove tudi podatek, da je Občina
sofinancirala nabavo kombija OŠ Antona Janše
iz Radovljice, adaptacijo podstrešja jeseniške
gimnazije, adaptacijo podstrešja doma starostnikov v Radovljici, organizacijo varne hiše in komune Žarek in še bi lahko naštevali. Za delo humanitarnih društev so v tem mandatu namenili
dobrih 21 tisoč evrov, kulturnim društvom je šlo
več kot 100 tisoč evrov, turističnim društvom v
občini več kot 120 tisoč evrov, področje dela z
mladimi je dobilo več kot 110 tisoč evrov, za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva je
občina namenila 95 tisoč evrov, za sofinanciranje obrestnih mer za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je šlo več kot 43 tisoč evrov,
obrestno mero pa so v tem mandatu sofinanci-

rali dvaintridesetim upravičencem. 50 tisoč evrov je Občina namenila tudi za sofinanciranje
programov na področju preventivnega zdravstva
in dela s starejšimi v društvih upokojencev in v
drugih organizacijah. Občina je seveda izdatno
pomagala pri vzpostavitvi Mladinskega centra
oziroma pri pridobitvi prostorov za njegovo dejavnost, lani in letos pa teče tudi projekt ‘’Brezmejno doživetje kulturne dediščine’’ - gre za
evropski projekt, v okviru katerega bodo obnovili vilo Zoro. Projekt je vreden nekaj več kot 80
tisoč evrov, od tega bo EU zagotovila 85 odstotkov denarja, država 10 odstotkov in Občina
Bled 5 odstotkov.

Obnova čolnarne
Občina Bled je kot partner kandidirala v projektu ‘’Slow tourism’’- prekomejno sodelovanje
Slovenija-Italija za projekt ‘’Obnova čolnarne
pri Grajskem kopališču’’. Ocenjena vrednost investicije je nekaj čez 200 tisoč evrov, od tega bo
Občina sofinancirala delež v višini pet odstotkov, vse ostalo pa prispevata Evropska unija (85
odstotkov) in Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (10 odstotkov).

Sofinanciranje opreme gasilskih
društev in investicijsko
vzdrževanje domov
Leta 2007 je Občina Bled namenila skoraj 71
tisoč evrov za nakup gasilskega vozila GVC za
Prostovoljno gasilsko društvo Bled, leto kasneje pa je za sofinanciranje nabave gasilskih vozil namenila nekaj več kot 36 tisoč evrov, nova
vozila pa so v tem letu nabavili v blejskem društvu, na Kupljeniku in na Bohinjski Beli. Zaradi zamika pri dobavi gasilskega vozila PGD
Kupljenik so bila sredstva v višini nekaj manj

kot 45 tisoč evrov prenesena kot predobremenitev proračuna v letu 2009. Lani so tako za
sofinanciranje nabave gasilskih vozil v Občini
Bled namenili več kot 115 tisoč evrov, denar pa
je šel gasilcem na Kupljenik in društvu BledRečica. Letos so v proračunu denar namenili
za nakup vozila za rečiške gasilce in sicer več
kot 83 tisoč evrov. Občina je v višini 10 tisoč
evrov tudi sofinancirala nakup gasilske lestve
za GARS Jesenice.
Leta 2007 je občinski proračun sofinanciral
ureditev prikolice za PGD Selo, leta 2008 je
sofinanciral izdelavo prizidka PGD Ribno,
menjavo ostrešja domov PGD Zasip In Rečica,
lani je proračun sofinanciral ureditev nadstrešnice za PGD Bled, izdelavo prizidka pri domu
PGD Ribno, dozidavo garaže pri domu PGD
Rečica in investicijsko vzdrževalna dela za
PGD Kupljenik. Letos bo Občina Bled sofinancirala obnovo doma PGD Mlino in popravilo strehe na gasilskem domu PGD Bled.

Odkupi, menjave in prodaja zemljišč
Občina Bled je v zadnjem mandatu odkupila
več kot 25 tisoč kvadratnih metrov zemljišč za
različne namene - na primer za južno razbremenilno cesto in pod Ribensko goro, z menjavo je dobila zemljišče pri spodnji postaji žičnice na Straži, prireditveni prostor pod Ribensko
goro, z brezplačnim prenosom pa je na primer
dobila tudi zemljišče na Homu pri Jurčku ter
del obale jezera.
Kako torej z investicijami naprej? Vsekakor se
bo imela ekipa, ki bo občino vodila v novem štiriletnem mandatu občinskega sveta in župana
dobro podlago v sprejetem Razvojnem programu Občine Bled, ki določa smernice razvoja in
glavne prioritete na tem področju do leta 2020.
Romana Purkart

Blejske novice pred volitvami
Pravila za izrabo prostora v Blejskih novicah za predstavitev kandidatov, političnih strank, list in njihovih programov
na lokalnih volitvah 2010.
V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št.
41/07) in 16. členom Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine
Bled je uredniški odbor dne 13. aprila 2010 določil pravila za izrabo prostora v
Blejskih novicah za predstavitev kandidatov, političnih strank, list in njihovih programov na lokalnih volitvah 2010.
Občina Bled bo pred letošnjimi lokalnimi volitvami izdala posebno volilno številko Blejskih novic, v kateri se bodo lahko predstavili vsi zainteresirani kandidati
in kandidatke na volitvah skladno s spodaj navedenimi pravili:
a. volilna številka izide v torek, 28. septembra 2010;
b. naziv volilne številke Blejskih novic se glasi:
Blejske novice - OBČINA BLED-LOKALNE VOLITVE 2010;
c. vsem političnim strankam, listam ali skupinam volivcev, ki so v skladu
z zakonom uradno vložili kandidature, se omogoči brezplačna objava
v enakem obsegu:
- eno polovico strani za županske kandidate in kandidatke,
- eno polovico strani za liste kandidatov za občinski svet;
- eno polovico strani za predstavitev kandidatov za člane svetov krajevne
skupnosti,
d. vrstni red objav kandidatov in kandidatk za župana in občinski svet bo identičen zaporedju, kot ga določi občinska volilna komisija; za predstavitev kandidatov za člane svetov krajevne skupnosti pa velja izžrebano zaporedje za občinski svet;
e. prva stran volilne številke je namenjena izključno splošnim uradnim informacijam, ki jih pripravi občinska volilna komisija;
f. organizatorji volilne kampanje morajo oddati gradivo v pdf formatu, shranjeni
s stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za tisk (ločljivost slik 250 dpi) na elektronski naslov: mateja.zvizaj@g-glas.si in sicer najkasneje do vključno četrtka,
16. septembra 2010, kar je pogoj za objavo v volilni številki.
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Organizatorji volilne kampanje lahko kandidate dodatno predstavijo, največ v
obsegu ene strani, plačilo se obračuna po veljavnem ceniku za komercialne objave v Blejskih novicah s 40-odstotnim popustom. Predstavitev lahko naročijo z
naročilnico, ki mora vsebovati:
- točen naziv politične stranke, organizatorja volilne kampanje, kandidata,
kandidatne liste,
- naslov naročnika,
- številka računa, ki se uporablja za potrebe volilne kampanje,
- ID številka za DDV,
- naziv odgovorne osebe in žig naročnika.
Cenik objav in velikost oglasnega prostora:
OGLASI V BLEJSKIH NOVICAH
1/1 stran = 18,5 cm širine in 26,7 cm višine
1/2 strani = 18,5 cm širine in 13,1 cm višine
1/4 strani = 9,05 cm širine in 13,1 cm višine

Cena EUR
530
260
130

Cene ne vsebujejo 20-odstotnega DDV-ja.
Komercialna naročila in gradivo sprejema Gorenjski glas, d. o. o, Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, najkasneje do četrtka, 16. septembra 2010, kontaktna oseba je Mateja Žvižaj, ki je dosegljiva po telefonu 04/201 42 48 ali 041/962
143. Naročilo in gradivo pošljite na elektronski naslov: mateja.zvizaj@g-glas.si,
oglasna sporočila morajo biti shranjeni v pdf formatu, s stopnjo kompresije, ki je
sprejemljiva za tisk (ločljivost slik 250 dpi). Gradivo bo objavljeno z oznako ‘’plačana objava’’.
Po 16. septembru 2010 volilni objav ne bomo več sprejemali, organizatorjev volilne kampanje ne bomo dodatno obveščali, kdaj poteče rok.
Uredniški odbor Blejskih novic

Prvi šolski dan

Šola čaka ...
Urniki so pripravljeni, otroci vpisani, učitelji
čakajo, starši pa tudi. Na prvi šolski dan. ‘’Dobimo se prvega septembra ob 8. uri,’’ pravi
ravnatelj Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja
Bled, Ludvik Hajdinjak. ‘’Za učence drugih in
tretjih razredov pripravljamo nove garderobne
omarice, ki pa žal ne bodo montirane že takoj
prvi dan,’’ in dodaja, da bi bili zelo veseli, če
bi ‘’staro damo’’ lahko polepšali še kako drugače. ‘’Zloščili smo jo do visokega sijaja,’’
pravi, upa pa, da se bo nekoč našel denar za celovito sanacijo in prenovo šole. Svojih prvih
šolskih dni se z veseljem spominja marsikdo,
zato bodo tudi letos prav prvošolčkom, ki jih
bo 49 na matični šoli na Bledu, 10 v Ribnem in
4 na Bohinjski Beli, pripravili še posebej topel
in spodbuden sprejem. Letos bo v vseh treh šolah pouk obiskovalo 577 učenk in učencev.
Šola na Bledu je dovolj velika za vse, tudi če bi
vpis v prihodnjih letih porasel, hudih težav ne
bi imeli.
‘’Bistvenih sprememb pri programu letos
pravzaprav ni, še naprej pa bomo pouk nemščine poučevali v razširjenem programu,’’ pravi Hajdinjak. Otroci imajo dovolj dela ne le dopoldne, pri pouku, pač pa tudi popoldne, pri
raznih obšolskih oziroma zunajšolskih dejavnostih. ‘’Radi bi, da bi dokončno uredili promet ob šoli - za zdaj nam je z veliko mero pazljivosti in spoštovanja drug drugega uspelo priti skozi leto brez nesreč, vendar je promet pri
šoli zares velik problem,’’ še pravi ravnatelj in
opozarja vse udeležence v prometu, naj bodo
pazljivi.
Romana Purkart

Vrtičkarji na praznovanju letošnje obletnice.

