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IEDC-Poslovna šola Bled je gostila več kot
60 predstavnikov blejske lokalne skupnosti in
vseh drugih, ki aktivno delujejo v blejskem
okolju, in posebej za njih pripravila brezplačen
seminar z naslovom ”Zelen in trajnostno na-
ravnan Bled: naslednja velika priložnost”. Go-
ste in druge meščane Bleda je pozdravila prof.
dr. Danica Purg, direktorica in dekanja IEDC-
Poslovne šole Bled, ki je v uvodnem nagovoru
poudarila ambasadorsko vlogo šole pri promo-
ciji in prepoznavnosti Bleda v svetu ter opozo-
rila na jubilejno leto, saj šola letos praznuje 25-
letnico delovanja, udeležence seminarja pa je
pozdravil tudi župan občine Bled, Janez Fajfar.
Sledilo je predavanje z naslovom ”Zelen in
trajnostno naravnan Bled naslednja velika pri-
ložnost”, ki ga je vodila dr. Nadya Zhexemba-
yeva, predstojnica Coca-Coline katedre za traj-
nostni razvoj na IEDC, kjer poučuje vodenje,
trajnostni razvoj in organizacijsko kulturo v
podjetjih. Predavanju dr. Zhexembayeve je sle-
dila živahna razprava in delo v skupinah, kjer
so udeleženci razpravljali o priložnostih Bleda,
da ta slovenski biser postane center odličnosti
na področju trajnostnega razvoja. 

Tanja Zabukovnik, IEDC Bled 

Zelen in trajnostno naravnan Bled:
naslednja velika priložnost

Praznično ob prazniku
Ob slovenskem kulturnem prazniku je bilo v občini veliko slovesnosti

in prireditev, praktično je skoraj vsaka vas imela svojo. Kulturni praznik
so počastili v Ribnem, na Bohinjski Beli in na Rečici, v Galeriji 14 na
Bledu so odprli razstavo del akademskega slikarja Janeza Ravnika, na
gradu so predstavili novo knjigo Marjana Zupana, pred Prešernovim
spomenikom, najstarejšim spomenikom pesniku v Sloveniji, pa je bila
slovesnost kar dvakrat - v petek, ko so se prazniku poklonili blejski šo-
larji, in v torek, ko so se ob spomeniku s kulturnim programom ustavi-
li veterani na poti iz Radovljice v Vrbo. Romana Purkart

Blejski grad iz knjige Marjana Zupana Z odprtja razstave del slikarja Janeza Ravnika
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Glavna točka 2. redne seje našega občin-
skega sveta v torek, 15. februarja, je bila ob-
ravnava predloga občinskega proračuna za
tekoče leto. Pred tem so bili osnovni obrisi
proračuna predstavljeni in razloženi že na
vseh odborih. Predlog je do danes še v javni
obravnavi, zatem se do 4. marca še usklajuje,
potem pa upamo, da bo na seji 15. marca z
možnim upoštevanjem pripomb iz razprave
sprejet. Glavno vodilo pri pripravi predloga
je bilo obvladovanje in zmanjševanje tekoče
porabe, da bi s tem ostalo več lastnih sred-
stev za tisti del investicij, ki jih moramo pri-
spevati sami, če hočemo dobiti državna ali
evropska sredstva. Proračun imamo kar obse-
žen, pribl. 12,5 milijona evrov, kar pri 8.200
prebivalcih ni malo. Večje investicije so sta-
ro jedro Grad s skoraj 1 milijon, energetska
sanacija OŠ s 600 tisoč, vaško jedro Bohinj-
ska Bela s 300 tisoč, parkirišče med OŠ in
pokopališčem 260 tisoč, čolnarna v Graj-
skem kopališču 200 tisoč, naš prispevek za
dve obnovljeni ambulanti v Zdravstvenem
domu bo 150 tisoč evrov, za vzdrževanje lo-
kalnih cest bo šlo čez pol milijona, za javno
razsvetljavo 100 tisoč, za projektno doku-
mentacijo, ki je osnova za pridobivanje dr-
žavnih in evropskih sredstev, bo šlo vsaj 300
tisoč, za odkupe zemljišč 100 tisoč evrov. V
programe varovanja okolja (največ v kanali-
zacijsko omrežje s čistino napravo) bo tako
vloženih kar 4,7 milijona, v vzgojo in izobra-
ževanje 2,2 milijona (od tega blizu milijona
za vrtec, ki ga s tem približno dvotretjinsko
pokrivamo, starši prispevajo četrtino vseh
stroškov, ostalo pa država). Samo delovanje
občine stane skoraj dva milijona, za plače ob-
činske uprave brez redarjev gre 700 tisoč ev-
rov, kar je slabih 6 odstotkov, to je vsak 18.
evro proračuna. Redarstvo imamo skupno 
z bohinjsko občino, za kar bomo s strani dr-
žave nagrajeni s polovičnim pokritjem stroš-
kov ... Za šport in kulturo je predvidenih 820

tisoč, za socialo, zdravstvo in požarno var-
nost blizu 700 tisoč, za turizem in ostalo go-
spodarstvo dobrih pol milijona, itd. To sem
poskusil zapisati kar se da enostavno, da bo
čim večjemu številu občanov malo bolj jas-
no, za kaj se pri proračunu gre in kaj vse
mora biti v redu. Lani smo imeli na ”obisku”
tudi Računsko sodišče Republike Slovenije,

ki nam je potrdilo pravilnost dela poslovanja
za leto 2009, na kar smo lahko zares ponosni. 

V četrtek 17. februarja, smo bili po posredo-
vanju poslanca Antona Urha znova povablje-
ni na Direkcijo za ceste, kjer nam je direktor
mag. Gregor Ficko znova zatrdil, da se gre z
obema razbremenilnima cestama naprej. Za
južno obvoznico čakamo še na mnenje MOP,
da pridemo do podrobnega načrta, ki bo
osnova parcelacije in iz nje mogočega odku-
pa zemljišč.

Vesela novica je, da so še pred letošnjo
glavno sezono obljubili preplastitev Ljubljan-
ske ceste od Betina do Uniona ...

Z državo smo si končno na jasnem, za kaj je
kdo pri našem jezeru pristojen. Občina je za-
dolžena za obnovo in preureditev kanalizacije
in utrjevanje brežin in jezerske obale, država
pa odloča o upravljanju s samim jezerom, v kar
spada natega, izvirske vode ter uravnavanje bi-
lance hranil in drugih snovi v vodi. Ko govo-
rim o jezeru in njegovi okolici, se nehote
spomnim pred kratkim preminule drage gospe
Vide Pauluševe, ki je dolga leta rodnemu Ble-
du in našim ljudem razdajala svoje neizmerno
znanje in nesebično ljubezen do neponovljive
blejske narave in domačega izročila. 

Upam, da so učenci lepo preživeli zimske
počitnice in se veselijo pusta, ki prihaja pri-
hodnji teden. Letos pade pustni torek na dan
žena, kar pa ne sme zmanjšati pomena tega
praznika, namenjenega nežnejšemu spolu,
medtem ko se naših mater, ki so nam poklo-
nile življenje, lahko spomnimo tudi na mate-
rinski dan, 25. marca.

Vaš župan Janez Fajfar
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Drage občanke in dragi občani!

Spoštovani bralci, spoštovane bralke!
Zdi se, kot da se pripravlja čas za spremembo - spremembo našega odnosa do okolja in

našega načina življenja. V tej številki Blejskih novic namreč prevladujejo ”zelene” ali
ekološke teme, skratka, veliko pišemo o ohranjanju narave, okolja ... Dogodki na to temo
so se namreč zvrstili kar sami od sebe - od okrogle mize na IEDC-Poslovni šoli Bled,
poročila Agencije za okolje o stanju Blejskega jezera, pa do nove knjige blejskega občana,
sicer pa znamenitega slovenskega znanstvenika in pisatelja dr. Vida Pečjaka. Sem sodi
tudi odločitev turizma, da se bomo na Bledu posvetili razvoju trajnostnega turizma, a ne
samo na Bledu, temveč tudi širše. Vse lepo in prav, vendar pa, mar nismo že malo pozni?
O tem nam govori naše okolje, cvetoče jezero, hrup vozil in še kaj. O tem, da morda
”točke vrnitve” ni več, govori tudi dr. Pečjak, po drugi strani pa tudi pri varovanju okolja
velja, da bolje pozno kot nikoli. Dejstvo je, da je Bled prejel kar nekaj priznanj za
varovanje okolja, da ureja kanalizacijo in plinifikacijo, tako da ni mogoče reči, da se na
tem področju ne dogaja nič; ravno tako občani in občanke pridno ločujemo odpadke, po
zbranih ločenih odpadkih smo v samem slovenskem vrhu, pa vendarle to ni dovolj! S 
trajnostnim razvojem turizma bi verjetno morali začeti pred nekaj desetletji, jezerska skle-
da bi morala biti naša svetinja, brez avtomobilov, brez izpustov v jezero, brez vnosov
hrane in še bi lahko naštevali. Če se vprašamo drugače, kaj bi Bled bil brez jezera? Pa 
ne gre samo za jezero, problem je seveda globalen, tako kot bo ukrepanje moralo biti
globalno; to pa seveda ne pomeni, da moramo mi sami vsa prizadevanja za zeleni razvoj
kar opustiti ... Bomo videli, kaj bo prinesel čas! Prijetno branje vam želim,

Romana Purkart, odgovorna urednica

Prihodnja številka Blejskih novic izide 25. marca, prispevke zbiramo do 17. marca 
na naslov blejskenovice.bled@gmail.com. ”Glavno besedo” bomo dali občinskim 
nagrajenkam in nagrajencem. 
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Načrti Krajevne skupnosti Bled
Člani sveta KS Bled smo sprejeli plan dela v okviru naših skromnih

pristojnosti. Obravnavali bomo vprašanja, ki se nanašajo na območje
KS Bled in njenih prebivalcev, ter oblikovali svoja stališča. Dali smo
že pobude za dodatno prometno ureditev (usmerjevalne table,
ogledala), seznanili smo vodstvo občine s problemi in potrebami pre-
bivalcev na področju urejanja prostora in varstva okolja. Na področju
infrastrukture bomo sodelovali pri pripravi razvojnih programov. Pred-
lagali smo preplastitve, asfaltiranja, obnovo podpornih zidov, kar je le
del tistega, kar si krajani želimo. Zavzemamo se za dokončno obnovo
in izgradnjo javne razsvetljave. Svoje mnenje bomo dali tudi ob javni
razgrnitvi občinskega prostorskega načrta ali ob morebitnih planskih
in izvedbenih aktih, ki obravnavajo območje KS Bled. Naš cilj je
doseči izvedbo prometnega režima okrog šole v obsegu, kakršnega
smo predlagali že v prejšnjem mandatu. Načrtujemo izgradnjo še
kakšnega otroškega igrišča seveda samo v višini sredstev, ki jih imamo
na razpolago v našem skromnem proračunu. (Člani sveta opravljamo
svoje naloge brezplačno.) Sodelovali bomo pri organizaciji kulturnih
in drugih prireditev, npr. Kresovanje na Straži, prireditev ob 8. marcu
in materinskem dnevu na OŠ Bled ... Avgusta bomo organizirali izlet
za krajane. Več pozornosti bomo namenili tudi starejšim krajanom. V
letošnjem ”letu prostovoljstva” pa bomo poskušali tudi s prostovolj-
nim delom pomagati graditi lepšo prihodnost sebi in mlajšim

rodovom. Načrti krajevne skupnosti pa segajo še višje in za njen pri-
hodnji razvoj se spričo številnih smelih zamisli ni bati. Še posebej pa
velja poudariti, da pod okriljem Občine Bled trenutno poteka nekaj že
začetih projektov, kar bo za kraj in njegovo okolico izjemnega pomena.
Kako uspešni bomo pri doseganju zastavljenih načrtov, pa bodo 
ocenili krajani KS Bled ob koncu leta oz. ob koncu mandata. 

