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Blejski občinski svet je dal soglasje k umestit-
vi krožišča na cesti Bled-Lesce v Betinskem
klancu. Krožišče bo prvi korak pri gradnji juž-
ne razbremenilne ceste. Gradnja obeh obvoznic
je sicer projekt države, občina sodeluje z ude-
ležbo dobrih osem odstotkov in pol vsega po-
trebnega denarja. Na seji občinskega sveta sta
krožišče predstavila projektant Janez Repež in
Jure Pejanović z Direkcije za ceste. ”Glavne
probleme pričakujem še naprej pri odkupu
zemljišč na trasi, vendar sem prepričan, da nam
bo s skupno voljo in s skupnimi močmi uspe-
lo.” Svojemu optimizmu pa je Pejanović takoj
dodal trezno oceno, da se bodo najhujši proble-
mi šele začeli - ti se bodo pojavili pri odkupu
zemljišč na Mlinem. Projekt Krožišče je pre-
gledala stroka: ”Tega nismo počeli na Direkci-
ji, ampak smo dali zunanjim strokovnjakom v
revizijo, tako da je stroka projekt potrdila,” je
še dejal Pejanović, ki je hkrati opozoril, da se
Bledu izeka čas pri odločitvah o razbremenil-
nih cestah. ”Če gradbenega dovoljenja za južno
razbremenilno cesto (JRC) do leta 2013 ne bo,
država sama ne bo mogla zagtoviti vsega de-
narja za gradnjo. Govorimo namreč o tridesetih
ali štirideseth milijonih evrov.” Gradnjo blej-
skih obvoznic bo namreč sofinancirala Evrop-
ska unija. Prav na to je opozarjal tudi poslanec
v Državnem zboru Anton Urh. Povedal je, da
Bled mora izkoristiti slaba tri leta, ki so še na
voljo, da pridobi gradbeno dovoljenje za južno
razbremenilno cesto, saj je to rok, do katerega
Slovenija še lahko izkoristi evropska sredstva -
ta bodo v višini kar okoli osemdeset odstotkov.
”Če gradbenega dovoljenja do leta 2013 ne bo,
potem naša generacija ceste ne bo videla,” je
bil slikovit Urh, ki je sicer pohvalil sodelovanje
in zanimanje blejskih občinskih svetnikov in
svetnic ter hkrati napovedal, da se bo Odbor

DZ za promet, katerega član je, v bližnji pri-
hodnosti sestal prav na Bledu. Po seji je bil za-
dovoljen tudi blejski župan Janez Fajfar: ”To je
velik korak naprej. Državi smo z Bleda postali
pomemben in velik signal, da želimo iti s cesto
naprej!” Poleg vsega pa so, kot je dejal župan,
izjemno veliko pozornosti - tudi člani in člani-
ce občinskega sveta - namenili reševanju vpra-
šanja odkupa zemljišč, saj so nekateri občani
pri tem prizadeti. ”Občanom bomo še naprej
pomagali in poskušali najti najboljšo rešitev,
saj mi je tudi občinski svet naložil, da poma-
gam državi pri tem,” še pravi župan. Župan se
v imenu države namreč ne more pogovarjati
oziroma pogajati z občani, saj zemljišča odku-
puje država in ne občina, država pa se pogaja z
zato usposobljenimi ljudmi. ”Naša naloga, na-
loga občine pri tem je, da plačamo javno raz-

svetljavo in pločnike, vse drugo je delež drža-
ve,” zaključuje župan. Kakorkoli se bo stvar
razpletla, razlastitev ne bo, so zagotovili vsi.
JRC pa ni pomembna le za Bled, pač pa tudi za
Bohinj. Kljub vsemu pa je nekaj treba vedeti:
krožišče, ki bo merilo sedemdeset metrov, bo v
tej velikosti zadostovalo do okoli leta 2032, kot
je povedal projektant, potem pa se bo količina
prometa tako povečala, da bo treba iskati nove
rešitve. Z JRC Bled ne bo reševal le problema
vstopa na Bled in gneče, pač pa bo to tudi reši-
tev za jezersko skledo in jezero samo.

Zgodba z obvoznicama, tako severno kot juž-
no, se vleče kot jara kača, Blejci pa so vseh pe-
ripetij okoli obvoznic že naveličani. Nekaj pa
je jasno že zdaj: obvoznic do svetovnega pr-
venstva v veslanju ne bo.  

Romana Purkart 

Krožišče za začetek
Gradbeno dovoljenje za južno obvoznico mora biti izdano do leta 2013.
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Delitvena bilanca
Piko na i sta postavila oba župana.

Blejski župan Janez Fajfar in gorjanski Peter Torkar sta s podpisom 
finančnega dela sporazuma, ki določa delitev finančnega premoženja in
obveznosti, zaključila delitev občine Bled na občini Bled in Gorje. Ob-
činska sveta občin Gorje in Bled sta v skladu z zakonom že pred časom
potrdila razdelitev premičnega in nepremičnega premoženja obeh ob-
čin, razdelitev vsebuje tudi dogovor o ustanoviteljskih deležih v javnih
podjetjih in zavodih ter o vstopu občin v koncesijska razmerja. V začet-
ku februarja pa sta oba župana, blejski Janez Fajfar in gorjanski Peter
Torkar, podpisala še dokument o skupni razdelitvi finančnega premože-
nja, ki obsega kapitalske naložbe, terjatve in obveznosti. 

‘’Seveda sem s tem zadovoljen,’’ pravi blejski župan, ‘’čeprav je tra-
jalo nekaj časa, pa vendarle. Zdaj nas čaka samo še sprememba ustano-
viteljskih aktov javnih podjetij in zavodov.’’ Občini sta svoje premože-
nje torej delili po črki zakona, saj se sporazumno v pol leta, kot to do-
pušča zakonodaja, nista mogli dogovoriti, kako bosta delili premoženje.
‘’Sam sem bil zagovornik delitve po zakonu,’’ je dejal gorjanski župan
Peter Torkar, ki je zadovoljen, da je s tem zadnjim podpisom postopek
vendarle končan. Največji kamen spotike je bil kredit za telovadnico
Gorje in pa ureditev sortirnega dvorišča na Mlinem, za katerega pa sta
se občini tudi dogovorili. Tožba družbe GIB Gradbinec glede dolga pri
delih v gorjanski šoli je na arbitražnem sodišču. ‘’Prepričan sem,’’ pra-
vi Torkar, ‘’da bomo tudi tu našli skupni jezik.’’ Dodal je še, da si ob-
čina Gorje v prihodnje želi sodelovati z občino Bled, saj sta obe občini
zgodovinsko in teritorialno povezani.                      

Romana Purkart
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Na kulturni praznik smo še posebej lepo po-
častili nesmrtnega in vedno aktualnega Prešer-
na na Bohinjski Beli, v Ribnem in v Zasipu.
Sam sem se po krajšem, a doživetem nastopu
učenk blejske osnovne šole in veteranskega pev-
skega zbora pod vodstvom neutrudnega Franci-
ja Podjeda pridružil pohodnikom na osrednjo
proslavo v Vrbo. Naslednji dan so me obiskali
kurenti iz Dornave, ki so se na žalost najavili le
dan pred tem. So pa vsaj tistim maloštevilnim,
ki so jih slišali in videli, napovedali skorajšnji
prihod pomladi. Morda je v tem, da je 26. red-
na seja našega občinskega sveta padla ravno na
pustni torek, tudi nekaj simbolike, saj se vse
bolj zdi, da bo po mnogih letih obotavljanja z
obvoznico le prišlo do spremembe na bolje. Na
seji se je velika večina svetnikov strinjala s pro-
jektom krožnega križišča v Betinu kot začetka
južne razbremenilne ceste. Načrt je predstavil
projektant ing. Janez Repež, svoje pa sta dodala
še poslanec Anton Urh iz Bohinja in ing. Jure
Pejanovič iz DRSC. Dala sta nam jasno vedeti,
če se mislimo še naprej obotavljati in izmišlje-
vati nove variante, te ceste ne bo. Lovimo zadnji
vlak evropskih sredstev. Cesta je državna, obči-
na, ki je po zakonu zadolžena le za pločnike in
javno razsvetljavo, je pri vsem projektu udeleže-
na z 8,6 odstotka, kar pri 27 milijonih evrov tudi
ni malo! Ker je treba ob krožišču narediti zaščit-
no ograjo in varno dovozno pot do hiš, saj se v
krožišče ne bo več dalo vključevati direktno, bo
država prizadetim občanom morala odkupiti
dodatna zemljišča. Zaradi teh načrtovanih nuj-
nih odkupov me je občinski svet pooblastil, da
po najboljših močeh pomagam, da pridemo do
za vse sprejemljive rešitve.

Na isti seji so svetniki enoglasno potrdili no-
vega predstavnika SDS v občinskem svetu, 
gospoda Janeza Brenceta, ki ga bomo lahko
pozdravili že na naslednji seji, predvidoma 6.
aprila. 

Z gorjanskim županom sva končno podpisa-
la še delitev finančnega premoženja nekdanje

skupne občine. S tem je delitev končana, vsaj
za nas pa ostaja še odprto vprašanje plačila
spornega dela stroškov izgradnje telovadnice
gorjanske šole. Mi zagovarjamo zakonsko sta-
lišče, po katerem novo nastale občine na svo-
jem ozemlju prevzamejo nepremičnine z vse-
mi bremeni. Kakor koli že, telovadnica je v
Gorjah, a s tožbo izterjani znesek 220 tisoč ev-
rov je morala plačati Občina Bled. Denar je bil
nakazan gradbenemu podjetju, pri katerem so
se menda zmotili pri ponudbi, ki je bila tako
najcenejša in zaradi katere so posel tudi dobi-
li. Želim si, da bi se z Občino Gorje na vnovič-
ni mediaciji uspeli dogovoriti za poplačilo tega
dolga in da to ne bo odprta tema med nami še
nadaljnjih dolgih sedem let, saj bi s sodniškimi
stroški in zamudnimi obrestmi postavili še
kako telovadnico. 