Blejski vrtec vrata odpira 273 otrokom
V novo šolsko leto Vrtec Bled vstopa le z
dvema enotama - na Bledu in na Bohinjski
Beli; enota Gorje pa se je odcepila in od 1. septembra spada pod gorjansko osnovno šolo. Zaradi te spremembe bo blejski vrtec imel kar sedem oddelkov manj oz. 120 otrok, ki so spadali pod gorjansko enoto. Tako bodo svoja vrata
s 60-letno tradicijo odprli predvidoma za 246
otrok (14 oddelkov) na Bledu in 27 (dva oddel-

ka) na Bohinjski Beli, kjer enota na pobudo
tamkajšnjih krajanov deluje od leta 1978 dalje.
Ker se je večinoma vrtcev v preteklem šolskem letu spopadalo s prostorsko stisko, so v
blejskem vrtcu poskrbeli, da imajo dovolj prostora za vse zainteresirane, in tako so v stari
stavbi obnovili in odprli še en oddelek. Projekt
je financirala občina Bled.
Veronika Bakač

Sodelovanje treh šol iz Beljaka, Trbiža in Bleda
V minulem šolskem letu je naša šola sodelovala v tem mednarodnem projektu že sedmo leto, kar pomeni trdno povezovanje. Vključeni so bili učenci 4.a razreda in njihova razredna učiteljica Nataša Ahačič. Učiteljica glasbene vzgoje Irena Kosmač je poskrbela za ubrano
petje, naš ravnatelj Ludvik Hajdinjak nas je podprl glede stroškov, povezovanje, dogovarjanje in prevodi pa so bili moja naloga kot vodje
projekta. Kot vedno je cilj v projektu raziskovanje in različne aktivnosti mladih učencev na izbrano temo, druženje in timsko delo, tako

med učenci kot med učiteljicami mentoricami, medsebojno spoznavanje, graditev strpnosti, dobrososedskih odnosov in Evrope brez meja.
Letošnja tema naših dejavnosti je bila ‘’gozd’’. Učenci so se predstavili drug drugemu v pismih, ki so si jih izmenjali na plakatih. Izbrali
smo sedem dreves in sedem živali, ki jih najdemo v naših gozdovih.
Učenci so drevesa raziskovali v gozdu: list, plod, drevesno skorjo, vse
to so tudi narisali. Živali so raziskali s pomočjo knjig, pripravili opise in jih opremili s slikami. Poimenovanja smo se vsi naučili v naših
treh jezikih in dodali še angleško verzijo. Poseben del je bil gozdni
bonton - kako se vedemo v gozdu in česa vse ne počnemo. Pripravili
smo najpomembnejša pravila in jih narisali. Vse smo popestrili s petjem pesmic na izbrano temo. Nekaj pesmi smo se naučili vsi, kakšno
pa še vsaka stran zase. Vsa naša spoznanja in delo smo zaokrožili na
skupni prireditvi na Trbižu 9. junija. Z nami je bil tudi naš župan Janez Fajfar in nekaj domačih spremljevalcev. Avstrijski otroci so zaigrali prijetno igrico z živalmi v glavnih vlogah. Vsi smo prepevali. V
mešanih delavnicah so učenci s pomočjo listov, mahu, lubja in barv
upodobili drevesa ali prizore iz gozda, metali storže v tarčo in se igrali spomin.
Gostitelji so nas peljali tudi v gozd nad Trbižem - imenovan park srnjakov, na voden ogled. Gozdar nam je razkazal posebnosti gozda, srnjakov pa žal nismo videli, saj so se ob našem obisku malo splašili. Pri
prevodu iz italijanščine je odlično delo opravil Niko Rakovec, oče enega izmed naših učencev. Preostane nam samo še upanje, da bomo kljub
krizi tudi v bodoče našli potrebna sredstva za nadaljevanje sodelovanja
v projektu.
Jana Smodiš, OŠ Bled
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Šola, mladi

Žiga Urh - fant, ki ve, kaj hoče
Žiga Urh je letošnji edini zlati maturant zadnje generacije jeseniške gimnazije - od štiriintridesetih možnih
točk jih je na maturi dosegel triintrideset. Doma je iz Sebenj v Zasipu, študiral pa bo fiziko.
Na podelitvi maturitetnih spričeval v jeseniški gimnaziji so letos najbolj ploskali Žigu,
fantu, ki pravi, da so bila gimnazijska leta
‘’zame najlepša in najboljša leta v življenju,
nanje imam zelo veliko lepih spominov - mogoče je bilo včasih malo težko, čeprav, če pogledam nazaj, je bilo res lepo’’. Že ta izjava
pove, da je Žiga zrel fant in da zna ceniti, kar
ima - svojih šolskih let se z naklonjenostjo
ponavadi spominjamo šele takrat, ko so v celoti za nami, Žigo pa eden izmed najpomembnejših dogodkov v njegovem izobraževanju še čaka - to je študij na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer bo študiral
slednjo.
Popotnico za študij v Ljubljani ima odlično vsa štiri gimnazijska leta je bil namreč odličnjak. ‘’Za maturo lahko rečem, da je bila lažja,
kot so bili nekateri gimnazijski testi, čeprav se,

glede na rezultate, večina mojih sošolk in sošolcev verjetno ne bi strinjala s tem - moram
reči, da so nas nanjo zelo dobro pripravili.’’
Najbolj zahtevna je bila po Žigovih besedah
prav matematika, kjer je dobil eno točko manj
kot pri drugih predmetih. Sicer pa, kot pravi, se
učenju v gimnazijskih letih ni posebej posvečal, razen pred testi. Sam priznava, da ‘’to ni
ravno najbolj vzorno, ampak meni je šlo’’. In
kaj ga še zanima? Zelo rad pomaga doma, kjer
imajo veliko dela, zaljubljen pa je v šport zelo rad spremlja športne dogodke, je velik pristaš jeseniškega hokeja. ‘’V življenju bi rad
raziskoval in pomagal športu - želim si, da bi
imel svoje podjetje, v katerem bi z raziskavami
lahko pomagali pri razvoju športa,’’ pravi Žiga
Urh, edini letošnji zlati maturant jeseniške
gimnazije, ki ga oktobra čaka prvo predavanje
na fiziki.
Romana Purkart

Zlata Praga
in cesarski Dunaj
Vse bolj ugotavljamo, kako pomemben je tridimenzionalni pouk v odprtem prostoru, v realnem svetu, ki omogoča hitrejše razumevanje. In
prav zato smo se ob zaključku šolskega leta
gledališčniki in parlamentarci blejske osnovne
šole kot čudovita ekipa mladih, zagnanih, polnih energije in idej odločili, da se odpravimo na
potep in to obliko pouka preverimo v praksi.
Želimo spoznavati in razumevati različne kulture, prav tako pa smo prepričani, da na tak način učenci pridobivajo zdravo samozavest, ki je
mladim včasih primanjkuje. Že več let raziskujemo evropske prestolnice in letos smo se odločili za Prago in Dunaj, ki ponujata veliko možnosti za oglede in raziskovanja. Zlata Praga,
slavno mesto ob Vltavi, po kateri smo se zapeljali s turistično ladjico, je čarobno mesto Evrope. Očaral nas je kompleks Hradčanov s kraljevo palačo in katedralo sv. Vida. Sprehodili smo
se čez Karlov most na Staromestni trg, s Staro
mestno hišo in astronomsko uro, mimo sinagoge in židovskega pokopališča do Kafkovega
spomenika. V spominu nam bo ostal tudi muzej mučilnih naprav. Zadovoljni z videnim smo
nadaljevali pot do Kutne Hore, ki je stara prestolnica čeških kraljev, znana po kovnicah denarja, z gotsko cerkvijo sv. Barbare in gradom.
Mestece je pod Unescovo zaščito. Sledil pa je
še ogled Dunaja, mesta znanih glasbenih umetnikov, slikarjev, arhitektov in kiparjev, z bogato
zgodovinsko preteklostjo, kjer nam niti za trenutek ni bilo dolgčas. Znamenitosti, kot so
Hofburg, parlament, Štefanova cerkev, opera ...
so kar same vabile k ogledu. Navdušeni nad lepotami cesarskega mesta, smo zadnji dan preživeli v zanimivem in obsežnem živalskem vrtu,
za konec pa smo si privoščili še sprostitev v zabavišču Prater.
Meta Pazlar, OŠ Bled
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Mladi gasilci občin Bled in Gorje na letovanju
Drugi teden v juliju je v kampu Veli Jože v Savudriji letovala mladina prostovoljnih gasilskih
društev občin Bled in Gorje. Pod okriljem Mladinske Komisije pri GZ se je na sedemdnevno
letovanje podalo 54 otrok, spremljalo pa jih je šest mentorjev. Namen tovrstnega letovanja je usposabljanje gasilske mladine za skupinsko delo in življenje v naravi z zdravstveno, telesno, vzgojno, zaščitno in reševalno nalogo, predvsem pa nalogo spoznavanja, druženja in ustvarjanja
medsebojnih odnosov med otroki. Poleg kopanja in uživanja na plaži so se otroci naučili taborjenja, odnosa do tabora in okolice. Ustvarjali so v kreativnih delavnicah in tekmovali v raznih
športnih igrah. Imeli so tudi pravo gasilsko šolo, z osvojenim znanjem pa so pridobili preventivno
značko ”Preprečujmo požare”. Večeri so minili v medsebojnem druženju znotraj tabora pa tudi v
okviru kampa. Pokazali so svoje talente, plesali ob disko glasbi, se zabavali ob harmoniki, uživali
kino večer in seveda izbrali najlepšo oziroma najlepšega v taboru. Z vlakcem so obiskali Umag,
si ogledali mesto, nakupili malenkosti na stojnicah in si privoščili sladoled. Da so otroci lahko
obiskali Umag, se moramo zahvaliti županu Janezu Fajfarju ter Občini Gorje. Župan Peter Torkar
nas je tudi presenetil z obiskom in sladkim darilom. Hvala Jožu Hausmanu za dva nova šotora,
pa tudi drugim, ki so darovali darila in nagrade za udeležence. Nenazadnje hvala mentorjem in
otrokom za pridnost, potrpežljivost in seveda dobro družbo. Preživeli smo zanimiv teden, poln
novih dogodivščin, spoznanj in prijateljstev. Drugo leto na svidenje.
Urška Jamar

Mladi na Debelem Rtiču
Območno združenje Rdečega križa Radovljica že tradicionalno vsako leto omogoči štirim
skupinam osnovnošolcev brezplačno letovanje v mladinskem zdravilišču na Debelem Rtiču. V
času od 21. do 28. avgusta na Debelem Rtiču letujejo osnovnošolci iz blejske občine. Počitniški teden aktivno preživljajo v prijetnem in zdravem okolju. Spoznavajo nove prijatelje in si
naberejo svežih moči za prihajajoče šolsko obdobje.
Anica Svetina, OZRK Radovljica

Mladi, aktualno

V novo šolsko leto skupaj z BMC-jem
Poletja je že skoraj konec, zato se v BMC-ju
že pripravljamo na jesenske mesece in program, ki bo mlade pospremil v novo šolsko
leto. Sodelovali bomo s Klubom radovljiških
študentov in trenutno smo v dogovarjanju, da
bodo v našem prostoru imeli info točko, kjer
bodo na voljo vse potrebne informacije za študentsko življenje. V poletnih mesecih so mladi
lahko obiskovali so(n)čne srede, turbo četrtke
in muving petke, pripravili pa smo tudi eno
večjo prireditev, katere pobudnik je bilo Fotofilmsko društvo MM Films Bled. V soboto, 7.
avgusta, je bil tako na olimpijskem trgu Filmsko-glasbeni večer za vse generacije. Gledalce
sta najprej ogrela blejska rap skupina Blejska
naveza in mlada pevka Lea Grilc. Sledil je celovečerni film, komedija Vsega je kriva Nina
(avtorja filma sta domačina Marko Gajić in
Miha Dulmin), ki je gledalce ogrela in jih pripravila na koncert glasbene skupine John Doe,
ki se je na Bledu predstavila premierno. Tisti

najbolj vztrajni pa so si za zaključek večera
ogledali še dokumentarec Srečanje z Evropo
(dokumentarna oddaja, v kateri so nam tujci
razkrili, kaj jih žene po svetu, kaj jih pri tem
ovira, pa tudi kako vidijo Slovenijo.) In kaj pripravljamo v septembru?
- Vsako sredo ob 17. uri - ‘’SO(N)ČNE SREDE’’, vsak teden KREATIVNE delavnice za
vse tiste, ki doma nimate kaj početi in ko v šoli
še ni toliko dela. Barvali bomo mize, stole ...,
se pogovarjali v nemškem, angleškem jeziku
..., debatirali bomo o raznih kulturah, spolnosti, politiki ...
- 3. septembra ob 16. uri - ‘’Dam - prodam’’
= bolšji sejem. Vabljeni vsi, ki vam je ‘’šara’’
doma v napoto in bi se je radi znebili. Sejem
bo vsak prvi petek v mesecu, na olimpijskem
trgu pred Športno dvorano Bled.
‘’Vse za šolo’’ - sejem rabljenih učbenikov
in vse, kar je potrebno za šolo. V primeru dežja bomo na hodniku centra.