Meta Pazlar, predsednica sveta KS Bled

Metuljčica - za ljudi z obolenji ščitnice
V okviru Društva za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica 

Ljubljana tudi na Gorenjskem deluje skupina za samopomoč, vanjo 
se lahko vključijo tudi občani in občanke Bleda s težavami oziroma
obolenji ščitnice. Skupina deluje v Kranju, namenjena pa je tako 
bolnikom kot tudi njihovim svojcem. Srečanja so vsak drugi pone-
deljek v mesecu ob 18. uri v prostorih osnovne šole Simona Jenka
Center. Prihodnje srečanje bo tako 14. marca. R. P.

Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Radovljica organizira dvodnevno

krvodajalsko akcijo, ki bo 8. in 9. marca v blejskem zdravstvenem
domu. V torek, 8. marca, bo akcija od 8. do 15. ure, v sredo, 9., pa od
8. do 14. ure. R. P.

Aktualno

Blejski občinski svet je na februarski seji
opravil prvo branje predloga proračuna za le-
tos, ki predvideva za dobrih 11 milijonov evrov
in pol prihodkov in je hkrati izrazito varčevalno
naravnan. Proračun je bil do danes v javni ob-
ravnavi. Na seji je bilo veliko pripomb svetni-
kov namenjenih varčevanju na različnih podro-
čjih - od vzdrževanja športno-turistične infra-
strukture do vzdrževanja občinskih cest in ne-
nazadnje do predvidenega zmanjšanja denarja
za delo športnih društev in investicij v športno
infrastrukturo na sploh. Ob tem je svetnik Lud-
vik Kerčmar, ki je hkrati tudi predsednik Turi-
stičnega društva, opozoril, da predvideno
zmanjšanje sredstev za delovanje društva ne za-
došča več za plačilo dela zaposlenega tajnika
oziroma tajnice društva in da se doslej še ni ni-
koli zgodilo, da denarja za to ne bi bilo. 

Še pred prvim branjem proračuna se je občin-
ski svet seznanil z informacijo o začasnem 
financiranju občine, ki velja do 31. marca in ki
ga je sprejel župan. Začasno financiranje se
konča s sprejetjem veljavnega proračuna, če pa
proračun do 31. marca ne bo sprejet, mora sklep
o nadaljevanju začasnega financiranja sprejeti
občinski svet. V tem času občina lahko porabi
toliko, kolikor je lani v enakem obdobju.

Kar nekaj časa so vzele tudi pobude članov in
članic občinskega sveta, ki so se nanašale na
različne teme, kar dve pa sta se dotikali stanja
Blejskega jezera - prva je bila, da se na marčev-
ski seji občinski svet jezeru posveti s posebno
točko dnevnega reda, druga pa, da naj se usta-
novi komisija za spremljanje stanja jezera, ki bo
sestavljena iz strokovnjakov in ki bo delovala
kot posebno posvetovalno telo župana. In 
kakšno je pravzaprav stanje jezera? 

Sredi novembra je Agencija Republike Slo-
venije za okolje (ARSO) na svoji spletni 

strani objavila za marsikoga zelo zaskrbljujo-
če poročilo o stanju Blejskega jezera, ki ga je
pripravila magistrica Špela Remec Rekar, ki
že vrsto let proučuje stanje jezera. Kot je zapi-
sano v poročilu, podatki državnega monitorin-
ga kakovosti površinskih voda kažejo, da Blej-
sko jezero zaradi preobremenjenosti s hranili
v obdobju 2006-2009 ni doseglo dobrega sta-
nja in da se stanje slabša. ”Tudi manj pozoren
obiskovalec Bleda kmalu opazi motno, zeleno
ali drugače obarvano vodo jezera. Zaradi pre-
obremenjenosti s fosforjevimi spojinami zno-
va narašča produktivnost rastlinskega plankto-
na, ki vpliva na zmanjšano prosojnost vode v
jezeru. V zadnjih treh letih v globljih plasteh
jezera znova prihaja tudi do izrazitega po-
manjkanja kisika, kar kaže, da v Blejskem je-
zeru poleg nutrientov narašča tudi obremenje-
nost z organskimi snovi. V letu 2010 so se raz-
mere v Blejskem jezeru še poslabšale in brez
dodatnih ukrepov jezero do leta 2015 verjetno
ne bo doseglo okoljskih ciljev, oziroma dobre-
ga stanja, ki ga predpisuje Evropska skupnost
z vodno direktivo,” med drugim piše v poroči-
lu. Kot piše Remec-Rekarjeva, je jezero v po-
dobnem stanju kot v 90. letih prejšnjega stolet-
ja, ko je v vodi ”cvetelo” več različnih vrst
alg. Med ključne znane onesnaževalce jezera
še vedno sodi potok Mišca, ki vsako leto v je-
zero prispeva povprečno 288 kg fosforja, ki je
ključni element, ki preko rastlinskega plankto-
na vpliva na produktivnost celotnega ekosiste-
ma. Mag. Špela Remec Rekar ugotavlja, da
Mišca kljub vsemu ne more biti edini krivec
za slabšanje stanja, saj vsebnost fosforja v po-
toku ostaja na ravni prejšnjih let oziroma se
celo nekoliko manjša. Ocenjuje, da znaša pri-
spevek nevodotesne kanalizacije in mešanih
meteorno-fekalnih kanalov, kamor so zajete

tudi vse izvirne vode v centru Bleda, do 50 kg
fosforja na dogodek. Svoje dodajo še race, ki
so se zelo namnožile, kopalci, ptiči, vabe za
krape ... Mag. Špela Remec Rekar svoje poro-
čilo, ki je v celoti objavljeno na spletnih stra-
neh ARSO, zaključuje z ugotovitvijo, da je
stanje zaskrbljujoče in da brez dodatnih ukre-
pov jezero do leta 2015 ne bo doseglo okolj-
skih ciljev, ki so predpisani z evropsko vodno
direktivo.

Občinski svet je slišal tudi finančni načrt in
načrt dela zavoda Turizem Bled za letos. Blej-
ski turizem naj bi se letos, kar se tiče števila
nočitev, še okrepil, osrednjo pozornost pa bo
namenil trajnostnemu in zelenemu turizmu.
Blejski turistični delavci so lansko leto končali
z okoli šestimi odstotki več nočitvami kot v
letu 2009, letos pa naj bi jim šlo še bolje, saj na
Turizmu Bled predvidevajo, da se bo število
nočitev povečalo še za pet odstotkov. Letos tu-
ristične delavce čaka kar nekaj izzivov - od
svetovnega prvenstva v veslanju do tisočletni-
ce gradu; poleg tega na Turizmu načrtujejo, da
bodo izdali novo publikacijo o sprehajalnih
poteh, predvsem pa so vse aktivnosti usmerje-
ne v trajnostni turizem in v razvoj zelenih pro-
duktov. Na Gorenjskem so turistični delavci že
pred nekaj leti spoznali, da bodo posamezne
turistične destinacije pri trženju svojih kapaci-
tet precej bolj uspešne, če se bodo združevale,
zato so ustanovili skupnost Julijske Alpe, ki
povezuje Gorenjsko in Posočje. Zdaj pa se na
Gorenjskem obeta še en projekt, saj se v turiz-
mu zavedajo, da le trajnostni razvoj prinaša
prihodnost. Kot smo že poročali, gre za usta-
navljanje regijske destinacijske organizacije, ki
združuje vseh 18 občin statistične regije, njen
sedež pa bo na Bledu, saj bo delo koordinirala
blejska LTO. Romana Purkart

S seje občinskega sveta

Varčevalni proračun in skrb za jezero



Ekologija

4

Pravi zaslužni profesor dr. Vid Pečjak, Ble-
jec, ki se v zadnjem času posveča ekologiji in
ekološki psihologiji. V svojem bogatem življe-
nju je izdal skupaj okoli sto samostojnih publi-
kacij z različnimi vsebinami - od strogo stro-
kovnih, psiholoških, do literarnih del za otroke
in mladino do fantastičnih zgodb za odrasle.
Njegovi najbolj prepoznavni junaki so vseka-
kor Drejček in trije Marsovčki. No, od Drejčka
do ekološke psihologije je preteklo veliko časa
in dogodkov, ki so, kot kaže, življenje človeka
na Zemlji pripeljali do roba; ostaja vprašanje,
ali je pot nazaj možna ali ne. S tem in še s čim
se ukvarja zadnja profesorjeva knjiga Človek
in ekološka kriza, ki ji je dodal še literarno
zgodbo Selenino maščevanje. Dr. Pečjak je
torej izdal dve knjigi s sorodno tematiko, samo
da je prva znanstvena publikacija, druga pa
sodi v literaturo.

Zakaj ste se po vseh delih, ki ste jih napi-
sali, zadnja so bila posvečena psihologiji 
staranja, zdaj posvetili ekologiji? 

”To je ekološka psihologija, kar jaz pišem.
Ekologija namreč ni samostojna znanost, je
skupek različnih znanosti - od meteorologije,
klimatologije, fizike, medicine in tako naprej
... pri vsem skupaj pa ima seveda psihologija
zelo pomembno vlogo, saj je v njenem ospre-
dju človek, ki pa je seveda tisti, ki je krizo pov-
zročil, človek je tisti, ki zaradi nje trpi, in člo-
vek je na koncu tudi tisti, ki skuša krizo rešiti.
Vidite, zato je ekologija zelo usmerjena na člo-
veka, saj brez človeka ekološke krize sploh ne
bi bilo. Kdo pa bi jo povzročil, za koga pa?” 

