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Najboljši veslači sveta na Bledu!

Trikratno prizorišče svetovnega veslaškega prvenstva bo tokrat prvič
gostilo tekmo svetovnega pokala, ki je hkrati prva tekma v letošnji sezoni.
Na Blejskem jezeru bodo veslači iz štiridesetih držav merili svoje moči
od 27. do 30. maja. V četrtek bodo najprej v predtekmovanjih zaveslali

Grajska poroka
na Bledu!
V sodelovanju s številnimi partnerji in
s pomočjo evropskih sredstev je včeraj
zaživela ‘’Grajska poroka’’ Zavoda za
kulturo Bled. Prvi dan dogodkov je že
za nami, danes, 21. maja, se bodo pari,
ki se bodo v okviru projekta poročili na
gradu v soboto, odpeljali na Bohinjsko
Belo, kjer jih ob 17. uri čakajo vitezi,
lokostrelci in ribiška večerja. Poroka bo
v soboto, ob 13.30 jih čaka srednjeveška šranga pod gradom, nato pa se bo začela prava srednjeveška ohcet. Mladoporočenci se bodo v nedeljo, 23. maja,
s pletnjami odpeljali še na otok.
Romana Purkart

invalidi, kar je novost na tekmah svetovnega pokala, v petek so na
sporedu predtekmovanja in repasaži, v soboto sledijo finala F, E, D, C
in polfinala B+A, ki so bodo nadaljevala v nedeljo, ko bo tudi vrhunec
tekme - velika finala. Več o tem na straneh 4, 5, 6 in 7! Veronika Bakač

Aktualno

Drage občanke in občani!
Ledeni možje in Zofka so se letos, ko smo si tega najmanj
želeli, predstavili v vsej svoji ”veličini”. Dež, mraz in veter
nagajajo prav pri vseh investicijah. Severni del občine je
zaradi del na Partizanski cesti skoraj odrezan od Bleda. Pri
obnovi kanalizacije so delavci naleteli na pokopališče iz
rimskih časov, česar bi bili kje drugje in kdaj drugič zelo
veseli, prav tu in zdaj pa niti malo ne. A držati se moramo
zakona, dokler arheologi ne končajo, se ceste ne sme zasuti in preplastiti. Izvajalci obljubljajo, da se bodo potrudili z
deli končati čim prej, kaj več jim ne moremo. Dela plačuje občina, če se kaj najde, je pa državna last.
Na junijski seji občinskega sveta bom svetnikom predlagal v sprejem rebalans proračuna občine za letošnje leto, predvsem za
prepotrebne obnove komunalne infrastrukture in cestišč, za kar bomo
potrebovali kake pol milijona evrov. Nujna so dodatna sredstva za celotno ureditev Partizanske ceste, kjer se bo obnovila komunalna infrastruktura, t. j. fekalna in meteorna kanalizacija, plinovod in elektrika.
V jeseni naj bi se začela tudi dela na cesti proti Podhomu, ki bi se dokončala pomladi 2011. Jeseni naj bi končno odprli še zbirno dvorišče, za
kar bo potrebno obnoviti cesto v Mačkovec skupaj z ministrstvom za
obrambo, ki ima tam strelišče. Hkrati s polaganjem plinovoda na Rečici,
se bo obnovil tudi vodovod, kar bo seveda zahtevalo preplastitev tudi tu.
Zaradi neprestanega dežja so se zavlekla skoraj dokončana dela tudi na
Bohinjski Beli. Čakamo na razpis, da bomo lahko še letos kandidirali za evropska sredstva za ureditev vaškega jedra v tej vasi in jeseni začeli z deli.
Glede na vse nepredvidene okoliščine, na katere smo naleteli pri gradnji novega sodniškega stolpa, sem vesel, da bodo dela v rekordnem času
zaključena, tako da organizacija svetovnega pokala konec tega meseca
ni več vprašljiva. Težave so nastopile tudi pri tribunah za gledalce, kjer
občini ni uspelo pridobiti vseh, za predvideni projekt potrebnih zemljišč. Tako smo bili primorani zmanjšati obseg novih stalnih tribun. Po
svetovnem pokalu bomo stare tribune odstranili in zgradili nove, situacijo pa rešujemo z montažnimi tribunami. Naj se tu zahvalim vsem, še

posebej pa izvajalcem, brez katerih končnega rezultata
tako ne bi bilo.
Spodobi se, da župan pozdravi tudi goste in nastopajoče na
Alpskem večeru v ledeni dvorani, kjer se je že 24. zbrala
množica oboževalcev slovenske narodnozabavne glasbe iz
pretežno nemško govorečih dežel. Višek večera je bil zborček nekdanjih pevk te, v alpskem delu Evrope še vedno zelo
popularne zvrsti. Tako so v zborčku zapele dive, kot Jožica
Svete in Stanka Kovačič s svojimi tovarišicami. Vem, da ta
glasba ni za vsaka ušesa, vendar je največ naredila za promocijo naše dežele v Srednji Evropi in še dlje, kar se njenim
ustvarjalcem in izvajalcem veliko preredko prizna.
S prihajajočo sezono se množijo tudi obiski vseh vrst tujih delegacij na
Bledu. Naj omenim zelo prijetno srečanje z občinskim svetom in upravo občine Wangen an der Aare, kjer je bil doma Rikli. Zgleda, da Švicarji še ne vedo, kaj bi z Evropsko skupnostjo, saj je bila to glavna tema
obiska kantonalnega sveta Züricha, ki se je prav tako mudil na Bledu.
Proračun tega kantona je menda za tri slovenske. Pred nami je referendum, ki se tiče naših bodočih odnosov s sosedo Hrvaško. Naše dolgoletno prijateljevanje z Dubrovnikom bi bilo lahko vzor dobrega sosedskega sodelovanja, ne glede na trenutno politiko. Za nazaj se ne da storiti nič, sedanjost in prihodnost pa sta vsaj delno tudi v naših rokah. Po
obisku koroškega deželnega glavarja na Bledu smo bili povabljeni na
turnir v nogometu za predšolske otroke, ki jih je in se z njimi slikal za
Kronen Zeitung, kot edine prišel pozdraviti prav deželni glavar.
Naj vas na koncu tega uvodnika, drage občanke in občani, najprisrčneje vabim na ogled svetovnega pokala v veslanju. Prireditev se bo
začela z družabnim srečanjem v četrtek, 27. maja, v Zdraviliškem
parku, najbolj napeto pa bo seveda v soboto in nedeljo. Vstopnine ne bo.
Upam, da vas bo prišlo čim več, saj bomo na ta način pokazali, da
smo ponosni na veliko pridobitev, s katero smo vsaj delno sanirali tudi
obalo Blejskega jezera, zraven pa še bodrili naše veslače, ki so slovenskemu športu prispevali največ medalj ... Janez Fajfar, župan

