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Blejske novice

Predsednik na obisku
na Bledu
Predsednik republike dr. Danilo Türk je 23.
marca obiskal občino Bled. V prostorih občine
se je srečal z županom in predstavniki občine,
ki so mu predstavili delovanje in projekte občine Bled. Obiskal je Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem, kjer se je srečal z vodstvom
šole in vodilnimi predstavniki blejskih hotelov
in podjetij, potem pa je nagovoril še študente
šole. Ogledal si je diagnostični center Bled,
obisk pa je zaključil v Veslaškem centru, kjer
si je ogledal prenovljeno telovadnico in hangar. Predsednik republike je namreč častni pokrovitelj svetovnega prvenstva v veslanju.
R. P.

Ob prazniku
Intervju ob prazniku

Bled - z znanjem ter kulturno in
naravno dediščino bogata občina
Župan Janez Fajfar med obema praznikoma, torej med 10. aprilom 2009 in 10. aprilom 2010
o opravljenem delu in načrtih
Na kaj ste v tem letu najbolj ponosni?
”V tem letu je največ, kar smo naredili, projekt na Bohinjski Beli - do Marjetinega sejma
bomo glavna dela zaključili, pred nami je le še
ureditev vaškega jedra. Z velikimi težavami zaključujemo tudi projekt obnove in izgradnje
Veslaškega centra - stolp naj bi začeli montirati
v kratkem, v Mali Zaki pa gredo dela h koncu.”
Kaj to pomeni za Bled? Infrastruktura bo
po tekmi svetovnega pokala in po svetovnem
prvenstvu seveda ostala ...
”Seveda. To bo za vse nas zelo pomemben
center in verjamemo, da si ga Bled tudi zasluži. Ko hodim po svetu, ljudje, ki imajo radi
šport, v povezavi z Bledom omenijo ali veslanje ali golf; veslanje dela Bledu veliko promocijo, poleg tega pa se s tem športom ukvarja
okoli sto mladih ljudi. Veslanje in seveda tudi
odbojka sta športni panogi, ki ob vsakem uspehu poneseta ime ‘’Bled’’ v svet. Zato je seveda prav, da smo skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport projekt tako dobro uskladili in
zanj seveda dobili tudi denar - dobre tri in pol
milijona evrov, kljub vsemu pa bo občino ta
projekt stal pol milijona. Moram povedati, da
so se pojavljale težave, saj seveda veliko izkušenj s takimi projekti nimamo, pa vendarle ga
bomo dokončali tako, da bo na koncu v ponos
Bledu in Sloveniji.”
Če se človek skozi Bled samo sprehodi, je
prepričan, da je to zelo bogat kraj, bogata
občina, da ima veliko denarja, tako za urejanje kraja kot tudi za zagotavljanje kakovosti življenja. A to drži?
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”Na žalost je tako, da nismo bogata občina,
niti približno ne; bogati smo z naravno in kulturno dediščino, bogati smo tudi s človeškimi
viri, z denarjem v občinski blagajni pa ne. Na
Bledu je skoncentriranega veliko znanja, veliko kulture, samo velika večina teh ljudi se na
delo na žalost vozi drugam - v Radovljico, v
Kranj, v Ljubljano. Zjutraj se prebivalstvo na
Bledu zamenja, saj k nam pridejo na delo iz
drugih krajev, največ z Jesenic - veliko Jeseničanov namreč dela v blejskem turizmu, z Bleda pa se ljudje odpeljejo. Želim si, da ne bi bilo
tako, da bi na Bledu vladala večja pripadnost
kraju, da bi bili med seboj bolj povezani; zanimiv je primer hotela, ki so ga na Bledu odprli
prejšnjo pomlad in je po šestdesetih letih prvi
hotel v blejski lasti - gre mu zelo dobro.”
Skoraj vse svoje življenje ste delali v turizmu. Razvoj turizma kot panoge pa prav gotovo zavira tudi slabo plačilo delavcem, ki
smo mu bili priča v preteklosti. Kako vi gledate na to?
”Mogoče bo kdo užaljen, ampak moram povedati, da se po mojem mnenju vsa ta velika
podjetja, katerih ena izmed dejavnosti je tudi
turizem, vse preveč ukvarjajo sama s sabo, premalo pa s to dejavnostjo, se pravi s turizmom
samim, od katerega bi lahko imela večje dobičke in bi na njegov račun lahko bolje živela
in seveda bi posledično lahko več zaslužili tudi
delavci. Moram pa povedati, da so se v zadnjih
letih plače v turizmu popravile, kar pa je seveda prav, saj so lastniki ugotovili, da je dobre
ljudi treba dobro plačati.”

Izobraževanje?
”Podjetja imajo organizirano svoje izobraževanje, ne smemo pa pozabiti, da imamo na
Bledu zares odlično Višjo strokovno šolo za
gostinstvo in turizem in da moramo zdaj napeti
vse sile in moči, da postane visoka šola. Problem pa je, da na Bledu vzgajamo generale,
vojske pa ne. Srednja gostinska šola je namreč
v Radovljici. Žalostno je, da se za te poklice
odloča tako malo mladih in še kakšnih sedem
let bo tako, saj je mladih premalo.”
Bled pa seveda ni samo turistični center,
pač pa tudi pomembno mednarodno izobraževalno središče, pa tudi zdravstveni center. Zdi se, da so vse te ustanove nekako
same našle pot na Bled in si tukaj ustvarile
svoj življenjski prostor.
”Glejte, če napišeš, da imaš firmo ali društvo
s sedežem na Bledu, to nekaj pomeni, to je
krasna referenca. Bled pomeni namreč nekaj
lepega, nekaj boljšega. V občini Bled deluje
sto osemnajst društev, kar prav gotovo predstavlja rekord glede na število prebivalcev.
Vsak k svojemu imenu namreč rad doda
‘’Bled’’, ker je to razpoznavni znak, je simbol.
Za nas je Visoka poslovna šola (IEDC) izjemno pomembna, saj izobražuje vodilni kader
bivših socialističnih držav; kot mi pravijo, na
Bled hodijo na dopust cele vlade. Niso še tako
daleč časi, ko ljudje iz teh držav niso imeli ne
denarja in ne možnosti potovati. V restavraciji
Okarina se je nekoč zgodilo, kot mi je pravil
Leon (Leon Ličof, lastnik, op. p), da sta dva
Romuna naročila eno samo juho, seveda sta
potem dobila dve. Zdaj so ti časi mimo. Ljudje iz teh držav imajo znanje, denar in radi potujejo. Diagnostični center pa je prav gotovo
vodilna zasebna zdravstvena ustanova v Sloveniji. V Center hodijo tujci, predvsem pa Slovenci, od predsednika navzdol. Poleg tega je
Center tudi dober zaposlovalec. To je ustanova, ki je ne boste našli v nobeni aferi. Poleg
Centra pa ima Bled seveda zelo dobro organizirano osnovno zdravstvo. Ko sem bil še zaposlen v Vili Bled, je enkrat neki Američan iskal
pomoč v zdravstvenem domu in ni mogel verjeti, da je tako lepo in dobro urejen in da mu za
pomoč ni bilo treba plačati. Tudi naš vrtec, ki
letos praznuje šestdesetletnico delovanja, je
zelo dobra ustanova. Pred kratkim sem govoril
s Slovencem, ki živi na Dunaju, vnuke pa ima
na Bledu. Dejal je, da mu je vnuk zjutraj, ko si
je čistil zobe, dejal: ”Dedi, zapri vodo.” To je
pomembno. Zato še enkrat pravim, da kljub
temu, da nismo finančno oziroma proračunsko
bogata občina, smo bogati po znanju in po
družbenem standardu kot takem, na to pa ponavadi kar malo pozabljamo.”

Ob prazniku
Po drugi strani pa je za Bled značilno, da
se prebivalstvo hitro stara, hitreje od slovenskega povprečja, pa še to je zelo slabo.
”Res je. Bled je seveda drag in zato za mlade
družine morda manj zanimiv, čeprav mislim,
da bo povpraševanje po novogradnjah zaradi
krize upadlo, kar pa je tudi prav. Namreč trend
je, da generacije znova živijo skupaj; sociologi
in psihologi ugotavljajo, da je to za družbo izjemnega pomena, saj se s tem reši več problemov naenkrat: starejšim se življenjska doba
podaljša, saj ostajajo zaposleni, mladi pa svoje
obveznosti lažje izpolnjujejo. Starejši imajo na
primer z otroki več potrpljenja, kot pa njihovi
starši, ki so pogostokrat živčni in razdražljivi.
Treba se bo spet navaditi živeti skupaj, ne gre
namreč, da na Bledu na primer v eni hiši živi
ena mama, sama, njeni odrasli otroci pa so
brez stanovanja. To, da hočejo vse novo in poceni, svoja stanovanja namreč, ne pelje nikamor. Pomembna je kakovost življenja, pomembni so medsebojni stiki, kvaliteta bivanja,
o kateri pa starejši seveda vedo več kot mladi.”

Do takih oziroma podobnih ugotovitev so
prišli tudi pri Društvu upokojencev Bled, ko
so izvedli anketo, kaj si upokojenci najbolj
želijo. Ti so največkrat navedli, da si želijo
do konca živeti doma.
”Kar je seveda povsem razumljivo, saj je večina teh ljudi svoje hiše zgradila sama z leti in
leti odrekanj. Poudarjam pa, da je delo, ki ga
opravlja Društvo upokojencev Bled, izjemno.
Zato bo društvo tudi prejelo najvišje občinsko
priznanje, ki mu ga bo Občina podelila ne
samo zato, ker letos praznuje šestdesetletnico,
pač pa zaradi svojega dela. Društvo namreč
prejme zelo malo dotacij, nobeno delo pa članom ni odveč. Zanimiva je tudi povezava med
obema letošnjima šestdesetletnikoma. Med
Vrtcem Bled in upokojenci. Ti namreč za vsako rojstvo v občini Bled, za katerega gre iz občinskega proračuna tristo petinsedemdeset evrov, prispevajo slinček, ki ga seveda prostovoljke same izdelajo.”
Zdaj sva govorila o preteklosti in sedanjosti, kaj pa prinaša prihodnost? Kateri so ti-

sti projekti, ki bodo najbolj aktualni v prihodnjih štirih letih?
”Največji projekt, za katerega smo upali, da
ga bomo lahko uresničili že v tem mandatu, je
seveda začetek gradnje južne razbremenilne ceste in nato še severne. Brez tega, brez razbremenilnih cest, ne bo nič. Pritiskali bomo na državo, kot se le da, dokler obe cesti ne bosta
zgrajeni. Zaradi teh velikih projektov seveda
ostajajo zadaj manjši, ki so ravno tako pomembni, ampak vendarle. Občane bi prosil, da
še malo potrpijo; velike občine, kot sta na primer Jesenice in Kranjska Gora, lahko delajo
več projektov hkrati, mi pa ne, tudi zato, ker so
tam občinske uprave večje. Pa še nekaj je. V
obeh občinah, ki sem ju imenoval, imajo župani po dva, tri mandate, kar je seveda dobro. Namreč ko postaneš župan prvič, še veliko stvari
ne veš, ne poznaš vseh ljudi tudi po drugi plati,
zdaj pa me že težko kdo pelje žejnega čez vodo,
zato bom še enkrat kandidiral. Ne zato, ker bi
želel siliti v ospredje oziroma na položaj, ampak zato, da dokončam začeto delo.” R. P.