- 10. septembra od 19. do 22. ure - ‘’MUVING
PETEK’’, dobra house muz’ka za plesat, ki jo
bodo izza gramofončkov izvabljali mladi dj-ji.
- 18. septembra ob 16. uri - ‘’Na Pouštrtanc
me pel’ ‘’ - prvo srečanje kulturnih društev
Gorenjske na Bledu, na olimpijskem trgu pred
Športno dvorano Bled. S folkloro in petjem se
bodo predstavili: KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, KŠD Bošnjakov Biser z Jesenic, društvo rojakov PLAVA IN GUSINJA IZVOR iz
Kranja, MKD Ilinden z Jesenic, KPŠD Vuk
Karadžić iz Radovljice in KD Rudija Jedretiča
iz Ribnega. Vsako društvo se bo predstavilo
tudi s promocijskim materialom in kulinaričnimi dobrotami.
- 24. septembra ob 19. uri - ‘’This is Venezuela’’, potopiska s Katarino in Urško Žnidar, ki
sta dobršen del počitnic preživeli v tej pustolovščin polni deželi.
Vse aktivnosti so brezplačne.
Lidija Kozelj, BMC

Nova tabla za umirjanje hitrosti
Medobčinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem za občini Bled
in Bohinj, je junija postavilo novo tablo za umirjanje prometa na
Ribenski cesti na Bledu. Lokacijo in mesto postavitve je odstopil gospod Pogačar, ki je tudi dovolil priključek elektrike iz njegovega objekta. Sredstva za nakup in postavitev table so bila zagotovljena iz pri-

hodkov pobrane parkirnine. Objavljamo tudi prve statistične podatke.
Število vseh vozil, ki so peljali v tem obdobju mimo, ni enako številu
izmerjenih hitrost. Vozilo, ki vozi počasneje, je merjeno trikrat, preden
pride do table, vozilo, ki pelje hitreje, pa dvakrat.
Boris Sodja, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva

Tabela 1. merjenje hitrosti za obdobje 11. junija 2010 - 17. julija 2010 Ribenska cesta, hitrost je omejena na 50 km/h
PREKORAČITVE
ŠTEVILO
HITROSTI
VSEH
DOVOLJENA 50 KM/H VOZIL

ŠTEVILO
OPRAVLJENIH
MERITEV (:2,3)

:2,3

39861
7335
913
137
23
14

3189
396
60
10
6

48283

3661

Globa po
ZVCP-1

KAZENSKE
TOČKE

GLOBE SKUPAJ
V EUR

KAZENSKE TOČKE
SKUPAJ

80 EUR
250 EUR
500 EUR
1000 EUR
1000 EUR
>1000 EUR

0
3
5
9
9
18
GLOBE
GLOBE1/2

255.130,43
99.239,13
29.782,61
10.000,00
6.000,00

0
1118
300
90
54

400.152,17
200,076,00

1562

36571
41-50 KM/H
51-60 KM/H
61-70 KM/H
71-80 KM/H
81-90 KM/H
>90 KM/H
>100 KM/H

Najem radarja 30 dni 11.583 EUR
Tabela 2. merjenje hitrosti za obdobje 17. marca 2010 - 17. aprila 2010, Prešernova cesta gasilski dom, hitrost je omejena na 50 km/h
PREKORAČITVE
ŠTEVILO
HITROSTI
VSEH
DOVOLJENA 50 KM/H VOZIL
152332
41-50 KM/H
51-60 KM/H
61-70 KM/H
71-80 KM/H
81-90 KM/H
>90 KM/H
>100 KM/H
SKUPAJ MERJENJE HITROSTI

ŠTEVILO
OPRAVLJENIH
MERITEV (:2,3)

:2,3

225109
80467
10204
1221
253
78

97.873
34.985
4436
530
110
34

317332

Globa po
ZVCP-1

KAZENSKE
TOČKE

GLOBE SKUPAJ
V EUR

KAZENSKE TOČKE
SKUPAJ

80 EUR
250 EUR
500 EUR
1000 EUR
1000 EUR
>1000 EUR

0
3
5
9
9
18
GLOBE
GLOBE1/2

2.798.800,00
1.109.000,00
265.000,00
110.000,00
34.000,00

13308
2650
990
306

4.316.800,00
2.158.400,00

17254
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Blaž Kumerdej, rojen na Bledu
V preteklosti se je na Bledu rodilo, živelo ali
ustvarjalo veliko zanimivih ljudi. Po ljudskem
izročilu stoji na sedanji Zagoriški ulici 18 rojstna hiša enega najbolj spoštovanih med njimi,
Blaža Kumerdeja, poznanega najbolj po tem,
da je cesarici Mariji Tereziji še pred sprejetjem
prvega avstrijskega šolskega zakona pred slabimi 250 leti poslal svojo pobudo in natančen
načrt za ustanovitev in delovanje osnovnih šol
v tedanji deželi Kranjski. Blaž Kumerdej, pozabljeni slovenski intelektualec iz 18. stoletja
se je v slovenskem javnem spominu prebudil
šele pred slabimi 20 leti. Leta 1993 so po njem
poimenovali knjižnico na Bledu. Nekaj let kasneje je izšla poljudna monografija, slovenski
pedagogi pod njegovim imenom nagrajujejo
svoje najbolj zaslužne stanovske kolege. Svojega rojaka pa cenijo tudi na Občini Bled, ki
podpira številne pobude za ohranjanje spomina
in širjenje poznavanja o duhovni dediščini Blaža Kumerdeja. V sodelovanju z Mestnim muzejem Radovljica, ki deluje v sklopu Muzejev
radovljiške občine, je v letu 2010 nastala tudi
razstava, ki se navezuje na muzejsko predstavitev še enega velikega Slovenca 18. stoletja,
Antona Tomaža Linharta, na ogled v radovljiški graščini. Slovenske dežele so bile v 18. stoletju vključene v habsburško monarhijo. Med
letoma 1740 in 1790 sta bila vladarja obsežne
države, Marija Terezija in njen sin Jožef II. S
pomočjo poklicnih uradnikov sta uvajala šte-

vilne reforme, ki so postopoma vodile v modernizirano in centralizirano absolutistično državo. Na začetek in oblikovanje slovenske narodne zavesti sta med temi reformami vplivala
zlasti splošni šolski zakon, po katerem naj bi
bila osnovna izobrazba dostopna vsem otrokom, ne glede na družbeni stan in bodoči poklic, ter ukinitev osebnega podložništva zemljiškim gospodom.
Kumerdejev rod izvira iz bližnjega Ribnega.
Od tam se je Blažev ded preselil na Mlino, oče
pa v Zagorice. Gostaška družina Kumerdejevih je stanovala pri družini Skuble, katerih
hiša je ob prvem oštevilčenju leta 1770 dobila
naslov Auriz (Zagorica) št. 28. Vedoželjni
kmečki fantič Blaž je obiskoval najprej cerkveno šolo na Mlinem, kjer je dobil priložnost
za nadaljnje šolanje pri jezuitih v Ljubljani. Po
končani jezuitski gimnaziji je pri jezuitih
opravil še krajši kurz teologije in filozofije.
Šolanje je nadaljeval na Dunaju na renomirani
Viteški orientalni akademiji. Okoli leta 1771
je postal doktor svobodnih umetnosti in filozofije in na isti šoli tudi nekaj časa poučeval.
V tem času je intenzivno spremljal nastajanje
avstrijske šolske zakonodaje in začel ustvarjati na literarnem področju. Leta 1772 je sestavil Domoljubni načrt, ki velja za najpomembnejši dokument v zgodovini slovenskega šolstva. Domoljubni načrt je Kumerdeju odprl
pot do visokih položajev v šolstvu na Kranj-

Redarji izvajajo tudi nadzor nad hitrostjo
Zakon o varnosti v cestnem prometu (ZVCP-1) daje občini pristojnost, da lahko preko občinskega redarstva izvaja tudi nadzor nad
hitrostjo. Meritve lahko opravljajo s samodejnimi merilnimi napravami, ki prekrške slikovno dokumentirajo. Takšen način dela sta podprla
oba župana Bleda in Bohinja. Za ta namen so zagotovljena sredstva v
proračunu. V začetku avgusta so trije medobčinski redarji uspešno
opravili usposabljanje za ravnanje s samodejno merilno napravo.
Medobčinski redarji so 11. avgusta prvič delovali z napravo na območju Bleda in Bohinja. V osmih urah so na različnih lokacijah
zabeležili 19 prekoračitev hitrosti. Kršitelji bodo domov prejeli
plačilne naloge za plačilo globe. Tisti vozniki, ki pa so hitrost prekoračili v takšni meri, da so za to predpisane kazenske točke, pa bodo dobili zraven tudi predpisano število kazenskih točk.
Do konca leta bodo medobčinski redarji delovali na območju občine
Bled in Bohinj še 10- do 15-krat.
Boris Sodja, vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva

Bled se je znova predstavil na
67. beljaškem Kirchtagu
Na prvi dan 67. beljaškega Kirchtaga, v ponedeljek, 2. avgusta, so se
predstavile partnerske občine iz Slovenije - Mestna občina Kranj,
Slovenske Konjice in Bled. Slovenske občine smo skupaj poskrbele za
kulturni program z nastopi folklorne skupine in narodno glasbo ter
kulinarično ponudbo. Z Bleda smo se prireditve udeležili predstavniki
Turizma Bled, Zavoda za kulturo Bled in Sava hotelov Bled, ki so na
prireditvenem prostoru v nekaj urah uspeli prodati 1400 originalnih
blejskih kremnih rezin. Poleg njih pa sta se predstavila tudi Čebelarstvo Legat oz. Čebelarsko društvo Bled-Gorje z medenimi izdelki in
Miha Žvan z ročno izdelanimi keramičnimi izdelki. Župan Beljaka je
8

skem: cesarica Marija Terezija ga je leta 1773
imenovala za člana deželne šolske komisije,
leto kasneje je postal prvi ravnatelj ljubljanske
normalke. Leta 1778 je izpod njegovega peresa izšla prva dvojezična posvetna čitanka Vadenja sa brati, kasneje je prevzel tudi službo
okrajnega šolskega komisarja v Celju in v
Ljubljani. Blaž Kumerdej je umrl 10. marca
1805 v Ljubljani.
Poleg dela na pedagoškem področju je Blaž
Kumerdej ustvaril tudi obsežno filološko zapuščino. Pisal je slovarje, pravopise in slovnice ter prevajal nemške uradne patente v kranjščino. Njegovo najbolj pomembno delo na področju prevajanja je prevod Svetega pisma, ki
jih je pripravljal skupaj z Jurijem Japljem. Zaradi dela na področju pedagogike in jezikoslovja Blaž Kumerdej sodi med najvidnejše slovenske predstavnike 18. stoletja.
O vsem tem govori nova razstava o Blažu
Kumerdeju, na kateri si boste lahko ogledali
zbrano sodobno gradivo, dragoceno kulturno
dediščino, ki jo sicer zaradi posebnih načinov
hranjenja v originalu hranijo različne slovenske kulturne inštitucije, ki so jo za ta namen
prijazno posredovale. Otvoritev razstave v
Knjižnici Blaža Kumerdeja bo 15. septembra
ob 19.30.
mag. Tita Porenta,
Kustodinja Mestnega muzeja Radovljica
in avtorica razstave

vse goste povabil na oder, kjer so si poleg lepih besed izmenjali tudi
darila. Beljaški Kirchtag je zagotovo ena največjih prireditev na Koroškem, ki daje poudarek tradiciji, šegam in navadam. Na tradicionalni povorki se je predstavilo preko šeststo narodnih noš iz različnih
dežel. Vsakoletno sodelovanje na tej prireditvi vsekakor krepi dobre
odnose med občinami, pripomore pa tudi k dodatni predstavitvi blejske ponudbe tako našim sosedom kot tudi njihovim gostom.
Turizem Bled