Manj porabljene vode in več ločeno zbranih odpadkov
To sta na kratko dva glavna poudarka iz lanskega poslovanja javnega podjetja Infrastruktura Bled - s poslovanjem in rezultati se je seznanil tudi občinski svet. Kot pravi direktor Infrastrukture Miro Ulčar,
so z letom 2009 zadovoljni, saj so delali racionalno, čeprav so
nekatere cene storitev, ki jih določa država, dobili zelo pozno. Pri oskrbi z vodo bosta obe občini, Bled in Gorje, začeli z investicijo izgradnje oziroma temeljite obnove vodnega zajetja Zmrzlek - to je
namreč določil tudi zdravstveni inšpektor, saj občine morajo imeti
zagotovljen tudi rezervni vir vode. ”Z vodo sicer nimamo problemov
- če povem plastično, trenutno porabimo približno eno četrtino vode,
ki je na voljo v zajetju Ovčje jame, voda pa je zelo kakovostna in dobra, vendar človek nikoli ne ve, kaj se lahko zgodi, zato je seveda zelo
pametno imeti rezervni vir,” pravi Ulčar. Dejstvo pa je, da občani in
občanke v obeh občinah varčujejo z vodo, kar se že pozna pri porabi.
Direktor navaja, da je bila lani v obeh občinah poraba vode manjša za
okoli pet odstotkov. ”To se je zgodilo zaradi varčevanja - občani in
občanke so vedno bolj okoljsko ozaveščeni, pa tudi zaradi lanskega
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slabšega turističnega obiska Bleda,” pojasnjuje direktor. Zmanjševanje porabe seveda ugodno vpliva na račune občank in občanov, saj je
kanalščina vezana na porabo vode, malo manj ugodno pa na poslovanje Infrastrukture, saj le ta mora zagotavljati kakovostno oskrbo ne
glede na porabo. Na vodni sistem Radovna, ki z vodo oskrbuje občini Bled in Gorje ter delno tudi občino Radovljica, bo priključena
praktično, razen nekaj manjših vaških vodovodov, cela občina, tudi
Bohinjska Bela, kjer gre investicija v obnovo vodovoda h koncu.
Voda in odpadki so strateške surovine. Kako je torej z ravnanjem z
odpadki? Miro Ulčar pravi, da so občani in občanke Bleda in Gorij še
vedno med vodilnimi po količini zbranih odpadov v državi. ”V tako
dosledni sistem nas je prisilila predvsem visoka cena deponiranja
odpadkov, sem pa zelo zadovoljen, da so se občani in občanke tako
dobro odzvali,” pravi Ulčar. Lani so tako na deponijo spet odložili
manj komunalnih odpadov kot leta 2008. V perspektivi je še zbiranje
bioloških odpadkov, pri čemer pa je, kot pravi direktor, treba vedeti,
da je obstoječa zakonodaja na tem področju pisana predvsem za
mestne občine, vemo pa, da imamo mi veliko individualnih hiš, kjer
tovrstne odpadke kompostirajo. ”Velik napredek bomo tudi dosegli,
ko bo dokončano zbirno dvorišče, zdajšnje, pri Infrastrukturi, je namreč že nekoliko premajhno.” Ko bo dvorišče dokončano, bo morala
občina do tja nujno urediti tudi cesto, ki zdaj svojemu namenu še ne
služi. Povedati je treba še, da je s prvim aprilom možno v plastiko
doma odlagati tudi kovinsko embalažo, kar dovoljuje tudi zakon.
Kot je znano, je bila aprila velika čistilna akcija, kjer so prostovoljci
čistili predvsem črna oziroma divja odlagališča odpadkov. Na Infrastrukturi opažajo, da odkar so uvedli ločeno zbiranje odpadkov in
ekološke otoke, črna odlagališča ne v Gorjah in ne na Bledu ne naraščajo več. ”Novih praktično ni,” zaključuje Ulčar. Romana Purkart
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Pet grobov in srednjeveška pot
pod Partizansko cesto
Kot je znano, je na Bledu zaradi izgradnje
kanalizacijskega omrežja zaprta Partizanska
cesta, kjer pa so ob razkopavanjih našli še arheološke najdbe. Promet zato že nekaj časa poteka preko Rečice in obvozne ceste ob progi, ki
pa za takšno gostoto prometa, kot smo mu priča, seveda ni ne namenjena in ne primerna. Arheološke najdbe so dela seveda še podaljšale, a
so arheologi našli zanimive stvari. Vodja izkopavanj je upokojeni arheolog Drago Svoljšak,
izkopavanja izvaja Zavod za varstvo kulturne
dediščine Kranj, dela pa nadzira dr. Milan Sagadin. Kaj so torej arheologi našli? ”Grobove
in srednjeveško pot,” pravi Svoljšak. Vse skupaj se je začelo lani jeseni, ko so delavci med
izkopi za novo kanalizacijo našli okostni grob
in železno sekiro. ”To je pomenilo, da bo med
gradnjo kanalizacijskega omrežja treba opraviti zaščitna arheološka izkopavanja,” razlaga arheolog. Ta so se začela letos aprila, doslej pa
so našli sledi in dobro ohranjene dele neke,
verjetno srednjeveške poti, na kateri pa ni nobenega oprijemljivega predmeta, ki bi natančneje določal starost poti. ”Smo pa našli celo
vrsto železnih žebljev - gre za podkovne žeblje, ki so izpadli volovskim in konjskim vpregam na poti, ki so jo očitno precej uporabljali,”
pravi Svoljšak. Najpomembnejša najdba pa so
seveda grobovi. ”Doslej smo našli pet okostnih
grobov iz nekako konca četrtega, petega ali šestega stoletja - to so grobovi tako imenovanih
romanskih staroselcev, prebivalcev tega prostora z območja nekdanje rimske države, ki so
preživeli njen propad in dočakali prihod naših
prednikov v te kraje.”
Žal pa so grobovi in okostja zelo slabo ohranjena, saj ležijo v zemljini, ki kostem ni najbolj
naklonjena. Pri raziskavah okostja sodeluje antropologinja dr. Petra Leban Celjak, ki okostje

na licu mesta pregleda, izmeri, določi višino,
spol, starost, bolezni in poškodbe, če se seveda
poznajo oziroma jih je mogoče določiti; okostja bodo potem pokopali nazaj v zemljo - ali na
mestu najdišča ali pa na pokopališče. ”Zanimive pa so seveda lobanje,” pravi Svoljšak, ”še
posebej tiste, ki imajo ohranjeno zobovje, saj
na njegovi podlagi lahko izvemo marsikaj, od
načina prehrane do starosti.” Med zanimivejšimi arheološkimi najdbami so tudi bronasti
predmeti. ”Tu gre predvsem za nakit - našli
smo dve zapestnici, prstan in ogrlico, pokojniki pa so pri nogah imeli tudi lončke, v katere
so jim verjetno dali popotnice za v onostranstvo.” In kaj se bo s temi najdbami zgodilo?
Najprej bodo romale v Gorenjski muzej v
Kranj, kjer jih bodo konzervirali in preparirali,
potem pa, upajmo, da jih bodo razstavili v muzeju na Blejskem gradu, kjer Narodni muzej
predstavlja zelo bogato zgodovino Blejskega
kota. Spomnimo, da je na gradu razstavljena
tudi ”rajska ptica”, ena najlepših najdb iz šestega stoletja našega štetja. Gre za sponko,
ženski nakit v obliki pava, ki so jo izkopali
na Pristavi pod Blejskim gradom. Pav krasi
rajski vrt, zaradi česar mu nekateri pravijo
tudi ”rajska ptica” in simbolizira vir življenja
in bogastva.
Kako so torej živeli ljudje, katerih okostje je
pokopano pod Partizansko cesto? Svoljšak
pravi, da je še preuranjeno in težko reči kaj
več, vendar pa je zagotovo šlo za čas ”nekega
brezvladja, ki so ga morali prestati in preživeti
- tu na Bledu je cela vrsta najdišč iz zgodnjega
srednjega veka, že iz naše slovanske poselitve,
ti pa so sodili še med prve prave znanilce
rimske omike”.
Arheolog še pravi, da je bil Bled s svojo okolico očitno že od nekdaj zanimiv za poselitev

in je očitno nudil dovolj možnosti, da so ljudje
tu živeli in preživeli.
Mnoge zdajšnje prebivalce Bleda pa seveda
zanima, do kdaj bodo dela še potekala.
”Upam, da bomo z arheološkimi deli končali
še v maju, je pa seveda veliko odvisno od vremena.” Povejmo še, da tovrstna dela arheologov potekajo v skladu z zakonodajo, ki ureja
varovanje kulturne dediščine. Gradbena dela
pri gradnji kanalizacijskega omrežja izvaja
OGP Grad Bled. Vodja gradbišča Janez Kutin
je povedal, da predvidevajo, da bodo z deli
končali v roku, ki so ga napovedali ob začetku
del - torej do konca junija. Romana Purkart
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Veslaški praznik