Med lepša doživetja preteklih tednov štejem
zimsko olimpijado v Zasipu. Pri Jurčku na
Homu sem bil v večernem snežnem metežu
priča skoraj pravljični otvoritvi. Čestitam orga-

nizatorjem in tekmovalcem. Na Bledu se nam
zdi kar samo po sebi umevno, da naši športni-
ki tekmujejo na pravih olimpijskih igrah. Iger
v Vancouvru so se udeležili kar trije naši šport-
niki. Pred njimi je še dolga športna pot, zato je
bil ta nastop zanje dobra izkušnja in seveda ve-
lika spodbuda. Neverjetno dobro se drže naši
odbojkarji, ki nizajo zmago za zmago.

Februar je mesec občnih zborov številnih
društev naše občine. Vseh se ne morem udele-
žiti, ker jih je po več hkrati, tako da mi mora
priskočiti na pomoč podžupan. Med skoraj 120
društvi, ki so registrirana v naši občini, je de-
vet prostovoljnih gasilskih društev. Prijetno jih
je videti in slišati, ko zbrani iz vseh generacij
poročajo o tem, kaj so in kaj nameravajo stori-
ti. Še najbolj se razveselim mladine, ki je pri
vseh gasilskih društvih na blejskem podeželju
ne manjka, zraven pa dosegajo še odlične re-
zultate na tekmovanjih, za kar gre zasluga nji-
hovim nesebičnim mentorjem.

Ne vem, zakaj se šele takrat, ko se od neko-
ga za vedno poslovimo, zavemo, kaj smo se
od njega ali nje lahko naučili, kaj vse bi ga ali
jo radi še vprašali ... Pred tedni smo na zadnjo
pot pospremili gospoda Marjana Jarca, dolgo-
letnega vodjo prodaje in dušo Grand hotela
Toplice. Številni smo mu hvaležni za vse tisto
znanje, ki se ga ne pridobi niti v najboljših šo-
lah. Hotel je vreden in dober le toliko, kot ve-
ljajo njegovi gostje, ki pa jih je treba pridobiti
in obdržati, kar je Marjan obvladal kot redko
kdo. 

Občina Bled je letos vložila okrog dvesto ti-
soč evrov samo v obnovo žičnice na Stražo in
za zasneževanje, prav tako pa tudi znatna sred-
stva za obratovanje drsališča v športni dvorani
ter tekaške proge, ki so po vsej občini. Zato
upam, da dež, ki je padel na prvi dan počitnic,
šolske mladine ni za ves teden priklopil na ra-
čunalnik. 

Vaš župan
Janez Fajfar

Spoštovane občanke in občani!
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Leto 2009 je bilo za turizem težko 
To je potrdila tudi direktorica Turizma Eva Štravs Podlogar. Mednarodna finančna kriza,

nova gripa in izjemno slabo vreme junija so bili tisti dejavniki, ki so se na poslovanju turistič-
nega gospodarstva odrazili praktično takoj. Kljub vsemu so na koncu leta beležili le za pet od-
stotkov manj nočitev kot leta 2008 - to pa gre pripisati, kot je dejala direktorica, povečanim na-
porom pri promociji Bleda. Letos bodo vse moči usmerili k partnerskim aktivnostim, razvija-
nju obstoječih partnerskih trgov, kot je na primer italijanski, poskušali pa bodo tudi povečati
število tržišč s celovitim blejskim in slovenskim pristopom. Še vedno ostajajo zelo zanimivi
tudi bolj oddaljeni trgi, kot sta na primer Kitajska in Indija, kjer bo promocija potekala pred-
vsem na državni ravni. Zelo pomembna pa je tudi usmeritev v trajnostni razvoj oziroma v ‘’ze-
leni turizem’’. Sicer pa so pri številu nočitev italijanski gostje prevzeli primat nemškim, naj-
večji padec pa so zabeležili pri gostih iz Velike Britanije - to pripisujejo predvsem hudi gospo-
darski krizi na Otoku in neugodnemu razmerju med evrom in funtom. Med pomembnejša tr-
žišča sodijo tudi Nizozemska in države Beneluxa, pa seveda tudi države bivše Jugoslavije.

Ob mednarodnem dnevu žensk iskreno čestitamo vsem občankam občine Bled.
Župan občine Bled Janez Fajfar in Občinski svet
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Iz seje občinskega sveta

Spremembe in poslovanje Infrastrukture Bled
Ena pomembnejših sprememb pri delovanju tako blejske komunalne

službe, ki pravzaprav velja za vso Slovenijo, je, da je zakonodaja na-
ravnana tako, da ‘’povzročitelj plača’’. To se je že odrazilo na računih
podjetja Infrastruktura, ki so jih prejela blejska in gorjanska gospodinj-
stva. Tudi sicer letos Infrastrukturo čaka kar nekaj sprememb, saj na
programu Komunalna infrastruktura v letu 2010 ni več dejavnosti od-
vajanja in čiščenja odpadnih voda. Po sklepu občinskega sveta je bila
s prvim januarjem izločena in prenesena v najem koncesionarju, druž-
bi WTE. Ta bo tako znova odgovoren za celoten kanalizacijski sistem
s čistilno napravo. Blejska Infrastruktura pa, na primer, nima težav z
zbiranjem ločenih odpadkov, saj sta občini Bled in Gorje že nekaj let
med najboljšimi po zbranih kilogramih ločenih odpadkov na občana v
celi Sloveniji. 

Poslovanje programa Turistična infrastruktura bodo poleg lastnih pri-
hodkov omogočala odobrena proračunska sredstva - dvesto tisoč evrov,
ki jih bodo namenili za pokrivanje dela obratovalnih stroškov. Rezul-
tat poslovanja objektov bo, kot vedno, odvisen tudi od vremenskih po-
gojev tako v zimski kot v poletni sezoni. Še posebej sta od vremena od-
visna Grajsko kopališče in smučišče oziroma poletno sankališče Stra-
ža. Pri tem je treba povedati, da je že nekaj let letno sankanje precej
bolj zanimivo kot pa smučanje. 

Nov svetnik in nova komisija
Občinski svet je na februarski seji potrdil novega člana občinskega

sveta. 4. novembra je namreč dotedanjemu občinskemu svetniku Bla-
žu Ažmanu iz Ribnega, ki je bil v občinski svet izvoljen na listi SDS,
prenehal mandat, saj je županu podal pisno odstopno izjavo. Nadome-
stil ga je Janez Brence z Bleda. Novega svetnika bomo predstavili v
prihodnji številki.

Občinski svet pa je potrdil tudi sestavo Komisije za volitve, imenova-
nja in mandatna vprašanja. Predsednik je Anton Omerzel, SNS, pod-
predsednica Jana Špec, SD, člani pa Anton Mežan, Lista Tonija Me-
žana, Srečko Vernig, LDS in Janez Brence, SDS. 

Priprave na praznovanje 
Blejski grad bo prihodnje leto slavil tisočletnico prve omembe, to pa

pomeni, da se na dogodek skrbno pripravljajo tudi na Zavodu za kul-
turo Bled, ki z gradom upravlja. Sicer pa je bilo lansko leto, kot pravi
direktor Zavoda Matjaž Završnik, tudi zanje precej dinamično, kriza se
je odrazila tudi v obisku gradu in Festivalne dvorane. Najhuje je bilo
konec pomladi oziroma na začetku poletja, konec poletja in jeseni pa
so se trendi na srečo obrnili, saj so v sodelovanju s turističnim gospo-
darstvom trende spet obrnili navzgor. Letos bodo na Zavodu veliko po-
zornosti namenili novim ponudbam, tudi takim, ki so sofinancirane z
evropskim denarjem. To je projekt Grajska poroka, ki bo kasneje po-
stal stalno tržno blago. Letos se obeta tudi celovita ureditev poti na
Blejski grad in ureditev okolice Festivalne dvorane, posebno pozornost
pa bodo namenili vsebinskim pripravam na leto 2011 - takrat bo Bled
namreč slavil tisočletnico prve omembe gradu.

Romana Purkart

Svetniška pobuda

Parkiranje na Bledu
Občina postavlja nove avtomate za pobiranje parkirnine. To bodo ob-

čutili predvsem razni lokali in storitvene dejavnosti na teh območjih.
Dvomiva, da bodo vse stranke pripravljene odšteti pol evra za morda
le petminutno parkiranje. Posledica bo po najinem mnenju upad pro-
meta mnogim, ki že danes težko s prihodki pokrivajo odhodke. In vse
to zato, da bo kakšen tisočak na leto več v občinski blagajni. Morda bo
prve pol ure parkiranje brezplačno, če bodo lastniki lokalov zakupili
del parkirišč. A vseeno to ni najprijaznejša rešitev v času krize, zato
predlagava sledeče: Uredi naj se prijazen parkirni sistem. Prvi korak

naj bo vsaj polurno brezplačno parkiranje na vseh parkiriščih. Zaraču-
nati evro nekomu, ki gre na bankomat, oziroma pol evra stranki trgo-
vine, je oderuško. Odgovor, da je tako v drugih občinah, da naj pač
vozniki kupijo letno nalepko itd., naju v teh časih ne zadovolji. Kdor
ima dobrih štiristo evrov plače in živi s šoloobveznim otrokom v naj-
emniškem stanovanju, si zasluži ob vseh podražitvah občinsko prizna-
nje, ker sploh preživi ... Ne zgledujmo se vedno po drugih. Bodimo
boljši in naj se enkrat drugi zgledujejo po nas!