Zakaj se človek do svojega naravnega 
okolja obnaša kot do sovražnika? Zdi se, da
se ga zdaj, ko se je okolje začelo obračati
proti njemu, še boji.

”Poglejte, vam dam primer: Oni dan me je
moj vnuček vprašal, ali mravlja vidi človeka.
Človek je nekaj strašnega, ogromnega, grozne-
ga,... Ne, mravlja človeka ne vidi. Mi smo na-
mreč prestrašni, pregrozni, da bi nas videla.
Tako si tudi mi zatisnemo oči, da ne vidimo
posledic, ki jih ima naše delovanje na okolje,
ki pa bodo zares krute. Gospodarska kriza, ki
smo ji priča, ni nič v primerjavi z ekološko, ki
trka na naša vrata, zato je rajši ne vidimo. To
je človekov obrambni mehanizem, da namreč
ne vidi tistega, kar ga v resnici čaka.”

Ima to kakšno povezavo z navidezno 
močjo človeka, da lahko naravo popolnoma
obvlada, si jo podredi? Človek se namreč
obnaša tako, kot da je narava in vse v njej
na svetu samo zaradi njega. 

”Ja, seveda ima. Glejte, človek je precej agre-
sivno bitje, še posebej pa je brezobziren njegov
izum, turbokapitalizem, po katerem se ravna.
Brezobziren je do drugih ljudi, brezobziren je
do narave; drugi ljudje vendarle lahko protesti-
rajo, lahko tudi koga počijo, kar se pri nas še ni
zgodilo, ampak ljudje se vsaj branijo, z naravo
pa je drugače, zdi se, kot da je mrtva, čeprav
seveda ni, še kako je živa. Zdi se nam, da jo
lahko neomejeno ropamo, kot ropamo ljudi,

ropamo naravo. Izsekujejo gozdove, zastrup-
ljajo ozračje in podobno, vse to pa mora 
pripeljati do konca, do kaosa. Ste videli film
Imperij vrača udarec? Jaz pravim v našem 
primeru ”narava vrača udarec” in neizogibno
ga bo vrnila, to bo storila brezusmiljeno. No,
nekje so pisali, da če bodo izumrle čebele, bo
človekovega življenja na Zemlji konec v petih
letih. Torej narava vedno vrne udarec, vendar z
zakasnitvijo in ravno to je tisto, kar bo za nas
usodno: ne vidimo, kako blizu je ta udarec, 
saj vedno pride pozneje, ampak pride pa prav
gotovo.”

Zakaj ljudje nismo sposobni tega uvida v
prihodnost? Zakaj nas zanima samo ta
kratki sedaj?

”Zato, ker je človek v osnovi le egoistično
bitje. Naši geni so egoistično usmerjeni in to
tudi vpliva na naše obnašanje. Umsko nekateri
resnico prihodnosti še dojamejo, čustveno že
manj, akcijsko pa zelo redki. Takšna, ki je 
akcijsko stvar doumela, je na primer Petra Ma-
tos (akcija Očistimo Slovenijo), ona je udarila
nazaj, pa kakršnakoli že ta akcija je, predvsem
ozavešča ljudi, kar pa ni malo.” 

Je obrat nazaj še možen? Se stanje lahko
izboljša?

”Nekateri pravijo, da ne, da smo to točko že
prešli, da vrnitev torej ni možna. Bom navedel

samo en primer: Celo arktično območje je 
pokrito s permafrostom, to so rastline, ki so
zgnile in potem zamrznile. Zdaj jih segrevanje
ozračja seveda topi, pri tem pa se sproščajo
škodljivi plini, od ogljikovega dioksida do še
bolj nevarnega metana. To se dviga v nebo in
dodatno segreva ozračje, kar seveda povzroča
dodatno topljenje permafrosta - pa smo tam,
vrtimo se v koncentričnih krogih in temu ni 
videti konca.” 

V svoji knjigi ”Človek in ekološka kriza”
dajete konkretne napotke ljudem, kako rav-
nati in kako se obnašati, da bo naš negativ-
ni vpliv na okolje čim manjši. Bo to dovolj? 

”Knjiga je namenjena posameznikom, ne
podjetjem ali kakšnim korporacijam. Nekaj
nasvetov sem povzel po Alu Goru, nekaj sem
jih dodal sam, ampak v knjigi tudi pišem, da to
ne bo dovolj, to ne bo rešilo sveta. To so lahko
posamezni ukrepi, ki seveda imajo neki uči-
nek, tako kot naj bi ga imele na primer visoke
kazni za hitre voznike, končne rešitve pa seve-
da ne dajejo. Končno rešitev bi dala samo
nova, drugačna kultura, drugačen sistem vred-
nost. Poznamo jih, saj govorimo in pišemo o
njih, le izvedba nam je španska vas. Vsi se
sklicujejo na neke sodobne humane vrednote,
ki pa jih v našem načinu življenja ni; naša edi-
na vrednota je pohlep.” Romana Purkart

Dr. Vid Pečjak

Naša edina vrednota je pohlep
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Novosti in delo v KS Ribno
Svet Krajevne skupnosti Ribno je že začel s svojim delom. Izmed sebe

so člani sveta izvolili predsednika, to je postal Dušan Žnidaršič, člani sve-
ta pa so Mihaela Pesrl, Maja Kouter, Boris Ferjan, Jožef Dijak in Marko
Valant. Vsi krajani se lahko s svojimi težavami oziroma predlogi za
izboljšanje življenja v naši Krajevni skupnosti obračajo na člane Sveta.
Uradne ure KS Ribno so vsak zadnji torek v mesecu od 18. do 19. ure v
prostorih KS Ribno, ki so v Zadružnem domu. Svet KS Ribno

Gozdarji opozarjajo!
Sneg, ki je zapadel lani novembra, je močno poškodoval drevje v nižin-

skih gozdovih, so sporočili iz blejske enote Zavoda za gozdove. 
Gozdarji zato pozivajo lastnike, naj poškodovano drevje čim prej od-
stranijo, da se ne bi razmnožil lubadar. Kot pravijo, so se polomili le
vrhovi posameznih dreves, zato je treba godzove pregledati, najbolj pa
so na udaru iglavci. Največ škode je v gozdovih do nadmorske višine
okoli 800 metrov. Poškodovano drevje je treba pospraviti do pomladi.

Romana Purkart

Nadaljevanje zbiranja hišnih imen
Stara hišna imena so odraz zgodovine določene rodbine, domačije ali

kraja. Oblikovala so se na osnovi imena, priimka, značilnosti predni-
kov posamezne hiše ali iz značilnosti kraja, kjer domačija stoji. Več-
krat je zaradi starosti hišnega imena njegov izvor celo neznan. Imena
so pomemben del naše žive kulturne dediščine. To se odraža v nareč-
ni izgovarjavi hišnih imen in v njihovi rabi v vsakdanjih pogovorih
med domačini. S hišnimi imeni se ohranja tudi ponos in pripadnost lju-
di določenemu kraju. V manjših vaseh se imena še uporabljajo pred-
vsem na kmetih, medtem ko v naseljih, ki izgubljajo kmečki značaj, ta
imena zamirajo in izginjajo v pozabo. 

Da bi to preprečili ter obudili in ohranili hišna imena, je Občina Bled
pristopila k nadaljevanju projekta, ki je bil lani uspešno izveden v kra-
jevnih skupnostih Bohinjska Bela in Ribno, kjer smo odkrili 280 hiš-
nih imen. Letos v blejski občini zbiramo hišna imena v krajevnih skup-
nostih Rečica in Zasip. Nekatere vasi so obiskali tudi učenci OŠ prof.
dr. Josipa Plemlja Bled z mentorico Meto. Poleg hišnih imen so zbira-
li še zanimive zgodbe o domačijah. Vsem domačinom, ki so si vzeli
nekaj časa za klepet z njimi, se najlepše zahvaljujejo.

Če pri vas doma poznate vaše ali kakšno drugo hišno ime v navede-
nih krajih, vas vabimo, da nam ga sporočite na Razvojno agencijo

Zgornje Gorenjske, kjer bomo imena zbirali. Dobrodošle so tudi stare
fotografije ali razglednice teh krajev, ki ste nam jih pripravljeni poso-
diti za preslikavo. Pokličete nas lahko na 04/581 34 16 ali nam pišite
na klemen.klinar@ragor.si.

Projekt ”Spoznajmo stara hišna imena” poteka v okviru Lokalne ak-
cijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani Evropske
unije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko progra-
ma Leader ter občin Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Preddvor in
Žirovnica. Klemen Klinar, RAGOR

Enajsti pohod na Talež
Tudi letos smo se vaščani Gorenjske ulice iz Ribnega podali tokrat

že na enajsti tradicionalni pohod na večerni Talež. Pohodniki se zbe-
remo vsakega 2. januarja ob 16.45 na križišču Gorenjske ul. 38, kjer
si voščimo srečno novo leto. Najbolj zagreti se odpravimo proti Tale-
žu. Pot je bila letos nekoliko poledenela, tako da so bile palice ter sve-
tilka obvezna oprema, prav so prišle tudi dereze. Poskrbeli smo, da ni-
hče ni hodil sam. Na vrhu nas je v koči pričakal prijazen lastnik, ki
nam je pripravil čaj in kuhano vino. Sledil je spust v dolino, pri kate-
rem smo morali biti še posebej pazljivi, saj kaj hitro lahko pride do
zdrsa. Vrnili smo se brez poškodb. Vsi smo se zbrali v garaži Gorenj-
ske ul. 38, tudi ostali, ki se pohoda niso udeležili. Prijazna gospodinja
Marica nam je pripravila toplo enolončnico, kuhano vino, pogostili
smo se tudi z drugimi dobrotami, ki so jih pripravili sosedje. Namen
druženja je ohraniti sosedske ter prijateljske odnose, saj nam vsakda-
nji ritem tega ne dopušča. Letos se je pohoda udeležilo 17 pohodni-
kov, skupaj na druženju nas je bilo 40 udeležencev. Pa na ponovno
snidenje drugo leto! Maja Kouter, Ribno

Hotelu Triglav Bled nagrada jakob
To je nova mednarodna nagrada sejma Alpe-Adria: Turizem in prosti

čas, in sicer za inovativno vključenost lokalne in regionalne gas-
tronomije v turistično ponudbo. Podeljujeta jo organizator, Gospo-
darsko razstavišče, in Slovenska turistična organizacija. Njeno ime
izvira iz ene najstarejših oblik turizma, romarstva, celotni evropski
prostor pa to dejavnost povezuje z likom sv. Jakoba, ki je z leti postal
prispodoba ne le romarja, ampak tudi turista nasploh. Hotel je nagra-
do prejel za Kuharsko šolo Uroša Štefelina, podelila pa mu jo je med-
narodna strokovna žirija, ki je med drugim ocenjevala tudi inova-
tivnost in vključenost lokalne oziroma regionalne gastronomije v 
turistični ponudbi. R. P.