Slovensko veslanje do Londona
2012 in naprej
Pred vsakim pogledom naprej se je prav
ozreti nazaj. Uspešnega slovenskega veslanja
brez Bleda zagotovo ne bi bilo. Še dobro, da se
pri nas - vsaj od časa do časa - zavemo, kakšno srečo imamo z Bledom in njegovim jezerom. Da nam ga je narava podarila, takšnega,
kot je. Z otočkom na sredi, kamor se je že v
pradavnini moralo veslati. In potem njegova
dolžina, ki je za sodobna veslaška tekmovanja
prav idealna. Zagotovo pa vabilo narave ne bi
moglo biti dovolj. Tu je še prislovična gorenjska trma (ki menda prav na Bledu dosega najvišjo stopnjo možnega, z vsemi ustreznimi posledicami v dobrem in slabem), predvsem pa
neznanska ljubezen do kraja in športa, ki lahko
premaga vse. Celo vraga v nas samih ...
Prihodnost brez preteklih dosežkov zagotovo
ne bi bila takšna, kot je: svetla, če jo bomo
znali z zamislimi in delom osmisliti prav predstavniki sedanje aktivne generacije. Ugled
Bleda so v zadnjih 25 letih gradili tekmovalni
dosežki, najprej na ravni mladih, kasneje tudi
članov. S pomočjo njih je Bled postal svetovni
fenomen. Nepredstavljivo majhen kraj iz komaj prepoznavne male države je postal svetovna veslaška velesila. Vendar pa se je blejsko
veslanje gradilo in kalilo tudi z uresničevanjem
prirediteljskih ambicij, ki so v mnogočem šele
omogočile tekmovalni skok med najboljše. Le
na prvi pogled se zdi paradoksalno, da sta bila
leto 1989 in svetovno prvenstvo prelomna dogodka. Prvo medaljo na svetovnih prvenstvih
so blejski (in s tem slovenski) veslači osvojili
prav na zadnjem velikem mednarodnem tekmovanju na domačem jezeru. V času torej, ko
so slovenski veslači, med katerimi je izstopal
predvsem Iztok Čop, nizali izjemne tekmovalJanez Benčina, predsednik Organizacijskega odbora SP v veslanju 2011 na Bledu: ”Letošnji svetovni pokal na Bledu je
najpomembnejši korak na naši poti
do uspešne organizacije svetovnega
prvenstva. Zagotovo niti po obsegu niti po
razpoložljivosti vseh možnosti svetovnega
pokala ne moremo primerjati s prvenstvom. A to bo vendarle prva velika in zahtevna veslaška prireditev na Bledu po 21
letih in najboljša priložnost, da Bled spet
uveljavimo kot elitno prizorišče velikih
mednarodnih tekem. Prav tako pa bomo
lahko preizkusili vse naše službe, ki so se
dobro pripravile na ta izziv. A prav dejanska prireditev bo najboljši možni pokazatelj, na katerih področjih moramo biti
prihodnje leto še boljši. Navsezadnje pa
bo to tudi zanimiva izkušnja za Bled in
njegove prebivalce. Prepričan sem, da se
bodo kot gostitelji veslaškega tekmovanja
izkazali in da bodo v tej vlogi tudi uživali.
Kajti ni je lepše prireditve, kot tiste, ki jo
imajo iskreno radi prav domači ljudje.”
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ne dosežke, je Bled izgubil pomen elitnega
tekmovalnega prizorišča. Mar ni nenavadna
zgodovinska usoda, da naš najuspešnejši veslač vseh časov niti ene od svojih številnih medalj ni mogel osvojiti doma?
Če ne bi bilo uspešnega prvenstva leta 1966,
če temu leta 1979 ne bi sledilo še eno ... In če se
blejske veslaške razmere ne bi vsaj delno posodobile za zadnji svetovni vrh pri nas leta 1989,
verjetno niti Čopu niti njegovim številnim
uspešnim veslaškim kolegom ne bi bilo dano
nastopati tako uspešno. Organizacijska prizadevanja in veslaški dosežki so tako neločljivo povezani, da drug brez drugega ne morejo.
Zato je bil za prihodnost blejskega in slovenskega skrajni čas, da se na Bledu spet prebudijo prirediteljske ambicije in ustrezno posodobijo možnosti za vrhunsko veslanje. Če bi spali še naprej, bi slej ko prej usahnil tudi le navidez večni izvir nadarjenih in delavoljnih domačih tekmovalcev in strokovnjakov. Sploh v svetu, ki se vrti vse hitreje in je vse bolj nepredvidljiv. Ter vse bolj tekmovalen, tudi zato, ker
imajo ljudje vse več možnosti za koriščenje
razpoložljivega časa. Prav zato tudi konkurenca med športi - ali ponudbami - še nikoli ni
bila tako zelo pomembna.
In s tem smo spet na začetku - pri naravi, ki
je Bled tako velikodušno obdarila. Veslanje
omogoča pristen stik z njo. Nekaj, kar človeku
ne more ponuditi niti najbolj napredna in prefinjena informacijska tehnologija. Razumevanje veslanja kot športa za vse, ki je v svoji pristnosti tako zelo napreden in neposreden, je
ključno za njegovo prihodnost. Še posebej na
Bledu. Letošnji svetovni pokal in svetovno prvenstvo prihodnje leto sta najboljši možni pri-

Obnovljeni veslaški center si je ob obisku na Bledu
ogledal tudi častni pokrovitelj svetovnega prvenstva,
predsednik republike dr. Danilo Türk