Turistični inšpektor na delu!
Julija je na območju občin Bled in Bohinj začel z delom turistični inšpektor. Njegovo delovno mesto je bilo v soglasju županov obeh občin
presistematizirano znotraj Medobčinskega inšpektorata in redarstva
(MIR-1). Le-ta ima za opravljanje inšpekcijskih postopkov pooblastilo
v določbah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1). Inšpektor
nadzira predvsem izvajanje Zakona o spodbujanju turizma (ZSRT) in
njemu podrejenega Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb). Inšpektorjeve glavne naloge, vse v skladu z ZSRT, so kontrola pobiranja turistične takse, nakazovanje turistične takse in vodenje evidence o pobrani
turistični taksi. V primeru, da bo inšpektor ugotovil, da knjige gostov
niso overjene pri pristojnem organu in se te ne vodijo v skladu z
določbami ZPPreb, bo zadevo odstopil pristojni policijski postaji Bled.
Prva naloga inšpektorja je pregled vseh stanodajalcev, ki občinama
ne odvajajo turistične takse oziroma redno ne pošiljajo poročil o pobrani turistični taksi oziroma nočitvah. Poročilo in takso mora vsak
stanodajalec oddati do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben
račun občine, obrazec o nočitvah pa oddati tudi v primeru, ko teh
nočitev ni ustvaril kot stanodajalec.
Za Občino Bled je obrazec na spletni strani:
http://obcina.bled.si/index.php?page=taksa
Za občino Bohinj je obrazec na spletni strani:
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=81
Boris Sodja, MIR-1

Turizem

KOLEDAR PRIREDITEV
datum
Petek, 27. avgusta

Sobota, 28. avgusta

Nedelja, 29. avgusta

ura

prireditev

lokacija

16:00

Petkovi popoldnevi v parku - Zeleni škrat zeliščar

19:00
20:00
20:00
20:00
20:30
21:00

Slovenski večer
Jazz večer z BT Triom
Večer glasbenih uspešnic - Riži Biži
Plesni večer z Miho Kraljem
Latino - Salsa party
Koncert Fake Orchestra - Jazz, Folk, Rock

zborno mesto: parkirišče
pri smučišču Senožeta
v Srednji vasi
Hotel Jelovica
Grand Hotel Toplice
Terasa Kavarne Park
Restavracija Panorama
Terasa hotela Park
Trgovski center Bled zgornja ploščad
zborno mesto:
za gostiščem Fortuna
v Spodnjih Gorjah
Terasa Kavarne Park
Restavracija Panorama
Terasa hotela Park
Trgovski center Bled zgornja ploščad

8:00

Odkrivamo Triglavski narodni park - Obranca

20:00
20:00
20.30
21:00

Plesni večer s skupino Sunset
Plesni večer z Miho Kraljem
Latino - Salsa party
Koncert Bog Bards - Irska narodna glasba

17:00

Animacija za otroke:
Sporty gre v šolo - Ustvarjalne delavnice
Glasbeni večer z Duo Ad Libitum
Glasbeni večer z Julijo Šmid
Glasbeni večer z Miho Kraljem
Slovenski večer s citrami

20:00
20:00
20:00
20:00
Ponedeljek, 30. avgusta
18:00 -21:00

Zdraviliški park
Terasa Kavarne Park
Restavracija Panorama
Hotel Golf
Hotel Park

19:00
20:00
20:00

Kreativna delavnica in prodajna razstava:
izdelava lectovih src, dražgoških kruhkov, panjskih
končnic, lončarskih izdelkov in izdelkov iz medu
Večer ob pianinu
Slovenski večer s citrami
Glasbeni forum Vila Bled: Koncert profesorjev

Hotel Jelovica
Hotel Golf
Vila Bled

Torek, 31. avgusta

17:00
20:00
20:00

Srednjeveška upodobitev - Cigani
Cocktail show
Glasbeni forum Vila Bled: Koncert udeležencev

Blejski grad
Hotel Golf
Vila Bled

Sreda, 1. septembra

19:00

Info središče
Triglavska roža Bled

19:00
20:00
20:00

Sredin večer - strokovna predavanja: Ob Evropskem
dnevu mobilnosti: Predavanje Andreja Pečjaka o solarni
mobilnosti in vozilih na električni pogon
Večer ob citrah
Večer s kitaro
Večer s harmoniko

Četrtek, 2. septembra

20:00

Glasbeni forum Vila Bled: Koncert mojstrov profesorjev

Vila Bled

Petek, 3. septembra

19:00
20:00

Slovenski večer
Gledališki dogodek-ambientalna predstava
”Martin Krpan”
Glasbeni forum Vila Bled: Zaključni koncert udeležencev

Hotel Jelovica
pri cerkvi sv. Lenarta
v Bodeščah
Vila Bled

20:00
Sobota, 4. septembra

cel dan

Nedelja, 5. septembra

20:00
20:00

Ponedeljek, 6. septembra 9:00
18:00 - 21:00

19:00
20:00
Sreda, 8. septembra

19:00

19:00
20:00
20:00
Petek, 10. septembra

19:00

Sobota, 11. septembra od 7:00
18:00
Sobota in nedelja,
ves dan
11., 12. septembra

Hotel Golf
Hotel Park

Novi znamenitosti
v Minimundusu sta Blejski
grad in otok
Minimundus že od leta 1958 privablja v
svoj 26 tisoč kvadratnih metrov velik park,
v bližini Vrbskega jezera ljudi, ki bi si radi
v kratkem času ogledali največje svetovne
znamenitosti. V parku so miniaturne zgradbe izdelane v merilu 1 : 25, razstavljenih pa
je več kot 140 modelov iz štiridesetih držav
sveta. Do lanskega leta je Slovenijo zastopal
Plečnikov NUK, poleti 2010 pa so v park ob
jezerce postavili tudi Blejski grad. Od letošnjega avgusta pa grad ne sameva več, saj se
mu je pridružil tudi otok z maketami vseh
zgradb na otoku. In da bi bila podoba res
prava, so na odprtje Blejci prinesli tudi maketo blejske pletne, ki jo je izdelal mojster
Janez Polak z Bleda, ki sledi družinski tradiciji izdelovanja lesenih čolnov. Gostitelji
so na odprtje poleg visokih predstavnikov iz
Celovca povabili tudi slovenske medije.
Blejsko delegacijo, ki so jo sestavljali direktor občinske uprave ter predstavniki Zavoda
za Kulturo Bled in Turizma Bled, pa je vodil župan Janez Fajfar. Za slavnostno vzdušje so poskrbeli člani skupine viteza Gašperja Lambergarja. Odprtja se je udeležila tudi
slovenska konzulka v Celovcu Duška Jerman Male, ki jo je miniaturni Bled očaral.
Minimundus vsako leto obišče okoli 260 tisoč obiskovalcev. Nova znamenitost bo vsekakor imela pomembno promocijsko vlogo
tako za sam park kot seveda tudi za Bled.
Turizem Bled

Hotel Jelovica
Hotel Golf
Hotel Park

Triatlon Bled 2010, Pokal Alpe Adria

Veslaški center

Glasbeni večer z Miho Kraljem
Slovenski večer s citrami

Hotel Golf
Hotel Park

46 let mini golfa na Bledu
Kreativna delavnica in prodajna razstava:
izdelava lectovih src, dražgoških kruhkov, panjskih
končnic, lončarskih izdelkov in izdelkov iz medu
Večer od Pianinu
Slovenski večer s citrami

Mini golf
Hotel Golf
Hotel Park
Hotel Jelovica
Hotel Golf

Sredin večer - fotografska umetnost:
Odprtje avtorske fotografske razstave Miha Podlogarja,
Foto klub TNP
Večer ob citrah
Večer s kitaro
Večer s harmoniko

Info središče
Triglavska roža Bled

Slovenski večer

Hotel Jelovica

Hotel Jelovica
Hotel Golf
Hotel Park

Slovenska Iron polovička
Veslaški center
Prekmurje na Bledu - s kulinariko in glasbo
Restavracija Panorama
Športni vikend na Bledu: Turnirji v nogometu, balinanju in Športni park Bled
odbojki na mivki

Internetni nakupovalni
vodič po Bledu
Turizem Bled pripravlja internetni nakupovalni vodič po Bledu, z željo, da bi gostom ponudili več informacij o tovrstni turistični ponudbi. Vse trgovce vabimo, da posredujejo svoje podatke, ki bodo nato objavljeni na spletni strani www.bled.si na naslov: Turizem Bled, Cesta svobode 11, 4260
Bled ali e-pošta naslov info@dzt.bled.si.
Obrazec lahko najdete na spletni strani
www.bled.si, tako da v iskalnik vtipkate besedo obrazec. Objava na internetnem nakupovalnem vodiču je brezplačna.
Turizem Bled
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Turizem, prireditve

Triatlon Bled 2010
TK Trisport 4. septembra pripravlja že tradicionalni Garmin Triatlon Bled 2010, v
sklopu katerega bodo triatlonci lahko tekmovali v naslednjih kategorijah: medijski
triatlon popularnih, štafetni triatlon za podjetja in združenja, triatlon za vsakogar, evropski mladinski pokal, olimpik triatlon DP, Lumpi triatlon za otroke. Glavno prizorišče tekmovanja je v Mali Zaki. Prireditev
bo potekala od 9. do 18. ure. V času tekmovanja bo popolna zapora naslednjih občinskih cest: Kidričeva cesta od križišča s Cesto svobode pri Pristavi do križišča z Veslaško promenado in Kolodvorsko cesto v Veliki Zaki v času od 9. do 17. ure; Veslaška
promenada od križišča s Kidričevo in Kolodvorsko cesto v Veliki Zaki do križišča s cesto Pod skalco, v času od 9.15 do 17.30; del
Kolodvorske ceste od križišča s Kidričevo
cesto in Veslaško promenado v Veliki Zaki
do križišča z Valvasorjevo ulico, v času od
9. do 17. ure; Župančičeva cesta od križišča
s Kolodvorsko cesto do križišča z veslaško
promenado v času od 9. do 17. ure. Novost,
ki jo to leto pripravlja TK Trisport, pa je slovenska iron polovička, na kateri se bodo
lahko pomerili tako posamezniki kot štafete
na 113 kilometrov dolgi preizkušnji. Tekmovanje se začne na glavnem prireditvenem
prostoru v Veslaškem centru s plavanjem na
1,9 kilometra dolgi trasi ob 7. uri, nadaljuje
z 90-kilometrsko kolesarsko preizkušnjo in
zaključi z 21,1-kilometrskim tekom po poti
okoli Blejskega jezera. Predvidena zapora
cest bo na dan prireditve, 11. septembra od
7. do 14. ure na območju od križišča Kidričeve ceste s Cesto svobode do Veslaške promenade v Veliki Zaki oz. do začetka Kolodvorske ceste. Od 9.30 do 15. ure bo popolna zapora sprehajalne poti okoli Blejskega
jezera in ceste Za Gradom do križišča z Župančičevo in le-te do križišča z Veslaško
promenado. Med 7. in 10. uro bo predvidoma omejen promet tudi na državni cesti
Bled-Bohinjska Bistrica-Ribčev Laz.
Turizem Bled

Karantanija po Sivčevo
in Štihovo
Julij je v Galerijo 14 na Bledu prinesel dve
zanimivi osebnosti, ki sta se polni galeriji
prestavili s svojim delom. To sta bila slikarka Ejti Štih, ki je gostovala z razstavo Karneval, in slovenski pisatelj Ivan Sivec. Oba
ustvarjalca je združilo sodelovanje pri zgodovinski trilogiji Saga o Karantaniji. Plodovit slovenski pisatelj se je s tokratnim delom
vrnil v zgodovinsko obdobje zgodnjega
srednjega veka, ko je bila ustvarjena najstarejša slovanska državna tvorba. Ejti Štih,
slikarka po rodu z Bleda, ki živi in ustvarja
v Boliviji, pa je prispevala likovno podobo
romanov. Njene upodobitve kralja Sama,
malo poznanega cesarja Arnulfa in kneginje
Eme krasijo istoimenske naslovnice romanov; zanimivi pa so tudi zemljevidi ozemelj,
ki so nastali po predlogi dr. Jožka Šavlija.
Veronika Bakač
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Nedelja, 12. septembra