Svet Evropske unije je razglasil leto 2011 za
Evropsko leto prostovoljnih dejavnosti za
spodbujanje aktivnega državljanstva ali na
kratko Evropsko leto prostovoljstva. S tem so
se potrdila prizadevanja evropskih in nacional-
nih prostovoljskih centrov, mrež, tudi sloven-
ske, da bi Evropska unija z razglasitvijo prika-
zala pomembnost prostovoljskega dela in in-
tenzivnejše skrbela za njegov razvoj. Slogan
leta je postal: ”Bodi prostovoljec, spreminjaj
svet!” Prostovoljstvo koristi vsem in zbližuje
različne družbene skupine. Prostovoljci pozi-
tivno prispevajo k skupnosti in se učijo novih
znanj in spretnosti. Danes približno 20 odstot-
kov evropskih državljanov opravlja prostovolj-
no delo. Splošni cilj Evropskega leta je spod-
bujati in podpirati prizadevanja, da bi se v ci-
vilni družbi ustvarili ugodni pogoji za prosto-
voljstvo na ravni Evropske unije in da bi se po-
večala prepoznavnost prostovoljnih dejavnosti. 

Cilji Evropskega leta prostovoljstva so:

- vzpostavljanje ugodnega okolja za prosto-
voljstvo v Evropski uniji; 

- okrepitev pristojnosti organizatorjev prosto-
voljskih dejavnosti za izboljšanje njihove ka-
kovosti; 

- priznavanje prostovoljske aktivnosti; 
- dvig zavesti o koristih in pomembnosti pros-

tovoljstva. 
Evropsko leto prostovoljstva je tudi izziv za

tiste, ki še ne opravljajo prostovoljskega dela.
Njim leto sporoča, da lahko naredijo razliko.
Zato smo se v Centru za socialno delo Radov-
ljica odločili, da izvedemo akcijo, s katero
bomo k sodelovanju pritegnili nove prostovolj-
ce. V ta namen bomo razdelili ”zvitke” po go-
stinskih lokalih v Radovljici in na Bledu, ki jih
bodo obiskovalci dobili ob toplih napitkih. Po-
skrbeli bomo za distribucijo letakov ter nalepi-
li plakate po fakultetah v Ljubljani. Prostovolj-
ci, ki delujejo v okviru Centra za socialno delo
Radovljica in Kriznega centra za mlade Kres-

nička, nudijo mladim učno pomoč, druženje,
sodelujejo pri ustvarjalnih delavnicah ter na
druge načine pomagajo mladim v stiski. 26.
marec 2011 je razglašen za Dan za spremembe.
Na ta dan bodo prostovoljci po vsej Sloveniji
pokazali, da s prostovoljstvom lahko spremi-
njamo sebe, druge in naše okolje. Tej aktivno-
sti se bo pridružil tudi Center za socialno delo
Radovljica. Pred trgovskim centrom Mercator
v Lescah bomo na zanimiv način mimoidoče
nagovorili, da naredijo ta dan pozitivno spre-
membo v svojem življenju in se vključijo v
prostovoljske aktivnosti. Kdo lahko postane
prostovoljec? Vsakdo. In kaj prostovoljci po-
čno? Na Centru za socialno delo sodelujejo pri
izvajanju ustvarjalnih delavnic, se družijo z
mladimi in jim nudijo učno pomoč, sodelujejo
pri izvajanju preventivnih programov ter
opravljajo različna dela v Kriznem centru za
mlade v Lescah. Nika Abruč, Center za 
socialno delo Radovljica

”Bodi prostovoljec, spreminjaj svet”
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KOLEDAR PRIREDITEV
Datum Ura Kraj Naziv prireditve

Petek, 25. 2., in ob 17. uri Blejski mladinski center Izmenjava rabljenih
sobota, 26. 2., pustnih kostumov

Sobota, 26. 2., od 12. ure Športni center Triglav Eurosank 2011 - najatraktivnejši
Pokljuka na Rudnem polju slalom v zgodovini slovenstva!

ob 20. uri Restavracija Panorama Smučarski ples in zabava 
za vse gledalce in udeležence 
prireditve Eurosank 2011 

Sobota, 26. 2., od 10. ure Hotel Šport, Pokljuka 2. krpljarski festival: vodene  
nedelja, 27. 2., ture, večerna predavanja in 

ogledi diapozitivov

Petek, 4. 3., ob 16. uri Blejski mladinski center Bolšji sejem ”Dam al’ prodam”

Sobota, 5. 3., ob 15. uri Trgovski center Bled Pustni ”žur” za najmlajše:
- pustni sprevod od Festivalne
dvorane, s pustno Godbo Gorje. 

- pustno rajanje z zajčkom 
Sportyjem: nastop mladih pevk, 
pustni ples mask, izbor najlepše 
maske, pustne čarovnije in pustni krofi ...

od 20. ure Restavracija Panorama Veselo pustovanje z bogatimi 
nagradami in živo glasbo. 

od 20. ure Hotel Jelovica Pustovanje z bogatimi nagradami in 
živo glasbo: ”Duo Ajda”

5. in 6. 3., od 15. - 20. ure Blejski mladinski center Izdelava naravne kozmetike

Nedelja, 6. 3., od 10. - 12. ure Hotel Triglav Kuharska šola Uroša Štefelina: 
Kuharska delavnica za otroke 

ob 16. uri Zadružni dom Ribno Pustni živ - žav za otroke: Pustna 
lutkovna matineja z Miri in dedkom. 
Najboljše maske bodo nagrajene!

ob 18. uri Restavracija Panorama Družabno srečanje starejših občanov

Torek, 8. 3., od 10. - 12. ure Trgovski center Bled Otroško pustovanje 
Pustno rajanje s Piko Nogavičko ter 
njenimi prijatelji. Vse male maškare 
se bodo lahko okrepčale s toplim 
čajem!

ob 19. ure Blejski mladinski center Ženska v modnem svetu, 
odprtje razstave

Sreda, 9. 3., ob 19. uri Info središče TNP Triglavski narodni park - Sredin 
Triglavska roža na Bledu večer: Odprtje fotografske razstave 

Iva Borka (najboljše z razpisa Info 
središča TNP Triglavska roža na 
Bledu 2010) 

Sobota, 12. 3., od 7.30 Športni center Triglav Dnevnikov družinski dan na Pokljuki:
Pokljuka na Rudnem polju 21. Pokljuški maraton Adriatic 

Slovenica in Memorial Goja Bogataja 
za nagrado Maya Maya (bogat 
spremljevalni program za vso družino)

ob 8. uri Zborno mesto: Triglavski narodni park - Vodeni izleti 
Žičnica Vogel, Bohinj TNP: Turnosmučarski izlet Rodica

ob 10. uri Zborno mesto: pred Kraljevo Gregorjevo in pozdrav pomladi: 
klubsko hišo na Blejskem Voden sprehod po ornitološki poti
igrišču za golf ”Tam, kjer ptički pojo” in iskanje 

ptičjih daril, ki so jih ptički pustili 
ob svoji ženitvi

Balonarji in ledni 
plavalci na Bledu

Začetek februarja sta na Bledu zaznamo-
vala dva dogodka, balonarski festival z
mednarodno udeležbo in prikaz lednega
plavanja oziroma plavanja v naravnih vodah
pozimi. Verjetno se bralke in bralci dobro
spomnijo, da je lani Bled gostil svetovno pr-
venstvo v tem športu, letos pa so v jezero
skočili le najpogumnejši plavalci in pokaza-
li, da se tudi pozimi da plavati - z nekaj zna-
nja in obilico izkušnjami, seveda. Na balo-
narskem festivalu pa so sodelovale ekipe iz
osmih držav, letos je bilo balonarjem na sre-
čo vsaj malo naklonjeno tudi vreme. 

Romana Purkart
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Bled na predstavitvi 
v Belfastu

Konec januarja je veleposlanik Iztok Jarc v
Belfastu uradno odprl konzulat Republike
Slovenije, ki ga vodi castna konzulka RS na
Severnem Irskem Suzanne Hill. Odprtju je
sledil sprejem, ki se ga je udeležilo okoli sto
ljudi. Zbrane predstavnike gospodarskega,
političnega in kulturnega življenja na Sever-
nem Irskem je najprej nagovoril veleposlanik
Jarc. Poudaril je, da želi Slovenija z odprtjem
konzulata ustvariti boljše pogoje za razvoj
vsestranskega sodelovanja s Severno Irsko.
Posebej je izpostavil področji gospodarstva
in turizma, kjer je neizkoriščenih še veliko
priložnosti. Prvi korak je bil storjen že s pro-
mocijo Bleda, ki se je ob otvoritvi konzulata
predstavil s svojo turistično in kulinarično
ponudbo, so v sporočilu za javnost zapisali
na zunanjem ministrstvu. R. P.

Skupaj na sejmu

Sejem Turizem in prosti čas, ki je bil konec
januarja v Ljubljani, je postal stičišče turi-
stičnih akterjev iz alpsko-jadranskega ob-
močja ter se iz leta v leto nadgrajuje. Letoš-
nje leto je prelomno za turistične ponudnike
na območju Gorenjske regije, saj se je  16
gorenjskih občin prvič predstavilo skupaj.
Skupna predstavitev pomeni velik napredek
pri celovitejši predstavitvi številnih možno-
sti turističnega obiska Gorenjske in daje
vpogled v celostno ponudbo regije. R. P.

Dogajanje v TNP
Sredini večeri so poleg Triglavske tržnice

in otroško-družinskih programov stalnica v
programu Info središča. V Triglavski roži na
Bledu smo odprli fotografsko razstavo Na
jezeru bliz' Triglava avtorice Andreje
Peklaj, MF FZS, v sodelovanju z Gorenj-
skim muzejem iz Kranja pa smo predstavili
novo gostujočo arheološko razstavo Glina,
roka, ogenj. Konec meseca je bila v sodelo-
vanju z Mohorjevo družbo iz Celovca pred-
stavljena knjiga Karavanke brez meja avstri-
jskega avtorja Gerharda Leeba. Triglavska
tržnica in družinska Brihta sta tokrat
potekali v znamenju volne – udeleženke
zimskega tečaja tradicionalnega znanja
TNP so predstavile svoje, na tečaju narejene
lične volnene izdelke, najmlajši pa so pletli,
kvačkali, vozlali in na ostale načine spoz-
navali volno in njene lastnosti. K našemu
dogajanju vas vabimo tudi v marcu. 