Janez Benčina, foto: Tit Košir
ložnosti, da veslanje vrnemo med ljudi. Da ga
vsi začutimo kot priložnost - obiskovalci, tekmovalci, prireditelji, kraj, država, naša družba
nasploh ... Medalje ne bodo prišle same od
sebe, sploh pa ne, če bo veslanje prepuščeno
samo sebi, ozkemu krogu navdušencev, ki svojega navdušenja preprosto ne bodo mogli deliti z okoljem, če v njem ne bomo zmogli vzbuditi navdušenja.
Priložnost je zares enkratna - prihaja v zadnjem trenutku, a vendarle ob pravem času.
Če bo projekt Bled 2011 uspel, se bo lahko
razživel že leto kasneje na olimpijskih igrah v
Londonu. V deželi, ki je zibelka sodobnega
veslanja in športa nasploh. Kjer bo prav zaradi
tega svetovni šport lahko zajel zalet, s katerim
bo skočil v nove čase in dokončno osvojil nova
področja, ki so bila doslej odmaknjena od dogajanja. Na desetine milijonov ljudi v Južni
Ameriki, ki bo leta 2016 prvič gostila olimpijske igre. Ali stotine milijonov prebivalcev
Indije ter vzhodnoazijskih držav, ki so doslej v
mednarodnem športu z redkimi izjemami
igrale bolj obrobno vlogo.
Na kakšen način bi se lahko v novih časih na
učinkovit način v športu uveljavila Slovenija?
Z nečim posebnim. Edinstvenim, naravnim,
tradicionalnim ... Takšnim, ki zrcali značaj, s
katerim bi se v svetu najbolj radi pohvalili, se
pravi marljivostjo in vztrajnostjo. Se pravi
trmo. In hkrati ljubeznijo. Bled in veslanje se
kar sama ponujata kot najboljši in neločljivi
možnosti. Igor Evgen Bergant
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Ureditev prometa in režim parkiranja
v času svetovnega pokala v veslanju
Organizator prireditve je pripravil načrt, s katerim je opredelil: prometno ureditev, posebnosti v prometni ureditvi (zapore ali delne zapore cest, krožni prevozi,...), prometne površine za parkiranje, način parkiranja in druge prometno tehnične elemente za čas organizacije
Svetovnega pokala v veslanju, v dneh 28.,
29., in 30. maja 2010 na Blejskem jezeru.
Cestna infrastruktura omogoča običajen
prihod obiskovalcev iz notranjosti Slovenije na
Bled po državni - regionalni cesti I. reda R1, Lesce-Bled-Bohinj (št. odseka 209/1088),
po regionalni cesti III. reda - R3 Slovenski
Javornik-Gorje-Bled (št. odseka 634/1094),
možen pa je dostop tudi po makadamski cesti
ob reki Savi iz Radovljice preko Bodešč na
Bled. Promet na prej omenjenih cestah bo v
času prireditve potekal običajno, - nespremenjeno, vsekakor bo nekoliko oviran in upočasnjen zaradi večjega števila obiskovalcev prireditve, ki bodo usmerjeni predvsem na dodatne
parkirne površine v naselju Bled.
Dostop do športnih oz. tekmovalnih kompleksov na jezeru:
● štart pod Festivalno dvorano,
● središče tekmovalcev v Mali Zaki in
● cilj v Veliki Zaki,
bo z motornimi prevoznimi sredstvi v času
tekmovanj zaradi posebnega prometnega režima in relativno majhnih parkirnih površin v
neposredni bližini jezera, relativno omejen,
zato bodo veljale določene posebnosti prometne ureditve.
Voznikom, ki bodo potovali skozi Bled v
smeri Bohinjske Bele, Bohinjske Bistrice ali
Bohinjskega Jezera, bo omogočena nadaljnja
vožnja po prihodu na Bled po Ljubljanski cesti
in Cesti svobode v tej smeri; voznikom, ki
bodo želeli v smeri Gorij, pa vožnja po Ljubljanski oz. Prešernovi cesti v tej smeri.
Vozila obiskovalcev prireditve bodo usmerjana ob prihodu na Bled na ustrezne parkirne površine, kot je to opredeljeno v nadaljevanju.
1.1. PARKIRNE POVRŠINE IN KROŽNI
PREVOZI
1.1.1. Obiskovalci
Obiskovalcem, ki se bodo na Bled pripeljali z
osebnimi ali kombiniranimi vozili (ne pa avtodomi), bodo zagotovljene parkirne, večinoma
travniške površine ob Seliški cesti od Vezenin
oz. Kovinske delavnice v smeri pokopališča
oz. Prešernove ceste, na mestih, kjer bo to
označeno z ustreznimi tablami (P - obiskovalci SP), kamor jih bodo usmerili policisti oz. reditelji in bodo na tem mestu plačali tudi parkirnino.

Na oglede tekmovanj bodo lahko odšli peš,
bodisi po Ljubljanski, Mladinski ali Prešernovi cesti oz. bodo na tem območju lahko vstopili v krožni avtobus organizatorja, ki bo občasno ”pobiral” obiskovalce na začasnih AP BUS (pri pokopališču, pri Osnovni šoli in pri
ocepu k Vezeninam) in jih odpeljal v ciljno
areno v Veliki Zaki (izstop/vstop nasproti na
križišču ceste, ki vodi v kamp Zaka).
Krožni avtobus bo vedno pripeljal na Seliško
cesto iz smeri Prešernove ceste.
1.1.2. Obiskovalci z avtobusi
Parkirne površine za avtobuse, ki bodo na
ogled tekmovanj v veslanju pripeljali organizirane skupine obiskovalcev, bodo (v omejenem
obsegu) zagotovljene na rampi na Kolodvorski cesti, JZ od zgradbe Železniške postaje
Bled-Jezero, (označene s P - B U S), obiskovalci bodo tu izstopili in peš nadaljevali po Kolodvorski cesti do ciljne arene v Veliki Zaki,
oddaljeni 600m (peš se vrnejo tudi do parkiranih avtobusov ob ŽP Bled-Jezero).
1.1.3. Novinarji, vabljeni gostje/sponzorji (s
posebnimi akreditivi)
A.
Vozila akreditiranih novinarjev, ki bodo posedovali akreditiv - PRESS, bodo na križišču
Ljubljanske in Seliške ceste policisti oz. reditelji usmerjali desno na Seliško cesto in po 120
metrih še enkrat desno, na 50 m oddaljene parkirne površine ob in pred nekdanjo poslovno
stavbo in objekti Vezenin, označene s tablo P
- PRESS; od tu bodo lahko odšli peš do želenega tekmovalnega prizorišča ob jezeru ali
samo do hotela Krim (oddaljenost od parkinga
je 450 m) in od tu koristili krožne prevoze
organizatorja SHUTTLE - TEAM, PRESS,
OFFICIAL za prihod v Veliko Zako.
B.
Vabljeni gostje / sponzorji, ki bodo imeli
ustrezen akreditivni karton - GOST-VIP, bodo
parkirali pri zgradbi TVD Partizan in odšli peš
do Festivalne dvorane in od tu koristili krožne
prevoze organizatorja do Velike Zake (izstop /
vstop v križišču Kolodvorske in Kidričeve ceste, ki vodi k tribunam) ali se peš odpravili na
prizorišča tekmovanj ob jezeru.
1.1.4. FISA predstavniki, žirija, sodniki in
organizator
Organizator bo skladno z zahtevami oz. potrebami FISE in za potrebe organizacijskega in
tehnično-logističnega servisa tekmovanju za
SP zagotavljal ustrezno število vozil z vozniki,
ki bodo s posebnim akreditacijskimi kartoni
zagotavljali krožne prevoze in imeli dostop do
vseh pozicij okoli jezera, vključno po Veslaški