10:00
20:00
20:00

Bolle dobrodelni tek okrog Blejskega jezera
Glasbeni večer z Miho Kraljem
Slovenski večer s citrami

Grajsko kopališče
Hotel Golf
Hotel Park

Ponedeljek, 13. septembra 19:00

Večer ob pianinu

Hotel Jelovica

Sreda, 15. septembra

Sredin večer - poučne razstave: Strokovno predavanje
Info središče
Toneta Tomšeta o markacijski dejavnosti in problematiki Triglavska roža Bled
planinskih poti ter odprtje razstave
Knafeljčeva markacija
Večer ob citrah
Hotel Jelovica

19:00

19:00
Petek, 17. septembra

19:00

Slovenski večer

Hotel Jelovica

Sobota, 18. septembra

10:00

Triglavska tržnica in SOS: Jesenska kulinarika in
razstava gob
Brihta raziskuje: Svet gliv

Info središče
Triglavska roža Bled
Info središče
Triglavska roža Bled

Ponedeljek, 20. septembra 19:00

Večer ob pianinu

Hotel Jelovica

Sreda, 22. septembra

Info središče
Triglavska roža Bled

19:00

Likovna umetnost: Kozjanski regijski park odprtje likovne razstave Zagorke Simić in strokovno
predavanje Nade Vreže o flori Kozjanskega parka
Večer ob citrah

16:00

Petkovo popoldne v parku - Zeleni škrat Mlinar

16:30
19:00

11. mednarodni mini golf festival - parter turnir
Slovenski večer

zborno mesto: pri cerkvi
sv. Pavla v Stari Fužini
Mini golf
Hotel Jelovica

11:00

19:00

Petek, 24. septembra

Sobota, 25. septembra ves dan
10:30
10:30
Nedelja, 26. septembra

9:00

Hotel Jelovica

20. državno prvenstvo v veslanju
Pohod Skupaj za zdravje

Blejsko jezero
zborno mesto:
Regatni center
11. mednarodni mini golf festival - odprto prvenstvo MGZS Mini golf
11. mednarodni mini golf festival - odprto prvenstvo MGZS Mini golf

Ponedeljek, 27. septembra 19:00

Večer ob pianinu

Hotel Jelovica

Sreda, 29. septembra

19:00

Večer ob citrah

Hotel Jelovica

19:00

Slovenski večer

Hotel Jelovica

11. državno prvenstvo v mini golfu za posameznike

Mini golf

Petek, 1. oktobra
1. - 3. oktobra
Sobota, 2. oktobra

popoldne
ves dan

DRUGI PROGRAM
vsak dan
10:00 - 19:00
vsak petek,
soboto in nedeljo
od 10:00
vsako soboto
od 9.00

3. mednarodni forum o apiterapiji in apikvaliteti

Velika retrospektivna razstava Maksima Gasparija

Pristava

Sejem domače in umetnostne obrti
Sobotni tek - strokovno vodeni treningi teka

Zdraviliški park
Grajsko kopališče

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

Bled je poleti obiskalo veliko gostov
iz vsega sveta
V Turizmu Bled, kjer vodimo statistični pregled nočitev v hotelih, kampu in večjih penzionih
na Bledu, v prvih sedmih mesecih letošnjega leta beležimo povprečno 10-odstotno rast nočitev v
primerjavi z istim obdobjem lani. Kar 92 odstotkov vseh nočitev so realizirali tuji gostje, 8
odstotkov pa Slovenci. Največji porast nočitev v obdobju od januarja do konca julija v primerjavi
z lanskim letom so ustvarili Srbi (+98 odstotkov), sledijo Izraelci (+23 odstotkov), Belgijci (+20
odstotkov), Američani (+14 odstotkov) in Slovenci (+9 odstotkov). Največji delež nočitev v tem
obdobju so ustvarili gostje iz Italije in Velike Britanije (11 odstotkov) ter Nemčije (9 odstotkov).
Tudi obisk Blejskega gradu se je v prvih sedmih mesecih povečal za 10 odstotkov. Sicer pa se nacionalna struktura gostov spreminja iz meseca v mesec - če so julija največ nočitev ustvarili Nizozemci, so avgusta na prvem mestu zopet Italijani. Število vseh nočitev v hotelih, penzionih in
kampu (brez privatnih namestitev) je bilo v juliju 84.357, kar je bolje od preteklih let, razen od
leta 2004, ko smo na Bledu slavili tisočletnico s številnimi prireditvami in smo v juliju 2004
beležili kar 86.295 nočitev. Kljub tem pozitivnim trendom v nočitvah pa je potrebno dodati, da
je povprečna dosežena cena nižja in da beležimo 10 - 30 odstotkov manjšo zunajpenzionsko
porabo, zelo različno od ponudnika do ponudnika. Seveda pa nižja zunajpenzionska ponudba ne
sme postati opravičilo za nižjo kakovost storitve. Naš cilj mora ostati zadovoljen gost, ki se bo na
Bled rad vrnil tudi takrat, ko si bo lahko privoščil zapraviti več.
Z obiskom so zadovoljni v Pustolovskem parku na Straži, v galeriji Deva Puri na Pristavi, kjer
je še vedno na ogled izjemna retrospektivna razstava del Maksima Gasparija, dobro obiskani so
bili tudi Festival Bled in Okarina etno Festival ter Blejski dnevi. Turizem Bled

Krajevne skupnosti, zanimivosti

Team Triglav
Sobotni dan 17. julija 2010 se bo dvajsetim Angležem zapisal globoko v spomin, saj so se povzpeli na naš najvišji vrh Triglav. To samo
po sebi res ne bi bilo nič posebnega, saj niso ne prvi in ne zadnji; a
tokrat je bil ta vzpon dobrodelne narave. Člani skupine Team Triglav,
kot so se poimenovali, so se povzpeli na naš vršac za zbiranje finančnih sredstev za sklad Cancer Research, ki sredstva namenja za raziskave rakavih obolenj. Z različnimi akcijami - veliko dobrodelno večerjo, tekmovanjem v poskušanju vin, večerom komedije na ladji, čajankami, maratoni in slovenskim vzponom - so zbrali več kot 45 tisoč
funtov. Vodja skupine Steve Bennet se je v iskanju novih idej za dobrodelne dejavnosti v Londonu povezal s slovensko turistično organizacijo in posledično s Turizmom Bled. Ob vprašanju, zakaj ravno Slovenija, je dejal: ”V naši skupini imamo dva člana, ki imata v lasti hišo
v Mojstrani in seveda smo ju večkrat obiskali ter ob tem pogledovali
na čudovit Triglav ter ob tem se je rodila ideja, da bi lahko ta vrh
osvojili.” Povod za načrtovanje akcije, vključujoč vzpon na Triglav, je
bila bolezen ene izmed članic skupine Jo Taylor, ki so ji odkrili raka.
Tako so bili z zahrbtno boleznijo tudi osebno povezani in prijateljici
so želeli ponuditi cilj, na katerega bi se pri zdravljenju osredotočila.
In ta cilj je bil vrh Triglava. A po njenih besedah Triglav ni edini vrh,
ki ga je v času bolezni in zdravljenja preplezala: ”S svojimi vzponi na
vrhove se borim vsak dan, vsak nov dan je osvojen vrh in v vzponu na
Triglav se zame skriva simbolika. Dosegli smo vrh, moja kondicija ni
ravno najboljša, ampak uspelo mi je. In uspelo mi bo premagati tudi
bolezen.”
Dan po zmagi so morali premagati še en vzpon, tokrat na Blejski grad,
kjer jih je župan Janez Fajfar z direktorico Turizma Bled Evo Štravs
Podlogar sprejel in jim čestital. Ob tem pa so odkrili še en slovenski biser - Blejsko jezero, ki jih je po besedah vodje skupine dokončno prepričal, da se bodo k nam še vrnili. Veronika Bakač

5. avgust - praznik Krajevne
skupnosti Zasip
KS Zasip svoj krajevni praznik praznuje v spomin na prvo diverzantsko akcijo med drugo svetovno vojno na Gorenjskem - leta 1941
so trije mladi fantje iz Zasipa minirali cevovod hidroelektrarne v Piškovci, ki je z elektriko napajala jeseniško železarno, ki je bila takrat
že v nemških rokah. Akcijo so izvedli Anton Trseglav, Janez Ambrožič in Franc Primožič, danes že vsi pokojni. Janez Ambrožič je padel kot partizan na Jelovici leta 1943.
Letošnji praznik je minil v znamenju številnih športnih, kulturnih
in družabnih prireditev, ki se jih je udeležilo veliko število krajank
in krajanov. Z vajo so se predstavili gasilci, krajani so imeli dva pohoda - v Vintgar in Krmo, v kulturnem domu so odprli razstavo
del, ki so nastala na letošnji Triglavski likovni koloniji, seveda pa
so podelili tudi priznanja. Za športne uspehe v balinanju na Gorenjskem in na državnem prvenstvu ter za sodelovanje v kulturnem
društvu sta priznanje prejela Janez Golc ml. in Matjaž Golc. Za odlično vodenje Društva upokojencev Zasip, organizacijo srečanj in
sodelovanje z drugimi društvi je bila nagrajena Jožica Lukan, Viktor Dolžan pa je posebno priznanje prejel za mentorstvo mladim
gasilcem, za odlično opravljanje funkcije gasilskega inštruktorja,
za opravljeno delo poveljnika PGD Zasip in za odlično sodelovanje
z ostalimi društvi.
Tudi letos pa je posebna komisija nagradila lepo urejene hiše v KS.
V kategoriji ‘’starejše hiše’’ so priznanja prejele Jana Smodiš in Jana
Šorl iz Stagn, Simona Rekar in Bojana Dežman iz Sebenj, v kategoriji ‘’novejše hiše’’ pa so priznanje prejeli Boštjan Vidic in Alenka
Eržen-Polje, Tina in Olga Pavlič- Ledine in Eva Štravs Podlogar iz
Dobja. Romana Purkart

Pridemo,
pa spucamo!

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.

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

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

In najlepša je ...
Valvasorjeva!
Tudi letos je Turistično društvo Bled izbralo najlepšo ulico na Bledu.
Priznanje je spet romalo na Rečico, na Valvasorjevo. Stanovalec Valvasorjeve Anton Zupan je ulici in dogodku spesnil tole pesmico:

Valvasorjeva ulica!
Sedmega avgusta, en ga lepega dne,
na Rečici se praznovalo je,
zakaj proslava in zabava je bila,
zato, ker obstaja ulica, Valvasorjeva.
Rekli s turističnega društva Bled, telefonsko so,
da že tretjič stanovalci najlepše ulice na Bledu smo,
smo skupaj stopili, se dogovorili,
da spet skupaj bi se mi poveselili.
Prišli veljaki s turističnega društva so,
tudi župana našega s seboj imeli so,
se zbrali domorodci skoraj vsi,
da bi pri dogodku praznovanja, zraven bi bili.
Nekaj lepega Ludvik je povedal,
tudi naš simpatični župan se ni sprenevedal,
obljubil za nagrado je,
da bi ulica Valvasorjeva, osvetlila se.