Majda Odar, TNP 

Sobota, 12. 3., od 15. - 18. ure Terasa restavracije Gregorjeva tržnica s ponudbo izvirnih
Panorama Gregorjevih spominkov, rokodelskih 

izdelkov, napitkov in peciva ter 
animacija in kreativne delavnice na 
temo Gregorjevega

ob 20. uri Restavracija Panorama Plesni večer z ansamblom Sunset: 
Gregorjevo - praznik zaljubljencev

Petek, 18. 3., od 9. - 14. ure Športni center Triglav Finale alpskega pokala v biatlonu:
Pokljuka na Rudnem polju uradni trening

ob 17. uri Knjižnica Blaža Pravljica za otroke: ”Dobri snežak” 
Kumerdeja Bled (Franziska Stich, priredba: Ana 

Šoberl). Lutkovno igrico za otroke, 
bodo uprizorile strokovne delavke 
Vrtca Lesce. 

ob 19. uri Blejski mladinski center Kolumbija - med Karibsko obalo 
in Amazonsko, potopisno predavanje

ob 19.30 Knjižnica Blaža Blejski večer: ”Kako je nastalo Blejsko
Kumerdeja Bled jezero”, predstavitev knjige Henrika 

Rika Zupana, učenca s specifičnimi 
motnjami branja oz. disleksijo.

Sobota, 19. 3., od 9. - 15. ure Športni center Triglav Finale alpskega pokala v biatlonu:
Pokljuka na Rudnem polju sprinterske preizkušnje

od 10. - 12. ure Info središče TNP Triglavska Triglavski narodni park - Triglavska
roža na Bledu tržnica in SOS: Pletenje košar: pred-

stavitev in vpis na spomladanski tečaj
tradicionalnega znanja TNP

ob 11. uri Info središče TNP Triglavska Triglavski narodni park - Brihta 
roža na Bledu raziskuje: Glina

ob 20. uri Restavracija Panorama Plesni večer z Mihom Kraljem

Nedelja, 20. 3., od 9. - 15. ure Športni center Triglav Finale alpskega pokala v biatlonu:
Pokljuka na Rudnem polju zasledovalne preizkušnje

od 10. - 12. ure Hotel Triglav Kuharska šola Uroša Štefelina:
Kuharska delavnica za otroke 

ob 16. uri Zadružni dom Ribno Lutkovna matineja z Miri in dedkom
ob 18. uri Restavracija Panorama Družabno srečanje starejših občanov

Torek, 22. 3., ob 18. uri Info središče TNP Triglavska Tečaji tradicionalnega znanja TNP: 
roža na Bledu Začetek 20-urnega tečaja pletenja 

košar iz vrbovega protja, mentor: 
Marjan Golmajer, Katež, Radovljica

Sreda, 23. 3., ob 18. uri Knjižnica Blaža ”Magičnost gibanja”, delavnica o 
Kumerdeja Bled tehnikah poživljanja, ki jo bosta vodila

Dario Sever in Borut Malini. 
ob 19. uri Info središče TNP Triglavski narodni park - Sredin večer:

Triglavska  roža na Bledu Mavrične mačje maroge - odprtje 
slikarske razstave ilustracij Nine 
Meglič, predstavitev slikanice in 
predavanje pedagoginje Martine 
Volčini o pedagogiki Montessori 
z vidika naravovarstva

Četrtek, 24. 3., ob 18. uri Višja strokovna šola za Predavanje Ruth Podgornik Reš:
gostinstvo in turizem Bled ”Modne smernice in novosti na 

področju sezonskih rastlin”
ob 18. uri Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled ”Polnokrvni ključ raja na zemlji”, 

predavanje Eda Marinčka, pisatelja, 
misleca in popotnika.

25. - 27. 3. ob 15. uri Zborno mesto: parkirišče Triglavski narodni park - Vodeni izleti 
Savica, Bohinj TNP: Turnosmučarski vikend na Komni

Sobota, 26. 3., ob 20. uri Restavracija Panorama Plesni večer z Mihom Kraljem in 
Vikend prekmurske kuhinje

Sreda, 30. 3., ob 19.30 Knjižnica Blaža Spomladanski koncert učencev
Kumerdeja Bled Glasbene šole Radovljica, ki so doma 

z Bleda ali njegove okolice.
Organizator si, zaradi nepredvidenih okoliščin, pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani www.bled.si.
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Ob slovenskem kulturnem prazniku je izšla
monografija Tisočletni grad - Blejski grad av-
torja Marjana Zupana iz Podhoma. Grad nam-
reč letos praznuje tisočletnico prve omembe v
pisnih virih, ki o gradu prvič govorijo 22. maja
1011. Marjan Zupan na gradu preživi veliko
časa, Blejci in Gorjanci pa ga poznajo pred-
vsem kot vnetega raziskovalca zgodovine in
ljudskega izročila. Besedila Marjana Zupana
so v monografiji prevedena še v tri jezike,
zgodba pa se seveda začne na začetku. ”Ja, res
je. Začne se z zgodovino, ki jo zajamem na
dveh straneh. Prvi del torej opisuje zgodovino,
omenjeni so tudi vsi zakupniki, opisal sem tudi
dogodke ob kakšnih nesrečah na gradu - ob
udaru strele ali požaru na primer in to, kako so
potem posledice odpravljali in grad obnav-
ljali,” pravi Zupan in dodaja, da je ta prvi sklop
opremljen tudi s starimi vedutami, objavljena
je tudi znamenita grafika Janeza Vajkarda Val-
vasorja iz leta 1689. ”Preko starih vedut gre
potem zgodba do prvih znanih fotografij
gradu, dve, še neobjavljeni sem pridobil iz
arhiva Ministrstva za kulturo, tri pa so last
znanega blejskega tovrstnega zakladnika,
Leopolda Kolmana.” Marjan Zupan prav s to
monografijo, katere rdeča nit je grad v vseh
štirih letnih časih, praznuje tudi četrt stoletja

pisanja in preučevanja zgodovine. ”V tem času
je luč sveta ugledalo deset samostojnih
knjižnih del, od knjig do raznih brošur in prav
toliko soavtorskih knjig, zbornikov in ostalih
tiskanih del. Paleta pisanja sega od krajevne
zgodovine - domoznanstva, narodopisja, do

lirično obarvane pisarije, ki mestoma preide v
povsem moralni, tu pa tam rahlo provokativni
realizem. Pisanje vseskozi spremlja retro doku-
mentarna fotografija,” še pravi Marjan Zupan.
Knjigo je oblikovala Claudia Markizeti,
založila pa Sitra, d. o. o. Romana Purkart

Tisočletni grad - Blejski grad

Slovenski kulturni praznik smo letos na
poseben način proslavili tudi blejski upoko-
jenci. Odkar imamo tehnično bolje oprem-
ljeno klubsko sobo, se lahko v njej vrstijo
številne dejavnosti. Tako se je pouk an-
gleškega jezika preselil vanjo iz osnovne šole,
tu spoznavamo klasično in novejšo glasbo ob
strokovnem vodenju, prostor je primeren za

projekcije z računalnika in zato tudi za ra-
zlične predstavitve in sestanke. Te prednosti
smo letos izkoristili, ko smo s prijaznim sode-
lovanjem gospe Melite Vovk proslavili 8. feb-
ruar. Za osrednjo gostjo smo izbrali akadem-
sko slikarko Melito Vovk, ker je ne le častna
občanka občine Bled in dobitnica Prešernove
nagrade za Gorenjsko, ampak je lani prejela

tudi Smrekarjevo nagrado za vseživljenjsko
delo. Počaščeni smo bili, ker se je našemu
vabilu rada odzvala. O njenem likovnem delu
je marsikdo že vedel kaj, a od nje smo želeli
izvedeti več. Sama je odbrala nekaj svojih
knjižnih ilustracij in zlasti risb, ki jih nikjer
več ni mogoče tako zbranih najti. Mi smo jih
v sodelovanju z nekaj sodelavci, člani našega
društva, pripravili za projekcijo. Ko se je pol-
na dvoranica smejala njenim hudomušnim in
duhovitim komentarjem ob risbah, projici-
ranih na platno, smo v en glas ugotavljali,
kako so vse risbe, nastale največ v sedemde-
setih in osemdesetih letih, še zmeraj aktualne.
Snov zajemajo iz takratnega življenja, iz
Prešernovih verzov, iz ljudske pesmi in prav
lahko nas je misel ob njih ponesla v naš čas.
Primerjave so se ponujale same. Taka pač pra-
va umetnost je, za vse čase in hkrati dokument
sodobnosti! Tudi slikarka je bila vesela neko-
liko drugačne predstavitve, mi pa smo uživali
ob njenih risbah in živi besedi, kajti ni veliko
priložnosti, ko bi kak slikar hotel komentirati
svoja dela!

Prireditev je popestrila domača vokalna
skupina, ki nas je v začetku spodbudila, da
smo skupaj zapeli slovensko himno. Brez
besed o Prešernu seveda ni šlo, slišali pa smo
tudi sonet O Vrba, ki nam jo je mimo progra-
ma povedal naš član in požel zaslužen aplavz.
Ob zaseki in toplem napitku smo se potem še
zadržali, saj je bil praznik! 

Metka Smolej, DU Bled

Kulturno tudi v društvu upokojencev Bled

Ob slovenskem kulturnem prazniku so za slovesnost pri Prešernovem spomeniku na Bledu poskrbeli člani 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, ki so se na svojem pohodu iz Radovljice v Vrbo ustavili
pri najstarejšem spomeniku dr. Francetu Prešernu v Sloveniji.
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Cvetličarna Park Lu - na, 
Ljubljanska 11 (kompleks Union)
Tel.: 04/578 01 18
www.parkluna.si
odpiralni čas:
od pon.-pet. od 9.-19. ure
sobota od 9.-12. ure
Za parkirno mesto je poskrbljeno.

Poročni aranžmaji

Poslovni in drugi dogodki

Za vsak dan & darila

Zavijanje daril

Brezplačna dostava

Z vami smo tudi 

ob najtežjih trenutkih,

ko vam uredimo 

vse potrebno 

ob pogrebu

Cvetličarna

✿
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info@hotelibled.com; 04 579 16 00

Vabimo vas na prireditev
GREGORJEVO IN POZDRAV POMLADI 

Sobota, 12. marec 2011
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Kultura po naše

V petek, 4. februarja, smo se že ob osmih zbrali v šolski avli in si ogle-
dali nastop ob slovenskem kulturnem prazniku. Učenke so nas navduši-
le s prikazanimi plesnimi točkami, predstavili pa so se tudi glasbeniki in
recitatorji. Istega dne, ob 10. uri, smo odnesli cvetje pred spomenik Fran-
ceta Prešerna in prižgali sveče. Učenci 7. in 8. razreda smo recitirali pes-
mi Franceta Prešerna: Pevcu, Zgubljena vera, Zvezdogledom in Gloso. 