promenadi pod gradom in stalno parkiranje v
Mali Zaki.
1.1.5. Tekmovalci in njihove tehnične ekipe
ter potrebe organizatorja
Namestitev oz. parkiranje oskrbno-servisnih
vozil udeleženih reprezentanc, vozil FISA,
žirije, sodnikov in organizatorja bo zagotovljeno
na obstoječih asfaltnih / betonskih in travniških površinah Male Zake in na najetih
travniških površinah na cesti Za gradom (te
bodo označene z ustreznimi informativno
usmerjevalnimi tablami).
Krožne prevoze1 (krožni režim) za vse akreditirane tekmovalce, spremljevalno osebje, sodnike, člane žirije, akreditirane novinarje, člane
delovnih teles OO in drugo akreditirano osebje
bo organizator zagotavljal s kombiji in avtobusi iz spodnjega parkirišča pod hotelom Krim
(označitev s tablo Potek trase: PP pod hotelom
Krim - levo na Prešernovo cesto, po Rečiški,
Kolodvorski in Župančičevi cesti do Male Zake
(izstop/vstop) in od tu nazaj po Župančičevi
cesti, levo na Kolodvorsko cesto, mimo železniške postaje v Veliko Zako (izstop/vstop) in
naprej v smeri Vile Bled po Cesti svobode na
izhodiščno mesto pod hotelom Krim.
1.2. PEŠ PROMET
Pešcem bo organizator zaradi omogočanja
pogojev izvedbe tekmovanj omejil hojo po
določenih odsekih cest, ki so sicer normalno
peš prehodne oz. omejil dostop do določenih
mest oz. lokacij:
● na cesti pod gradom bo tako mogoč dostop
pešcev samo do zgradbe Ribiške družine, na
Veslaški promenadi št. 8, naprej do Male
Zake pa dostop ne bo mogoč.
● prav tako ne bo mogoč dostop po Kidričevi
cesti iz Male Zake do tribun v Veliki Zaki;
dostop na tribune bo omogočen samo iz
smeri Velika Zaka.
1.3. POSEBNOSTI / SPREMENJEN
PROMETNI REŽIM
A.
Zaradi realizacije zahtev in potreb pri organizaciji tekmovanj ter uresničitve načrtovane
ureditve prometa bo organizator moral uvesti
nekatere posebnosti oz. omejitve v sistemu
prometa vozil in hoje pešcev. V tem smislu bo
za čas tekmovanj za Svetovni pokal v veslanju
režim prometa / hoje peščev določil skladno s
potrebami in v tem smislu pridobil dovoljenje
Občine Bled za:
● popolno zaporo celotne Veslaške promenade
- ceste pod gradom, od Prešernove vile do
Male Zake;
● popolno zaporo Zupančičeve ceste od križišča
s Kolodvorsko cesto do Male Zake;
5
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popolno zaporo prometa motornih vozil ceste Za gradom od križišča z Veslaško promenado do priključka na Zupančičevo cesto;
● zaporo prometa motornih vozil na odseku
Kolodvorske ceste od križišča s Kidričevo
cesto v Veliki Zaki v smeri proti oz. do
zgradbe železniške postaje Bled - Jezero,
kar pomeni začasno izvajanje režima enosmernega prometa - samo v smeri proti Veliki Zaki;
● zaporo prometa motornih vozil na odseku
Kidričeve ceste od križišča s Cesto svobode
v smeri Velike Zake do križišča z Kolodvorsko cesto, kar pomeni začasno izvajanje režima enosmernega prometa iz Velike Zake
proti Mlinemu
●

prevzamejo ustrezna dovoljenja oz. akreditive
STANOVALEC oz. na podlagi priglasitve
dostavil tem upravičenim osebam ustrezne
akreditive.

B.
Organizator se zaveda, da s takšnimi omejitvami in prepovedmi pomembno posega v vsakodnevni življenjski ritem in potrebe prebivalcev, ki živijo na območju, kjer se uresničujejo
določene prepovedi, zapovedi ali omejitve,
zato je za vse te kategorije občanov pripravil
poseben režim v smislu odstopanja od teh prepovedi z izdajo ustreznih dovolilnic oz. akreditivov, ki jim bodo izjemoma omogočali odhod
oz. prihod na mesta, kjer imajo svoje bivališča
ali potrebne opravke.
Organizator bo pozval oz. obvestil stanujoče
na omenjenih območjih, ki so upravičeni do
dostopa do / ali odhoda iz / teh lokacij iz
osebnih oz. poslovnih ali drugih razlogov, da

***
Organizator vse prizadete stanovalce prosi za
razumevanje zaradi omejitev normalnega življenjskega ritma in se opravičuje zaradi morebitnih nevšečnosti, vse udeležence in obiskovalce pa prosi za dosledno spoštovanje opredeljene prometne ureditve in usmeritve rediteljev
oz. policistov ter za visoko stopnjo strpnosti ob
morebitnih zastojih ali drugih težavah.
ORGANIZACIJSKI ODBOR

PROMETNA UREDITEV V ČASU
SVETOVNEGA POKALA V VESLANJU
27. - 30. 5. 2010
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4A PARKING

1C

PRIKOLIC

4 PARKING
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TS-S

1B

6

BOATHOUSE
AREA

VIP, SPONSOR

3
X2 SHUTTLE

1A

VIP, SPONSOR
6
X1 SHUTTLE
TEAM, PRESS,
START
OFFICIAL

5 BUS
-BUS

2

AREA

X1 SHUTTLE

VIP, SPONZOR,
PRESS, TEAM

E

SHUT TL

-BUS

FINISH
AREA

6 BUS

KROŽNI PREVOZI
VSTOP/IZSTOP

7 ENOSMENA
KIDRIČEVA KOLODVOR

LEGENDA:
←←← potek (smer) vseh krožnih prevozov z izhodiščem SHUTTLE za
tekmovalce, novinarje; drugo uradno osebje (pod Hotelom Krim)
→→→ potek krožnega prometa z BUS-i po Seliški c.
←←← priključitev SHUTTLE VIP / SPONZOR od Festivalne dovorane v krožni
sistem
1A, 1B, 1C, 1D Parking za obiskovalce (Seliška cesta)
2 Parking za novinarje, fotografe (pri Vezeninah)
3 Parking za vozila gostov VIP in SPONZOR
4 Parking za oskrbno servisna vozila reprezentanc in stojala
čolnov
4A Parking za PRIKOLICE za prevoz čolnov
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5 BUS parking → rampa ob Žlezniški postaji Bled - Jezero
X1 Izhodiščno mesto → start za SHUTTLE – TEAM, PRESS, OFFICIAL
(pod hotelom Krim)
X2 Izhodiščno mesto → start za SHUTTLE – VIP/ SPONZOR, OC
(pod Festivalno dvorano)
X3 Izstop / Vstop v Veliki Zaki → SHUTTLE-TEAM, PRESS, OFFICIAL;
+ SHUTTLE - VIP / SPONZOR
6 BUS – KROŽNI PREVOZ → začasna postajališča na Seliški cesti;
Izstop / Vstop v Veliki Zaki;
7 ENOSMERNI odseki (Kolodvorska – iz Velike Zake prepoved v smeri železniške
postaje; Kidričeva – prepoved od C. Svobode v smeri Velike Zake
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Zdaj gre zares - pričakovanja
doma so velika
Slovenske veslače je pred eno najpomembnejših preizkušenj sezone pričakal obnovljen veslaški center.
Tekma svetovnega pokala v veslanju je praktično pred vrati in na njej bomo v prvi vrsti
navijali za domače fante, za tiste, ki so že
posegli po najbolj prestižnih lovorikah, in za
tiste, ki jih to ob trdem delu, volji in srčnosti
še čaka. Pred vsakim tekmovanjem vladajo
določena pričakovanja, če pa je tekmovanje v
domačem kraju oziroma v domovini, pa so
pričakovanja še toliko večja.
Luka Špik ima v žepu dve olimpijski medalji
- najžlahtnejšega leska iz Sydneyja leta 2000 in
štiri leta mlajšo - srebrno iz Aten, tri zlate medalje in dve srebrni s svetovnih prvenstev, naslov
svetovnega mladinskega prvaka in svetovnega
prvaka mlajših članov in vrsto dobrih uvrstitev.
”Glede na to, da je prva tekma letošnjega svetovnega pokala na Bledu in moja prva večja tek-