Nov dom za mladinski center
Blejski mladinski center deluje že od aprila leta 2009, ko so društvo
soustanovili Jasmina Djordjević, Klemen Černe in Lidija Kozelj. Namen centra je mladim ponuditi čim bolj kakovostno preživljanje prostega časa, zato vsak mesec izvajajo različne dejavnosti - kreativne in
likovne delavnice, tečaje risanja, organizirali so potopisna predavanja
in turnirje v namiznem nogometu. Skoraj leto dni je bila njihova lokacija na Trubarjevi 7 - v zgradbi nekdanje Male šole na Bledu, vendar
se jim v kratkem obeta selitev v nove prostore. Z dosedanjih 25 kvadratnih metrov se selijo v zgornje prostore Športne dvorane na Bledu,
kjer bodo imeli na voljo 85 kvadratnih metrov. Dodatna pozitivna stran
je uporaba olimpijskega trga pred dvorano, ki bo v toplih in suhih mesecih omogočal tudi dejavnosti na prostem. Nova lokacija ne le da pomeni razširitev prostora, temveč tudi razširitev dejavnosti. Dosedanje
delovanje bodo lahko še dopolnili. Lidija Kozelj: ”Naš glavni namen je
ponuditi mladim kakovostno preživljanje mladosti, ki je hkrati tudi
brezplačno. Na eni strani druženje, na drugi ustvarjanje. Lokacijo menjamo predvsem zaradi neprimernosti stare - premajhen prostor, bližina vrtca in oddaljenost od centra. Nova lokacija bo omogočila tudi
stvari, ki jih do sedaj nismo mogli izvajati zaradi omejitve prostora npr. mini koncerte, poulično dejavnost trga, stojnic na olimpijskem
trgu ter raznovrstne predstavitve.” Z novo lokacijo v centru mesta pričakujejo tudi, da se bo njihov obisk, ki je do decembra 2009 gibal okoli števila 1000, še povečal.
Selitev in razširitev tako prostora kot dejavnosti bodo obeležili tudi s
slavnostnim odprtjem 9. aprila ob 18. uri v novih prostorih v Športni
dvorani Bled. Tisti, ki njihovo dejavnost že dobro poznajo, bodo pripravili kulturni program, vsem radovednim - tako mladim kot tudi
malo starejšim - bodo na voljo informacije o njihovem delovanju in dejavnostih. Piko na i pa bo dodal blejski župan Janez Fajfar, ki je skupaj z občino omogočil delovanje centra že od ustanovitve dalje.
Napovednik dejavnosti v Blejskem mladinskem centru:
- vsako soboto ob 13. uri gledališka delavnica ‘’Biti impro’’;
- 9. aprila ob 18. uri - Žur ob otvoritvi Blejskega mladinskega centra
na novi lokaciji (ob zvokih hip hopa nas bodo zabavali Locky &
CO, plesne ritme pa bodo narekovali plesalci Blejskega plesnega
studia);
- 12., 19. in 26. aprila ob 17. uri - ‘’Kul pondelki’’, kreativni prebliski z oblikovalko Jasno;
- do 14. aprila zbiranje prijav za ‘’Tečaj oblikovanja notranjega prostora’’ z Alenko Niccolini;
- do 14. aprila zbiranje prijav za ‘’Tečaj pisanja cirilice’’ z Jasmino
Djordjević;

- 22. aprila ob 17. uri - ‘’Živali iz odpadnih zamaškov’’, ekološka delavnica ob svetovnem dnevu Zemlje;
- 29. aprila ob 16. uri - ‘’Debatni večer o prostovoljnem delu’’, gost
bo predstavnik iz Slovenske filantropije, Združenja za promocijo
prostovoljstva.
Veronika Bakač

Veslaški center - dela gredo h koncu
Direktor občinske uprave mag. Boris Malej pravi, da so prvo fazo v
Mali Zaki z obnovo telovadnice in hangarja končali, v tem času urejajo okolico, tako da bodo Malo Zako za občinski praznik tudi slovesno
odprli. Intenzivno potekajo tudi dela v Veliki Zaki, kjer bodo začeli z
montažno stolpa. Mag. Malej pravi, da bo stolp do regate, ki bo 23.
aprila, stal, do tekme svetovnega pokala maja pa bo končan. V kratkem
na občini pričakujejo gradbeno dovoljenje in podpis pogodbe za nove
tribune, saj bodo stare odstranili; na tribunah bo tudi poseben prostor
za protokol, saj se bodo na splavu pred tribunami, za katerega je razpis že objavljen, lahko odvijale tudi različne prireditve. ‘’Pričakujemo,
da bomo vse, kar je še potrebno, postorili do konca maja,’’ pravi mag.
Malej, ‘’vrednost same investicije bo okoli štiri milijone evrov, od tega
mora občina prispevati dobrih petnajst odstotkov, za kar je denar v proračunu seveda zagotovljen.’’ Občina je namreč za celotni projekt dobila denar iz skladov Evropske unije. R. P.
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Ob prazniku

Zlato plaketo Občine Bled prejme:
Društvo upokojencev Bled
Ob občinskem prazniku bo Občina Bled podelila priznanja in nagrade. Osrednja slovesnost s podelitvijo
bo v soboto, 10. aprila, ob 19. uri v Festivalni dvorani.
‘’Vsako družbo ovrednotimo po tem, koliko
da za svoje najšibkejše člane - otroke in starejše.’’ To so besede predsednice Društva upokojencev Bled Katarine Knaflič. Društvo letos
praznuje šestdesetletnico, svoje delo in poslanstvo pa utemeljuje na prostovoljstvu in nenehnem izobraževanju. Za prejemnika najvišjega
občinskega priznanja je društvo predlagala
Krajevna skupnost Bled
Letos praznujete šest desetletij obstoja,
druženja in dela. Vrniva se deset let nazaj ...
”Ja, takrat, ob petdesetletnici je bila slovesna
prireditev v legendarni plesni dvorani hotela
Park, leta 2001 pa sem prevzela upravljanje
društva, saj me je tako prosil novoizvoljeni odbor. Takoj smo ugotovili, da je naše nepremično premoženje, ki je v lasti društva (stavba, v
kateri je društvo), staro več kot sto let in v zelo
slabem stanju. Rekli smo, da se ne bomo samo
pogovarjali, ampak kar začeli z delom. To je
bil stavek enega izmed članov našega odbora,
ki je bil po poklicu tesar, in ta stavek mi je bil
tako všeč, da sem se ga oprijela in smo res začeli z delom. Prva sanacijska dela so člani
društva tako začeli s prostovoljnim delom. V
njihovih vrstah so bili namreč tesarji, mizarji,
zidarji, pleskarji in inženirji ter še mnogi drugi, ki so pomagali. Kmalu smo ugotovili, da
bomo morali temeljito obnoviti tudi streho in
po izrednem občnem zboru, ki smo ga izvedli
kar na planini, smo bili odločeni, da za streho
najamemo kredit. Tako se je začelo.”
Pa izteklo?
”Streho smo obnovili s hipotekarnim kreditom, saj v občinski blagajni takrat za ta dela ni
bilo denarja. Kredit smo dobili pri Koroški banki, ki je imela svoj sedež v Ljubljani in je bila takrat tudi najboljša ponudnica. V petih prihodnjih letih smo poslovali tako, da smo redno odplačevali mesečne obroke, zraven pa smo, spet s
prostovoljnim delom, prepleskali fasado in uredili dvorišča, saj smo rekli: Bled bo praznoval
tisočletnico in naša stavba, ki stoji ob glavni cesti, na Ljubljanski, mora biti lepa! In je tudi bila.
Zraven vsega pa smo si zadali še en cilj. Leta
2001 smo imeli šeststo članov in vedeli smo, da
lahko številko bistveno povečamo, kar nam je
tudi uspelo. Seveda s širjenjem društvenega programa. Recept je pravzaprav preprost. Program
smo širili po željah naših članov.”
Še nekaj je značilno za vaše društvo. Prav
pri programu in načinu dela, namreč spodbujate nenehno izobraževanje in na najvišje
mesto postavljate prostovoljstvo. Se vam je
obrestovalo?
”Ja, se je. Prepričana sem bila, da se bo s pomočjo izobraževanja število članov povečalo,
kar se je tudi zgodilo. Začeli smo se izobraževati najprej na področju jezikovnega pouka,
imeli smo eno skupino angleškega jezika, po4

tem sta nastali dve in še tretja in vsi, ki so se
izobraževali, so se vključili v naše društvo, potem pa smo dodali še računalništvo. Poleg vsega smo vsako leto v program zapisali, da uresničujemo pobude naših članov. V zadnjih desetih letih v društvu deluje veliko sekcij, omenila bom le nekatere. Recimo pohodniško skupino, ki je zelo dobro organizirana, nanjo smo
zelo ponosni in jo tudi podpiramo, saj našim
članom pomaga pri vzdrževanju kondicije, izletniška skupina odkriva lepote domovine in
tujine, pred tremi leti pa smo ustanovili zelo
uspešno skupino za vezenje; začelo jih je pet,
danes je v skupini šestnajst članic, ki se tedensko sestajajo; njihova posebnost je tudi ta, da
naredijo slinčke za novorojenčke v občini. Moram pohvaliti prav vse mentorje različnih skupin in krožkov. Naša posebnost je tudi ‘’ženski
klub’’, ki se redno sestaja in izvaja prav prijetno nalogo. Seznanja se namreč z življenjem v
naši okolici in tako kuje vezi med društvom in
krajem. Veseli smo tudi vokalne skupine, ki
vedno popestri naša literarna in ostala srečanja
in še bi lahko naštevala ...”
Omeniti morava še program ‘’Starejši za
starejše’’. To je program Zveze društev
upokojencev Slovenije, v katerem pa sodeluje tudi blejsko društvo. Kako?
”S tem delom smo začeli leta 2008, zanj pa je
bilo treba navdušiti in usposobiti določeno število prostovoljcev, zanje so vrata še zmeraj odprta. Zdaj dela dvanajst prostovoljk, ki so obiskale in anketirale že okoli tisoč starejših občank in občanov, ne samo naših članov, ampak
krajanov Bleda. Namen projekta je namreč
spoznati, kaj starejši potrebujejo in kaj si želijo. Po dosedanjih anketah vidimo, da si želijo
predvsem to, da bi zadnje življenjsko obdobje
preživeli doma, da pa bi to dosegli, jim mora-