Toni Mežan in Rado Mužan, 
Občinska svetnika Liste Tonija Mežana

Zdravstveni dom Bled

Stiska z zdravniki - eden odhaja, dva prihajata
Znano je, da se velika večina občin zgornje Gorenjske ubada z ne-

nehnim ali občasnim pomanjkanjem zdravnikov. Tudi občina Bled, ka-
tere zdravstveni dom je namenjen občankam in občanom občin Bled in
Gorje. V Sloveniji je tudi sicer velika stiska zaradi premajhnega števi-
la zdravnikov, in kot pravi direktor blejskega zdravstvenega doma, ma-
gister Leopold Zonik, so v Mariboru šele pred kratkim ustanovili še
eno medicinsko fakulteto, ki bo dala nove zdravnike. ‘’V našem zdrav-
stvenem domu je odšel v pokoj dr. Tancar, zamenjal ga je mladi zdrav-
nik, ki pa zdaj zares odhaja’’. Zdravnik je na Bled namreč prišel s Ptu-
ja, specializacijo je končal v Ljubljani, nato pa je službo našel na Ble-
du. ‘’Kljub temu da smo ga vsi v kolektivu prosili, naj ostane, saj je
dober zdravnik, se je odločil drugače,’’ pravi mag. Zonik. V Ljubljani
ga je namreč čakala nova služba. Zakaj se torej zdravniki raje odloča-
jo za Ljubljano, kot pa na primer za Bled, Bohinj, Kranjsko Goro? ‘’Po
mojem mnenju zato, ker imajo v Ljubljani svojo ordinacijo in to je to.
Pri nas morajo dežurati, morajo iti na mesto prometne nesreče, infark-
ta, nenadnega začetka poroda in podobno, poleg tega so tu še sobote
in nedelje in še kaj,’’ meni direktor Zdravstvenega doma Bled. Kljub
vsemu bodo zagato rešili. ‘’Srečo imamo, da je naš zdravstveni dom
učni center medicinske fakultete. Tik pred koncem specializacije so
tako trije zdravniki - dva bosta ostala na Bledu, eden pa bo odšel v Bo-
hinj.’’ S tem bo po direktorjevem mnenju za nekaj časa rešen problem
- tako na Bledu kot tudi v Bohinju. 

Romana Purkart

Letošnji nagrajenci ob prazniku
Na februarski seji je občinski svet potrdil tudi prejemnike in prejem-

nice priznanj občine, ki jih bodo nagrajenci oziroma nagrajenke preje-
li na slovesnosti ob občinskem prazniku. Zlato plaketo bo prejelo Druš-
tvo upokojencev Bled, srebrni plaketi bosta prejela Franc Arh in Vrtec
Bled, bronaste pa Ivanka Berčan, Jožica Vrečko in Franc Učakar. 
Nagrajence bomo podrobneje predstavili v naslednji številki. R. P.

Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela
Dela gredo h koncu - decembra so izvajali še gradbena dela in asfal-

tiranje na območju povezovalnega tlačnega voda Zgornja vas-Pod-
klanec. Na območju Podklanca so dokončali gradnjo kanalizacije s hiš-
nimi priključki vred, obnovili so ves vodovod, prav tako pa so izvedli
tudi tlačne preizkuse vse zgrajene kanalizacije in vodovoda, v novih
cevovodih so vodo klorirali. Januarja in februarja so zaradi snega dela
na gradbišču stala. Z upoštevanjem vseh stroškov investicije, se pravi s
stroški strokovnega nadzora, projektne in investicijske dokumentacije,
nadzora za varstvo in zdravje pri delu in drugih stroškov, so do konca
lanskega leta porabili skoraj milijon in pol evrov. Delež občine znaša
nekaj manj kot milijon evrov. Do zaključka vseh del je potrebno izve-
sti še obnovo asfaltne površine na cestišču na območju bodočega va-
škega jedra, urediti električno in strojno opremo črpališč, črpališčem
je treba dodati električne priključke, na koncu pa občino čaka še nove-
lacija projektne dokumentacije zaradi delno spremenjene trase kanali-
zacije, sledita pa pridobitev uporabnega dovoljenja in poskusni zagon
sistema. Decembra je občina iz lastnega proračuna financirala še ure-
ditev cestišča in izgradnjo pločnika na občinski cesti od cerkve do mo-
stička pred Kulturnim domom v dolžini sto metrov. R. P.

Občina, aktualno
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V sklopu projekta Kako se pri vas reče? je
Razvojna agencija zgornje Gorenjske v sode-
lovanju z Občino Bled ob koncu leta 2009
raziskovala in beležila stara hišna imena.
Glavni cilj je bil oblikovati čimbolj popoln
seznam hišnih imen v krajevnih skupnostih
Bohinjska Bela in Ribno. Pri tem smo si po-
magali z zapisi v franciscejskih katastrih iz
leta 1827 in v župnijskih knjigah iz druge po-
lovice 20. stoletja. Najboljši vir hišnih imen
pa so bili domačini iz omenjenih vasi, pri nji-
hovem iskanju pa so nam pomagali tudi učen-
ci OŠ Josipa Plemlja Bled z mentorico in do-
mači zbiratelj Vladimir Silič. Po končanem
delu smo zabeležili dvesto osemdeset hišnih
imen, od tega sto devetnajst v Krajevni skup-
nosti Bohinjska Bela in sto enainšestdeset v
Krajevni skupnosti Ribno. Nekatera od imen
žal niso več v vsakodnevni uporabi in se jih
spomnijo le še najstarejši domačini, saj na do-
mačiji nimajo več kmetije ali je bila hiša pro-

dana novim lastnikom. Vse to ne sme biti raz-
log, da se hišno ime izgubi in izgine v poza-
bo. Hišna imena so del podeželske tradicije in
bogate dediščine naših vasi in nimajo nega-
tivnega ter zmerljivega pomena, kakor si vča-
sih to ljudje napačno razlagajo. Ker se v hiš-
nih imenih ohranja tudi domači govor, smo
jih zapisali v njihovi narečni obliki. Nabor
hišnih imen bo zbran v prihajajoči knjižici,
umestili pa smo jih tudi v spletni leksikon
Slovenskega rodoslovnega društva. Vsi last-
niki hiš, ki nosijo hišno ime, so v začetku fe-
bruarja prejeli pozive k podaji soglasja za
obeležitev hišnih imen s tablami, ki bodo na-
meščene na domačije. Vse, ki soglasja še niso
vrnili in želijo prejeti brezplačno tablo s svo-
jim hišnim imenom, pozivamo, da to storijo
čim prej in s tem prispevajo kanček k ohranja-
nju kulturne dediščine naših vasi.       

Klemen Klinar, RAGOR, 
foto: Vladimir Silic

Ohranimo 
stara hišna imena

Posvet ”Človek in 
biosfera” v TNP

Človek in biosfera je Unescov medvlad-
ni raziskovalni program, ki razglasi bio-
sferne rezervate kot vzorčne primere za
uresničevanje trajnostnega razvoja na lo-
kalni, nacionalni in globalni ravni. Na-
men programa je spodbujanje in prikazo-
vanje uravnoteženega odnosa med nara-
vo, kulturnim izročilom in človekom. V
Sloveniji sta dve lokaciji območij MAB:
biosferno območje Julijske Alpe, katere-
ga predlagatelj in upravljavec je Triglav-
ski narodni park, ter biosferno območje
Kras, ki ga je opredelil in zdaj razvija
Park Škocjanske jame. Na strokovnem
posvetu UNESCO - Človek in biosfera,
ki je bil februarja na sedežu uprave Tri-
glavskega narodnega parka na Bledu, so
predstavniki Ministrstva za okolje in
prostor, Zavoda za varstvo narave, Slo-
venske nacionalne komisije za UNESCO,
zavarovanih območij v Sloveniji, geopar-
kov in Geološkega zavoda Slovenije,
spregovorili o vlogi in pomenu območij
biosfernih rezervatov ter se dogovorili o
pripravi slovenskega programa MAB, ki
bo upošteval t. i. Madridski akcijski na-
črt, sprejet na III. svetovnem kongresu
biosfernih območij v Madridu leta 2008.
Cilji madridskega načrta kot osrednjega
vodila za delo in razvoj biosfernih obmo-
čij so spodbujanje raziskav in izobraže-
vanj, zbiranje in posredovanje znanja in
vzgajanje nove generacije strokovnjakov
in praktikov. Prvi biosferni rezervat je bil
ustanovljen leta 1976, danes je na svetu
vanj vpisanih več kot petsto biosfernih re-
zervatov v stosedmih državah. Kandida-
turo za območje MAB v Sloveniji pri-
pravljata še Notranjski park in Kozjanski
regijski park. Biosferna območja so raz-
deljena na osrednje, robno in prehodno
ali vplivno območje. Osrednje in robno
območje v Julijskih Alpah sta že določe-
ni z Zakonom o Triglavskem narodnem
parku, prehodno območje pa obsega širši
del Julijskih Alp in meri več kot sto de-
vetdeset tisoč hektarjev. 

Služba za odnose z javnostmi TNP

Akcija Očistimo
Slovenijo tudi na Bledu
Iz Društva za varstvo okolja Bled so

sporočili, da se bodo vseslovenske akcije
Očistimo Slovenijo v enem dnevu
udeležili tudi blejski prostovoljci. Akcijo
bo v petek, 5. marca, ob 18. uri v blejski
knjižnici predstavil vodja akcije na blej-
skem območju Jože Valant. Akcija bo po
vsej Sloveniji potekala 17. aprila. Os-
novni cilj akcije je v enem dnevu zbrati
čim več odpadkov, ki ležijo v naravi.        

R. P.

Aktualno

Triglavskemu narodnemu parku 
se obeta pestro leto

Najbolj pestro bo seveda zaradi novega krovnega zakona, ki je v fazi sprejemanja. Javne
predstavitve zakona že potekajo, za občini Bled in Gorje pa bo javna predstavitev v torek, 9.
marca, ob 17. uri v prostorih TNP-ja na Bledu. 

Triglavski narodni park bo tudi letos organiziral številne dogodke in prireditve v Info
središčih na Bledu in v Trenti, na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni in v naravi. V info
središču Triglavska roža na Bledu se bodo nadaljevali sredini večeri s fotografskimi ali
poučnimi razstavami, filmskimi projekcijami, gledališkimi predstavami in zanimivimi pre-
davanji ter Triglavska tržnica vsako tretjo soboto v mesecu z družinskim programom Brih-
ta. V Info središču Dom Trenta bodo organizirani glasbeni koncerti, razstave in vodenja po
soški poti. V toplejših mesecih bodo pripravili delavnice v naravi za otroke - petkove popold-
neve v parku in vodene izlete - odkrivamo Triglavski narodni park.                             R. P.
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Iz dela turističnih društev

Turni smuk na Galetovcu

Turistično društvo Bohinjska Bela je prvo
nedeljo v februarju pripravilo 14. turni
smuk in pohod na Galetovec. Galetovec je
1265 metrov visok vrh nad Bohinjsko Belo,
s katerega je zelo lep razgled na precejšnji
del Gorenjske (o čemer priča tudi fotografi-
ja). Na dan pohoda je bilo na srečo vreme
lepo, snega pa tudi toliko, da se je dalo
smučati v dolino. Pohodniki so morali iz
doline do vrha premagati okoli osemsto
metrov višinske razlike, tako težak pohod
pa vzame kar nekaj energije.