ma na domačem jezeru, bi bil lahko pritisk malo
večji. Čeprav o tem bom lažje razglabljal, potem
ko bo tekma že za nami. Pritisk je čutiti predvsem zato, ker sem bil dobrih štirinajst dni pred
tekmo bolan in sem malo v skrbeh, koliko se bo
to poznalo pri predstavah. Prisoten je pomislek,
koliko posledic mi je pustila bolezen. Sama tekma pa ima težo, ker je po dolgih letih prizorišče
velikih veslaških tekmovanj na Bledu. Vendar
sem mnenja, da proga je proga, tekma je tekma,
in ne glede na to, kje tekmuješ, je dolga dva kilometra, prav tako so nasprotniki isti, nihče ti ne
bo popuščal, zato ker si na domačem terenu. Četudi obstaja pritisk, se moraš pri sebi zbrati, saj
ta obstaja le v naših glavah.”
Vse tri brate druži isti šport, starejša dva sta
lani skupaj z Rokom Kolandrom in Rokom
Rozmanom osvojila bronasto odličje na svetovnem veslaškem prvenstvu na Poljskem in
uresničila sanje o medalji. Sanje pa se lahko
nadaljujejo ...

Najstarejši Miha Pirih je pred tekmo dejal:
”Letos je res nekoliko drugače vse skupaj, ker
je svetovni pokal glede na svetovno prvenstvo
zelo zgodaj (kljub temu da je sicer v običajnem terminu, kot vsa prejšnja leta). Prva
tekma svetovnega pokala bo resen pokazatelj
trenutne pripravljenosti. Forma je takšna,
kakršna pač je v tem času, na začetku sezone,
vendar se v zadnjem času stopnjuje in računam
na to, da bi lahko spodobno nastopili. Glede na
to, da bo tekma na Bledu, imam drugačne
občutke kot sicer. Lepo bi bilo, če bi bilo
dovolj domačih gledalcev. Konec koncev je po
dolgem času spet velika veslaška zadeva
na Bledu.” V smehu pove, da mu je pri tem
najbolj všeč to, da se ni treba nikamor daleč
voziti. ”Zares pa mislim, da bo nastop pred
domačo publiko botroval k temu, da bom bolj
motiviran; tudi zato, ker imamo letos prenovljeno posadko, s katero moramo še marsikaj
pokazati.”
Po ostalih veslačih v četvercu se razlikuje
po tem, da ima na svojih policah že dve
medalji s svetovnih prvenstev ter da ni iz blejskega kluba, temveč je ‘’toti Mariborčan’’.
Rok Kolander je svoje vtise pred blejskim
dejanjem sklenil takole: ”Motivacija pred
domačo tekmo je prav gotovo zelo visoka, še
posebej, ker je po toliko letih tako tekmovanje na domačem terenu. Ker je letos v našem
čolnu prišlo do sprememb, ne vemo, kaj
lahko pričakujemo. Forma je solidna, a še ne
tista najboljša (vendarle je do svetovnega prvenstva daleč in sezona bo zelo dolga).
Želimo si vsekakor dobro nastopiti, tiha želja
pa je uvrstitev v A finale. Menim, da smo
lahko konkurenčni najboljšim posadkam in
sem optimist ter upam na najboljše.” Ker se
na Bledu po toliko letih veslanja z blejskimi
veslači počuti skoraj kot doma, je mnenja, da
večjega pritiska kot ponavadi ne bo občutil.

Seveda pa pričakuje tudi mariborsko navijaško podporo.
Kakšna je perspektiva domačega veslača,
ki zaradi poškodbe ne bo mogel nastopiti na
Blejskem jezeru, je pojasnil 22-letni Rok
Rozman:

”Že to, da moram spustiti prvo tekmo
letošnjega svetovnega pokala, ni dobro;
povrhu vsega pa je tekma še na Bledu, kar je
redka priložnost (kot tekma svetovnega
pokala je prvič v zgodovini). Vse skupaj še
težje sprejemam, ker nestrpno pričakujem,
kdaj se bo moje zdravstveno stanje izboljšalo. Tokrat bom pač v vlogi gledalca in bom
navijal v prvi vrsti za blejske, sicer pa za
vse slovenske veslače, da dokažejo, da dobro
delajo.” Veronika Bakač
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Dan Evrope in evropska vas na Bledu
V Tednu Evrope je na terasi hotela Park na
Bledu znova zaživela Evropska vas, ki so jo
pripravili učenke in učenci osnovnih šol Antona Tomaža Linharta in Antona Janše Radovljica, Staneta Žagarja Lipnica, profesorja dr.
Josipa Plemlja Bled, Frana Saleškega Finžgarja Lesce, Gorje in Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. V programu so sodelovali tudi
učenci glasbenih šol Radovljica in Jesenice
ter prvič predstavniki radovljiške knjižnice, ki
so se predstavili z novim projektom. Na prireditvi so sodelovale tudi mažoretke, ter gorjanski in radovljiški vrtičkarji.
Evropska komisija letos daje poseben
pomen boju z revščino in socialno izključenostjo, o čemer so govorili tudi najmlajši
in posebna gostja, ambasadorka Unicefa,
Milena Zupančič.
Učenec blejske šole Mark Žabkar Marič
je povedal, da po njihovih raziskavah Slovenija sodi med najmanj ogrožene države v Evropi, seveda kar se tiče revščine in socialne izključenosti. Najbolj ogrožene pa so Romunija, Bolgarija, Španija, Litva, Latvija in Grčija.
”O socialni izključenosti in o revščini smo se
pogovarjali tudi pri pouku,” pravi Mark in
dodaja: ”Spoznali smo revščino in razpravljali o njej, čeprav mladi ne moremo proti revščini narediti veliko!” Mentorica Meta Pazlar je povedala, da so se na letošnjo prireditev
na šoli pripravljali praktično skozi vse leto.
”Raziskovali smo, pisali spise na to temo pri
angleškem in slovenskem jeziku, pogovarjali
smo se in se usmerili predvsem v naše štiri
države. Prišli pa smo do sicer zanimivih, vendar skrb vzbujajočih podatkov - namreč v celoti EU je ogrožen kar vsak peti otrok, kar se
tiče materialnih dobrin, seveda, veliko pa je
ogroženih ljudi tudi po 65. letu starosti, oba
podatka pa nas skrbita.”

Blejski učenci pripravljajo svojo stojnico.
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica se je letos lotila prav posebnega projekta
”S knjigo po Evropi”. Koordinatorica projekta, v katerem so na sedemindvajsetih plakatih
predstavili vse države Unije, Lidija Kozelj
pravi, da so se pri predstavitvi, ki je bila na
ogled v vseh enotah knjižnice, seveda lotili
tudi knjig in branja; za vsako državo so namreč predstavili po eno knjigo. ”Trudili smo
se, da bi bile to knjige, ki so primerne za otroke, ampak žal moram povedati, da preprosto
nimamo slovenskih prevodov otroške literature iz prav vseh članic Unije, zato smo se
odločili, da tam, kjer knjige za otroke pač ni,