mo nuditi pomoč. Ta pa mora seveda biti predvsem strokovna. Mi nanjo lahko opozarjamo,
sami pa lahko nudimo samo pomoč pri druženju in podobno. Strokovna pomoč mora namreč biti v rokah strokovnjakov in usposobljenih ljudi. Mora biti zastavljena širše.”
Na katerem področju ste bili po vašem
mnenju najbolj uspešni?
”Vsekakor pri izobraževanju in pri prostovoljstvu. Prostovoljno delo se še zdaj izvaja,
naš lanski gospodarski odbor je s prostovoljnim delom opravil gotova dela na vrtu ob društvenem domu, kjer pa se soočamo z novim
problemom, ki ga bo treba rešiti. Zaradi vseh
dejavnosti v hiši nam pred domom zmanjkuje
parkirnih mest. Zelo sem ponosna tudi na izobraževanje in na to, da se je več kot sto petdeset naših članov računalniško opismenjenih,
saj menim, da je prav na tem področju starejši
človek najbolj izločen iz moderne družbe, saj
so sodobne komunikacije take, da zahtevajo
obilico računalniškega znanja. Ker pa tovrstno
izobraževanje opravljamo že dolgo časa, smo
bili deležni tudi evropskih sredstev, naši uporabniki pa te tečaje obiskujejo brezplačno.
Učitelja nam plača Ljudska univerza Jesenice,
ki ima zato na voljo evropska sredstva, učilnico v blejski osnovni šoli pa plača Društvo.”
Zanimivo je, da letos enak jubilej praznujeta tako Društvo upokojencev kot tudi Vrtec Bled ...
”Res je. Pravzaprav sem bila presenečena, da
smo bili za to visoko občinsko priznanje izbrani prav mi. Verjetno prav zaradi prostovoljstva,
kajti časi so taki, da bomo morali prostovoljno
delo spodbujati še bolj, saj vsako družbo
ovrednotimo po tem, koliko da za svoje najšibkejše člane - otroke in starejše.”
Romana Purkart

Ob prazniku

Srebrni plaketi Občine Bled
Šestdeset let otroških
nasmehov
Kdo praznuje, kadar ima vrtec rojstni
dan? Ali praznuje stavba, ali praznujejo
igrišča, vzgojiteljice, otroci. Nekateri so
stari šele eno leto, starši?
V vrtcu pravijo, da praznujejo vsi - otroci,
vzgojitelji, zaposleni v vrtcu, starši, pa tudi tisti,
ki so v vrtec hodili pred šestdesetimi leti.
Pisalo se je leto 1950, ko so na Bledu odprli
vrtec. Pobudo je dala takratna Antifašistična
fronta žensk, saj so mlade matere, ki so bile
zaposlene, imele velike težave z zagotavljanjem varstva otrok. Prvo leto je vrtec obiskovalo petinštirideset otrok v starosti od treh do
sedmih let. ‘’Ustanovitev vrtca je bila zelo za-

nimiva,’’ pravi zdajšnja ravnateljica Darja
Vernig: ‘’Prostore je dala občina, uredili pa so
jih obrtniki in to brezplačno, hoteli pa so prispevali posodo, odeje in podobno. Zaposleni
sta bili dve vzgojiteljici in ena delavka za
nego, v kuhinji sta bili kuharica in kuhinjska
pomočnica, za čistočo sta skrbeli dve čistilki.’’
Druga prelomnica je bila ustanovitev ‘’male
šole’’ oziroma priprave na šolo, ki so jo na
Bledu prvič izvajali leta 1967, program je deloval vse do časa, ko so otroci začeli šolo obiskovati s šestimi leti.
‘’Iz Kronike, ki zapisuje zgodovino vrtca, je
razvidno, da je bilo otrok na Bledu vedno
dovolj,’’ pravi ravnateljica. V šolskem letu
1974/75 so morali zavrniti kar sedemdeset
otrok, kar je povzročilo, da so se začele priprave na gradnjo novega vrtca, ki je letos dopolnil
dvaintrideset let. Kljub temu da rodnost pada,
se je lani vpis otrok zelo povečal. ‘’Morali smo
odpreti kar tri nove oddelke, v Gorjah, na Bledu in na Bohinjski Beli,’’ pravi ravnateljica.
Vrtcu pa se letos oziroma v prihodnjem šolskem letu obeta nova sprememba - gorjanski
vrtec se bo namreč priključil tamkajšnji osnovni šoli. ‘’Postopki še niso zaključeni, obe občini, se pravi blejska in gorjanska, pa sta se dogovorili, da bi nova organizacija stekla s prvim
septembrom,” pravi ravnateljica. In kaj bo to
pomenilo za vrtec? ‘’Za nas večjih organizacijskih sprememb ne bo, saj bo vse zaposlene,

ki delajo v gorjanski enoti, prevzela osnovna
šola,’’ razlaga ravnateljica, ki pa še meni, da
bodo v gorjanski šoli imeli morda nekaj težav
z zagotavljanjem tehničnih služb, saj vrtec potrebuje svojo pralnico, na primer, in podobno.
Morda se enkrat v prihodnosti zgodi, da bo v
stari stavbi vrtca spet odmeval otroški smeh.
Če se seveda občina odloči, da bi nekoč stavbo
primerno obnovila.
Življenje in delo v vrtcu seveda poteka po točno določenem in zastavljenem programu. Na
Bledu so ponosni, da so uvedli inovacijski projekt ‘’Moj dom - moj kraj - moja dežela’’. Ravnateljica in njena pomočnica sta namreč ugotovili, da otroci ne vedo, kje so doma, ne poznajo
svojega naslova, znamenitosti svojega kraja in
podobno. Zato sta uvedli projekt, s katerim otroci spoznavajo svoj kraj in svoj dom kot varno zavetišče, spoznavajo pa tudi številne znamenito-

sti, sredi katerih so doma. V letošnjem šolskem
letu projekt deluje še širše - otroci namreč spoznavajo Slovenijo, kar pa je, kot pravi ravnateljica, zahtevnejša naloga, saj pač Slovenije ni mogoče enostavno prehoditi, zato pri projektu pomaga Medo Lovro, ki je obiskal veliko slovenskih krajev in je naredil tudi svoj zemljevid ...
Projektov v vrtcu je še veliko. Otroci se na
primer učijo prvih turističnih korakov, spoznavajo kulturo, se učijo spoštovati in varovati
okolje in nenazadnje tudi slovensko etnografsko dediščino - na primer slovenske ljudske
pesmi, ki se jih sistematično učijo pri glasbenih uricah vsak teden. Ob visokem jubileju so
izdali poseben bilten, v katerem so opisali zgodovino vrtca, svoje delo in tudi načrte in želje
za v naprej. Osrednja slovesnost ob šestdesetletnici je bila 18. marca v Festivalni dvorani.
Romana Purkart

Franc Arh
Franc Arh, rojen v Bodeščah, kjer je tudi odraščal
in še danes živi.
Franc je bil med prvimi iz generacije, ki je v
letih 1973-1974 prevzela delo kulturnega društva v Ribnem in ga z veliko vnemo nadaljevala.
Na začetku je pomagal pri raznih odrskih delih
in scenskih postavitvah. Od l. 1978, ko se je de-

javnost društva močno povečala in je društvo
dosegalo uspehe in pohvale na različnih srečanjih in prireditvah, pa mu je bilo, zaradi njegove
strokovne usposobljenosti in znanja, zaupano
zahtevno delo na področju osvetlitve in tonske
spremljave, ki ga še danes, že več kot 30 let,
vestno in dobro opravlja. Njegovo delo je nepogrešljivo na vseh prireditvah in gledaliških
predstavah, bodisi v domači dvorani bodisi na
prostem, in zahteva veliko časa, saj mora biti
zaradi priprav prisoten že pred samim začetkom prireditve pa vse do zaključka. Zaradi
pomanjkljive in dotrajane opreme v domači
dvorani se je v zadnjih letih na njegovo pobudo
izvedla tudi posodobitev razsvetljave, v kar je
vložil veliko svojega truda in prostega časa.
Franc pa ni samo tehnični izvajalec v društvu,
ampak je pred leti tudi rad zaplesal v odrasli
folklorni skupini. Večkrat je že sodeloval v organih upravljanja društva, je tudi član Upravnega odbora društva, kjer njegove ideje in načrti
velikokrat pripomorejo k uspešnemu delovanju
kulturnega društva. Poleg udejstvovanja na kulturnem področju pa je vedno pripravljen pomagati tudi na vseh drugih prireditvah ali srečanjih, ki se odvijajo v domači Krajevni skupnosti
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ali zunaj nje. Še daljše pa je njegovo delovanje
v gasilskih vrstah. Svojo gasilsko pot je začel
pri Prostovoljnem industrijskem gasilskem
društvu Elan Begunje. Osem let je bil tudi
poveljnik tega društva, po prenehanju zaposlitve v Elanu pa je prestopil v domače PGD
Ribno. Svoje znanje na tem področju je tudi
vseskozi izpopolnjeval z udeležbo na raznih
tečajih. Opravljen ima tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin, za vodjo
enot, za poveljnika, za uporabnike radijskih
postaj in tehničnega reševalca. Leta 2005 je
postal tudi gasilski častnik II. stopnje. V preteklih letih je bil tudi poveljnik gasilske enote,
sedaj podpoveljnik in vodja enote za reševanje
ob naravnih nesrečah ter član Upravnega odbora društva. Svoje delo vestno in požrtvovalno
opravlja in sodeluje v vseh potrebnih akcijah,
bodisi požarih in raznih naravnih nesrečah, tudi
v zadnjih poplavah. Želja po iskanju, odkrivanju in raziskovanju pa je Franca pripeljala tudi
med jamarje. Najprej se je pridružil Društvu za
raziskovanje jam Jelovica Bled, od leta 1995 pa
je član Društva za raziskovanje jam Bled. Po
večletnem trdem delu in tečajih za usposabljanje je opravil izpit za jamarskega reševalca in bil
vrsto let tudi operativni jamarski reševalec,
danes je to le še v rezervi, je pa še vedno vodja
društvene reševalne enote. Sodeloval je v
številnih vajah o reševanju. Skupaj z Jamarsko
reševalno službo Slovenije (JRS) je pripravil in
bil tudi soavtor izdelave elaborata reševalne
vaje iz Gorjanske jame l. 2007, ki je bila izvedena ob 70-letnici odkritja te jame. Svojo
požrtvovalnost in sposobnost je pokazal tudi v
neposrednih reševanjih. Kako pomembno je
znanje in pravilen pristop k reševanju, pa je
spoznal tudi sam, ko je potreboval takšno pomoč pri nesreči, ki se mu je pripetila pri čiščenju v Črnelskem breznu na Kaninu. Poleg tega
se udeležuje čiščenj drugih brezen in jam in je
prisoten tudi pri urejanju jame pod Babjim
zobom, v katero tudi večkrat letno vodi obiskovalce. Kot tehnični vodja je sodeloval v slovenski jamarski odpravi l. 1996 v Ekvador - Galapagos, kjer so raziskali devet jam, in leta 2004 v
Črni gori, v letih 2005 in 2006 pa kot pomočnik
tehničnega vodje odprave prav tako v Črni gori.
Udeležil pa se je tudi mednarodnega raziskovalnega tabora v Črni gori - na Kamenem moru
na Tisanu. Veliko tudi sodeluje in pomaga pri
raziskovanju z drugimi društvi po različnih krajih Slovenije. V vseh teh letih je tudi sam vodil
več raziskovanj in bil avtor zapisnikov o
raziskavah. Franc Arh skrbi za stalno izobraževanje članov, zato mu je bila v okviru Jamarske zveze Slovenije zaupana organizacija
izpitov za pridobitev naziva jamar l. 2003 in l.
2008, skupaj z organizacijo praznovanja 30-letnice Društva za raziskovanje jam Bled, v Ribnem. Z veseljem pa v zadnjih letih skupaj z ostalimi člani veliko časa namenja odkritju in
raziskavi nove jame na Jelovici - Vikend brezna.
Kot izredno vestnemu in skrbnemu članu so
mu bile v Društvu za raziskovanje jam Bled
zaupane tudi druge pomembne naloge, bil je
že gospodar društva, vodja katastra in sedaj že
tretjič predsednik društva.
Menimo, da je Franc Arh eden izmed
družbeno najbolj aktivnih krajanov Ribnega in
tudi celotne občine, zato mu s ponosom
podeljujemo srebrno plaketo Občine Bled.
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Bronaste plakete Občine Bled
Ivanka Berčan
Ivanka Berčan je diplomirana
teologinja, študij in delovno prakso je
opravljala v tujini - v Italiji.