Aleš Stojan, TD Bohinjska Bela

Ribnani na Selu
Člani Turističnega društva Ribno so se od-

ločili in na enega izmed nedeljskih po-
dhodov odšli do domačij, ki se na Selu uk-
varjajo s turistično dejavnostjo oziroma
kmečkim turizmom. Peš so se odpravili
mimo Ribenske gore do penziona Lukanc,
od tam do kmečkega turizma Pr’ Povšin, od
tam pa preko Dobre gore do Matjona in
Muleja. Lastniki so članom društva podrob-
no predstavili svojo dejavnost. 

Dušan Žnidaršič, 
TD Ribno

Na tekmovanju v kulinarični artistiki, ki je v sredo, 17. februarja,
potekalo v okviru 85. tradicionalne slanikove pojedine v Grand hotelu
Union v Ljubljani, so zaposleni Sava Hotelov Bled osvojili tri srebrne
medalje. Kuharja Klemen Berce iz Grand Hotela Toplice in Gregor
Rozman iz restavracije Rikli, ter slaščičarka Alma Rekić, vodja
slaščičarske delavnice hotela Park, so tekmovali vsak v svoji kategori-
ji. Klemen Berce je v kategoriji B, ki je vključevala pripravo
restavracijske plošče, vegetarijanske plošče in slovesnega menija, pre-
jel tudi posebno priznanje za najvišje število točk. Gregor Rozman je
v kategoriji A pripravljal hladno slavnostno ploščo ter hladne in tople
predjedi. Alma Rekić pa je v kategoriji C ocenjevalce prepričala z dve-
ma tortama in krožnikom štirih sladic. V Unionski dvorani so prvo
slanikovo pojedino pripravili že leta 1908, vse odtlej pa so vsako leto
zapovrstjo, z izjemo obdobja v času obeh vojn, kuharski mojstri
pripravljali razstavo kulinaričnih izdelkov iz različnih morskih in slad-
kovodnih rib, mehkužcev in sadežev. Na tokratni prireditvi so sodelo-
vali kuharski mojstri iz vse Slovenije, ki so številnim obiskovalcem
predstavili več kot 150 različnih kulinaričnih kreacij.

Sava hoteli Bled

To je na februarski novinarski konferenci
Savine dejavnosti Turizem povedala direkto-
rica trženja, mag. Valentina Božič, ko je
predstavila načrte oziroma cilje za letos. Le-
tos naj bi tako ustvarili nekaj manj kot milijon
dvesto tisoč nočitev, rast prodaje v kampih naj
bi se povečala za štiri in pol odstotka. Sicer je
družba s štirinajstimi hoteli, šestimi apartmaj-
skimi kompleksi in petimi kampi največji tu-
ristični ponudnik v Sloveniji, ki na leto ustva-
ri štirinajst odstotkov vseh nočitev v Sloveni-
ji. V skladu s prenovljenimi strateškimi usme-
ritvami so lani ustanovili družbo Sava TMC s
sedežem v Kranju. Njena glavna naloga je
podpora družbam dejavnosti Turizem pri
vzpostavitvi učinkovitega sistema upravlja-
nja, ki bo temeljil na poenotenju vseh ključnih

poslovnih procesov. ”Gre za novo organizira-
nost dejavnosti Turizem, ki se zgleduje po ne-
katerih drugih primerljivih hotelskih verigah
v Evropi in je osnova za sodobno upravljanje
turistične dejavnosti,” je reorganizacijo pojas-
nil mag. Andrej Šprajc, direktor družbe
Sava TMC, d. o. o., sicer pa tudi direktor de-
javnosti Turizem. Družba Sava TMC je tako
zadolžena za krovne trženjske in prodajne ak-
tivnosti, nabavo, vodenje investicij, uveljav-
ljanje enotnih standardov poslovanja ter raz-
voj sistemov kakovosti storitev v dejavnosti
Turizem. Pri tem usklajuje aktivnosti posa-
meznih družb na omenjenih področjih, jim
nudi strokovno podporo in določa enotno po-
litiko delovanja.           

Alenka Bešter, Sava in RP

Sava načrtuje 
desetodstotni dvig prodaje

Blejski kuharji in slaščičarji znova uspešni na slanikovi pojedini
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Kulturni praznik v Ribnem

Na krajevni proslavi smo v Ribnem počastili slovenski kulturni praz-
nik. V pestrem programu so se nam predstavili mladi glasbeniki in
otroški pevski zbor z zborovodkinjo Ireno Kosmač. Z mentorico Alen-
ko Čeh so nam učenci predstavili zanimive recitacije o mačku Muriju.
Prvošolčki so se z učiteljico Blanko Valant poigrali z žabicami in mu-
hami. S plesom in zbadljivkami nas je razveselila otroška folklorna
skupina pod vodstvom Nuše Poljanec in Veronike Mužan. Odrasla fol-
klorna skupina, ki jo vodi Francka Ličar, pa se je predstavila s ‘’štaje-
riši’’. Prireditev je slavnostno zaključila mešana pevska skupina dr.
Franceta Prešerna iz Žirovnice, ki jo prav tako vodi zborovodkinja Ire-
na Kosmač.   Blanka Valant, OŠ Ribno

Kultura v vrtcu
Februarja smo se v vrtcu spoznavali s kulturo. Povod za to je bil kul-

turni praznik. Z otroki smo si na sprehodu ogledali Prešernov
spomenik, s starši smo izdelali knjige, obiskali smo knjižnico in knji-
garno. V goste smo povabili varovance Glasbene šole iz Radovljice,
ki so nam predstavili svoje inštrumente in nam zaigrali pesmice, ob
katerih smo zelo uživali. Člani dramskega krožka OŠ Ribno so nam
prišli zaigrat igrico Modri cvet, v Zasipu pa smo si ogledali še igrico
Medved išče pestunjo. Otroci iz najstarejših skupin pa so si ogledali
tudi Prešernovo rojstno hišo v Vrbi. Imeli smo se zelo lepo in spoz-
nali smo veliko novega.                                                  Vrtec Bled

Salsa in latino plesi!
V četrtek, 4. marca, bo na blejski osnovni šoli brezplačna pred-

stavitev kubanske salse in skupinske vadbe zumba ob latino glasbi z
učiteljem s Kube. Kubanska salsa je ples, ki izvira s Kube. Pleše se v
parih. Zumba je vadba ob vzdušju vročih latino ritmov. Koreografije
so zasnovane po principih intervalnega treninga, ki povečuje porabo
kalorij, izgorevanje maščob ter tonizacijo mišic. Poseben poudarek je
na mišičnih skupinah nog, zadnjice, rok, trebuha ter seveda naj-
pomembnejše mišice - srca!

Prešeren v Vili Prešern
Na kulturni praznik, 8. februarja, so v Vili Prešeren v čast dr.

Francetu Prešernu pripravili recitale njegovih pesnitev. Gostje so z
veseljem prisluhnili recitalom v izvedbi Rada Mužana in Irene
Leskovšek iz igralske skupine Gašperja Lambergarja z Blejskega
gradu. Rado je v vlogi Franceta gostom tudi delil fige, Irena pa je v
vlogi Julije najmlajše obdarovala s piškoti iz domače slaščičarne Vile
Prešeren.                                                               Matevž Strajnar 

Prav v vseh krajevnih skupnosti v občini so
ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili
vsaj en dogodek oziroma prireditev, prav na
praznični dan, 8. februarja, pa so se ob Prešer-
novem spomeniku na Bledu, najstarejšem spo-
meniku pesniku v Sloveniji, ustavili pohodniki
veteranskega združenja Zgornje Gorenjske, ki
so svojo pot v Vrbo začeli v Radovljici, na Ble-
du pa so skupaj z osnovnošolkami domače
šole pod mentorskim vodstvom Mete Pazlar
pripravili kulturni program, v katerem je na-
stopil tudi Veteranski pevski zbor pod vod-
stvom Franca Podjeda. Slavnostni govornik je
bil župan Janez Fajfar, ki je med drugim pove-
dal, da ni naključje, da so prvi spomenik pes-
niku postavili prav na Bledu, saj je Prešeren v
verzu iz Krsta ”... dežela kranjska nima lepš-
ga kraja, ko je z okolšno ta, podoba raja...”
Bled umestil med najlepše kraje domovine. 

R. P.

Kulturni praznik na Bledu
Kultura
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Ob ustanovitvi Kulturnega društva Loški impresarij KUD-LI smo začeli
z delom tudi v Šoli gledaliških umetnosti Bled. Najprej smo junija lani or-
ganizirali počitniško gledališko šolo. Ob njenem začetku smo uprizorili
predstavo Čarovnik iz Oza. Udeleženci so bili osnovnošolci, ki so se učili
igre, petja in plesa, kar je naš glavni cilj. Muzikal je nudil več izraznih
načinov na odru, zato smo vključili tudi glasbene delavnice, scensko ob-
delavo z osvetlitvijo in kostume. Po našem poletnem projektu z uspešno
predstavo smo Šolo gledaliških umetnosti razširili. Učenje je tako prilago-
jeno različnim stopnjam; predšolskim otrokom, dvema osnovnošolskima
stopnjama in dijakom. Z delom želimo nadaljevati po različnih šolah.
Trenutno ustvarjamo s predšolskimi otroki ”Cicimuzikal”. To je niz
Bitenčevih glasbenih pravljic. Ob pripovedovanju zgodbe z gibanjem upo-
dabljajo like in s pomočjo pesmi ritmično plešejo in se udeležujejo dialo-
ga z vaditeljem. Ob vsem tem uporabljajo inštrumente - tolkala. Vaje
potekajo vsak torek v vrtcu Posavec. Premierno smo na pustno nedeljo v
Festivalni dvorani Bled predstavili igrico ”Mala čarovnica, ki ni mogla biti
zlobna” (na sliki). Otroci so že nastopali s muzikalom Čarovnik iz Oza, že
po zimskih počitnicah pa začenjamo z delom za novo predstavo. Vaje ima-
jo vsak ponedeljek in petek v blejski osnovni šoli. V delu je tudi mladins-
ki projekt za višjo stopnjo osnovne šole, čigar vodilo sta ples in ritem. Ples
in vsebina sporočila, ki ga mladi želijo povedati, se razvijata ob ritmu
zvokov, ki jih izvajajo na domače izdelanih bobnih iz sodov. Paralelno
poteka scensko oblikovanje - simbolika barv in prav tako tudi kostumi.
Vaje so ob sredah in petkih na blejski osnovni šoli. Po novem letu je za-
čela z delom nova skupina za otroke višje stopnje osnovne šole. Poimeno-
vali smo jo kar Skupina za animacijo športnih prireditev. Pripravljamo