V spomin Gabrijelu Pangercu
V drugi polovici julija smo se na ribenskem pokopališču poslovili
od dragega borca, polkovnika in predsednika krajevne organizacije
Zveze borcev za vrednote NOB Ribno. Gabrijel Pangerc se je rodil
leta 1925 v ugledni kmečki družini pri Maroltu v Bodeščah. V času
NOB je prispeval svoj dragocen delež, po prihodu svobode pa služil
kot oficir v JLA. V času osamosvajanja Slovenije je izpolnil pogoje
za upokojitev in odšel v pokoj kot polkovnik TO Slovenije. Več let je
bil član izvršnega odbora območnega združenja NOB Radovljica, po
smrti predsednika Pavla Žerovnika pa je postal tudi predsednik območnega združenja. Skozi vse svoje delo pri Zvezi borcev je bil
pošten, vzoren in zelo delaven, za kar se mu vsi člani upravnega odbora zahvaljujemo. Gabrijel Pangerc je bil zelo aktiven tudi kot član
Planinskega društva Bled. Bil je eden tistih, čigar delo je bilo vedno
namenjeno nam vsem, ni mu bilo težko zastopati interesov skupnosti, njegovo življenje je bilo en sam dolg delovni dan. Bil je plemenit,
human in zelo veder človek. Njegovo delo je prepoznala tudi širša
skupnost, saj je bil dobitnik priznanja Občine Bled. Tovariš Gabrijel,
hvala ti za ves tvoj življenjski in delovni doprinos, ohranili te bomo
v trajnem spominu. Jernej Vovk

Praznovanje 60-letnice
Društvo upokojencev Bled letos praznuje 60-letnico delovanja, za
svoje predano delo predvsem na področju izobraževanja in prostovoljnega dela pa je ob letošnjem občinskem prazniku prejelo tudi visoko priznanje. Osrednja slovesnost ob 60-letnici bo 24. septembra
ob 17. uri v Festivalni dvorani. Pripravljajo pester kulturni program
in veliko razstavo ročnih del, tudi tistih, ki so nastala v skupinah v
Gorjah in Zasipu. Društvo je poskrbelo tudi za brezplačni avtobusni
prevoz - avtobus bo vozil od 16. ure dalje. Romana Purkart
www.gorenjskiglas.si

Družno mi smo ploskali,
skoraj nas prepričal, da bi verjeli mu,
mogoče pa res nekaj izcimilo se bo,
saj tako javno lagati, skoraj je hudo.
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Prvi domorodec, Stane po imenu,
imel je čast, da tudi nekaj je povedal,
zahvalil komisiji se za izbiro,
imel sem jaz občutek, da milo mu se strilo.
Kulturni program speljan kot za stavo,
pod občinsko, evropsko in slovensko je zastavo,
gasilska slika, vse strokovno bilo posnet,
zato skrbel Joža s kamero je spet.
Malo više pod marelo,
tam bilo pa je veselo,
mize bogato obložene,
dobrote naših pridnih žena, spečene.
No tudi mi, ki hlače nosimo,
bili zadolženi, da žeje pod vročim soncem, ne bi bilo,
tudi mi na izpitu nismo padli,
ob devetih zvečer, dokaz na dlani.
Slava ulici Valvasorjevi,
smo stanovalci od vsepovsod prišli,
vsi pridnih rok se skupaj zbrali,
da bi starost v okolju lepem, dočakali.
Lepo živeti je v rajskem delu,
še lepše v Valvasorjevi ulici na Bledu,
da naša ulica izbrana za najlepšo je,
ponosni smo na to, zakaj pa ne.
Anton Zupan
Valvasorjeva ulica, dne, 7. avgusta 2010
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Krajevne skupnosti

Rečičani na Rečiški
Že šesto leto zapored je KS Rečica organizirala pohod Rečičanov na Rečiško planino. Tudi letos smo datum pohoda uskladili tako, da smo obenem počastili še državni praznik, 25. junij. Piko na i pa je letos dodal še
g. Bizjak, ki nam je na planini in v njeni okolici pripravil predavanje o prvih nabiralcih železovih rud in začetkih železarstva. Tako smo se vsi spremenili v nabiralce in domov odšli vsak s svojim koščkom železove rude v
nahrbtniku in z novimi spoznanji. Ob tej priložnosti se g. Bizjaku zahvaljujem za predavanje. Zoran Pogačnik, KS Rečica

Še ena klopca ...
Junija smo članice in člani Društva prijateljev Taleža postavili že
drugo klopco ob sprehajalnih poteh na območju Taleža. Klopca je
postavljena na koncu vzpona iz Ribnega na Talež in sicer na mestu,
imenovanem Počivav, ob cerkvenem znamenju in spomeniku padlim
partizanom. Vsi prisotni smo poleg postavitve klopce tudi očistili
okolico. Po opravljenem delu pa smo se odzvali povabilu naših dveh
članov Majde in Igorja Kučine, saj sta v svojem vikendu na Taležu
poskrbela za obilno malico. Dušan Žnidaršič

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

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

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

Naslednja številka Blejskih novic
izide 24. septembra.
Prispevke sprejemamo do 16. 9.

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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Nataša Vester Trseglav in Gaber K.
Trseglav - umetniški par iz Zasipa
Zelo na kratko in zelo poenostavljeno rečeno - Nataša je glasbenica, Gaber igralec, zmotila pa sem ju pri
organizaciji velikega dogodka. Ampak o tem čisto na koncu. Najprej o Nataši in njeni glasbi. Nataša je
pianistka, pevka in ustanoviteljica skupine Xmuza.

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

Kaj je pravzaprav Xmuza?
”Xmuza je bend, ki je nastal leta 2008, ime pa lahko pomeni marsikaj.
X je lahko spremenljivka za različne glasbene stile, ki jih delamo in izvajamo, od jazza, tanga, do popa, kamor vse na koncu nekako zavijemo.
X lahko gledamo tudi kot številko 10, in če to povežemo z grško mitologijo, dobimo deseto muzo - to pa smo mi.”
Za večino stvari, ki jih naredite, ste krivi vi, kajne?
”Res je. Sem avtorica glasbe in aranžmajev, pa tudi besedil. Naredim
besedilo in glasbo, nato se z bendom dobimo in preigravamo - večkrat
se zgodi, da kaj pustim odprto in da potem člani benda lahko sami stvari
dokončajo.”

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

Vas zanima, kaj prikupni junak Krtek počne v vseh letnih časih?
Spomladi reši siničko, poleti skrbi za rožice in doživi lepo
presenečenje, jeseni peče piškotke, pozimi pa ... brrr, uživa na
snegu. Pocrkljajte svoje najmlajše z barvitimi kartonkami, ki jih
bodo z veseljem opazovali in prebirali.

Knjigice lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4, Kranj, naročite po tel.: 04/201 42 41
ali na: narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Redna cena posamezne knjižice je 6 EUR. Če jo kupite ali
naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 5 EUR za knjižico.
Če pa želite komplet vseh štirih, boste zanj odšteli
le 18 EUR. Prištejemo še poštnino.

Besedila?
”Besedila so že od nekdaj moja slast - rada po svoje pletem besede
in se na ta način sproščam - sproščam se tako z glasbo kot tudi z
besedami, pravzaprav nastaja ponavadi eno z drugim.”
Ste razmišljali, da bi izdali pesniško zbirko?
”Ne, to ne, bo pa pozimi izšla prva zgoščenka skupine Xmuza, če
bo sreča, seveda.”
Glede na to, da obstajate šele dve leti, imate že kar nekaj uspehov za sabo.
”Res je. Najprej smo se predstavljali na različnih festivalih, od Trnfesta do Lenta, nenazadnje smo nekajkrat nastopili tudi na Bledu, na
Blejskih dnevih. Prijavili smo se na razpis za Slovenski šanson 2009
in uspeli s skladbo Daleč stran, ki je potem izšla tudi na kompilaciji,
ki jo je Radio Slovenija izdal skupaj z vsemi drugimi izbranimi šansoni. Uspeli smo tudi na razpisu Vala 202, ki je namenjen promociji
nove, mlade slovenske glasbe - sprejeli so našo skladbo O-di-di, ki je
potem ravno tako izšel na zgoščenki.”
Delate zahtevno glasbo z zahtevnimi besedili, torej potrebujete
tudi zahtevno publiko.
”Res je. V bistvu je težko razložiti - sploh ni bilo nikoli vprašanje,
da bi se odločali o tem, kakšno glasbo natančno bomo igrali, saj ne
maram uravnilovk in spon. Je pa to verjetno dvorezen meč, saj če bi
zapluli v bolj komercialne vode, bi verjetno precej lažje prosperirali.
Kljub temu lahko vedno rečem, da v svojo glasbo in v svoja besedila
vsakič dam del sebe.”
Gaber, zaposleni ste v Mestnem gledališču ljubljanskem, sezona
je pred vrati, raste tudi napetost?
”Vsekakor. Sezona se bo pravkar začela z njo pa moja delna
‘’selitev’’ v Ljubljano, saj sem od septembra do junija več v Ljubljani, kot doma - imamo namreč deljen delovnik, vaje zjutraj, predstave zvečer. Letos se mi verjetno obetata dve premieri, ponavljali pa
bomo mislim, da šest predstav, v katerih igram.”
Pripravljate tudi kaj svojega?
”Ja, upam, da ja. Nekdo se mi je namreč ponudil, da napiše zame
monodramo - če jo bo dokončal, jo bom verjetno uprizoril in potem
bo to samostojni projekt.”
Glasbenica in igralec - oboje se dogaja na odru, imata kakšen
skupen projekt?
(Nataša): ”Ja, imava, oziroma sva imela. Sodelovala sva lani v jeseniškem gledališču s predstavo Od kraja do raja, kjer je Gaber
režiral, jaz pa sem naredila glasbo, sama pa trenutno tudi pišem glasbo za Smoletovo Antigono, ki jo bo septembra premierno uprizorila
mariborska Drama.”
Kako se dela glasba za gledališče?
”Zanimivo. Vsekakor zanimivo. Veliko hodim na vaje in gledam,
kako delajo predstavo in zraven pišem glasbo, dopolnjujem jo doma,
nosim v Maribor, kjer mi jo posnamejo, spreminjam, gledam,
poslušam, skratka, zelo zanimivo.”
(Gaber): ”Tako kot nama gre dobro v zasebnem življenju, nama gre
dobro tudi pri skupnem delu. In upam, da bova dobro izpeljala tudi
zadnji projekt, ki se bo zgodil 4. septembra na Bledu, to pa bo koncert
skupine Dan D, kjer bo nastopila tudi Natašina skupina Xmuza - kot
predskupina, nastopili pa bodo tudi skupaj. Malo naju skrbi, kako bo,
ker bo koncert na stadionu na Bledu, kamor gre lahko zelo veliko ljudi ... organizacijsko je to velik zalogaj, ampak kljub vsemu sva
prepričana, da nama bo uspelo!”
Romana Purkart
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Moj sok - naraven, sveže
stisnjen, zdrav
V trgovskem centru na Bledu so pred kratkim odprli Moj sadni kotiček, kjer ponujajo sveže
stisnjene naravne sokove, ki jih sproti pripravljajo iz svežega sadja. Dostavijo jih tudi v podjetja,
vrtce, šole, bolnišnice ...
"Sveže stisnjeni sokovi so nekaj najboljšega za naše zdravje ... Po naših sokovih se boste
odlično počutili, polni boste
energije, zdravja, veselja,"
pravi Erna Muranović, direktorica podjetja Moja knjiga, ki
je pred kratkim na Bledu odprlo prav poseben lokal. Poimenovali so ga Moj sadni kotiček, v njem pa pripravljajo
sveže, naravno stisnjene sokove iz svežega sadja. Vsakemu obiskovalcu sok iz izbranega sadja pripravijo sproti,
na ožemalniku oziroma sokovniku. "Sokove pripravljamo iz edine sestavine, to je
svežega sadja. Ne dodajamo
ničesar, ne vode, ne sladkorja

so med stalnimi obiskovalci
najbolj priljubljeni sveži sokovi iz ananasa in jagod, lahko
pa pripravijo tudi sok iz več
vrst sadja, denimo jabolk in
korenčka, grenivk in pomaranč ... Sok lahko obiskovalci
popijejo v lokalu, lahko pa ga
vzamejo tudi s seboj v pollitrski ali litrski hermetično zaprti
plastenki. Posebnost Mojega
sadnega kotička je tudi ta, da
sveže naravne sokove (po še
posebej ugodni ceni) dostavljajo tudi v podjetja, ustanove,
kot so denimo bolnišnice, domovi za ostarele, vrtci, šole ...
Oskrbujejo tudi gostinske lokale in restavracije.
"Naša želja je, da bi naše sve-

Edina sestavina sokov iz Mojega sadnega kotička je
sveže sadje - jabolka, hruške, korenje, kivi, ananas,
grenivke, pomaranče, jagode, melone, lubenice ...
Deciliter takšnega sveže stisnjenega naravnega
soka stane en evro.
že, zdrave naravne sokove
približali prav vsem, od otrok
do starejših," poudarja Erna
Muranović. In če so bili takšni
zdravi sokovi doslej za marsi-

koga predragi, si jih v Mojem
sadnem kotičku na Bledu lahko privošči prav vsakdo. Cena
decilitra je namreč le en evro,

kar je najceneje na Bledu. Ali
kot pravijo v Mojem sadnem
kotičku - Moj sok je pijača življenja!