način dela podpirajo župani vseh šestih občin
Zgornje Gorenjske, pozitivno mnenje programu je dala tudi Socialna zbornica Slovenije,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
pa program sofinancira.
O pomenu njenega dela pove tudi podatek,
da je v letu 2005 prejela državno nagrado, ki ji
jo je podelilo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve za ”izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo na področju socialnega varstva
v zadnjih dveh letih”.

Jožica Vrečko
Gospa Jožica Vrečko aktivno deluje v
Kulturnem društvo Bohinjska Bela.

V času službovanja kot redovnica v
samostanu Hčera Marije Pomočnice na Bledu
se je preko organiziranja raznovrstnih programov za mlade (bivanjski vzgojni programi,
delo s prostovoljci) soočila tudi z najhujšimi
stiskami mladih in njihovih svojcev v povezavi
z uporabo drog in se nanje odzvala z ustanovitvijo prve skupine za samopomoč svojcev. Še posebej pa so bile za njeno nadaljnje
delo dragocene izkušnje bivanja v fantovski in
dekliški komuni blizu Rima, v skupnosti
Nuovi Orizzonti (Piglio, Marino).
Svoje delo nadaljuje kot ustanoviteljica in izvajalka Društva za delo z mladimi v stiski
Žarek, ki deluje na področju Jesenic, Bleda,
Radovljice, Kranjske Gore in Bohinja. Potrebam po konkretnejših oblikah pomoči (spremljanje in priprava odvisnikov na zdravljenje,
napotitve v komune, podpora odvisnikom in
njihovim staršem v času zdravljenja in reintegracije ...) se je odzvala s tem, da je svoje življenje popolnoma posvetila reševanju stisk
mladih, ki se jim je približala v njihovem
okolju po načelih uličnega dela. Za srečevanja
mladih, ki naj jih ”ne vzgaja ulica,” je kasneje
organizirala prostor v Garaži Žarek na Jesenicah, nam najbližja pa je svetovalna pisarna na
Bledu, v ”Blejskem Žarku”, kjer je na voljo za
pogovore z odvisniki in njihovimi starši, prav
tako pa tam deluje skupina za starše odvisnikov. Ne glede na to pa je ob kateri koli uri na
razpolago za svetovanje po telefonu ali za individualni razgovor.
Vodi in organizira več skupin: od leta 2002
skupino ”Srečanje za žene”, od oktobra 2003
skupino za bivše odvisnike, vodi srečanja za
starše in odvisnike, vodi in izvaja preventivne programe za starše in mladostnike po
šolah ...
V letu 2006 je svojo dejavnost dopolnila z
odprtjem ”Komune za odvisnike - Skupnost
Žarek”, ki deluje v Bitnjah v Bohinju, v kar
sedaj vlaga mnogo energije in časa. Idejo in

Že kot otrok je bila povezana s kulturnim
in družabnim življenjem na vasi, saj so njeni
domači skrbeli za kulturni dom. Pomagala je
mami pri izdelavi kostumov za gledališke
predstave, že kmalu pa je samostojno začela
izdelovati in skrbeti za kostume, ki jih uporabljajo blanski gledališčniki na svojih predstavah. Do današnjega dne je s spretnim sukanjem šivanke in niti poskrbela, da so se igralci
odlično počutili v kostumih na več desetih
gledaliških predstavah. Kot vodja otroške
gledališke skupine je v sodelovanju s Podružnično šolo na Boh. Beli najbolj zaslužna, da
so si otroci že zgodaj pridobili izkušnje na
odrskih deskah. Poskusila se je tudi v izdelovanju lutk in režiji lutkovnih predstav in to ji je
odlično uspelo. Na oder je postavila devet
otroških in lutkovnih predstav.
Gospa Jožica je od leta 1992 član upravnega
odbora Kulturnega društva Boh. Bela, dvanajst
let pa je uspešno opravljala tudi delo tajnice v
društvu. Sedaj kot predsednica kulturnega
društva skrbi, da je društvo med najbolj aktivnimi v Občini Bled.
Gospa Jožica Vrečko pa je aktivna tudi v
Prostovoljnem gasilskem društvu na Boh. Beli,
je članica Krajevne organizacije rdečega križa
in Društva žena in deklet na vasi. V Društvu
upokojencev pomaga kot prostovoljka v projektu Starejši za starejše.

Ob prazniku
Svoje družabne in družinske dejavnosti ji
uspe uskladiti tako, da nikoli ne odreče sodelovanja in pomoči pri različnih dejavnostih.
Vse to gospa Jožica Vrečko dela ljubiteljsko
in z velikim veseljem, delo za društvo in za
Bohinjko Belo ji je smisel življenja.

Franc Učakar
Gospod Franc Učakar je več desetletij
deloval v turizmu na Bledu.

S svojim znanjem in značajem je bistveno
pripomogel k uveljavitvi in napredku hotelirstva, še posebej Grand Hotela Toplice, v
katerem je bil dolgoletni direktor.
Gospod Učakar je bil vseskozi aktiven član
vseh institucij na Bledu, ki so soustvarjale turizem in skrbele za njegov razvoj, tako turistična društva kot tedanje turistične poslovne
skupnosti. Bil je pobudnik mnogih projektov,
ki so bili pomembni za celoten Bled, in pobudnik združevanja sredstev gospodarstva za realizacijo teh projektov. Na podlagi tega sodelovanja so bili izvedeni projekti obnove Festivalne dvorane Bled, izgradnje športne dvorane
in žičnice na Stražo. Turistično gospodarstvo
je pod okrilje sprejelo tudi protokolarni objekt
Vilo Bled, ki je bila takrat preurejena v hotel v
neposrednem upravljanju tedanje družbe
Grand Hotel Toplice.
Prav tako je kot direktor Grand Hotela
Toplice gospod Učakar odigral ključno vlogo
pri razvoju blejskega golfskega igrišča, saj je
verjel v to, da je golf eden ključnih dejavnikov
turistične ponudbe kraja in je bil zato pripravljen sprejeti tudi finančno tveganje v družbi, ki
jo je vodil.
Brez njegove zavzete podpore bi bilo tako
lahko vprašljivo dokončanje obnove Kraljeve
klubske hiše na golfskem igrišču na Bledu, za
katero je sredstva za obnovo prispeval tudi
Grand Hotel Toplice.
Gospod Učakar je bil v svoji aktivni delovni
karieri cenjen kolega, s prepoznavno karizmo
in strokovno avtoriteto. Z vsemi omenjenimi in
še drugimi dobrimi deli, ki jih je opravil za
Bled, menimo, da si gospod Učakar zasluži, da
mu Bled podeli ustrezno priznanje.

Častni znaki Občine Bled
Metka Fartek
”Pustite mi zmagati, če ne morem
zmagati, naj bom pogumen v svojem
poskusu” je geslo, ki ga izrekajo
športniki na vseh tekmovanjih Specialne
olimpiade po vsem svetu.
Geslo izraža idejo, da si vsak športnik prizadeva doseči svojo osebno zmago in da je že
samo poskus zmaga. Pod tem geslom tekmuje
tudi Metka Fartek.
Specialna olimpiada je svetovni program,
opredeljen kot poseben športni in kulturni program za osebe z zmernimi, težjimi in težkimi
motnjami v duševnem razvoju ter drugimi dodatnimi motnjami. Športno gibanje deluje v
prepričanju, da osebe z motnjami v duševnem
razvoju, ne glede na svojo prizadetost, lahko
sodelujejo v športnih dejavnostih.
Metkini hobiji so tudi druženje s prijatelji,
poslušanje glasbe, ples, predvsem pa je dobra
in vsestranska športnica, predana športu, kar
dokazujejo njeni rezultati. Svojo športno pot je
začela v OŠ Antona Janše v Radovljici, nadaljuje pa jo v Varstveno delovnem centru Matevža Langusa. Z rednimi treningi, vztrajnostjo ter močno voljo uspešno tekmuje in osvaja
medalje na lokalnih, regijskih in državnih igrah Specialne olimpiade. Z dobrimi rezultati
na državnih igrah se je uvrstila v slovensko
ekipo 24 športnikov, ki se je februarja 2009
udeležila svetovnih zimskih iger Specialne
olimpiade v ameriški zvezni državi Idaho.
Udeležba na svetovni olimpiadi je bila za Metko zelo uspešna. Domov se je vrnila kar s tremi medaljami. Osvojila je srebrno medaljo v
superveleslalomu ter dve bronasti medalji v
slalomu in veleslalomu.
Za te vrhunske dosežke je Metka prejela plaketo Športnik leta 2009, ki jo je podelila Zveza
za šport invalidov Slovenije. Olimpijski komite
združenja športnih zvez Slovenije na področju
Gorenjske pa ji je izročil zlato značko.