navijaški program za odmore športnih tekem, kot so odbojka, nogomet,
rokomet, košarka, ... Vaje so ob sredah in petkih na blejski osnovni šoli.
Pripravljamo tudi vpis za vaje klasičnega baleta za skupinsko in individu-
alno vadbo. Vaje iz klasičnega baleta so pomembne predvsem za vse tiste,
ki se ukvarjajo z umetnostnim drsanjem, kot tudi za tiste, ki bi se želeli
naučiti klasičnih vaj. V okviru grajskih dni v juliju na Blejskem gradu
pripravljamo ljudske plese za otroke in odrasle, za skupine do deset članov.
Za dvorne plese je program pripravljen za tri pare. Prav tako so v pripravi
tudi poulične lutke. Program se bo oblikoval tudi za prihodnje leto, v
okviru tisoče obletnice Blejskega gradu. Ines Ambrožič

Šola gledaliških umetnosti na Bledu

Velik uspeh učencev Glasbenega 
centra Do Re Mi

Glasbena šola Jesenice je letos organizirala 13. regijsko tekmovanje
mladih glasbenikov Gorenjske. Učenci blejskega glasbenega centra
DoReMi so se izvrstno izkazali. V kategoriji ‘’saksofon 1.a’’ je Ana
Pretnar osvojila zlato priznanje in prvo mesto, v kategoriji ‘’1.b’’ An-
draž Knap zlato priznanje in prvo mesto. Njun učitelj je Andrej Knap.
V kategoriji ‘’flavta 1.a’’ so v hudi konkurenci Mojca Sebanc, Tina
Ferjan in Saša Smolej osvojile zlato priznanje. Vse so učenke Barbare
Knap. Korepetitor je bil Primož Kerštanj. Vsi nagrajenci so s priznan-
jem dobili vstopnico na državno tekmovanje mladih glasbenikov
Slovenije. Tekmovanja so potekala na izjemno visoki ravni, učence so
ocenjevali priznani slovenski glasbeni strokovnjaki. Mladim glas-
benikom boste lahko prisluhnili 11. marca ob 19. uri v Info središču
Triglavskega narodnega parka. Zelo uspešen pa je tudi Otroški pevski
zbor, ki ga vodi Primož Kerštanj, saj je sprejet na državno revijo
pevskih zborov, ki bo v Zagorju.                                                R. P.

Markolfa v Ribnem

Člani dramske skupine Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno so se
v soboto, 30. januarja, na domačem odru predstavili z novo premiero.
Tokrat so se ponovno odločili za italijanskega avtorja, nobelovca Daria
Foja in skupaj z režiserjem Sergejem Verčem izbrali farso z naslovom
”Markolfa”, ki govori o zanikrni in neumni dekli, ki pa postane zanimi-
va, ko nenadoma obogati. Priznani tržaški režiser in gledališki ustvarjalec
Sergej Verč je dejal, da mu je vedno v veliko veselje delati tudi v lju-
biteljskih gledališčih. ”V Ribnem sem našel ne samo nekaj izvrstnih
igralcev, pač pa tudi dobre prijatelje,” je dejal. Režiser je pohvalil tudi iz-
jemno prizadevnost in delavnost celotne ekipe. Predstava je polna
komičnih in nesrečnih situacij, ki se prepletajo skozi celo zgodbo, kar pa
zahteva od vseh igralcev in tudi drugih sodelujočih veliko pozornosti,
zbranosti in energije. Poleg premiere so imeli že dve ponovitvi doma in
nekaj gostovanj v bližnji okolici, seveda pa nameravajo gostovati tudi še
po drugih krajih Slovenije.                                               M. P. in R. P.

Pevski oddelek v DoReMi
V zasebnem zavodu za glasbeno vzgojo in izobraževanje DoReMi na

Bledu odpirajo pevski oddelek pod vodstvom priznanega profesorja
Dejana Harakoviča. Izobraževanje bo namenjeno vsem, tako popolnim
začetnikom kot tudi tistim, ki določeno znanje že imajo. Zavod deluje
po metodološkem sistemu Edgarja Willemsa.                              R. P.

Ustvarjamo
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Moški pevski zbor Triglav Lesce se je s svo-
jega gostovanja po Japonskem vrnil poln pozi-
tivnih vtisov in izrednih doživetij. Sodelovanje
s številnimi zbori iz Dežele vzhajajočega son-
ca je člane zbora in zborovodkinjo Elizabeto
Demšar Zupan dodatno obogatilo in nam dalo
motivacije za prihodnje delo. Obiskovalcem
smo v blejski knjižnici, kjer smo pripravili
predstavitev gostovanja, skušali približati,
kako brezmejna je lahko kultura, ko se srečajo
pesmi iz različnih jezikovnih tokov in na

kakšen način te obogatijo srca poslušalcev.
Predstavili smo tudi srčno gostoljubje
japonskega naroda. Vse to smo ob fotografijah
in razstavi tipičnih izdelkov pričarali na večeru
v knjižnici, ki smo ga zaključili s pokušino
pravega japonskega čaja in pesmijo. Tovrstnih
gostovanj si želimo tudi v prihodnje. Več
utrinkov s predavanja si lahko ogledate v ga-
leriji na: www.rad.sik.si. Osebju v knjižnici
posebej hvala za prijazen sprejem.

Andrej Jalen, član MPD ”Triglav” Lesce

”Sayonara, Japonska!”

Japonska v blejski knjižnici

Prebivalce spodnjega dela vasi Ribno že leto dni pestita smrad in
hrup, ki ga povzroča novozgrajeni kanalizacijskem sistem. Najbolj to
občutita družini Angele in Andreja Zupana na Ulici 1. grupe odredov.
Ob njunih hišah je črpališče, na zemljišču Angele Zupan pa tudi jašek,
ki pa je vir težav. Ob slabem vremenu in visokih temperaturah iz nje-
ga veje smrad, najbolj moteče pa je, da črpalka večkrat preneha delo-
vati in jašek izbruhne fekalije, ki nato tečejo po dvorišču in kanalu.
Kanal je na lastne stroške dala izdelati Angela Zupan po ujmi leta
2007 za primer ponovnega obilnega deževja, da ne bi bilo dodatne
škode, vendar danes služi drugemu namenu - odtekanju fekalij, ki jih
izbljuva jašek. Sprva ni bilo težav, ko pa so se v letu 2008 začeli mno-
žični priklopi na kanalizacijsko omrežje in se je s tem povečala obre-
menitev sistema, pa so se začele tegobe. Zaradi smradu so se stanoval-
ci obrnili na Občino in na inšpekcijske službe, vendar smrdi še zme-
raj. V Ribnem pravijo, da ni kriva meteorna voda, saj ob izbruhu 31.
januarja ni bilo nobenih padavin, temperatura je bila precej pod ničlo
in kljub temu je ob zaustavitvi črpalke vse skupaj privrelo na dan iz ja-
ška. ”To ni bila voda, saj so bili tudi gospodinjski odpadki, toaletni pa-
pir, plenice in podobno.” Ob vsakem izbruhu imajo tudi izpad elektri-
ke, in serviser iz podjetja WTE Bled pride, da ponovno vzpostavi kon-
takt. Sicer je odzivnost dobra, a to ni dolgoročna rešitev. Vprašanje,
kaj je torej narobe s kanalizacijo v Ribnem, smo naslovili na Občino
Bled. Na občini pojasnjujejo, da je kanalizacijski sistem na območju
Ribnega, Koritnega in Bodešč vključno s črpališči izgrajen in v stanju,
ki omogoča tehnično priključitev stanovanjskih objektov na kanaliza-

cijski sistem. Glede na to, da se je med samo gradnjo pojavilo več pro-
blemov - nekateri lastniki na primer niso dovolili prekopa parcel v
skladu z gradbenim dovoljenjem - je bilo potrebno izdelati spremem-
bo tehnične in projektne dokumentacije ter kanalizacijo zgraditi po
zemljiščih, katerih lastniki so gradnjo dovolili. Občina Bled trenutno
pospešeno izvaja vse aktivnosti za pridobitev potrebnih upravnih do-
voljenj. Lastnike stanovanjskih objektov na območju Ribnega, Korit-
nega in Bodešč so že pozvali k priključitvi na kanalizacijski sistem, saj
kanal, vključno s Centralno čistilno napravo, že deluje. Žal so se med-
tem na sistemu pokazale določene pomanjkljivosti, ki jih skupaj s kon-
cesionarjem WTE in izvajalcem gradbenih del poizkušajo sprotno v
čim večji meri odpravljati. Najbolj problematično je delovanje črpališ-
ča na Savski cesti v Ribnem, saj ob večjih nalivih prihaja do iztekanj
odpadnih voda iz jaška nad črpališčem. Na občini predvidevajo, da del
stanovanjskih objektov v naselju Ribno nima urejenega ločenega od-
vajanja odpadnih in padavinskih voda, zaradi česar skupna količina
presega kapaciteto črpalk. Na občini pravijo, da bodo zdaj skupaj s
koncesionarjem dodatno pregledali stanje kanalizacije, predvsem pa
preverili, da bodo meteorne vode obvezno vodene ločeno od odpadnih
voda. Dodatna težava pri obratovanju tlačnega voda v spodnjem delu
vasi Ribno je hrup ob zaganjanju črpalk in povratni udar ob preneha-
nju obratovanja - koncesionar je stanje delno že saniral s spremenjeno
regulacijo vklopa in izklopa črpalk, očitno bodo pa potrebni še dodat-
ni ukrepi, pravijo na občini Bled.  