S knjigo po Evropi

Stara Grčija v živo
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predstavimo kakšnega uspešnega avtorja del
za odrasle.” O projektu so pripravili tudi posebno ”bibliofilsko” uro, ki so se je udeležili
najmlajši in tudi na ta način spoznavali EU.
Koordinatorica letošnje že pete Evropske
vasi je bila tudi tokrat osnovna šola Gorje.
Ravnatelj Milan Rejc pravi: ”Tudi letos smo
se osredotočili na predstavitev turističnih znamenitosti, kulinarke in nekaterih simbolov držav, še posebno mesto pa smo dali revščini in
socialni izključenosti.” Tako smo poleg obravnavane teme na stojnicah lahko videli znameniti model atoma iz Bruslja, pa starogrške znamenitosti, fotografije kulturnih obeležij iz vse
Evrope in še marsikaj. Zanimivi so bili tudi
slovenski ljudski plesi, ki so jih prikazali vrtičkarji. Romana Purkart

Turizem

Bled čaka na vrhunec sezone

KOLEDAR PRIREDITEV
Vsak ponedeljek

16.30

Tečaj oblikovanja notranjega prostora

Blejski mladinski center

od 10.00

Sejem domače in umetnostne obrti

Zdraviliški park

Vsako soboto

od 9.00
13.00
od 19.00

Sobotni tek - strokovno vodeni treningi teka
”Biti impro”, gledališka delavnica za otroke
Sobotni plesni večeri

Grajsko kopališče Bled
Blejski mladinski center
Restavracija Panorama

Petek, 21. 5.

pozno popoldne
17.00

Vsak petek,
soboto in nedeljo

19.30

Sobota, 22. 5.

od 9.00
14.00 - 18.00
14.00

Sreda, 26. 5.

19.00

27. - 29. 5.

ves dan

Četrtek, 27. 5.

18.00

18.30
20.00
Petek, 28. 5.

9.00
15.30
18.45
12.00 - 15.00
16.00

Sobota, 29. 5.

Nedelja, 30. 5.

9.00
17.00
21.00
od 22.00

Čistilna akcija Blejskega jezera
Dan biotske raznovrstnosti: delavnice za otroke risanje na asfalt
Grajska poroka v srednjeveškem stilu
s srednjeveško poročno gostijo

Zbor: Grajsko kopališče
Pred Grajskim kopališčem

Triglavski narodni park: Sredin večer likovna umetnost ob Evropskem dnevu parkov:
odprtje likovne razstave sodelavcev TNP:
Maje Fajdiga Komar, Marjete Albinini
in Miha Marenčeta ter strokovno predavanje
dr. Katarine Groznik Zeiler (MOP)
o zavarovanih območjih

Info središče
Triglavska roža na Bledu

Mednarodno prvenstvo Slovenije v golfu
za amaterke in amaterje

Igrišče za golf Bled

Pogovorni večer ”Gozd - ljubezen” in predstavitev
knjige ”Škratove pripovedi” avtorja Jake Šubica,
gozdarja in geomanta
Svetovni pokal v veslanju: Predtekmovanja invalidov
Uradno odprtje Svetovnega pokala v veslanju

Knjižnica Blaža Kumerdeja
Bled

Svetovni pokal v veslanju: Predtekmovanja
Repasaži, četrtfinala
Repasaži in četrtfinala invalidov
Karavanški klasični reli starodobnih vozil ogled vozil
Triglavski narodni park: Petkovi popoldnevi v parku Zeleni škrat in čebelar

Blejski grad

Blejsko jezero
Zdraviliški park
Blejsko jezero

Promenada
Zbor: pri cerkvi
sv. Magdalene na Brodu

Svetovni pokal v veslanju: Polfinala in repasaži
Blejsko jezero
Finala lahki enojec in lahki dvojec brez krmarja, invalidi
Apropo jam session: Ana Šimenc kvartet
Cocktail bar A propos
Ibiza calling: klubski house večer v ibiškem stilu,
Club Stop, Bled
z DJ gostom Angel Anx-om in Delight Division ekipo:
DJ Grayjem in Erwinom Creegom
Svetovni pokal v veslanju: Finali

Blejsko jezero

Vsak ponedeljek v juniju 17.00

”Kul pondelki”, poletne delavnice:
barvna oživitev Olimpijskega trga

Blejski mladinski center

Vsako soboto v juniju

Apropo jam session

Cocktail bar A propos

”Dam - prodam = 2. bolšji sejem na Bledu”
Sejem bo vsak 1. petek v mesecu
9. zaključni koncert šolskih pevskih zborov
”S pesmijo v poletje”, gostujeta Glasbeni center
Do Re Mi in mešani pevski zbor Blejski odmev
Letni koncert kvinteta Tivoli Lesce

Olimpijski trg pred Blejskim
mladinskim centrom
Avla OŠ Bled

Petek, 4. 6.

9.00

Grajska poroka: Pari se zberejo na Ribiški veselici
Bohinjska Bela
Pravljica za otroke: zaključek pomladnega dela
Knjižnica Blaža Kumerdeja
prireditev za otroke s čarovniško animacijsko
Bled
predstavo čarodeja Joleta Coleta
”Čarobno popotovanje s knjižnico”
Blejski večer: Rajska ptica v zgodnjem srednjem
Knjižnica Blaža Kumerdeja
veku, predavanje Sreča Verniga o skritem sporočilu, Bled
ki se skriva za podobo blejske rajske ptice

21.00
od 16.00
18.00

20.00
5. - 6. 6.

ves dan

Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu:
nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine,
srednjeveška tržnica, nastop lajnarja in ponudba
srednjeveških dobrot

Info središče
Triglavska roža na Bledu
Blejski grad

V poznih spomladanskih dneh povsod po
Bledu prevladujejo gostje iz tujine - Italijani, Nemci, Hrvati, Srbi in skupine z Japonskega, več kot deset odstotkov pa je tudi gostov iz Slovenije, kažejo majski podatki zavoda Turizem Bled.
Letos so na Bledu zabeležili velik porast
gostov iz Italije - v prvih štirih mesecih so
ustvarili kar devetnajst odstotkov vseh blejskih nočitev, poraslo pa je tudi število gostov iz Srbije, kar pa je prav gotovo tudi posledica ukinitve viz - število srbskih gostov
je poraslo kar za sto odstotkov glede na lani.
Kot pravijo na Turizmu, se končno bolj
pozitivno odziva tudi nemško tržišče, saj so
od januarja do konca marca Nemci ustvarili
sedemindvajset odstotkov več nočitev kot v
enakem obdobju lani. Ob primerjavi letošnjega leta z lanskim je potrebno poudariti,
da je bilo lansko leto izjemno slabo v prvih
šestih mesecih.
V prvih štirih mesecih letos so na Bledu
sicer ustvarili dvanajst odstotkov več nočitev kot lani, vendar je bilo to še vedno manj
kot leta 2008.
Kazalo je, da bo april zelo dober, a je žal
vulkanski prah in z njim povezani problemi
v letalskem prometu odnesel dober aprilski
rezultat. Na Bledu so ocenili, da so izgubili
skoraj dva tisoč nočitev, kar pomeni velik
izpad prihodka, povezan z drugimi storitvami - obisk gradu, otoka, transferji, kosila za
skupine na različnih lokacijah in podobno.
Turizem vsekakor je izjemno občutljiv tako
na finančne, varnostne in naravne katastrofe. Največji upad gostov v teh treh mesecih
pa so utrpeli na angleškem trgu. Razlogi se
kar množijo - finančna kriza, razmerje funt
- evro in aprila še popolna zapora angleških
letališč. Kot še pravijo na Turizmu, žal beležijo manjši upad tudi pri gostih iz Hrvaške,
kljub vsemu pa upajo, da se bo trend obrnil,
saj stavijo na dobre medsosedske odnose
tudi v prihodnje. Romana Purkart