Ace Arsov
Ace Arsov se je rodil v Makedoniji,
v Sloveniji živi že skoraj trideset let,
od tega petnajst let na Bledu, na
Prešernovi cesti 58.
Redno je že vsa leta zaposlen pri Slovenskih
železnicah, kjer kot strojevodja opravlja naporno triizmensko, torej tudi nočno delo. Poleg
tega že vsa leta na Bledu opravlja tudi
duhovniško-pastirsko službo v evangelijski
cerkvi. Ravno pri tem delu je zaznal naraščajoč problem raznih odvisnosti ter velike stiske
posameznikov in posledično celih družin.
Zato je bilo ravno na njegovo pobudo leta
2003 ustanovljeno društvo Doulos za pomoč in
svetovanje odvisnikom ter njihovim svojcem.
V tem času je odšlo na brezplačno rehabilitacijo v tujino že dvesto štiriindevetdeset oseb.
Uspešnost ozdravitve je več kot sedemdesetodstotna. Prvo osebo so poslali na zdravljenje že
leta 2002 in to z Bleda, na veliko olajšanje raz-

nih služb, zlasti policije. Danes z veseljem povejo, da je to povsem nov človek, ki še vedno
deluje v tujini, kot mentor-terapevt (enako še
več oseb ravno iz te sredine).
V več kot petletnem delovanju je gospod Arsov opravil na tisoče pogovorov ter vseh
spremljajočih aktivnosti in še vedno izjemno
požrtvovalno pomaga vsem, ki so v raznih stiskah. Pri tem je večkrat za marsikaj prikrajšal
tudi svojo družino, ki pa mu zvesto stoji ob
strani ter mu pri delu enako nesebično pomaga. Njegov dom ima odprta vrata ter telefon
štiriindvajset ur na dan. To je družina, ki ne pozna dopusta in svoje zadovoljstvo najde v sreči
drugih ljudi. To dokazujejo tudi mnoge pohvale, vzpodbude uporabnikov.
Največje plačilo za gospoda Arsova ter vse,
ki delujejo v društvu, je videti spremenjene posameznike, ki so bili ”izgubljeni, zdaj pa so na
novo rojeni”.
Če vprašate gospoda Arsova, zakaj vse to počne, vam bo odgovoril: ”Če znaš delati dobro,
pa ne delaš, je greh!!”

Miha Kralj
Vsestranski glasbenik Miha Kralj
že več kot tri desetletja.
Iz sezone v sezono s svojim izrednim posluhom za kvalitetno in nevsiljivo zabavno glasbo
navdušuje tako domačine kot goste blejskih poletnih teras, restavracij in silvestrskih večerov.
Že leta 1980 je izdal prvi album elektronske
glasbe, nato pa še CD Blejska pravljica. Z leti se
je zaljubil v Bled, ki mu je postal pravi drugi
dom. Uveljavil se je tudi kot ljubiteljski snemalec, tako da mu je bila med drugim zaupana tudi
izdelava promocijskih filmov za Turizem Bled
in Sava hotele Bled. Glasbene nastope spremlja
s posnetki našega kraja s tradicionalnimi prireditvami, kot so Blejski dnevi in legenda o potopljenem zvonu, ipd. Tako na prijeten način
vabi na Bled tudi v drugih letnih časih in tako
po najboljših močeh pripomore k večjemu obisku našega turističnega bisera.

Peter Kunc
Peter Kunc je bil vse do svoje bolezni
leta 1988 povezan z Železarno Jesenice,
kjer je bistveno vplival na razvoj
in obstoj Železarne in Slovenske
industrije jekla.
Kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva energetske smeri po osnovni izobrazbi, je
hitro ugotovil, da je v tehnološkem procesu proizvodnje jekla veliko nedorečenosti in prekomerne porabe ravno na področju energetike. Že
v Tehničnem biroju Jesenice, ki je bil v šestdesetih letih 20. stoletja del Železarne Jesenice, se
je kot mlad inženir izkazal predvsem pri reševanju energetskih problemov. Zagledan v
znanstven pristop, velik strokovnjak in ljubitelj
matematike in termodinamike je bil hitro opažen pri takratnem vodstvu Železarne. Tako ni
bilo čudno, da so ga še ne 40-letnega izbrali za
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Ob prazniku
generalnega direktorja, kjer je vztrajal več kot
deset let vse do načrta, da bi prevzel razvoj slovenske industrije jekla. Tu bi prav gotovo še napredoval, če mu tega ne bi preprečila bolezen.
Pri vodenju podjetja je bil strokoven, vztrajen,
skrajno pošten do sodelavcev. Toda sredi dela,
poleti 1988, ga je zadela možganska kap.
Po dvajsetih letih je v svojem prispevku Petrova možganska kap zapisal: ”O možganski
kapi sem vedel zelo malo. Da je nekaj narobe
z možgani, ker nimajo hrane, in da je to posledica strdka, ki prepreči krvi prosto pot do posameznega dela možganov, ali pa da poči žila
in s tem prav tako posledično ne prehranjuje
dela možganov. Da je strdek v osemdesetih odstotkih razlog za možgansko kap in dvajsetih
odstotkih zaradi počene žile, pa je bilo zame že
preveč.”
V nadaljevanju prispevka je navedel, da je v
četrtem tednu že spregovoril prvo besedo. V
tretjem mesecu se je znašel na Inštitutu za rehabilitacijo Soča. Ko se je vrnil domov, je vsako
dopoldne hodil v Zdravstveni dom Bled, popoldne pa je na glas bral osnovnošolsko čtivo ter
pisal črke, besede in stavke. Še zmeraj je upal,
da bo ponovno odšel v službo. Kar nekako se ni
mogel sprijazniti s predčasno upokojitvijo. Prišel pa je čas, ko se je le moral odločiti.
Postopoma se je vključil v nov način življenja. Vse je teklo bolj počasi, vendar je našel
nove vrednote in s tem tudi nove cilje.
Tako je bilo že leta 1995 ustanovljeno Društvo
bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije (CVB), v katerem je bil od ustanovitve dalje član upravnega odbora tudi Peter Kunc, leta
2000 pa je postal njegov predsednik. Pod njegovim vodstvom so nastajali klubi po celi Sloveniji. Danes jih je že 18. Organizirani so desetdnevni programi v slovenskih zdraviliščih, preventivni programi na Soči in drugih rehabilitacijskih centrih. CVB aktivno sodeluje tudi v evropskem združenju, tako da je bila prva seja
upravnega odbora organizirana v Sloveniji, v
hotelu Toplice na Bledu.
Peter Kunc je sodeloval tudi v državnem zboru in državnem svetu pri izdelavi predpisov s
področja invalidnosti in humanitarnosti. Njegova zasluga je, da klubi po vsej Sloveniji sodelujejo, se med seboj obiskujejo, izmenjavajo
medsebojne izkušnje in se seznanjajo s strokovnimi posegi uradne medicine na področju
možganske kapi.
Poleg aktivnosti v slovenskem merilu je bil
24. junija 1998 ustanovljen tudi klub po možganski kapi Bled. Na prvem srečanju je bilo
trinajst članov. Za predsednika so izbrali Petra
Kunca.
Ob tej priložnosti je zapisal: ”Zgodilo se je!
Odprli smo se iz svoje zaprtosti. Le posamezniki smo se poznali med seboj in vendar smo
imeli vsi nekaj skupnega. Nekateri smo tiho,
drugo glasno odobravali in zopet nekateri z
levo, drugi z desno roko pritrjevali predlogu o
ustanovitvi kluba Gorenjcev. Ni nas veliko.
pričakujemo, da nas bo že jeseni več.” Njegove besede so se uresničile. Danes šteje Klub
Bled že sto šestinpetdeset članov.
S podelitvijo častnega znaka Občine Bled
gospodu Petru Kuncu občina daje priznanje
človeku, ki s svojim delom ozavešča vse nas,
kako pomagati bolnikom po možganski kapi,
da lahko živijo in preživijo v našem vsakdanu.
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Francka Olip

Foto klub TNP Bled

Gospa Francka Olip je aktivna
članica humanitarne organizacije
Rdeči križ že od leta 1987.

Foto klub Triglavski narodni park
je na neki način ”otrok”
Triglavskega narodnega parka.

Dolga leta je bilo, v okviru krajevne organizacije Rdečega križa Bled, njeno območje dela Mlino. Redno je obiskovala starejše na domu in varovance v Domu dr. J. Benedika. Njena stalna skrb
so bili krajani, ki so potrebovali pomoč, pa naj bo
to v obliki prehranskih paketov ali samo rednih
obiskov in družabništva. Trajna oblika dela gospe
Francke so bili tudi redni obiski pred novoletnimi
prazniki, življenjskimi jubileji in obiski vseh starejših žena ob 8. marcu. Pred dvanajstimi leti je g.
Francka prevzela vodenje blagajne za krajevno
organizacijo Rdečega križa Bled in s tem tudi vse
potrebne evidence o številu članstva, o starejših in
njihovih jubilejih. Samo z njeno pomočjo in samo
z njej značilno natančnostjo imamo prav na Bledu vzorno urejene osebne podatke starejših in
vseh tistih, ki so potrebni naše socialno-humanitarne pomoči. Vse podatke tudi redno usklajuje z
vsemi prostovoljkami krajevne organizacije Rdečega križa Bled in jim na tak urejen način olajša
tekoče delo. Koliko svojega časa je, v vsem obdobju od leta 1987, namenila prostovoljnemu delu
na socialno-humanitarnem področju, je težko
opisati. Koliko tolažilnih obiskov in izrečenih besed spodbude so bili deležni posamezniki takrat,
ko jim je bila tovrstna pomoč najbolj potrebna
vedo samo tisti, ki jih je gospa Francka Olip
obiskala in nemalokrat tudi poiskala. Človek v
stiski se velikokrat zapre sam vase in je prav zaradi tega prostovoljno delo gospe Olipove toliko
večjega pomena. Tudi sedaj, ko jo pesti bolezen,
še vedno pomaga prostovoljkam krajevne organizacije Rdečega križa Bled. Za svoje prostovoljno
delo je gospa Francka bila odlikovana že trikrat in
to leta 1999 s srebrnim znakom Rdečega križa,
leta 2003 je prejela priznanje veliko srce in leta
2005 tudi zlati znak Rdečega križa. Prepričani
smo, da je prav ljudem, ki so se zavestno odločili
prostovoljno pomagati sokrajanom takrat, ko je
pomoč resnično potrebna, treba dati zasluženo
javno priznanje in gospa Francka Olip si to
priznanje resnično zasluži.

Mihael Stojan

TNP je bil ustanovljen zaradi skupnega interesa po varstvu in ohranjanju tistega najlepšega,
kar premorejo Julijske Alpe in Slovenija nasploh. Skupina fotografov, navdušencev, predvsem pa privržencev Triglavskega narodnega
parka je že leta 1985, kmalu po ustanovitvi
parka, ustanovila Foto klub Triglavski narodni
park. Večina ustanovnih članov je izhajala iz
znanega, še danes delujočega fotokluba Diana.
Cilji delovanja Fotokluba TNP so predvsem
fotografsko dokumentiranje naravne in kulturne dediščine ter življenja ljudi v parku. S svojim delom, predvsem z razstavami in promocijo, je Foto klub TNP med največjimi podporniki in ambasadorji Triglavskega narodnega parka. Zanimivost Fotokluba TNP je tudi to, da so
mnogi člani fotokluba TNP aktivno včlanjeni
tudi v druge fotoklube, v fotoklubu TNP pa jih
združuje prav ljubezen do naravoslovne fotografije v našem edinem narodnem parku.
Osnovne dejavnosti Fotokluba TNP so ob fotografiranju razstave, foto izleti in tabori, predavanja ter sodelovanje s fotografskim gradivom pri različnih publikacijah. V zadnjih letih
fotoklub TNP redno razstavlja na upravi TNP
na Bledu in blejskem hotelu Astoria, ki je gostitelj fotografskih razstav že petnajst let. Prav z
organizacijo razstav in spremljajočega kulturnega programa je Fotoklub TNP pomembna
stalnica in obogatitev kulturnega življenja in
prireditev na Bledu, kjer letno pripravijo od deset do dvanajst različnih fotografskih razstav.
Mnogi člani Fotokluba Triglavski narodni
park so uveljavljeni avtorji in nosilci visokih
fotografskih nazivov. Predavajo in razstavljajo
doma ter v tujini. Bled kot biser naravne in
kulturne dediščine je na njihovih fotografijah
priljubljen motiv in tako naš kraj kar na najlepši možni način predstavljajo širši javnosti.
Fotoklub TNP deluje kot društvo in je včlanjen
v Fotografsko zvezo Slovenije in v Zvezo kulturnih društev občin Bled, Bohinj in Radovljica.
Letos tako praznujemo srebrn jubilej - 25-letnico delovanja. Ta čas, v začetku leta 2010, je v
Fotoklubu TNP triinpetdeset članov.