Veronika Bakač, Romana Purkart

KS Ribno

Težave s smradom

Čebelice na blanski šoli
Čeprav je zunaj mraz in zima, smo se na pod-

ružnični osnovni šoli Bohinjska Bela ta mesec
veliko pogovarjali o čebelah. S kratko raziska-
vo med drugimi otroki so petošolci ugotovili,
da o njih vemo zelo malo. Zato smo v goste
povabili čebelarja, gospoda Brodnika in ga
prosili, naj nam predstavi življenje teh malih
delavk. Izvedeli smo veliko novega, med dru-
gim tudi to, da se čebele v tem času grejejo v
svojih domovih - podobno kot mi, le da ne po-
trebujejo radiatorjev. Čebelarjevem natančnem
pripovedovanju je sledilo še likovno in literar-
no ustvarjanje. Petošolci so razdelili med učen-
ce tudi anketo o uporabi medu v vsakdanjem
življenju. Ugotovili so, da ga pogosto uporab-
ljamo, vendar le kot namaz na kruhu, še pogo-
steje pa ga dajemo v čaj. Drugih čebeljih ”pro-
izvodov” pa večina izmed nas še ne uporablja. 

Metka Svetina, podružnična 
osnovna šola Bohinjska Bela
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Gospa Nežka Soklič na Selski 10 je 14. janu-
arja praznovala 90. rojstni dan. Ob njenem
življenjskem jubileju so ji prišli voščiti mnogi,
med njimi pa tudi župan Janez Fajfar in pros-
tovoljki Rdečega križa Bled. Jubilantka se je
rodila v Šmarju pri Jelšah, na Bled pa jo je pot
zanesla kot sedemnajstletno dekle. Pred vojno
se je poročila z domačinom Vinkom Sokličem,
delala pa je v pletilstvu Vrhunc. Po rojstvu
dveh sinov je ostala doma in skrbela za
družino, takrat so živeli v Gradu pri Pavčku.
Po smrti moževih staršev sta zakonca Soklič
obnovila moževo rojstno hišo na Selski 10. Po
moževi smrti leta 1954 se je ponovno za-
poslila, takrat v Vezeninah Bled, kjer je delala
vse do upokojitve. Je čila in zdrava, vse lahko
postori še sama, celo na sprehod gre vsak dan,
in to od ene do dve uri. V hiši živi še mlajši sin
z družino, starejši pa ima hišo le kak kilometer
stran. V veliko veselje so ji vnukinji, vnuka in
pravnukinja.                                     RK Bled

Nežka Soklič, 90-letnica

Krvodajalska akcija!
Območno združenje Rdečega križa Radovljica marca v blejskem

zdravstvenem domu organizira dve krvodajalski akciji in sicer 9. mar-
ca od 8. do 15. ure in 10. marca od 8. do 14. ure. Krvodajalke in kr-
vodajalci morajo s seboj prinesti veljaven osebni dokument. Na trans-
fuziološkem oddelku jeseniške bolnišnice je možno kri darovati vsak
torek od 7. do 12. ure. 

Bodi viden, bodi previden!
Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)

Dušan Žnidaršič je za blejsko Društvo upokojencev organiziral pre-
davanje o varni hoji pešcev in o varnem obnašanju v prometu. Na pre-
davanju je sodeloval tudi pomočnik komandirja PP Bled Andrej
Pavlin, ki je predstavil vožnjo v krožišču. Kot so ugotovili, so takšna
predavanja izjemno koristna, celo nujno potrebna. Vsi, ki so prišli na
predavanje, so prejeli tudi odsevne trakove za varno hojo v času slabe
vidljivosti. Pešci so namreč najbolj ranljiva skupina udeležencev v
prometu.                                                                        SPV Bled

Kulturni turizem na Bledu
Turizem strokovnjaki v zadnjem času delijo na različne oblike:

športni, pohodniški, gastronomski, zdraviliški ... in tudi kulturni.
Slovenska turistična organizacija je že pred štirimi leti zaznala
potrebo, da je za področje kulturnega turizma treba izdelati celovi-
to strategijo za vso Slovenijo, ki jo je lani izdelal mariborski
Raziskovalni inštitut. Tuji gostje so na vprašanje, katero mesto v
Sloveniji se jim zdi najbolj primerno za ”kulturne počitnice”, na
drugo mesto, takoj za Ljubljano, postavili Bled, na Bledu pa je
medtem začel delovati tudi Zavod za kulturo, ki torej samo še dopol-
njuje in izboljšuje tovrstno ponudbo na Bledu, čeprav bo, kar se tiče
Bleda in kulture, treba storiti še marsikaj. Bled ponuja različne fes-
tivale-od resne glasbe do etna, galerije, muzej na gradu in podobno.
Letos je Ljubljana evropska prestolnica knjige in se bo kot taka
predstavila tudi na različnih turističnih sejmih in borzah, Bled pa bo
letos gostil že 42. srečanje mednarodnega pisateljskega združenja
PEN. Srečanje bo na Bledu konec marca.                                        

R. P.
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KOLEDAR PRIREDITEV
Vsako soboto od 9.00 Grajsko kopališče Sobotni tek - strokovno vodeni

dalje treningi teka

Sobota, 27. 2. od 20.00 Restavracija Panorama Smučarski ples s skupino 
dalje Sunset

Sreda, 3. 3. 18.00 Festivalna dvorana Musiké in Prešernovo 
gledališče Kranj predstavljata 
družinski muzikal »Moje pesmi 
moje sanje«, zadnja ponovitev

Petek, 5. 3. 18.00 Knjižnica  Predstavitev akcije »Očistimo
Blaža Kumerdeja Slovenijo«: Vseslovensko akcijo,
Bled ki bo potekala 17. aprila 2010, 

bo predstavil vodja na območju 
Občine Bled Jože Valant.

Sobota, 6. 3. od 20.00 Restavracija Panorama Ples ob dnevu žena 

Nedelja, 7. 3. 12.00 Športni center Pokljuka Eurosank 2010 - najatraktivnejši 
slalom v zgodovini slovenstva: 
Tekmovanje ročno izdelanih vozil 
na lastni pogon v slalomu

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

Ponedeljek, 8. 3. 17.00 Blejski mladinski center ”Kul pondelki”, kreativni preblisk z 
(nova lokacija v Športni dvorani) oblikovalko Jasno

Sreda, 10. 3. 19.00 Info središče Triglavski narodni park: Sredin večer -
Triglavska roža na Bledu Fotografija: odprtje razstave Primoža

Hienga in strokovno predavanje o 
Sečoveljskih solinah
(v sodelovanju s KPSS)

11. - 14. 3. 10.00 Športni center Pokljuka Finale IBU pokala v biatlonu

Četrtek, 11. 3. 16.00 Blejski mladinski center Turnir v namiznem nogometu z
(nova lokacija v Športni dvorani) državnim prvakom v namiznem 

nogometu Simonom Zormanom

Petek, 12. 3. 20.00 Festivalna dvorana Poslovilna predstava Špas teatra: 
5žensk.com

Sobota, 13. 3. 9.00 Zbor: Železniška postaja Triglavski narodni park:
Bled Jezero Brezplačen vodeni izlet: 

V preddverju TNP - spoznajmo Bled z 
okolšno to podobo raja

od 20.00 Restavracija Panorama Prvi pomladanski ples 

Ponedeljek, 15. 3. 17.00 Blejski mladinski center ”Kul pondelki”, kreativni preblisk z 
(nova lokacija v Športni dvorani) oblikovalko Jasno

Sreda, 17. 3. 19.00 Info središče Triglavski narodni park: Sredin večer - 
Triglavska roža na Bledu Film: Podvodni svet Slovenije - 

projekcija kratkih filmov režiserja Cirila 
Mlinarja Cica

19. - 21. 3. 10.00 Športni center Pokljuka Alpski pokal v biatlonu

19. - 28. 3. Restavracija Panorama Dnevi dalmatinske kuhinje

Petek, 19. 3. 17.00 Knjižnica Blaža Pravljica za otroke: Poredne barvice
Kumerdeja Bled Lutkovno predstavo za otroke, stare vsaj

3 leta, bodo pripravile invalidne osebe 
Zaposlitvenega centra Šentplavž z Jesenic.

Blejski mladinski
center

Blejski mladinski center je dobil nove
prostore in to v Športni dvorani na Ljubljan-
ski 5 na Bledu. Mladim tudi marca ne bo
dolgčas, saj v Centru pripravljajo obilico
dogodkov. Do 9. marca zbirajo prijave za te-
čaj oblikovanja notranjega prostora, tečaj bo
vodila oblikovalka Alenka Niccolini, ki je
študij zaključila v Angliji. Načrtujejo, da bo
tečaj vsako sredo od 10. marca naprej. Do
15. marca zbirajo prijave za tečaj pisanja in
branja cirilice, ki bo prišel prav tistim, ki po-
tujejo po vzhodnih državah oziroma po Bal-
kanu. Tečaj bo vodila Jasmina Djordjević.
Še vedno je aktualna delavnica ‘’Biti im-
pro’’, ki se v centru za otroke od 7. do 12.
leta starosti odvija vsako soboto ob 13. uri.
Udeleženci bodo svoje znanje pokazali na
Festivalu mladih, ki bo 24. junija. Tudi mar-
ca bodo v Centru ‘’kul pondelki’’ s kreativ-
nimi prebliski, 11. marca pa se obeta turnir v
namiznem nogometu - izzivalec bo državni
prvak Simon Zorman.

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

Izvajamo geodetske storitve: 
▲ vpis zemljišča pod stavbo in vpis v kataster

stavb
▲ geodetski načrt za potrebe PGD ter za uporabno

dovoljenje
▲ zakoličenje objektov
▲ geodetski načrt omrežja gospodarske javne 

infrastrukture
▲ ureditve mej
▲ parcelacije
▲ izravnave mej

Pozor!
Blejski mladinski center ima nove
prostore! Stari vrtec na Trubarjevi
ni ustrezal potrebam centra, zato
se je preselil v središče Bleda, v

Športno dvorano na Ljubljansko 5.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Petek, 19. 3. 19.30 Knjižnica Blaža Blejski večer: Sirija - med mogočnimi
Kumerdeja Bled zidovi zgodovine in željo po boljšem 

življenju. Svoje popotniške vtise in 
navdušenje nad Sirijo bo v sliki in besedi 
predstavil Uroš Brankovič.