MOJA KNJIGA d.o.o., SPODNJI PLAVŽ 24 E, JESENICE

... Stranka lahko izbere redkejši sok, ki ga stisnemo prek gostejših filtrov, ali pa gostejši
sok, ki je bolj kot frape," pravi
Erna Muranović. Kot dodaja,

Moj sadni kotiček, Ljubljanska cesta 4 (med optiko in kolesarskim centrom), Bled
Odprto od ponedeljka do sobote od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 19.00 in nedelja od 10.00 do 18.00.,
gsm: 030/671 912, e-naslov: mojsok@siol.net
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Blejski hokejisti v pripravah na novo sezono
V začetku avgusta smo po vročem poletju tudi v našem hokejskem
klubu začeli s treningi za prihajajočo sezono 2010/11. Igralci vseh selekcij trenirajo tako na ledu, kjer obnavljajo in izboljšujejo drsalno
tehniko ter igro, kot tudi na prostem, kjer je poudarek predvsem na njihovi telesni pripravljenosti in vzdržljivosti. Kot vsako leto so mladi
hokejisti tudi letos po koncu šolskega leta odšli na poletne priprave na
morje. Letos so pod okriljem ZDPM Jesenice letovali v Novigradu na
Hrvaškem. Nabirali so kondicijo za lažji in boljši začetek treningov na
ledu v prihajajoči sezoni. K uspešnosti priprav je pripomoglo tudi prijazno osebje letovišča Pinea, kuharice in medicinska sestra, ki je imela
kar nekaj dela z oskrbovanjem prask in odrgnin. Nova sezona pa prinaša
nekaj sprememb v člansko moštvo. Ob prestopu nekaterih igralcev v
HDD Bled, so klub zamenjali tudi kapetan Luka Tošič in eden najučinkovitejših napadalcev Jaka Ankerst, ki bosta to sezono branila
barve francoskega Briancona, na Jesenice se je preselil Damir Ejup, v
Maribor pa Martin Potočnik. Na uspeh vseh igralcev smo v klubu izredno ponosni, saj so to še štirje v vrsti uspešnih mladih hokejistov blejske
šole hokeja na ledu. Po besedah glavnega trenerja Valerija Šahraja vodstvo kluba v novi sezoni pričakuje predvsem nadaljevanje hokejske vzgoje po že začrtani, uspešni poti. ”Želimo si, da bi v tej sezoni vsi igralci napredovali v svojem znanju hokeja na ledu, bi čim več igrali in v igri
uživali, saj je to najpomembnejše za otrokov razvoj. Prav tako si želimo
obdržati člansko ekipo in s tem zagotoviti igranje v prvenstvu doma vzgojenim igralcem,” je še dodal Šahraj. Ne skrivajo pa tudi ambicij po
čim višjem vpisu otrok v hokejsko šolo, ki se bo pričel v septembru.
HK MK Bled

Uspešni mladi atleti
V Celju je bil konec junija atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke do 12 oziroma do 14 let. To tekmovanje se uvršča ob bok državnemu prvenstvu, zato se vedno zberejo najboljši atleti določene starostne
skupine v Sloveniji. AD Bled so zastopali številni mladi atleti. Odlično
so tekmovali, nabirali izkušnje, pokazali dobro pripravljenost in borbenost. Nastopili so Sara Sekulič, Matic Silič, Jon Štular, Urša Lešnjak,

Naja Vidic Leskovšek, Sara Mohorič, Julija in Izza Arenšek, Tanaia
Mavsar in Aljaž Gašperin. Izpostaviti bi bilo potrebno Aljaža Gašperina, saj je zmagal v šprintu na 60 metrov s časom 8:68, v daljino je skočil
4,64 metra in bil tretji. To je ponovil tudi dva dni kasneje na odprtju
atletske steze v Radovljici s tem, da je v skoku v daljino tudi zmagal.
Tako kakor on tudi ostali zelo napredujejo in dosegajo vsako leto osebne rekorde. Druga polovica avgusta je pomembna za sam trening in
pripravo za bodoča tekmovanja, ki se začnejo že konec tega meseca in
bodo potekala še ves september. 29. avgusta bo miting mednarodne
atletske lige, 4. septembra državno prvenstvo za mlajše člane, APS za
mlajše mladince in seveda državno prvenstvo za kategorije U16, U14,
U12 na Ptuju.
AD Bled

Mednarodni hokejski kamp bratov Hiti
Prvih štirinajst julijskih dni je Bled zaznamoval 2. mednarodni hokejski kamp bratov Hiti. Glavna pobudnika, brata Rudi in Gorazd Hiti, sta
v dobrih dveh tednih skušala približati hokej več kot 290 otrokom. Za
nekatere je bil to poletni trening, za druge uvod na športno pot, vsekakor
pa prijetna popestritev vročih poletnih dni. Skupaj z bratoma Hiti so se
na ledu mudili tudi bivši igralec NHL, Ron Flockhart ter nekatere
slovenske hokejske zvezde: Marcel in David Rodman, Ivo Jan, Andrej
Hebar, Klemen Mohorič, Andrej Hebar st., Gorazd Rekelj, Janez
Mlakar in Janez Finžgar. 290 otrok v starosti med pet in osemnajst let
je prišlo iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Italije in
Francije. Poseben pečat kampu je dodal tudi Primož Triplat, trener
nordijskih kombinatorcev, ki je v blejski osnovni šoli otroke učil osnov
akrobatike, na Grajskem kopališču pa skokov v vodo. Poleg trenerjev so
bili aktivni tudi domačini. Poleg treningov so otroci uživali tudi v vožnji
z vlakcem okoli jezera, ob kopanju na Grajskem kopališču, ob obisku
Blejskega gradu in vožnji na poletnem sankališču na Straži. Stkale so se
nove prijateljske vezi, ki jih druži predvsem ljubezen do hokeja. Kamp
je bil uspešen od prvega do zadnjega dne - strokovnjaki s področja ter
obilo dobre volje vseh drugih akterjev ob izvedbi, ga z lahkoto postavljajo ob bok najboljšim kampom takšnega formata v evropskem merilu.
HDD Bled
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Rodeo team d.o.o., Koroška cesta 53, Kranj

Suzana Debeljak s.p., Zasip, Reber 29, Bled
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

Jesenski čas bo ravno pravi,
da se odločite za učenje!
V okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska vam
NA TOČKAH VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA OMOGOČAMO BREZPLAČNE
kreativne delavnice,
računalniške delavnice
● predavanja
● jezikovno izobraževanje
● delavnice za osebnostno rast
● gradiva na portalu: http://ucenje.cvzu-gorenjske.si
●

●

Informacije: Gordana Trokič, tel.: 5833 803, e-pošta: gordana.trokic@lu-jesenice.net,
http://ucenje.cvzu-gorenjske.si, www.lu-jesenice.net

V SVETOVALNEM SREDIŠČU GORENJSKA NUDIMO BREZPLAČNO
informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih o možnostih
dokončanja osnovnošolskega izobraževanja
srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
● višješolskega in visokošolskega izobraževanja
● strokovnega usposabljanja
● neformalnega izobraževanja (delavnice, seminarji, krožki,...)
● računalniškega in jezikovnega izobraževanja
● financiranja izobraževanja
● sodobnih oblik učenja; e-učenje
● spoznavanja različnih tehnik za učinkovitejše učenje
● in še mnogo drugega
●

●

Informacije: Tanja Sovulj in Lea Zlodej, tel.: 5833 805, e-pošta: tanja.sovulj@lu-jesenice.net in
lea.zlodej@lu-jesenice.net, http://ucenje.cvzu-gorenjske.si, www.lu-jesenice.net

Od septembra dalje vas
LJUDSKA UNIVERZA
JESENICE,
pri kateri deluje CENTER
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA, vabi v nove
prostore na Delavsko ulico 1
na Jesenicah
(stavba Rondo).

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete ”Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja” in prednostne usmeritve ”Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.”
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Mladinsko olimpijsko zlato imamo,
člani na evropsko in svetovno prvenstvo
Poletje se bliža koncu, a to ne pomeni, da se
letos bliža h koncu tudi veslaška sezona,
nasprotno pred slovenskimi veslači sta še najpomembnejši tekmovanji - evropsko in svetovno prvenstvo. Tudi v vmesnem času, po
tekmah svetovnega pokala, niso počivali,
temveč so se in se še pripravljajo tako na Bledu kot tudi v Mariboru. Pomembna tekmovanja so bila julija in avgusta predvsem za mlajše
selekcije. Pod okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja so bile letos prvič organizirane
Mladinske olimpijske igre, kamor smo Slovenci med drugim poslali tudi tri veslače - Jureta
Graceta, Grega Domanjka v dvojcu in Tarin
Čokelj v enojcu. Odličen uspeh sta dosegla

prav mariborska veslača, ki sta za slovenske
barve osvojila prvo - najžlahtnejšo - medaljo
na mladinskih olimpijskih igrah in tako dopolnila šesto mesto z mladinskega svetovnega prvenstva. Na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki je bilo v čeških Račicah v začetku avgusta, je bil od blejske zasedbe prisoten le
Jernej Markovc, ki je z Janom Kandučem veslal v dvojnem dvojcu. Po zanesljivem vodstvu
v malem finalu sta tekmovanje končala na
sedmem mestu.
Od 22. do 25. julija pa so se mlajši člani
dokazovali na svetovnem prvenstvu do 23 let
v beloruskem Brestu. Najbolje od blejskih
veslačev se je odrezal Žiga Pirih, ki je v dvo-

Nogometni praznik v Ribnem

V okviru prireditve ”Športni dnevi v Ribnem” je v soboto, 14. avgusta, potekal tradicionalni nogometni turnir v malem nogometu. Na
odlično pripravljeni travnati površini pod Ribensko goro se je zbralo
deset ekip. Lepo vreme je privabilo veliko število gledalcev, ki so
lahko uživali v atraktivnih in napetih dvobojih. Največ sreče in znanja
je imela domača ekipa ŠD Ribno, ki je osvojila prvo mesto in tako
razveselila domače navijače. Poleg športnega ozračja je bilo v ospredju tudi druženje, ki smo ga popestrili z dobro glasbo in še boljšo hrano in pijačo. Skratka dogodek je uspel s športnega vidika, ki smo ga
nadgradili s prijetnim druženjem.
ŠD Ribno