Gospod Mihael Stojan svojo
nalogo predsednika Krajevne skupnosti
Bohinjska Bela opravlja zelo
požrtvovalno in vestno.

Gorska šola Slovenske
vojske

S slovesom poštenega in korektnega moža mu
že od vsega začetka uspeva večkrat težavna koordinacija s krajani in usklajevanje njihovih
mnogokrat navzkrižnih interesov. Neprecenljiv
je njegov prispevek pri največji investiciji na
Bohinjski Beli v zadnjih letih. Za to zelo drag
projekt, s katerim bo rešena kanalizacija, obnovljen vodovod in obnovljene ceste na Bohinjski Beli, je občina Bled pridobila dobrega 1,2
milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev,
iz občinskega proračuna pa dodala še šeststo tisoč evrov. Na sodelovanje predsednika krajevne skupnosti na občini računamo tudi pri projektu obnove vaškega jedra Bohinjske Bele. Za
nešteto opravljenih ur, ki jih v dobrobit svojega
kraja opravlja Miha Stojan zastonj, je častni
znak Občine Bled le skromno zahvala.

Gorska šola s sedežem v vojašnici na
Bohinjski Beli je usposobljenost
pripadnikov takratne teritorialne obrambe
za bojevanje v gorskem svetu javnosti
prvič predstavila že leta 1992.
V naslednjih letih so se njeni inštruktorji izpopolnjevali v Švici in Nemčiji. Leta 1995 je
bila dokončno zasnovana kot Gorska šola Slovenske vojske. Kmalu se je uveljavila s svojim
znanjem in l. 1999 postala polnopravna članica Mednarodnega združenja gorskih šol. V
petnajstih letih je bilo inštruktorjem gorske
šole s strani Nata zaupano usposabljanje več
kot dva tisoč pripadnikov tujih vojska iz osemnajstih držav. Ob obisku poveljnika Združenega zavezništva za transformacijo v oktobru

Ob prazniku, oglasi
2004 je bila dana pobuda za ustanovitev Centra odličnosti za gorsko
bojevanje, ki predvideva, da bo Gorska šola Slovenske vojske vpeta v
Natov center odličnosti leta 2015. Letos je gorski šoli zaupana izvedba
44. kongresa Mednarodnega združenja gorskih šol in Mednarodne
federacije združenja vojaških gornikov. Vse to je odraz velikega ugleda,
ki ga šola uživa v domači javnosti ter pri pripadnikih tujih vojska.
Gorski šoli poveljuje podpolkovnik Boštjan Blaznik.

Laura Šimenc
Laura Šimenc je bila dijakinja Gimnazije Jesenice. Vpisana
je bila v evropski oddelek, ki je obogaten splošni gimnazijski
program in temelji na poglabljanju tujih jezikov.
Laura Šimenc svojo bistrost združuje z veliko mero pridnosti in vztrajnosti. Za uspešno sodelovanje na tekmovanjih iz različnih znanj je prejela veliko priznanj. Prejela je bronasto priznanje na tekmovanju mladih
zgodovinarjev, bronasto Proteusovo priznanje na tekmovanju iz biologije, bronasto priznanje za raziskovalno nalogo s področja ekologije, priznanje za dosego prvega mesta na raziskovalnem področju za področje
medicine ter priznanje za zelo dober uspeh na srednješolskem računalniškem bralnem maratonu iz nemščine. Tudi na športnem področju je
bila zelo dobra, saj je dosegla tretje mesta na področnem tekmovanju iz
atletike. Velik prispevek je pustila na mednarodnem projektu IZOP okolje gradi mostove, mladi v evropskem dialogu.
V vseh štirih letih šolanja na Gimnaziji Jesenice je dosegla odličen
učni uspeh. Če bi kdo pogledal njena spričevala, bi se mu kar smejalo.
V tretjem in četrtem letniku je imela v spričevalu samo po eno prav dobro oceno, vse ostale ocene pa so bile odlične. Svoje gimnazijsko izobraževanje je zaključila z izrednim rezultatom na maturi. Postala je zlata
maturantka, saj je dosegla enaintrideset točk od štiriintridesetih možnih
na splošni maturi.
Laura svojo prijaznost, dobrosrčnost in skromnost izkazuje vsak trenutek, vedno najde tudi čas za topel pogled ter prijazen nasmeh.
Draga Laura, želimo ti, da neguješ te vrline tudi v prihodnje.

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.

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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Turizem, gospodarstvo

Velikonočni koncert
Tinkare Kovač na Bledu
Festivalna dvorana Bled,
nedelja, 4. aprila 2010
Prva slovenska izvajalka na vrhu prve
slovenske uradne lestvice na MTV Europe,
Tinkara, je danes zvezda najbolj bleščečega in mednarodnega kova. Ni naključje, da
so kritiki v Italiji, Veliki Britaniji in ZDA
pogosto poudarili enostavno dejstvo: če bi
vas vprašali, katere mlade in uspešne poprock kantavtorice z bogatim in aktualno
zvenečim repertoarjem radijskih uspešnic,
z vrtoglavim vokalom in obenem virtuoznim znanjem flavte lahko danes naštejete?
Odgovor je samo eden: Tinkara. Tinkara
Kovač že več kot desetletje razveseljuje ljubitelje kvalitetne pop glasbe z svojim značilnim zvokom in odrskim nastopom. Številne uspešnice, ki jih je nanizala v tem obdobju, je združila v novi zgoščenki: Vsak
je svoje sreče kovač - BEST OF Tinkara.
Plošča s kar 21 skladbami seveda vsebuje
tudi nova hita, kot se za kolekcijo samih in
čistih hitov spodobi:
Ljubezen je padla z neba ter Če je to vse,
ki je tudi njena prva velika uspešnica v letu
2010. Videospot slednje je doživel svojo
premiero 10. decembra 2009 na velikem
koncertu v ljubljanskem Kinu Šiška.
V okviru koncertne turneje po Sloveniji
se bo Tinkara ustavila tudi na Bledu, kjer
boste lahko uživali v posebno pripravljenem t. i. aQstičnem koncertu, vsekakor
neverjetno intimna glasbena izkušnja za
glasbene sladokusce! Tinkara Kovač bo izvedla svoje največje glasbe uspešnice v
spremljavi svojih glasbenih kolegov, v akustični izvedbi.
Koncert na Bledu bo v Festivalni dvorani, na velikonočno nedeljo, 4. aprila, ob 20.
uri. Prodaja vstopnic poteka preko sistema
www.eventim.si (Kompas Bled ter ostale
Kompasove poslovalnice po Sloveniji,
Petrol, Big Bang,...) in na TIC Bled.

Usposabljanje za taksiste,
fijakerje in pletnarje
Občina Bled, Turizem Bled in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled so
v marcu izvedli usposabljanje za lastnike
taksi služb, fijakerje in pletnarje. Usposabljanje je bilo v hotelu Astoria, udeležilo pa
se ga je osemindvajset tečajnikov. Zgodovino Bleda, njegove znamenitosti in karakteristike sta predstavila župan Janez Fajfar
in direktorica Turizma Bled Eva Štravs
Podlogar, komunikacijske veščine pa so tečajniki izpopolnjevali z mag. Petrom Markičem. Tečajniki so bili s seminarjem zadovoljni in si takih in podobnih seminarjev
še želijo.
Turizem Bled
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KOLEDAR PRIREDITEV
Vsako soboto

od 9.00
dalje
13.00

Grajsko kopališče

Sobotni tek - strokovno vodeni treningi teka

Blejski mladinski center
(nova lokacija v Športni dvorani)

Gledališka delavnica ”Biti impro”

od 19.00
dalje

Restavracija Panorama

Plesni večer

26. - 28. 3.

ves dan

Športna dvorana

Mednarodni hokejski turnir Bled 2010
za mlajše dečke

Petek, 26. 3.

22.00

Club Stop Bled

Delight Division 2603 vs. 1503,
klubski house večer s praznovanjem
rojstnih dnevov rezident DJ-ev: DJ Gray-a
in Erwina Creega

Sobota, 27. 3.

20.00

Restavracija Panorama

Dnevi dalmatinske kuhinje
z dalmatinsko glasbo

Nedelja, 28. 3.

19.30

Festivalna dvorana Bled

Dobrodelni koncert za socialno
ogrožene otroke Gorenjske: Severa in
Gal Gjurin, Nuša Derenda,
Bid Bang orkester Radovljica,
mladi izvajalci, cena vstopnice 15 EUR
(www.vstopnice.com)

Blejski mladinski center

”Kul pondelki”, kreativni preblisk
z oblikovalko Jasno

Ponedeljek, 29. 3. 17.00

(nova lokacija v Športni dvorani)

19.00

Info središče Triglavska
roža na Bledu

Triglavski narodni park:
Spomladanska predstavitev dela
Znanstveno raziskovalne službe
Triglavskega narodnega parka

Torek, 30. 3.

19.00

Festivalna dvorana

Monokomedija Fotr z Ladom Bizovičarjem

Sreda, 31. 3.

19.30

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Spomladanski koncert učencev
Glasbene šole Radovljica
Predstavili se bodo učenci z Bleda in
okolice, ki obiskujejo pouk instrumentov.

Sobota, 3. 4.

od 19.00
dalje

Restavracija Panorama

Velikonočni ples

22.00

Club Stop Bled

Amazing Saturdays vol.I: popularna glasba,
trenutni hiti z DJ Antijem

od 11.00
dalje

Blejski grad

Velika noč na Blejskem gradu:
folklorni nastop, nagradna igra Iskanje
skritih pirhov

16.00

Trgovski center Bled

Velikonočni nastop Godbe Gorje

20.00

Festivalna dvorana

Velikonočni koncert Tinkare Kovač:
posebna izkušnja aQstičnega koncerta

5. - 17. 4.

v času
odprtja
knjižnice

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

”Bled, ta naš Bled”, razstava monografij
ob prazniku Občine Bled, ki govorijo
o Bledu in njegovih prebivalcih.
Na ogled bodo tudi najdragocenejše
domoznanske monografije o Bledu,
ki jih hrani knjižnica Bled ter
bibliografija Bleda in Gorij od 1945
do 2009.