Po nastopu nas je podžupan povabil na tortico k Šmonu, nato pa smo se
odpravili nazaj v šolo. Naslednji nastop smo imeli v torek, 8. februarja,
spet pred spomenikom Franceta Prešerna. Tokrat je na prireditvi govoril
naš župan, nastopil pa je tudi veteranski pevski zbor. Imeli smo kar malo
treme, saj je bil obisk na prireditvi veliko večji, ker je bilo veliko pohod-
nikov, ki so prišli iz Radovljice in nadaljevali pot v Vrbo. 

To pa še ni vse. Zvečer smo nastopili še na proslavi v Gasilskem domu
na Rečici. Tudi tam je nastopalo več ljudi. Nam pa je uspelo dobro reci-
tirati pesmi in smo dobili en velik aplavz. Ponosni smo bili na naš delček
v mozaiku kulturnega dogajanja na Bledu. Zala Serianz, 7. c OŠ Bled



Pohod na Galetovec

Turistično društvo Bohinjska Bela je s pomočjo vaščanov in
športnega društva prvo nedeljo februarja organiziralo 15. turni
smuk in pohod na Galetovec. Galetovec je 1265 m visok vrh nad
Bohinjsko Belo, s katerega je zelo lep razgled na precejšnji del
Gorenjske. Po nekaj letih je bil zaradi skromne snežne odeje orga-
niziran le pohod. Lepo sončno vreme in spomladanske temperature
(na vrhu je bilo celo 14 stopinj C), sta privabila veliko število po-
hodnikov, ki so se povzpeli na vrh z vseh možnih koncev. Pot iz do-
line do vrha ima okroglih 800 m višinske razlike, zato je okrepčilo
v koči pri Jožu na Planini za Jamo vedno dobrodošlo.  

Aleš Stojan, TD Bohinjska Bela

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

Fa
sa

da
rs

tv
o 

D
am

ja
n 

Va
jd

ec
 s

.p
.,

 U
lic

a 
pr

vo
bo

rc
a 

6
, 

Je
se

ni
ce

V knjižnici Blaža Kumerdeja smo februarja pripravili razstavo letoš-
njih nagrajencev, dobitnikov priznanj Blaža Kumerdeja za odlično part-
nerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih us-
tanovah za leto 2010, ki jih podeljuje Zavod RS za šolstvo. Vsako leto
Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeli pet priznanj, letošnji do-
bitniki so Tatjana Prešern iz ljubljanskega vrtca Hansa Christiana An-
dersena, projektna skupina za uvajanje medpredmetne kompetence
Učenje učenja v pouk, Gimnazija Kočevje, IV. osnovna šola Celje, II.
osnovna šola Slovenj Gradec, in skupina za zbiranje in oblikovanje
gradiv za Nauk o glasbi glasbene šole Postojna. Blaž Kumerdej,
razsvetljenec, jezikoslovec in šolnik, Linhartov prijatelj in član
Zoisovega krožka, torej človek in sorojak, po katerem se priznanja
imenujejo, je bil rojen leta 1738 v Zagoricah na Bledu. Končal je študij
prava, filozofije in teologije na Dunaju. Z Domoljubnim načrtom se je
zavzel za uvedbo slovenskega jezika v nedeljske šole na Kranjskem, za
priredbo slovenskega abecednika in poslovenjenje šolskih knjig. V
Knjižnici Blaža Kumerdeja smo z razstavo nagrajencev želeli pred-
staviti njihovo delo ter utrip življenja njihovih vrtcev in šol, Muzeji
radovljiške občine pa so pripravili razstavo o Blažu Kumerdeju. Obe
razstavi sta v čitalnici knjižnice na ogled še do konca februarja.

Irena Razingar, Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Razstava Kumerdejevih 
nagrajencev v knjižnici
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H o t e l T r i g l a v B l e d
since 1906

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

1 9 0 6
since 1906

B l e d

since 19066. 3. in 20. 3. 2011 - Kuharska delavnica za otroke
8. 3. 2001 Zabava za ženske

Neža Poljanec, devetdeset let
Neža Poljanec s Sela pri Bledu je 6. februarja praznovala 90. rojstni

dan. Za njen visoki jubilej so jo obiskale prostovoljke Rdečega križa in
župan Janez Fajfar, ki se ga je še posebej razveselila. Ker je mama Neža
še izredno bistrega uma in dobrega spomina, ni zmanjkalo tem za pri-
jeten pogovor. Rodila se je kot drugi otrok v mali vasici Osojnik v Beli
krajini. Pri dveh mesecih ji je umrla mama. Oče se je nato še enkrat
poročil in Nežka je dobila še šest bratov in sester. S 16 leti jo je pot
zanesla s trebuhom za kruhom na Bled. Tu je spoznala svojega moža.
Med vojno sta se jima rodila dva sinova, po vojni pa še hčerka.

Življenje ji ni bilo postlano z rožicami, vendar ni nikoli izgubila pogu-
ma in je tako premagala marsikatero oviro. Celo kakšno pesmico je
napisala. Leta 1975 je ovdovela, otroci so si ustvarili družine in pri 56 letih
je menila, da je morda čas, da se ji izpolni njena skrita želja - obisk gora.
V dvajseti letih je, kar v krilu, prehodila najlepše vršace naših gora. 

Kljub letom ji zdravje še dobro služi. Vsa gospodinjska dela še sama
opravi. Rada bere in je na tekočem z dnevnimi novicami. Ne zamudi
nobenega športnega prenosa po TV. Ima pet vnukinj in sedem
pravnukov, ki ji z obiski popestrijo in polepšajo dni.

Zaželeli smo ji še veliko zdravih in srečnih dni.
Vladka Poljanec, RK Bled

Dogajanje v Marijinem domu na Bledu
Januarja smo sestre Hčere Marije Pomočnice v Marijinem domu na

Bledu sprejele različne skupine: otroke, mlade in odrasle. V soboto,
15. januarja, smo gostile mariborskega nadškofa dr. Marjan Turnška,
ki je mladim, zakoncem, staršem spregovoril o pomenu Jezusovega
naročila ”To delajte v moj spomin”. Preko vprašanj, kaj, zakaj in
kako naj delamo v Njegov spomin, je g. nadškof odgovoril, da lahko
to storimo z evharističnim življenjem. Sveta maša je namreč pogov-
or, dialog; je priznanje grešnosti in odpuščanje; je zahvala in slavl-
jenje; je daritev; je spremenjenje; je obed; je življenjska združitev in
je dolgočasno ponavljanje, ki nam sporoča pomembnost obrednega
ponavljanja in spominjanja v življenju. Vsak prvi torek v mesecu ob
20. uri pa v Marijinem domu potekajo tudi srečanja za žene. Lepa
skupina žena in mamic ob izbranih temah podelijo svoje izkušnje,
misli, se podpirajo v preizkušnjah in se veselijo ob poslanstvu, ki jim
je zaupano. 

Marijin dom pa v prihodnje pripravlja tudi Tretje predavanje za za-
konce, starše in mlade, ki bo v soboto, 26. marca, ob 20. uri. Preda-
vateljica bo uršulinka s. Marjeta Pij Cevc, ki nam bo spregovorila o
tem, kaj je teologija telesa, kaj pomeni biti moški in ženska v luči
evangelija, kako se pripraviti na spolno življenje v krščanski svobodi. 

Sestra Martina Golavšek
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Spoznali smo vitraj
Na šoli nas je obiskala gospa Irena Curk, mamica naše sošolke Eme,

in poučila nas je, kako se izdeluje vitraj. Ogledale smo si nekaj njenih
izdelkov. S seboj je prinesla ročno pihana barvna katedral stekla. Nauči-
la nas je, kako se steklo z diamantnim nožem reže in lomi. Pod vod-
stvom Emine mamice smo izdelale lepe svečnike, ki so nam za prazni-
ke krasili šolo in dom.

Da bi spoznale, kako se izdeluje pravi vitraj, smo odšle tudi v atelje
gospe Irene. Najprej nam je pokazala nekaj risb za vitraje, ki jih naredi
slikar, ter po risbah izdelane načrte. Ti, ki smo jih videle, so se nam zde-
li zelo veliki. Dobre volje smo začele z delom izdelave okvirja za naše
fotografije. Steklo smo izravnale z brušenjem, ter okvirile v svinčene
profile, ki smo jih spojile s spajkanjem v klasični izvedbi vitraja. Svojih
končnih izdelkov smo se v velikem pričakovanju, da jih ponesemo do-
mov, res razveselile. Rade bi se zahvalile gospe Ireni Curk za vso potr-
pežljivost in pripravljenost podariti nam svoj čas.

Če si želite naše izdelke tudi ogledati, ste v marcu lepo vabljeni na raz-
stavo v Knjižnico Blaža Kumerdeja na Bledu.

Učenke 4. in 5. razreda Podružnice Bohinjska Bela 

Pozor! Pse na vrvice! 
Sprehajalci po priljubljenih spre-

hajalnih poteh v okolici Bleda so
najbrž med potjo zasledili znak z
napisom ”Pse na povodce - Lovska
družina Bled”.

Lovska družina Bled, ki ima
državno koncesijo za upravljanje z
loviščem na večjem območju občine
Bled, se je odločila za akcijo, s
katero želimo lastnike štirinožnih
prijateljev spomniti, da naj poskrbi-
jo, da njihovi ljubljenci ne bodo po nepotrebnem vznemirjali divjadi.

Večina lastnikov ima danes lepo vzgojene in socializirane pse,
vseeno pa se jih najde nekaj, ki psa kupijo in se ne zavedajo, da imeti
psa pomeni tudi prevzeti veliko odgovornost. Danes vlada splošno
pomanjkanje časa in najlažje je enostavno psa odpeti s povodca in
mu pustiti, da si da duška v naravi, pri tem pa lastniki večkrat po-
zabijo, da je pes bližnji sorodnik volka in da mu njegov nagon vele-
va, naj si poišče plen. Nekateri psi tako postanejo nehote dobri lov-
ci, zato je potrebno, da take pse obvladamo in jim preprečimo, da bi
samovoljno pohajkovali po prosti naravi. To je še posebej pomemb-
no pozimi, ko divjad miruje in varčuje z energijo za preživetje. Nekaj
nepotrebnih begov lahko pomeni tolikšno izgubo energije, da žival
enostavno pogine od lakote. Pozimi včasih nastanejo takšne razmere,
da je divjadi beg praktično onemogočen.