Mladi blejski plavalci odlični
na državnih tekmovanjih
Julija so potekala državna tekmovanja v plavanju v 50-metrskih
bazenih. Spet so se odlično odrezali mladi blejski plavalci, člani
plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica. Na Ravnah na Koroškem je potekalo absolutno državno prvenstvo. V kategoriji kadetinj sta vidne rezultate dosegli Špela Perše (trener Aleš Rebec) in Iris
Urbančič (trenerka Urška Potočnik). Špela Perše je postala trikrat
državna prvakinja (400 m prosto, 800 m prosto, 1500 m prosto), drugo mesto je dosegla na 200 m delfin in v štafeti 4x100 m prosto ter
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jnem dvojcu veslal z Andražem Krekom, in
osvojil šesto mesto; sledila sta z osmim
mestom Janez Zupan v skifu in Aleš Zupan v
četvercu (David Jurše, Gašper Močnik, Andraž Borštnar Vasle) in nato še Urban Ulčar na
dvanajstem mestu v dvojnem četvercu (skupaj
z Matejem Rojcem, Rokom Gradišnikom in
Markom Gracetom).
Članska tekmovanja pridejo na vrsto septembra (10. - 12.), ko bo evropsko prvenstvo na
Portugalskem in nato še novembra (od 31. oktobra - do 7. novembra), ko bo vrhunec letošnje sezone s svetovnim prvenstvom na Novi Zelandiji.
Veronika Bakač

4x200 m prosto, tretje mesto pa na 400 m mešano. Špela je nastopila
tudi na Mednarodnih igrah kadetov v Italiji (Comen cup Sicilija).
Izmed 250 tekmovalcev iz sedemnajstih držav je osvojila odlični dve
tretji mesti (400 m prosto in 800 m prosto). Iris Urbančič je osvojila
tri tretja mesta (800 m prosto, štafeti 4x100 m prosto in 4x200 m
prosto). V Radovljici je potekalo državno prvenstvo v kategoriji
dečkov in deklic. Pri dečkih je izvrstno nastopil Žan Pogačar (trener
Aleš Rebec), ki je osvojil pet naslovov državnega prvaka (200 m
prosto, 400 m prosto, 1500 m prosto, 200 m delfin, 400 m mešano) in
bil trikrat 3 (200 m mešano, štafeti 4x100 m prosto in 4x200 m prosto). V mlajšem letniku je Timotej Fajfar dosegel drugo mesto na 100
m delfin in bil dvakrat tretji (100 m prosto, štafeta 4x200 m prosto).
Pri deklicah mlajši letnik je postavila izvrstne čase in rezultate Gaja
Kristan (trenerka Urška Potočnik), ki je zmagala v vseh šestih
posamičnih nastopih (50 m delfin, 100 m delfin, 200 m delfin, 100 m
prosto, 200 m prosto, 200 m mešano) in osvojila še dva naslova
državne prvakinje tudi v štafeti 4x200 m prosto in 4x100 m mešano.
V Kranju je potekalo državno prvenstvo mlajših dečkov in deklic.
Tam je v mlajšem letniku izstopala Katrin Kristan (trener Matej
Globočnik), ki je zmagala na 100 m prosto, druga je bila na 200 m
prosto in bila dvakrat tretja (400 m prosto, 200 m hrbtno). Vsi omenjeni plavalci so učenci OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Nekateri
izmed njih trenirajo tudi v jutranjem času pred poukom. Pohvalno je,
da OŠ svoje učence podpira in spodbuja na začetku njihove športne
poti.
Maja Kristan

Uspešni mladi kolesarji
Mladi kolesarji kolesarskega kluba Perftech Bled so se v letošnji sezoni udeležili vrste dirk tako v Sloveniji kot tudi v Italiji, Avstriji in
na Slovaškem. Ne glede na to, da so tekmovalci mladi in da nekateri
v svojih kategorijah tekmujejo šele prvo sezono, so na dirkah dosegli
zelo dobre rezultate in posegli po visokih uvrstitvah. Tekmovalci v
kategoriji mlajših dečkov A in C ter mlajših mladincev Grega Novak,
Grega Černe, David Kosovel in Luka Papler so bili nekajkrat na
zmagovalnem odru na dirkah, kar konstantno pa v deseterici
uvrščenih. Tudi drugi tekmovalci - Matic Šmid, Peter Šranc in Gašper
Zupan so glede na mladost dosegli nekaj zelo dobrih uvrstitev. Posebej je potrebno poudariti, da so se vsi tekmovalci zelo izkazali na
državnem prvenstvu na dirkališču v Kranju.
Glavna skrb kluba tudi v prihodnje ostaja vzgoja mladih tekmovalcev s poudarkom na strokovnem delu. Mlade fante in dekleta bi radi
navdušili za ta lep, a naporen šport, zato jih vabimo, da se nam
pridružijo.
KK Perftech Bled

Oglas

Bodite pozorni
na kožne spremembe
V Zdravstvenem domu na Bledu so odprli specialistično dermatološko ambulanto Cutis nostra, ki jo vodi
Mihec Pogačnik, dr. med., spec. dermatovenerolog.

kovno svetoval pri kakršnihkoli
težavah s kožo, kožnih izrastkih
oz. znamenjih. Še posebej pa je
poudaril, da bodite pozorni na
kožna znamenja, zlasti še, če se
pojavi kakršnakoli sprememba.
Smrtno nevarnega malignega

Na pregled pri Mihcu Pogačniku, dr. med., spec. dermatovenerologu, se lahko naročite po telefonu, številka 031/885 889 vsak
dan, razen nedelje in praznikov, med 12. in 15. uro. Lahko se
naročite tudi osebno v času ordinacijskih ur, po e-pošti na naslov
narocanje@pogacnik.net ali pa pismeno na naslov OZG ZD Bled,
Mladinska cesta 1, 4260 Bled.

melanoma je namreč tudi med
Slovenci vse več. ”Zelo pomembno je njegovo zgodnje odkrivanje: čim bolj zgodaj se ga odkrije,
uspešnejše je zdravljenje. Če pa
odlašate z obiskom pri zdravniku, je ta bolezen lahko usodna.
Prvi znaki melanoma so običajno
sprememba velikosti, oblike in
barve kožnega znamenja. Lahko
se spremba dvigne nad nivo
kože. Možni so tudi srbenje, rosenje, pojav ranice ali krvavitve.
Melanom se na telesu lahko pojavi tudi kot novo znamenje,” je
razložil Mihec Pogačnik in poudaril: ”Če opazite spremembo
na koži, ne odlašajte z obiskom
zdravnika, da ocenimo, za kaj
gre. Če je bolezen že bila v družini, se morate še natančneje pregledovati.” Leta 2007 so v Sloveniji na novo odkrili 437 bolnikov
z malignim melanomom. ”Ljudje
se žal še vedno premalo zavedajo, kako nevarno je izpostavljanje
UV žarkom ne le na soncu, ampak tudi v solariju. Močni sončni
žarki bolj škodujejo svetlopoltim
ljudem, pa tudi otrokom in mladostnikom, ki škodljive posledice
prekomernega sončenja občutijo v odraslosti. Rjavo zagotovo ni
več zdravo, za višinsko sonce

bom pa rekel takole: bližje soncu,
bližje opeklinam,” je dejal sogovornik in dodal, da je aprila ob
Dnevu boja proti melanomu Evropske akademije za dermatologijo in venerologijo, ko so slovenski dermatologi brezplačno
Posebna akcija za zgodnje odkrivanje sumljivih sprememb
za melanom. Avgusta in septembra stane pregled kožnih
sprememb z dermatoskopom
samo 35 evrov.
preventivno pregledovali pigmentna znamenja, prišlo v povprečju le petnajst ljudi na ambulanto, kar pomeni da je bilo pregledanih vse skupaj zelo malo ljudi.
Za pregled pri spec. Mihcu Pogačniku na Bledu boste hitro na
vrsti. ”Se bomo že tako dogovorili, da ne boste čakali,” je poudaril
zdravnik. Pred blejskim zdravstvenim domom je urejeno parkirišče, kar je v času, ki ga živimo,
ravno tako pomemben podatek.
”Zagotovo pa se sprašujete, kaj
Ljubljančan dela na Gorenjskem.
Kot mlad fant sem bil pogosto v
teh krajih, na Bled pa me veže
poroka,” je v šali zaključil Mihec
Pogačnik.
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Cutis nostra, Mihec pogačnik s. p., janševa ulica 1, 1000 Ljubljana

V prvem nadstropju Zdravstvenega doma Bled je začela delovati specialistična dermatološka
ambulanta Cutis nostra (v prevodu Naša koža). Vodi jo Mihec Pogačnik, dr. med., specialist dermatovenerolog z dolgoletnimi
izkušnjami na področju dermatologije. Samoplačniška ambulanta je odprta vsak petek od 15.
do 19. ure, zunaj ordinacijskega
časa pa po dogovoru. ”Redno
ambulanto imam v Ljubljani v
Železniškem zdravstvenem domu, ker pa je veliko mojih pacientov doma z Gorenjskega, sem
bil še bolj vesel, ko so mi v blejskem zdravstvenem domu prišli
nasproti z oddajo zelo primernih
prostorov za dermatološko dejavnost,” je povedal spec. Mihec
Pogačnik, ki se je za to lokacijo
odločil tudi zato, ker na Gorenjskem primanjkuje dermatologov.
Na pregled se lahko naročite
tako odrasli kot mladi. Specialist
dermatovenerolog vam bo stro-

Kvalitetno okno SIBAU in kvalitetna vgradnja
Iz energijske bilance zgradbe izhaja, da
prav skozi okna pri dobro izolirani fasadi in
strehi uhaja največ toplote.
Sodobna varčna okna morajo torej imeti
dobro toplotno prehodnost (U = 1,2 W/m2K in
manj) in tudi dobro zvočno izolacijo (Rw =
32dB in več). Zelo pomembno je, da ima okno
ustrezen atest in da je kvalitetno vgrajeno.
Okna in vrata SIBAU te dobre lastnosti
imajo. Narejena so iz PVC profilov Trocal, ki
slovijo po trdnosti, pomembnem sredinskem
tesnilu in preverjeni že večdesetletni

uporabi. Okna SIBAU so zastekljena standardno s steklom 4-16-4 Ug = 1,0 Wm2/K
s PVC distančnikom, kar bistveno znižuje
nastanek kondenza in plesni.
Dobri profili v kombinaciji z okovjem Winkhaus, dobrim steklom, izkušenimi delavci,
monterji in dovršeno tehnologijo pomenijo
garancijo za dobro narejeno okno.
Dela, ki jih opravijo na montaži, so kompletna:
demontaža in odvoz starih oken, montaža
novih izdelkov, finalno zaključevanje oken
(letvice, kit, mavčne plošče ...), osnovno

OB 10. OBLETNICI
PODJETJA SMO
ZNIŽALI OSNOVNO
CENO OKEN
IN VRAT SIBAU.

POLEG ZNIŽANIH
OSNOVNIH CEN
VAM V MESECU

SEPTEMBRU
DAMO ŠE

10-ODSTOTEN
JUBILEJNI
POPUST.

čiščenje. V ponudbi imajo tudi vse vrste rolet,
žaluzij, polic pa tudi notranjih vrat.
V obdobju praznovanja 10-letnice,
t. j. od 1. 9. do 30. 9. 2010, se je podjetje
odločilo ponuditi svojim strankam bistveno
znižano osnovno ceno okna SIBAU in ponuditi
še dodaten 10-odstoten jubilejni popust.
Za izračun vrednosti novih oken, za
brezplačen ogled, svetovanje in meritve na
objektu jih pokličite na tel.: 04/515 38 78,
031/707 484 ali pišite na e-naslov:
sibau.tatjana@gmail.com.

Okna SIBAU slovijo po vrhunskih PVC
profilih Trocal nemškega podjetja Profine
GmbH in po kvalitetnem varnostnem
okovju Winkhaus. Okna SIBAU so standardno zastekljena s steklom 4-16-4 Ug =
1,0 Wm2/K s PVC distančnikom.
Okna in vrata SIBAU si lahko ogledate v
razstavnem prostoru v Formah 12, Žabnica,
in sicer:
■
od ponedeljka do četrtka:
od 7. do 17. ure,
■
v petek: od 7. do 15. ure.
Ponujamo tudi široko izbiro kvalitetnih lesenih notranjih vrat avstrijske
blagovne znamke Solido - z montažo.