Sreda, 7. 4.

13.00

Zdravstveni dom Bled

Odprtje dveh prenovljenih ambulant

Nedelja, 4. 4.

Turizem, gospodarstvo
19.00

Četrtek, 8. 4.

Info središče Triglavska
roža na Bledu

Triglavski narodni park: Sredin večer Gledališče: komedija Sen kresne noči
(William Shakespeare - Charles Vildrac)
v izvedbi Gimnazijskega teatra - gledališke
skupine Gimnazije Jesenice

15.00 in
17.00

Blejski grad

Promocijski nastop igralske skupine
Viteza Gašperja Lambergarja z novim
programom

16.00

Mala Zaka

Odprtje obnovljenega veslaškega centra,
gost bo minister za šolstvo in šport
dr. Igor Lukšič

18.00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predavanje ”Biotska raznovrstnost in
podnebne spremembe” Metoda Roglja iz
ZRSVN Kranj

9. - 11. 4.

ves dan

Športna dvorana

Mednarodni hokejski turnir Bled 2010 za dečke

Petek, 9. 4.

18.00

Blejski mladinski center

Otvoritev Blejskega mladinskega
centra na novi lokaciji: ob zvokih hip
hopa, zabava z Locky & CO,
Petro Čebulj in plesalci
Blejskega plesnega studia

(nova lokacija v Športni dvorani)

Sobota, 10. 4.

19.00

Festivalna dvorana

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku
s podelitvijo občinskih priznanj za leto
2010; nastopajo: dramski igralec
Miro Podjed, učenke in učenci Glasbene
šole Radovljica ter Osnovne šole
Antona Janše Radovljica

Nedelja, 11. 4.

18.00

Restavracija Panorama

Družabno srečanje starejših občanov

Blejski mladinski center

”Kul pondelki”, kreativni
preblisk z oblikovalko Jasno

Ponedeljek, 12. 4. 17.00

(nova lokacija v Športni dvorani)

19.00

Športna dvorana

Pripravljalna tekma državnih članskih
reprezentanc Slovenija : Japonska

13.00

Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem Bled

Otroški parlament

19.00

Športna dvorana

Pripravljalna tekma državnih članskih
reprezentanc Japonska : Danska

20.00

Festivalna dvorana

Komedija Špas teatra: Svobodni zakon

Sreda, 14. 4.

19.00

Info središče Triglavska
roža na Bledu

Triglavski narodni park: Sredin večer
- Fotografija: Ob Dnevu Zemlje 2010:
Skupinska razstava prostovoljnih
naravovarstvenih nadzornikov
Triglavskega narodnega parka

Petek, 16. 4.

17.00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Pravljica za otroke: ”Kroki v gledališču”,
gostuje Lutkovno gledališče FRU-FRU
iz Ljubljane

19.30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Blejski večer: ”Kjer se Atlantski ocean
dotakne črne celine”, popotniške vtise
bosta predstavila Tamara Ferjan in
Andrej Sedej

10.00 do
12.00

Info središče Triglavska
roža na Bledu

Triglavski narodni park: Triglavska tržnica
in SOS: Dan Zemlje 2010: Očistimo Slovenijo!

11.00

Info središče Triglavska
roža na Bledu

Triglavski narodni park: Brihta raziskuje:
Mladi nadzornik

22.00

Club Stop Bled

Drugi mega facebook party: klubska house
glasba z DJ - Grayem in Erwinom Creegom

Torek, 13. 4.

Sobota, 17. 4.

Novi zakon o TNP
Novi zakon o Triglavskem narodnem
parku je do 12. aprila v 60-dnevni javni
razgrnitvi in v tem času v občinah, v katerih leži Triglavski narodni park - Tolmin,
Kobarid, Kranjska Gora, Jesenice, Bohinj,
Bled, Gorje in Bovec, potekajo javne predstavitve zakona. Ena izmed takih je v
torek, 9. marca, potekala na Bledu v informativnem središču Triglavskega narodnega parka, kjer so zakon predstavili Breda
Pečan, predsednica odbora za okolje in
prostor, Mladen Berginc, vodja Sektorja za
ohranjanje narave na Ministrstvu za okolje
in prostor, in direktor Zavoda Triglavski
narodni park Martin Šolar. TNP je eden
najstarejših parkov v Evropi in ideja o ustanovitvi posebnega zaščitenega območja
okrog sedmerih jezer je nastala že leta
1908 na pobudo Albina Belarja, ki se je v
odloku uresničila leta 1924. Zakon o razglasitvi TNP je bil sprejet 1981, v vmesnem času pa je bilo razglašenih nekaj
posamičnih, manjših, posebej zaščitenih
naravnih območij, ki so bila kasneje
priključena narodnem parku. Že 13 let
mineva od ideje za dodatek k obstoječemu
zakonu - novele zakona, formalno se je začelo s sprejemom Zakona o ohranjanju narave leta 1999. Prvo verzijo tega zakona je
predlagal Dušan Vučko, nato je prevzel
predlagateljstvo Jožef Školč. V tem času
pa je Ministrstvo za okolje in prostor
razširilo zasnovo in skušalo zastaviti nov
zakon, pripravljen s strani mnogih
udeležencev - od nevladnih organizacij,
lovcev, ribičev, gozdarjev, planincev ...
Posledično je bil prvopripravljeni zakon
zavrnjen, tudi novoosnovan zakon je doletela enaka usoda. Kakšno usodo bo
doživel ta, zadnji, ki ga premlevamo sedaj,
pa naj bi bilo jasno že junija. Prinaša kar
nekaj novosti, in sicer pri razvojnih usmeritvah, spodbudah in sofinanciranju,
varstvenih režimih ter načinu upravljanja
narodnega parka in načinu sodelovanja
javnosti in prebivalcev narodnega parka
pri upravljanju. Direktor TNP-ja Martin
Šolar je dejal: ”Zakon potrebujemo, vendar noben zakon ni idealen, seveda pa
vidimo napredek. V smislu boljšega
varovanja je novi zakon boljši zato, ker prinaša novo conacijo območja in v prvem,
osrednjem območju bo varstvo boljše kot
doslej. Nova razdelitev natančneje določa,
katere dejavnosti se v posamezni coni
lahko izvajajo - kje je kaj dovoljeno in kje
ne. In sedaj ne bo mogočih več interpretacij glede tega.” V sklopu sonaravnega
trajnostnega razvoja pa je prvič preko zakona mogoče, da park neposredno vlaga in
pomaga, če bodo dodelili sredstva, ki jih
obljubljajo. Poleg tega je bilo kar nekaj
konstruktivnih predlogov, ki so si jih pristojni zapisali in jih bodo proučili.
Pripombe in predloge do 12. aprila lahko
sporočite na tnp@dz-rs.si.
Veronika Bakač
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Turizem, gospodarstvo

V Celovcu srebro za
slaščičarko hotela Park
Na 42. mednarodnem
strokovnem sejmu za gostinstvo
in hotelirstvo GAST v Celovcu
je slaščičarka hotela Park Alma
Rekić osvojila srebrno medaljo.

Ponedeljek, 19. 4. 17.00

Blejski mladinski center
(nova lokacija v Športni dvorani)

Sreda, 21. 4.

17.00

Četrtek, 22. 4.

17.00

Info središče Triglavska
roža na Bledu

Triglavski narodni park: Dan Zemlje 2010:
Generacije odpirajo razstavo Narava in
parki Slovenije v sodelovanju z Janezom
Bizjakom (Inštitut Alpe) ter z različnimi
izobraževalnimi in zdravstvenooskrbovalnimi ustanovami z območja
in okolice TNP

Blejski mladinski center

”Živali iz odpadnih zamaškov”, ekološka
delavnica ob svetovnem dnevu Zemlje

(nova lokacija v Športni dvorani)

Alma Rekić je na sejmu tekmovala kot samostojna razstavljavka v kategoriji C - sladice in čokoladna skulptura. Za svojo mizo,
ki jo je poimenovala ”Čokoladna simfonija”, je pripravila čokoladno torto z malinovim želejem in peno bele čokolade ter štiri
samostojne sladice. Ocenjevalci so ji za privlačen videz sladic, inovativno oblikovanje,
strokovno pripravo ter usklajenost sestavin
in okusov prisodili srebrno medaljo.
GAST Celovec je najpomembnejši strokovni sejem za gostinstvo in hotelirstvo v
regiji Alpe-Adria, saj ga na leto obišče
okrog devetnajst tisoč strokovnih obiskovalcev. Na sejmu se predstavljajo številni ponudniki živil, pijač, opreme in naprav za gostinstvo, hotelirstvo in wellness, ob robu pa
potekajo tudi različna strokovna srečanja in
tekmovanja.
Alenka Bešter, Sava Bled

Svetniška pobuda
Z uspešno pridobitvijo evropskih sredstev
za Grajsko poroko na Bledu, ki bo med 20. in
23. majem, štirje partnerji dokazujemo, da
cilje lahko uresničujemo tudi s pomočjo
razpisov, zato dobronamerno apelirava na
‘’zelene’’, da izkoristijo možnost kandidature na razpisih in s kvalitetnim programom
pridobijo denar za gozdno učno pot v Brjeh,
ki so jo obljubili. Projekt bi po najinem
mnenju moral evidentirati možne postaje na
poti, najlažje povezave med njimi, določiti
označevanje posameznih točk, evidentirati
lastnike zemljišč, ugotoviti zainteresiranost
lastnikov, občine, Zavoda za gozdove in ostalih partnerjev, določiti način promocije in
terminski plan,sestaviti finančni načrt ter
načrt vzdrževanja. Več o trenutno primernem
razpisu na www.bsc-kranj.si. Za pomoč sva
vam na voljo.
Svetnika Liste Tonija Mežana, Toni
Mežan in Rado Mužan
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”Kul pondelki”, kreativni preblisk
z oblikovalko Jasno

18.00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predavanje ”Trajnostni turizem in biotska
raznovrstnost” Mirana Šubelja Sagnmeistra,
samostojnega raziskovalca turizma

Petek, 23. 4.

22.00

Club Stop Bled

E-nota Brejkschnitta vs. Vibe Department:
drum ‘n’ bass battle; Gostje: Joste, Mixxle,
Guapo in Erma, Domači: Random, Eiron,
Andrej in Leon, VJ: Erzo

24. - 25. 4.

ves dan

Blejsko jezero

Prvomajska veslaška regata

Sobota, 24. 4.

20.30

Grand Hotel Toplice

Španski glasbeni večer s skupino
Cana Flamenka

22.00

Club Stop Bled

Spykee in njegova zgodba : r’n’b ;
DJ Spykee z glasbenim gostom

18.00

Restavracija Panorama

Družabno srečanje starejših občanov

Blejski mladinski center

”Kul pondelki”, kreativni preblisk
z oblikovalko Jasno

Nedelja, 25 .4.

Ponedeljek, 26. 4. 17.00

(nova lokacija v Športni dvorani)

Četrtek, 29. 4.