Sobota, 20. 3. 10.00 - Info središče Triglavski narodni park:
12.00 Triglavska roža na Bledu Triglavska tržnica in SOS: Sol in drugi 

pridelki iz Piranskih solin ter oljčno olje 
Jenko iz Slovenske Istre 

11.00 Info središče Triglavski narodni park:
Triglavska roža na Bledu Brihta raziskuje: Vidra - odprtje

razstave, v sodelovanju z Inštitutom Lutra
20.00 Festivalna dvorana Koncert Klape Subrenum Župa 

Dubrovačka in Okteta LIP Bled
20.00 Restavracija Panorama Dnevi dalmatinske kuhinje z 

dalmatinsko glasbo

Nedelja, 21. 3. 16.00 Zadružni dom Ribno Lutkovna matineja z Miri in dedkom
18.00 Restavracija Panorama Družabno srečanje starejših občanov

Ponedeljek, 22. 3. 17.00 Blejski mladinski center ”Kul pondelki”, kreativni preblisk z
(nova lokacija v Športni dvorani) oblikovalko Jasno

Sreda, 24. 3. 19.00 Info središče Triglavski narodni park: Sredin večer: 
Triglavska roža na Bledu Notranjski RP - Cerkniško jezero - odprtje

likovne razstave Bojana Klančarja in 
strokovno predavanje krasoslovca  
dr. Andreja Kranjca (Inštitut za
raziskovanje krasa ZRC SAZU)

Četrtek, 25. 3. 18.00 Knjižnica Blaža Predavanje Sonje Rozman z Zavoda za
Kumerdeja Bled varstvo narave Kranj: Grožnja -

tujerodnih rastlin, možnosti odstranjevanja
in preprečitev širjenja, posledice 
razraščanja za biotsko raznovrstnost

Petek, 26. 3. 22.00 Club Stop Bled Delight Division 2603 vs. 1503 
Klubski house večer s praznovanjem 
rojstnihdnevov rezident DJ-ev: DJ Graya in 
Erwina Creega

Sobota, 27. 3. 20.00 Restavracija Panorama Dnevi dalmatinske kuhinje z 
dalmatinsko glasbo

Ponedeljek, 29. 3 . 17.00 Blejski mladinski center ”Kul pondelki”, kreativni preblisk z 
(nova lokacija v Športni dvorani) oblikovalko Jasno

19.00 Info središče Triglavski narodni park: Spomladanska 
Triglavska roža na Bledu predstavitev dela Znanstveno

raziskovalne službe Triglavskega 
narodnega parka

Sreda, 31. 3. 19.30 Knjižnica Blaža Spomladanski koncert učencev Glasbene 
Kumerdeja Bled šole Radovljica. Predstavili se bodo

učenci z Bleda in okolice, ki
obiskujejo pouk instrumentov.

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

Velike prireditve 
ostajajo

Turizem Bled bo tudi letos organiziral tra-
dicionalne, velike prireditve, po katerih je
Bled znan po vsej Sloveniji in zaradi katerih
tudi kakšen gost ostane na Bledu dlje, kot bi
sicer. Tako bodo tudi letos tradicionalni
Blejski dnevi, pa kopica prireditev v okviru
Blejskega poletja in Blejske zime, za nami je
že gala novoletni koncert in prireditve pod
naslovom Veseli december, pred nami pa so
tudi tiste, ki so bolj krajevnega značaja, a so
kljub temu zanimive tudi za obiskovalce in
goste Bleda in ne samo za domačine: veliko-
nočne prireditve, Riklijevi športni dnevi, tri-
atlon in podobno. Sicer pa bo Turizem Bled
tudi letos skupaj z Višjo strokovno šolo za
gostinstvo in turizem ter Bohinjem in Kranj-
sko Goro pripravil tečaj za lokalne turistične
vodnike, skupaj z Višjo šolo pa še enodnev-
no usposabljanje za lastnike taksi služb,
pletnarje in kočijaže. Med pomembnejšimi
nalogami letos bo tudi grafična prenova tur-
istične strani Bled (www.bled.si). R. P.

Nova parkirišča
Ne bo jih ravno veliko, nekaj pa le. Občina

bo na svojem zemljišču na tržnici ob glavni
avtobusni postaji namreč uredila nekaj par-
kirišč, parkiranje pa bo tam brezplačno, če-
prav bo časovno omejeno - svoje jeklene ko-
njičke bodo domačini in obiskovalci tam
lahko pustili do največ pol ure. Občina bo
zagotovila od trinajst do šestnajst novih par-
kirnih mest, ki jih bo označila takoj, ko bo
pripravljen ureditveni načrt za avtobusno
postajo in ko bo vreme dovoljevalo risanje
talnih označb. R. P.

Vrtec Bled brez enote v Gorjah
Na občini Gorje so sprožili postopek v so-

delovanju z osnovno šolo Gorje in Vrtcem
Bled za pripojitev gorjanske enote blejskega
vrtca h gorjanski osnovni šoli. Potem ko je v
prvem branju odlok potrdil gorjanski občin-
ski svet, ga je na zadnji seji še blejski. Nova
organiziranost vrtca za nobeno od obeh ob-
čin ne bo imela finančnih posledic. Vrtec v
Gorjah obiskujejo otroci prvega in drugega
starostnega obdobja, trenutno jih je v vrtcu
okoli sto petnajst, dva oddelka pa zaradi
prostorske stiske že zdaj delujeta v gorjanski
šoli. Če bo šlo vse po načrtih, bo Vrtec Gor-
je postal organizacijska enota gorjanske
osnovne šole septembra. Blejski vrtec pa
ima še eno dislociarno enoto in sicer je to
vrtec na Bohinjski Beli, kjer je en oddelek in
tudi ta je v prostorih Podružnične osnovne
šole Bohinjska Bela. Romana Purkart

Čebelarjenje na Kitajskem
Čebelarji pripravljajo predavanje s tem na-

slovom 3. marca ob 17. uri v Lovskem domu
na Bledu. Predavatelj bo Anže Sobočan, po-
znavalec kitajske čebele.

Kotiček za smeh
Smeh je pol zdravja in šale vedno dobro denejo ... Jih imate kaj v zalogi? Če jih želite ob-

javiti javno, tako da jih bodo brali in se smejali tudi ostali, jih pošljite na naš naslov. Hon-
orar: poln koš dobre volje! Da pa smeha ne bo preveč - šale naj bodo dolge do petsto znakov
s presledki in podpisane!

Uredništvo
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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 petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

Leta 1996, ko je bila zdajšnja Višja strokov-
na šola za gostinstvo in turizem Bled še v po-
rodnih krčih, je takratna Občina Bled sousta-
novila šolo, čeprav je bila njena dejanska usta-
noviteljica Vlada Republike Slovenije. Ustano-
viteljske pravice namreč izvršuje vlada, občina
pa nima v šoli nobenih kapitalskih pravic ali
lastninskih deležev. Medtem sta iz stare občine
Bled nastali dve občini - Bled in Gorje, ki sta
seveda tako obe postali soustanoviteljici, če-
prav povsem brez pravic in obveznosti. Direk-
torica šole Jana Špec - funkcijo je nastopila pr-
vega januarja letos, je obema občinskima sve-
toma zato predlagala, naj potrdita izstop obeh
občin iz soustanoviteljstva, kar sta tudi storili.
Kot je pojasnila Špeceva, bo zdaj Zavodu omo-
gočen skrajšan in poenostavljen postopek spre-

jemanja novega akta o ustanovitvi zavoda, ki
bo usklajen z novo zakonodajo. Šola želi na-
mreč ustanoviti Medpodjetniški izobraževalni
center, v okviru katerega bo zagotavljala prak-
tično izobraževanje za študente, seveda v sode-
lovanju s turističnim gospodarstvom.

Vsako leto se na šolo vpišejo študenti, ki bi v
svojem življenju radi delali v turizmu, študen-
ti pa ne prihajajo samo z Bleda, okolice ali
Gorenjske, pač pa od vsepovsod. Letošnje pri-
jave za vpis sprejemajo do 8. marca. Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem svoje
študente praktično usposablja v hotelu Astoria,
študenti in študentke pa sodelujejo tudi pri ra-
zličnih prireditvah in dogodkih v občini.

Znano je, da povsod po Sloveniji primanjku-
je kakovostnega kadra v turizmu - tako kuhar-

jev, natakarjev kot tudi ostalih poklicnih pro-
filov, ki delajo v turizmu. Višja strokovna šola
zagotavlja izobraževanje na višji strokovni
stopnji, saj je prihodnost turizma namreč v tem
- v izobraženih ljudeh, ki imajo svoj poklic
radi. 

Romana Purkart

Občini Bled in Gorje nista več 
soustanoviteljici višje šole

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Blejcem gre več kot odlično!
Odbojkarji blejskega ACH Volleyja so postavili nov mejnik slovenske

odbojke. Na povratni tekmi osmine finala evropske lige prvakov so še
drugič s 3:2 premagali italijansko moštvo Macerata. Kljub temu da je
Italija na evropskem zemljevidu ena od odbojkarskih velesil, se sloven-
ski prvaki niso ustrašili zahtevnega tekmeca. Samozavest jim je vlila
zmaga v Tivoliju, že v prvem nizu obračuna v dvorani Fontescodelli pa
se je to odrazilo tudi na igrišču. Blejci so igrali dobro v vseh elementih,
medtem ko so gostitelji grešili predvsem na servisu. V drugem in tret-
jem nizu so blejski igralci nekoliko padli v igri, Italijani pa oživeli in
tako ta dva niza dobili. A blejski stroj je nato mlel dalje, v četrtem spet
dosegel suvereno zmago in izsilil peti niz, ki Blejcem očitno večkrat
prinese srečen razplet. In tudi tokrat je bilo tako. K novi veliki zmagi
proti Macerati so prispevali vsi, tako mladi, ki so začeli tekmo, kot
izkušeni, ki so vskočili ob koncu drugega niza. Matevž Kamnik je z
odličnimi servisi in dobrim blokom povzročil precej sivih las nasprot-
nikom. Odločilno točko v petem nizu, ki je Blejcem prinesla prvo
uvrstitev v četrtfinale, je prispeval Alen Šket. Svoje so dodali tudi števil-
ni slovenski navijači, ki so se v Macerato pripeljali s štirimi avtobusi in
poskrbeli, da je vsaj del tribune valoval v oranžni barvi. V četrtfinalu se
bodo blejski odbojkarji pomerili s Hypo Tirolom iz Innsbrucka, stari
znanec Blejcev iz Srednjeevropske lige, ki je v povratni tekmi premagal
nemški Friedrichshafen. Prva tekma bo 2. marca v Innsbrucku. 