Dodatno previdni moramo biti tudi pozno pomladi in zgodaj poleti,
ko divjad polega mladiče in skrbi za svoj zarod. Psi brez nadzora
lahko povzročijo veliko nepotrebnega trpljenja divjadi.

Zaradi relativno visoke gostote divjadi v bližnji okolici Bleda
(predvsem srnjadi) in visoke gostote prometnih cest, lahko nenad-
zorovan pes z lovskih nagonom hitro povzroči tudi prometno nes-
rečo. Lovci vsako leto zabeležimo nekaj primerov divjadi, ki so jo
pokončali psi. Takšni psi niso krivi za svoja dejanja, pred zakonom
so odgovorni lastniki. Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št.
16/2004 in 17/2008) v 3. alineji 35. člena določa, da psov ni dovol-
jeno brez nadzorstva spuščati v prosto naravo, lastnik je odgovoren
za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi.

77. člen Zakona od divjadi in lovstvu predvideva globo v višini od
420 do 1.200 evrov za tistega, ki brez nadzorstva spušča psa v pros-
to naravo. Lovci lovske družine Bled pozivamo vse ljubitelje psov,
naj pazijo na svoje štirinožne ljubljence in jim preprečijo samovoljno
pohajkovanje po naravi. Tako bo imela divjad potreben mir in bo
lahko v miru prezimovala ter vzgajala mladiče, ki bodo še naprej
krasili čudovito naravo, ki jo vsi skupaj tako radi občudujemo.

Lovska družina Bled

Vrtec že čaka na novo šolsko leto
To se bo simbolično začelo z vpisom novih otrok, ki bodo postali del

velike družine blejskih vrtičkarjev. V vrtec, ki so ga na Bledu ustano-
vili leta 1950 na pobudo Antifašistične fronte žensk, bodo vpisovali
konec marca, natančneje od 23. do 31., vloge pa starši lahko oddajo
vsak dan od 7. do 15. ure, v sredo, 23. marca, do 17. ure in v torek, 29.
marca, do 16. ure ali po elektronski pošti na naslov info@vrtec-bled.si.
Blejski vrtec v letošnjem šolskem letu obiskuje 266 otrok in ima 16 od-
delkov, od tega dva na Bohinjski Beli, leta 1950, ko je prvič odprl svo-
ja vrata, pa ga je obiskovalo 45 otrok. Letos bodo v vrtec vpisovali vse
otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo, pred 61
leti pa so vrtec obiskovali otroci od 3. do 7. leta starosti. V ‘’malo
šolo’’ so na Bledu prvič vpisovali leta 1967, zdaj pa zaradi devetletke
tega programa seveda ni več, zato pa Vrtec Bled za prihodnje šolsko
leto razpisuje tri programe in sicer dnevnega in prilagojenega, ki traja-
ta od 6 do 9 ur dnevno, in poldnevnega, ki traja 4 ali 5 ur dnevno, s
tem, da je slednji namenjen otrokom drugega starostnega obdobja, to-
rej tistim, ki so stari od 3 do 6 let. Ob ustanovitvi vrtca, torej pred 61
leti, sta za otroke skrbeli dve vzgojiteljici, pomagala jima je ena nego-
valka, danes pa v vrtcu dela 33 strokovnih delavk, 16 vzgojiteljic in 17
pomočnic. Romana Purkart
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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

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.

Na Rečici nova kolesarska steza.
Kdaj bo pa pločnik? 

Po Rečiški cesti, kjer je v prometnih konicah (ob delavnikih zjutraj in od 14. do 15.
ure, ob lepih sončnih sobotah in nedeljah pa ves dan) prometa res veliko, se
Rečičani na Bled ali z Bleda kljub vsej avtomobilski udobnosti včasih odpravimo
peš. Sem in tja kdaj smo tako pogumni, da gremo celo s kolesi ali pa z majhnimi
otroki na kolesih. Letošnji kulturni praznik je bil kot nalašč za tak podvig. K
spomeniku smo se odpravili ob jezeru, zaradi lepote in varnosti, nazaj pa, da
naredimo krog in ker je bližje, čez Bledec in naprej. Kot turisti, ki pešačijo v 
Vintgar. Nismo šli prvič, zato vemo, da je nevarno in smo se znašli po svoje. Še
dobro, da je led odtekel in da gnojnice še ni.

Zanimivo in avanturistično se nam je zdelo do kostanja oziroma prehoda za pešce,
ki - kot vemo že vsi - vodi v plot in živo mejo. Tik pred nepreglednim križiščem.
Umikali smo se tujim in ljubljanskim registracijam, hitečim s Pokljuke, in
rekreativcem, zavijajočim k jezeru, motoristom, kolesarjem ... 
Ob najhujši gneči nismo fotografirali, ker smo lovili otroke. Želeli smo naprej do
doma, a po Rečiški seveda ni šlo več. Grabna ni, cesta pa je močno zožana.
Navadni Rečičani in predstavniki KS še vedno čakamo na občinske odgovore in
načrte. Malce smo že naveličani. 

Tatjana Pintar
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Leta 1997 je na Bledu v samoza-
ložbi izšla dragocena knjiga Bled
na starih razglednicah. Kljub raz-
meroma visoki nakladi 1.500 izvo-
dov je že dolgo razprodana. V njej
je predstavljenih okrog 150 raz-
glednic iz zbirke v Zasipu stanujo-
čega zbiralca Poldeta Kolmana.
Nekaj blejskih razglednic bomo na-
šli tudi v poglavju Gorenjska v knji-
gi Pozdravi iz slovenskih krajev, ki
jo je leta 1987 v kar 12 tisoč izvo-
dih izdala Mladinska knjiga in ki je
še vedno temeljno delo za vse, ki bi
se radi poučili o starih razglednicah
v Sloveniji in zamejstvu. V razstav-
nem katalogu Pozdrav z Gorenjske,
ki je lani pospremil istoimensko
razstavo v Gorenjskem muzeju v
Kranju, je blejske razglednice pred-
stavila Marjana Žibert. Pomembno
zbirko razglednic z blejskimi moti-
vi, ki šteje skoraj 400 primerkov,
ima tudi novomeška Knjižnica Mi-
rana Jarca. V bibliografsko-kata-
logni spletni podatkovni zbirki CO-
BIB si lahko vse ogledamo, ker so
se tamkajšnji knjižničarji potrudili
in opisom razglednic dodali njiho-
ve skenograme. 

Prve prave razglednice s prikazi
nekaterih slovenskih krajev je leta
1891 izdala dunajska založba Lesk
in Schwidernoch. Upodobljeni so
večji kraji (Ljubljana, Maribor,
Celje idr.), zdravilišča (Rogaška
Slatina, Dobrna in Laško) in, ra-
zumljivo, oba turistična bisera,
Postojna in Bled, ki je bil zastopan
z dvema razglednicama. 

Po nekajletnem zatišju je prišlo
do pravega izbruha v izdajanju
razglednic leta 1896. Zalaganje,
pošiljanje in tudi zbiranje raz-
glednic je postalo velika moda.
Tujim založnikom (na primer z
Dunaja, iz Münchna, Dresdna in
Leipziga) so se prav kmalu pri-
družili domači. Začetke je zelo
nazorno predstavil pisec, ki je v
kranjskem tedniku Gorenjec od
5. aprila do 24. maja 1902 v sed-

mih nadaljevanjih zelo izčrpno
pisal o razglednicah: ”Preje se je
le v večjih mestih poleg pismenih
papirjev s krajevnimi podobami
dobila tuintam tudi kaka razgled-
nica, leta 1896 pa so se kar naen-
krat pojavile v prodajalnicah po
mestih in trgih raznovrstne raz-
glednice, ki so se potem od leta
do leta množile v vedno krasnej-
ših in različnejših izdelavah. Iz
mest so se razglednice hitro raz-
širile tudi po deželi, in dandanes
se skoro že ne najde skromne
gorske župnijske vasi brez njih.” 

Žibertova, ki je opozorila na ta
imenitni spis, se je dotaknila tudi
vprašanja, kdo je pred prvo svetov-
no vojno na Gorenjskem zalagal
razglednice z blejskimi motivi. Po-
leg dveh fotografov, blejskega Be-
nedikta Lergetporerja in jeseniške-
ga Frana Pavlina, je omenila še
dva: ”Med založniki pa je znan
Blejec Dragotin Repe. Pojavlja se
tudi ime F. Secovanič.” Pod ime-
nom F. Secovanič, kot je napačno
natisnjeno na razglednicah, se skri-
va Ferdinand Sekovanič. Tudi sicer
je seznam pomanjkljiv, saj mu je
treba dodati vsaj tri imena: Otta
Fischerja, Otta Wölflinga in Pavla
Tomana, ki mu je Žibertova pripi-
sala razglednico z naslovom Po-
zdrav z Bleda (Gruss aus Veldes). 

Kakšne poklice pa so opravljali
prvi založniki razglednic z blej-
skimi motivi? Kdor se količkaj
spozna na razglednice, ve, da so
jih pred prvo svetovno vojno v
manjših krajih zalagali zlasti tr-
govci in gostilničarji, v večjih pa
tudi razna društva, tiskarne oziro-
ma tiskarji, založniki in knjigar-
narji. Bled ni bil glede tega nobe-
na izjema. Do želenih podatkov
sem se zlahka dokopal z iskanjem
v Digitalni knjižnici Slovenije
(www.dlib.si). Repe je bil trgovec
in posestnik, Sekovanič pa trgovec
in gostilničar. Fischer, katerega
sedež je na razglednicah naveden

kot Bled, Ljubljana ali Bled-
Ljubljana, je imel v Ljubljani knji-
garno in trgovino z muzikalijami,
na Bledu pa poleg hotela Luizine
toplice (Luisenbad) knjigarno, pa-
pirnico in knjižnico. Trgovec je bil
tudi Wölfling. Ničesar pa nisem
zasledil o kakem Pavlu Tomanu z
Bleda. Kako je to mogoče? Odgo-
vor je preprost. Na razglednici,
objavljeni v knjigi Pozdrav z Go-
renjske, sploh ne piše Pavel To-
man, ampak Paul Homann! Ko
sem to ugotovil, se je začel klob-
čič hitro razpletati. 

Radovljičan Pavel Homan oziro-
ma Paul Homann je imel na Bledu
trgovino. Kot razberemo iz ogla-
sov v ljubljanskih dnevnikih, je v
njej med drugim prodajal učinko-
vito razpršilo proti mrčesu Za-
cherlin. Sredi januarja leta 1899
ga najdemo med podpisniki proš-
nje, ki so jo trgovci z Bleda in iz
Gorij zaradi ustanovitve gospo-
darskih zadrug naslovili na trgo-
vinsko zbornico. Razen njega so
med njimi še vsi drugi blejski tr-
govci, ki so zalagali razglednice:
Sekovanič, Repe in Wölfling. 