16.00

Blejski mladinski center
(nova lokacija v Športni dvorani)

”Debatni večer o prostovoljnem delu”,
s predstavnikom Slovenske filantropije,
Združenja za promocijo prostovoljstva

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

SALON KVALITETNIH TALNIH OBLOG

Ekologija

Invazivne tujerodne vrste*
Bilo je nekoč ...
Svetovni popotniki in raziskovalci so že pred
stoletji s svojih popotovanj prinesli marsikatero
rastlino in jo zaradi njene uporabnosti začeli
gojiti. Mnoge, na primer krompir, so spremenile prehranjevalne navade Evropejcev in prinesle blaginjo v naše kraje. Številni botanični in
bogati zasebni vrtovi po Evropi so se ponašali
z rastlinami iz daljnih krajev. Lovci so v lovišča naselili tujerodne vrste in si tako popestrili
lov. Podobno tudi ribiči. Z ribami so popestrili
tudi živalstvo visokogorskih jezer. Nutrije so
gojili na farmah za krzno. Zlate ribice in želve
rdečevratke so postale priljubljene v domačih
akvarijih in ribnikih. Tudi krmo za domače živali so začeli uvažati z vseh kontinentov.

mladih skoraj ni več. Kaj ostane po košnji japonskega dresnika ob cestah in Blejskem jezeru? Rjavi štrclji, ki kmalu spet poženejo nove
poganjke in se razrastejo v še večji neprehoden
grm. Površina, ki jo zaseda, je vedno večja. Ob
Savi Dolinki so sestoji dresnika že praktično
sklenjeni in nam preprečujejo dostop do vode.
Bo tako tudi ob Blejskem jezeru?
Kaj sedaj?
Na voljo imamo dve poti. Zamižimo in odmislimo problem. Obalo Blejskega jezera preraste
japonski dresnik. Ukrepamo in rešimo, kar se
še rešiti da. Vseh invazivnih vrst ne moremo
odstraniti, lahko pa jim otežimo ali celo preprečimo nadaljnje širjenje. Preprečimo pojav
in širjenje novih tujerodnih vrst v naravi.

Društvo za varstvo okolja Bled bo skupaj z Občino Bled v soboto, 15. maja,
organiziralo čiščenje japonskega dresnika ob obali Blejskega jezera in na območjih Nature 2000 v naši občini.

* Invazivna tujerodna vrsta (invazivka) je vrsta, ki
je naseljena na območje, ki prvotno ni bilo njeno
območje naravne razširjenosti, in se tako uspešno
širi, da ogroža domorodne vrste in ekosisteme.

Sonja Rozman, univ. dipl. biol., Zavod RS
za varstvo narave, OE Kranj

Okrasne rastline niso ostale znotraj vrtov.
Razširile so se praktično povsod. Sprehod ob
večjih vodotokih, gozdnih robovih in poteh postaja vedno bolj monoton, povsod srečamo japonski dresnik, žlezasto nedotiko, kanadsko in
orjaško zlato rozgo, deljenolistno rudbekijo, ...
saj na prvi pogled je vse lepo in prav. Vendar
... kje pa so naše, domorodne vrste, ki so bile
nekoč pogoste. Kje so vrbe ob Savi Dolinki?
Ponekod vztrajajo le še višja, stara drevesa,

Kaj lahko storimo sami?
- Dobro razmislimo, katere vrste bomo sadili
na domačem vrtu in zamenjajmo invazivne
tujerodne vrste z domorodnimi ali nenevarnimi vrstami.
- pred nakupom razmislimo, kaj bomo storili z akvarijskimi živalmi, ko prerastejo akvarij ali se jih
naveličamo. Nikakor jih ne izpustite v naravo!
- Ostanke rastlin z vrta in plevel vedno odlagajmo na domači kompost, nikoli v naravo.
- Vedenja o nevarnostih invazivnih tujerodnih
vrst širimo med ljudi.

Japonski dresnik

Nedotika - plod izstreli semena več metrov daleč ...

... oblikuje nov gozdni rob, kjer so avtohtone vrste.

Zlata rozga - za avtohtone rastline ni več prostora.

Je vse zlato, kar se sveti?
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Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

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

Projektu ”Očistimo Slovenijo v
enem dnevu!”, ki bo 17. aprila,
akcijo pa organizira društvo Ekologi brez meja, se je pridružila
tudi Občina Bled. Posameznike,
društva, krajevne skupnosti ter
druge organizacije v občini pozivamo k sodelovanju v tej največji
prostovoljni čistilni akciji v zgodovini Slovenije, ko bodo prostovoljci po vsej Sloveniji z divjih
odlagališč odstranjevali gospodinjske in kosovne odpadke. Ob
tem želimo čim več akcij združiti
na en dan, z udeležbo do dvesto tisoč ljudi in skupaj zbrati vsaj
dvajset tisoč ton komunalnih in
kosovnih odpadkov.
Letos bodo Ekologi brez meja
svojo akcijo povezali s čistilnimi
akcijami, ki jih že tradicionalno
izvajajo v marsikateri slovenski
občini, tudi naši. Po ocenah je
Slovenija posejana z okoli petdeset tisoč divjimi odlagališči, kjer
je odvrženih okoli štiristo tisoč
ton tudi nevarnih odpadkov. Poleg
divjih odlagališč v naravi bodo čistili tudi ulice, ceste, okolico šol
in vrtcev, stanovanjske okoliše ter
sprehajalne in pohodne poti.
Za koordinacijo priprav na letošnjo akcijo v občini skrbijo predstavniki društva Ekologi brez
meja, Društva za varstvo okolja,
predstavniki krajevnih skupnosti,
občine, Infrastrukture, postopoma

se vključujejo tudi druga društva,
šole, večja podjetja in posamezniki. Marca je bil glavni poudarek na
akcijah odkrivanja in iskanja divjih
odlagališč. Za popis potrebujete
popisni list, na katerega vpišete lokacijo in glavne podatke o odlagališču, po možnosti naredite nekaj
posnetkov ter nato podatke vpišete
v digitalni register na strani Geopedia, če ste vešči dela z računalnikom. V nasprotnem primeru pa
zbrane podatke posredujte meni na
e-naslov: joze.dezman@bled.si ali
pa popisne liste oddate v sprejemno
pisarno občine Bled najkasneje do
30. marca. Na osnovi popisa divjih
odlagališč in števila prostovoljcev,
ki bodo sodelovali v akciji, bo koordinacijski odbor skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi do začetka aprila pripravil strategijo za
izvajanje akcije 17. aprila - spisek
odlagališč, ki se bodo sanirala in
kdo bo pri tem sodeloval, lokacije
zbirnih mest zbranih odpadkov,
vključitev prostovoljcev s stroji in
prevoznimi sredstvi ter še druge
podrobnosti. Poleg divjih odlagališč želimo urediti še: vaška jedra,
skupne javne in zelene površine,
igrišča, prireditvene prostore, sprehajalne in turistične poti, šolske
poti ter okolico šol in vrtcev, obrežja potokov, rek in obalo jezera.
Na osnovi poročil s terena ugotavljamo, da del odlagališč na za-

sebnih zemljiščih nastaja s soglasjem lastnikov ali pa jih ti celo
sami uporabljajo za odlaganje raznih odpadkov, večkrat tudi neprimernih. Gre za deponije različnih
podjetnikov in obrtnikov s področja gradbeništva, zaključnih del,
lastnikov gradbenih strojev in
traktorjev, celo kmetov. Seveda
želimo, da se v sanacijo divjih odlagališč vključijo tudi lastniki parcel, kjer se le-ta nahajajo, ali pa v
akciji vsaj dovolijo dostop prosto-

voljcem na svoja zemljišča.
Pred samo akcijo bosta občina in
Infrastruktura Bled poskrbeli za
vrečke in rokavice za prostovoljce,
potem pa tudi za pravočasni odvoz
zbranih odpadkov, krajevne skupnosti pa bodo na svojih območjih
poskrbele za izvedbo akcij, ki se
bodo tudi tokrat končale z družabnimi srečanji.
Jože Dežman,
Oddelek za urejanje prostora
in GJS ter infrastrukturo

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

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
Vabljeni v Kmetijsko gozdarski center na Rečici, kjer med drugim ponujamo semenski krompir in drugo semensko blago, cvetlična korita,
zemljo in orodje za delo v vrtu.
V naši ponudbi najdete:
- obrezovanje okrasnih grmovnic in sadnega drevja
- zasaditev in urejanje okrasnih gredic
- košnjo trat
- obrezovanje živih meja
- urejanje in vzdrževanje vrtov

KGZ GOZD BLED, z. o. o.
Za žago 1 A, 4260 BLED
Tel.: 04/575-05-19
www.gozd-bled.si
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V našem centru je na voljo pestra izbira
balkonskega cvetja. Nudimo vam tudi zasaditve
balkonskih korit in prevoz le-teh na dom.
Obiščite jih na Rečici, Za žago 1a na Bledu ali jih pokličite na 04/575-05-19. Več na www.gozd-bled.si.

Obletnice

Lidija Kenda,
devetdesetletnica
Gospa Lidija Kenda je bila dolgoletna
uslužbenka v Grand Hotelu Toplice in
Park Hotelu. Sredi februarja je s sinom,
hčerko, tremi vnuki in šestimi pravnuki
praznovala 90 let.

Opravičilo
Dragi šolarji, športniki in vsi, ki se ukvarjate s kulturo in ste tako pridno pošiljali prispevke! Objavili jih bomo v prihodnji številki Blejskih novic, ker je v tej, ki
je posvečena predvsem prazničnim doga-

janjem, žal premalo prostora. Prostor
bomo našli tudi za obletnice in visoke
življenjske jubileje, za katere tokrat žal ni
bilo prostora.
Uredništvo

✂

Gospa Marija Kapus - Kovačeva mama
je 26. februarja praznovala svoj 96. rojstni
dan. Župan občine Bled Janez Fajfar in
prostovoljki krajevne organizacije RK
Bled so jo obiskali en dan pred njenim
praznovanjem na Jermanki 24, kjer živi s
starejšim sinom in snaho.
Zdravje ji dobro služi, le gripa jo je priklenila na posteljo. Potrebuje malo več
počitka, drugače pa veliko bere in rada
gleda televizijo. Še vedno je dobre volje in
nasmejana, kot vedno doslej. Najbolj se je
razveselila knjige, v kateri je opisan izvor
priimka in rodbine Kapus. Snaha skrbi za
njeno dobro počutje, vsestransko nego in
skrb pri premagovanju starostnih tegob.
Domači se radi pohvalijo, da ima zlato
snaho, snaha pa reče, da je mama zlata
tašča. Ob slovesu smo ji zaželeli obilo
zdravja in dobre volje! RK Bled

✂

Marija Kapus,
šestindevetdesetletnica

Z IZREZANIM OGLASOM 5% POPUST PRI STORITVAH SERVISA
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

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

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

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

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška
predpisovanje očal ■ kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični
www.optika-berce.si
okulistični pregledi!
15