Pridemo, 
pa spucamo!
Pridemo, 
pa spucamo!

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

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

www.komunala-mezan.si

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

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

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

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

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

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

Rekreacijsko drsanje v športni dvorani
Konec februarja je na blejski Straži še vedno dovolj snega, aktual-

no pa je tudi rekreacijsko drsanje v Športni dvorani. Do konca feb-
ruarja oziroma do konca počitnic je drsanje možno še dopoldne in
popoldne, se pravi od 9.30 do 11. ure ter od 16.30 do 18. ure, od
prvega marca naprej pa bo drsanje možno le popoldne. R. P.

S polnim košem uspeha!
Sredi januarja je v Beogradu potekalo mednarodno prvenstvo 

v umetnostnem drsanju za evropski kriterij ”Skate Helena 2010”.
Nastopilo je več kot dvesto petdeset drsalcev in drsalk iz več kot 
desetih držav, ki so zastopani v enaintridesetih klubih. Zelo 
uspešno so nastopili tudi člani in članice Drsalnega društva Labod
Bled. Najbolj sta blestela Jan Rebec in Monika Peterka - Jan je v
kategoriji dečki, letnik 2000 in 2001, zmagal, Monika pa je bila v
kategoriji deklice, letnik 1997, druga. Tudi drugi so se dobro 
izkazali: Lana Omovšek je bila v svoji kategoriji četrta, Eva Rebec
deseta, Trischa Gašperin petnajsta, Pia Omovšek šestnajsta in 
Tjaša Buršič triindvajseta. Tanja Sotlar, trenerka
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Dogajanja na Pokljuki
Eurosank 2010

Najatraktivnejši slalom v zgodovini sloven-
stva! Po letu premora se na Pokljuko vrača za-
nimiva in šaljiva zimskošportna prireditev. Že
šesto leto organizatorji skupaj s Tonetom
Fornezzijem-Tofom vabijo domače ustvarjalce,
da ustvarijo atraktivno, doma izdelano, fanta-
zijsko oblikovano drseče vozilo, ki zmore na
zmerni strmini varno prevoziti štiri slalomska
vratca brez dodatne tehnične pomoči, zgolj s
pomočjo gravitacije in sile prostega pada ter
človeškega dejavnika. 

Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 7. mar-
ca, ob 12. uri na stadionu Športnega centra
Pokljuka na Rudnem polju. Letos so nagrade
še posebej vabljive, zato se ustvarjalci drsečih
vozil še posebej potrudite! Prijave zbirajo
osebno na recepciji Hotela Center na Poklju-
ki ali pisno na naslovu: Športno društvo 
Pokljuka, Poslovna cona A 37, 4208 Šenčur.
Informacije na tel. št. 04/2791-920 ali

04/2791-900. Vabljeni gledalci in tekmovalci,
ustvarjalci drsečih vozil!

Finale IBU pokala v biatlonu
Po tekmah e.on Ruhrgas IBU svetovnega

pokala v biatlonu decembra lani bo Športni
center Pokljuka od 11. do 14. marca gostil še
biatlonke in biatlonce na finalu IBU pokala -
bivšega evropskega pokala, ki je sedaj odprt
za tekmovalce z vsega sveta. Ker je udeležba
na IBU pokalu še posebej pomembna za vse,
ki si želijo pridobiti kvalifikacije za nastope v
naslednji sezoni biatlonskega svetovnega po-
kala, organizatorji pričakujejo veliko število
tekmovalcev tudi iz biatlonsko močnejših dr-
žav, saj je prav tam konkurenca med repre-
zentančnimi tekmeci največja. Tekmovanja se
bodo začela z uradnim treningom 11. marca,
v petek, 12. marca, bo ob 10. uri moški šprint,
ob 13.30 pa še ženski. 13. marca bo ob 10. uri
moška zasledovalna tekma, ob 12. uri pa še
ženska. 14. marca ob 10. in ob 13.30 bosta še
enkrat oba sprinta. Vstop na vse tekme je za
obiskovalce prost!

Alpski pokal v biatlonu
Od 19. do 21. marca bo Športni center 

Pokljuka gostil še alpski pokal - gre za tek-
movanje biatlonk in biatloncev iz alpskih 
držav. Tudi na te tekme bodo imeli obiskovalci
prost vstop.

Tomaž Šušteršič, 
Športni center Pokljuka

Festival druženja in veselja
Tako bi na kratko lahko opisali malo zimsko olimpiado, ki je v Zasipu

letos potekala v že svoji osemnajsti izvedbi. V Zasipu živi manj kot 
tisoč ljudi, na olimpiadi pa so v štirih disciplinah zbrali skorajda 
štiristo prijav - to pove vse. Tisti, ki niso tekmovali, pa so si prireditve
ogledali in navijali za svoje. Tekmovalke in tekmovalci so se v različ-
nih starostnih kategorijah, od najmlajši do najstarejših, pomerili v ve-
leslalomu, sankanju, skokih in smučarskem teku. Osrednje prizorišče
je bilo pri Jurčku na Homu, kjer je 6. in 7. februarja gorel pravi olim-
pijski ogenj, kjer je bila uvodna slovesnost z mimohodom reprezen-
tanc posameznih zaselkov vasi in kjer so pod slovensko zastavo in 
zastavo EU delili medalje. Z dvodnevnim dogajanjem - prizorišča so
bila na različnih lokacijah na Homu - je praktično živela cela vas. R. P.
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Olimpijske igre
Občina Bled je na letošnjih olimpijskih ig-

rah izvrstno zastopana, saj ima v ognju kar tri
športnike - tekačici Katjo Višnar, TSK Bled,
in Anjo Eržen, TSK OGP Grad Bled, ter bia-
tlonca Janeza Mariča, TSK Bled. O njihovih
dosežkih bomo podrobneje pisali v prihodnji
številki!

Janez Marič se je rodil 10. avgusta 1975, živi
na Bohinjski Bistrici in je član Tekaško smu-
čarskega kluba OGP Grad Bled. Zaposlen je na

Ministrstvu za obrambo. Do nastopa na teh ig-
rah je bilo njegovo najboljše mesto na olimpij-
skih igral leta 2002 v Salt Lake Cityju, ko je bil
s slovensko štafeto deseti. V svetovnem pokalu
ima kot najboljše uvrstitve eno zmago, dve dru-
gi in eno tretje mesto. 

Katja Višnar se je rodila 21. marca 1984 na
Bledu, zaposlena je na Carinski upravi in je čla-
nica blejskega tekaškega kluba. Med svoje ho-
bije prišteva smučanje, plezanje in potovanja.

Tik pred olimpijskimi igrami je dosegla uvrsti-
tev kariere - 2. mesto v ekipnem sprintu skupaj
z reprezentančno kolegico Vesno Fabjan.

Anja Eržen je najmlajša članica odprave v
smučarskih tekih, saj je rojena  26. oktobra
1992, doma je iz Ribnega, obiskuje športni
oddelek jeseniške gimnazije, njen vzornik 
pa je njen stric, biatlonec Janez Marič. Tudi
Anja je seveda članica blejskega tekaškega
kluba. R. P.

Katja Višnar / Foto: Gorazd Kavčič Anja Eržen / Foto: Tina DoklJanez Marič / Foto: Gorazd Kavčič

Visoko priznanje blejskim veslačem
Tomaž Pirih, Rok Rozman, Rok Kolander in Miha Pirih, ki so na

lanskem svetovnem prvenstvu v Poznanu v četvercu osvojili bronas-
to medaljo, so prejemniki Bloudkove plakete za leto 2009. Plaketo so
prejeli za nenehno izboljševanje svojih uvrstitev. Posadka je bila ob-
likovana leta 2007, ko so skupaj zasedli peto mesto na svetovnem pr-
venstvu, leto kasneje na olimpijskih igrah v Pekingu so si priveslali
mesto višje in na letošnjem svetovnem prvenstvu so se okronali z
bronom. Rok Rozman je ob prejemu plakete dejal: ”Ob prejemu se
res dobro počutim in tudi sama prireditev je bila zelo lepa. Zagotovo
mi to predstavlja večje in bolj pomembno priznanje od drugih komer-
cialnih nagrad, saj komisijo za izbor športnikov, ki prejmejo Bloud-
kove plakete in nagrade, sestavljajo le strokovnjaki. Strokovnjaki so
tisti, ki pretehtajo, ali si to nekdo zasluži in zakaj. Svojo težo plaketi
da tudi to, da je to državno priznanje, ki se imenuje po Stanku Bloud-
ku, pomembnem Slovencu, ki je za slovenski šport naredil ogromno.
Sedaj smo prejeli plaketo, kar je lahko stopnička bližje nagradi. Prav
to pa nam lahko vliva voljo za nadaljnje treninge in motivacijo, da
imamo priložnost osvojiti tudi to.”

Konec preteklega tedna pa se je z dvotedenskih priprav v Črni gori
vrnilo 22 slovenskih veslačev. Namen priprav v Tivatu je bil pred-
vsem, da uidejo naši, s snegom bogati zimi, ter trenirajo na vodi. Tam
pa sta jih pričakala veter in dež in prav vreme je botrovalo, da je del
treningov potekal tudi na suhem. Selektor reprezentance Miloš Janša
je na prvih letošnjih pripravah opazoval, kakšne so razmere v čolnih
in kako so veslači med seboj usklajeni. Veronika Bakač

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Nova športna trgovina nasproti

železniške postaje

Železniška ulica 5

www.peaksport.si

POPUST DO 
-50%

Športno modna oblačila in obutev ter dodatki za preživljanje prostega časa
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