Homan je bil razpet med nem-
štvom in slovenstvom. Na njegovih
razglednicah so vsi napisi nemški

z eno samo izjemo: ena, ki je v no-
vomeški zbirki, ima slovenski na-
slov Pozdrav iz Bleda. Po drugi
strani pa ga je blejski kronist Božo
Benedik leta 1996 v Planinskem
vestniku omenil kot enega prvih
članov leta 1895 ustanovljene ra-
dovljiške podružnice Slovenskega
planinskega društva, za katere
”lahko zatrdimo, da so bili le za-
vedni Slovenci, naprednjaki.”

Dolgo življenje mu ni bilo usoje-
no. Hudo je zbolel in v torek, 10.
julija 1900, so njegovo truplo po-
ložili v družinsko grobnico na ra-
dovljiškem pokopališču. O njego-
vi smrti je Slovenski narod poro-
čal zelo na kratko: ”V Radovljici
je minoli teden v starosti 32 let
umrl trgovec g. Pavel Homan.”

Čeprav ga že 111 let ni več med
živimi, so še vedno žive njegove
razglednice, ki so bile glede na da-
tume na žigih oziroma v sporočilih
natisnjene že leta 1898, kar jih uvr-
šča na začetek številnih razglednic
z motivi Bleda in okolice, ki so jih
pred prvo svetovno vojno založili
blejski trgovci in gostilničarji. 

Dragan Božič, 
znanstveni svetnik na 

Znanstvenoraziskovalnem 
centru SAZU v Ljubljani

Trgovec Pavel Homan
(1868-1900) Eden prvih domačih založnikov razglednic na Bledu

Razglednico z naslovom Pozdrav iz Bleda, ki jo je leta 1898 založil blejski trgovec
Pavel Homan, hrani Knjižnica Mirana Jarca v Novem mestu.

Pa smo le dočakali petek, 28. januarja, ki ga je 38 učencev osmih in
devetih razredov OŠ Bled nestrpno čakalo. Seveda izlet v London ne
bi uspel brez treh profesoric: Jane Nerat, Irene Kosmač in Sergeje
Ažman Lapajne, ki so z nami delile štiri prelepe dni v britanski
prestolnici ter prijetne družbe desetih dijakinj Ekonomske gimnazije
Radovljica z njihovo profesorico. Videli smo bodočo olimpijsko vas,
se ustavili pred katedralo Sv. Pavla, peljali čez Tower Bridge, mimo
Westminstra, do City of London, obiskali smo Greenwich, sledil je

ogled Naravoslovnega muzeja, ogledali smo si trg Trafalgar z Narod-
no galerijo, peš smo se odpravili do Buckinghamske palače in do
Downing Streeta ter do parlamenta, kjer stoji tudi Big Ben,  na koncu
pa smo odšli v muzej vošcenih lutk Madame Tussauds. Našega
potepanja po Londonu ne bomo pozabili.

Petra Ferjan, 8.a, in Hana Stevic, 
8.b, OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, Bled

Blejski osnovnošolci v Londonu
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Razgibani lanski veslaški sezoni, ki ni bila le
dolga, temveč tudi naporna, so decembra dodali
še piko na i s podelitvijo priznanj Veslaške zveze
Slovenije najbolj uspešnim veslačem sezone, nji-
hovim trenerjem in jubilantom. Poleg ustaljenih
tekem in tekmovanj, ki se jih slovenski veslači
udeležujejo vsako leto, so bile letošnja novost
Mladinske olimpijske igre, na katerih so zableste-
li z zlatom. Udeležili so se tudi mladinskega sve-
tovnega prvenstva v Račicah na Češkem, svetov-
nega prvenstva za mlajše člane v Brestu v Belo-
rusiji, evropskega prvenstva v Montemor-o-Vel-
hu na Portugalskem in svetovnega prvenstva na
Novi Zelandiji. Čeprav tokrat brez medalj, pa
prav nobeno tekmovanje ni minilo brez uvrstitve
v veliki finale. To jim je uspelo tudi na prvi tek-
mi svetovnega pokala, ki je potekala na doma-
čem Bledu. 

Veliko priznanje je prejel blejski veslač Luka
Špik, ki se mu je na svetovnem prvenstvu na
Novi Zelandiji uspelo prebiti v veliki finale med
konkurenco enojcev in tam osvojiti šesto mesto. 

Med dobitnike malih priznanj so se vpisale šti-
ri posadke. Med blejskimi veslači je za osvojeno
šesto mesto med enojci na evropskem prvenstvu
prejel Jan Špik ter veslač dvojnega dvojca Žiga

Pirih, ki je skupaj z Andražem Krekom osvojil
šesto mesto na svetovnem prvenstvu do 23 let. 

Za osvojeno zlato kolajno med dvojci na mla-
dinskih olimpijskih igrah sta malo priznanje pre-
jela mariborska veslača Jure Grace in Grega Do-
manjko; ter za peto mesto na evropskem prven-
stvu lahka veslača dvojnega dvojca Ljubljančana
Matevž Malešič in Jure Cvet.

Dobitniki priznanj so tudi njihovi trenerji Miloš
Janša (trener Luke Špika, Jana Špika, Žiga Piriha
in Andraža Kreka), Dušan Jurše (trener Jureta
Graceta in Grega Domanjka) in Jan Ilar (trener
Matevža Malešiča in Jureta Cveta). 

Jubilejna priznanja za trenersko delovanje so
prejeli (od prvega nastopa na katerem koli sveto-
vnem prvenstvu z reprezentančno posadko) za 25
let Milan Kocijančič; za 20 let Dušan Jurše ter za
15 let Jošt Dolničar in Iztok Butinar. 

Vendar pa veslači ne počivajo, temveč resno
trenirajo tudi že v novi sezoni. Tako so bili na
enotedenskih pripravah že v mesecu januarju, ko
so trenirali v Skradinu. Prav tam bodo svojo for-
mo ponovno pilili še štirinajst dni, in sicer je od-
hod na Hrvaško predviden za 3. marec. Veslači te

priprave izkoriščajo predvsem za trening na vodi,
saj pozimi večino treningov opravijo v telovadni-
ci na ergometrih, to pa je priložnost, da trenirajo
v čolnih na vodi. Priprave bodo pokazale tudi
smernice za letošnje posadke. Še pred odhodom
na priprave pa jih čaka še tretje testiranje, ki ga po
dveh spodbudnih testih načrtujejo za soboto, 26.
februarja.

Svojo pripravljenost bodo veslači lahko preiz-
kusili aprila - najprej tradicionalno na mednarod-
ni regati v Zagrebu, nato pa konec meseca še na
prvomajski regati na Bledu. Nato jih čakajo tek-
me svetovnega pokala v Münchnu, Hamburgu in
Luzernu. Vsa pozornost pa bo usmerjena v sve-
tovno prvenstvo, ki bo potekalo na Bledu od 28.
avgusta do 4. septembra in bo prineslo vozovnice
za olimpijske igre prihodnje leto v Londonu. 

Mlajše selekcije pa se bodo preizkušale na
mednarodnih regatah, konec junija na mladin-
skem evropskem prvenstvu na Poljskem, konec
julija na svetovnem prvenstvu do 23 let v Am-
sterdamu in v začetku avgusta na mladinskem
svetovnem prvenstvu v Etonu. 

Veronika Bakač, foto: Vid Ponikvar

Veslači prejeli priznanja, 
sedaj odhajajo na druge priprave

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

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

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

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

Luka Špik in trener Miloš Janša Žiga Pirih, Andraž Krek
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Čeprav je letošnja zima bolj mila kot ponavadi
in tudi tekačem bolj prijazna, se vseeeno rado
zgodi, da so jutra premrzla, dnevi preveč oblačni
in volja do rekreacije hitro izpuhti. Vitezi smo
zato našli idealni recept za dvig motivacije in op-
timalni trening. Šli smo v Afriko! Nekaj naših
članov se je med decembrom in januarjem mudi-
lo v eni najbolj tekaških dežel na svetu, v Etiopi-
ji. Domovina svetovnega rekorderja v maratonu
Haileja Gebrselassija ponuja odlične terene za
tek in za treking. V državi se še zmerom borijo z
lakoto, vendar se dežela počasi odpira tudi zu-
nanjemu svetu in privablja tuje investicije in tu-
riste. Tam boste doživeli najlepša jutra na afriški
celini in spoznali gostoljubne in prijazne do-
morodce. Edinstvena izkušnja vas čaka, če se
boste podali obiskat odročna plemena, ki še ved-
no živijo neodvisno od civilizacije. Obisk Etiopi-
je vam priporočamo, vsekakor pa pred odhodom
poskrbite za ustrezna zdravstvena zavarovanja,
in, ko boste tam, za lastno varnost in zaščito,
posebej če boste potovali izven agencijske
ponudbe. Teči po etiopskih hribih je bila za naše
fante in dekleta nepozabna izkušnja. Rumene
majice so bile pravi hit pri lokalnih prebivalcih
in lahko bi prodali čisto vse, celo pet koz bi lahko
dobili za eno. Vitezi pa se že pripravljamo na
tekmovanje Nočna 10ka, prijave so že odprte! 

Marko Roblek, Vitezi dobrega teka

Vitezi čez zimo v tople kraje

Imate težave z vašim zdravjem? 
Potrebujete vi ali vaši domači merilnik krvnega tlaka, inhalator, merilnik sladkorja, opornice?

NAŠ PRODAJNI PROGRAM:
- merilniki krvnega tlaka
- merilniki sladkorja, holesterola in trigliceridov
- ortopedski program (ortoze, opornice ...)
- inkontinenčni program
- invalidski program (invalidski vozički, hodulje, WC nastavki, hodulje ...)
- hladilna linija ICE POWER

AKCIJE:
- prvi, drugi in zadnji dan v mesecu 10 % popust na gotovino
- 20 % popust ob nakupu merilnika za krvni tlak, če prinesete vašega starega
- z izrezkom tega oglasa prejmete ob nakupu darilo

OBIŠČITE NAS V TRGOVINAH:

PE BLED, Pot na Lisice 4, Bled, 
DELOVNI ČAS: pon. 9h-17h, tor. 8h-16h, sre. - pet. 8h-15h, 
T: 04 574 50 70

PE JESENICE, Cesta Maršala Tita, Jesenice, ob vhodu v bolnico,  
DELOVNI ČAS: pon. - pet. 8h-19h, sob. 8h-12h, T: 04 586 12 14

Privo{~ite si zdravje z nami!