Fijakerji imajo novo opremo
in istega predsednika
Tik pred prvomajskimi prazniki smo člani
Društva blejskih fijakerjev v hotelu Triglav
na Bledu na rednem letnem občnem zboru
storili velik korak naprej. Po večmesečnih
prizadevanjih našega predsednika Tonija
Mežana smo z uspešnimi kandidiranji na
razne razpise (tudi evropske) vsi fijakerji
prejeli popolnoma enako novo opremo. Konji imajo nove komate, uzde, povodce, vajeti, pasove in podrepnice ter mast za vzdrževanje usnjene opreme. Vsak fijaker je dobil
nov klobuk in šest belih srajc ter enake dežnike za vožnjo v slabših vremenskih pogojih. Z novimi telovniki z vezenimi gorenjskimi nageljni, jopicami, odejami in bundami pa smo se opremili že v lanski sezoni.
Na občnem zboru smo dobili novo prevozno sredstvo za poletno sezono, s katerim
bomo fijakerji še lažje in tudi pogosteje čistili konjske iztrebke po blejskih cestah, saj
se tega problema zavedamo. Eko kolo - kolo
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Turizem
s pomožnim električnim motorjem, je članom društva izročilo v uporabo podjetje
Eko alternativa iz Radovljice.
Tokratni občni zbor pa je bil tudi volilni.
Po pregledu izvedenih aktivnosti in s predstavitvijo plana za naslednja leta je s stoodstotno podporo vseh članov dosedanji
predsednik Toni Mežan prevzel že svoj
tretji mandat, v enaki postavi ostajajo tudi
ostali organi društva. Toni Mežan je povedal, da bo društvo tudi v bodoče angažirano pri izvedbi raznih prireditev, da se bo
še naprej prijavljalo na razne razpise in
tako tudi iz teh naslovov članom društva
zagotavlja ponoven nakup nove enotne
opreme že v začetku leta 2011, da pa od
članov društva pričakuje brezhibno urejenost in spoštovanje dogovorov ter dosledno
uporabo in vzdrževanje nove opreme.
Blejski fijakerji

Sobota, 5. 6.

8.00 - 10.00
od 8.30
Start: 10.00
18.00
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Kolodvorska cesta
pred Hotelom Triglav
Zborno mesto:
parkirišče pod Hotelom Krim
Zbor: pred Grajskim kopališčem
Info središče
Triglavska roža na Bledu

Nedelja, 6. 6.

19.00

Letni koncert ženskega pevskega zbora Pletna Bled; Blejski otok
gosti: ženski pevski zbor Lipa Radovljica,
kvintet in kvartet flavt Glasbene šole Radovljica,
citrarka Cirila Zupanc,
program bo povezovala Ana Prskalo

Sreda, 9. 6.

19.00

Triglavski narodni park - Sredin fotografski večer
in okrogla miza: Bohinjska planinska pot

Četrtek, 10. 6.

19.00

Velika retrospektivna razstava Maksima Gasparija:
Pristava Bled
Ob 30-letnici smrti velikega slovenskega slikarja
bo na Bledu predstavljena največja razstava del
Maksima Gasparija. Na ogled bo več kot 200
originalnih slik in risb ter več kot 500 razglednic,
ilustracij in tiskov. Razstava bo odprta do 24. oktobra,
vsak dan od 10.00 do 19.00.

Barmani v akciji
Prvega aprila je na Bledu tradicionalno
potekalo 5. barmansko tekmovanje za pokal G&T. Tekmovanja se je udeležilo enaindvajset tekmovalcev iz štirih evropskih
držav - Slovenije, Hrvaške, Češke in Slovaške. Vse šole, iz katerih so prišli tekmovalci, so članice AEHT, evropskega združenja
hotelskih in turističnih šol, kar je dalo
tekmovanju še poseben pomen.
Tekmovanje, ki so ga organizirali študentje Višje strokovne šole za gostinstvo
in turizem Bled pod mentorstvom predavatelja Petra Mihelčiča, je bilo razdeljeno v
tri sklope. Tekmovalci so se najprej preizkusili v pisnem testu o poznavanju pijač,
nato pa so sledile barske športne igre, kjer
so tekmovalci preizkušali svoje praktične
veščine iz barmanstva. Po zaključku barskih športnih igrah se je tekmovanje iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem
Bled preselilo v šolski hotel Astoria, kjer
je vsak od tekmovalcev v sedmih minutah
pripravil lastni nizkoalkoholni vitaminski
koktajl.
Vsak del tekmovanja se je točkoval posebej, seštevki točk pa so prinesli končni vrstni red tekmovalcev. Prvo mesto je zasedel
Metod Gradišar, drugo mesto Jan Remec,
tretje mesto pa je pripadlo Mihu Kolariču.
Vsi trije tekmovalci prihajajo iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled.
Nagrado za najboljšo dekoracijo je prejela
Antonija Jukić iz Turističko ugostiteljske
škole Split, nagrado za najboljše tehnično
delo pa si je prislužil Ondrej Jansa iz hotelske šole Podebrady, Češka. Nagrado za najboljšo šolo so podelili Hotelovi akademii
Prešov, Slovaška. Tekmovanje so spremljali
in ocenjevali priznani ter uveljavljeni barmani iz Slovenije, ki so člani Društva barmanov Slovenije.
Velika posebnost projekta je, da smo ga v
celoti organizirali študentje. Sestavili smo
svojo organizacijsko strukturo pod vodstvom študentke Maruše Mršol. Večina od
nas ni imela predhodnih izkušenj z organizacijo podobnih dogodkov, zato je bil
projekt za vse nova izkušnja. Spoznali smo

Mini Alpe Adria Summit - ogled vozil Mini na turneji
”Od prelazov v Alpah do obal Jadrana v enem dnevu”
Čistilna akcija: odstranjevanje japonskega dresnika
ob obali Blejskega jezera
Poslovni tek trojk okoli Blejskega jezera
Triglavski narodni park - Fotografija:
odprtje spominske razstave skladatelja, pisca,
esejista, fotografa in alpinista Marijana Lipovška

11. - 13. 6.
Petek, 11. 6
Sobota, 12. 6.

Sreda, 16. 6.

ves dan
20.00
Start: 9.30
19.30
16.00

Sobota, 19. 6.

Blejsko jezero

Letni koncert moškega pevskega zbora Triglav Lesce;
gosti: učenke in učenci Glasbenega centra Do Re Mi

Info središče
Triglavska roža na Bledu

Tek z vozički ob Blejskem jezeru
Zbor: pred Grajskim kopališčem
”Večer musicalov”, Vida Mihelčič - sopran, Alen Kofol - Info središče
bariton, Tina Hribar - klavir, Bojan Pogačnik - vezni tekst Triglavska roža na Bledu
Blejski mladinski center

”Wie heisst das auf deutsch?”, družabne in
konverzacijske igre v nemškem jeziku, za 4., 5. in 6.
razred osnovne šole
Zaključni nastop mlajših učencev Glasbenega centra
Do Re Mi

Blejski mladinski center

16.00

”Ich spreche deutsch...”, družabne in
konverzacijske igre v nemškem jeziku, za 7., 8. in 9.
razred osnovne šole

Blejski mladinski center

10.00
10.00 - 12.00

Poletov tek okoli Blejskega jezera
Triglavski narodni park - Triglavska tržnica in SOS:
Turistična kmetija Gorjup
Triglavski narodni park - Brihta raziskuje:
Kako iz mleka nastaneta sir in skuta
Triglavski narodni park - Poletni kulturni dan
na Pocarjevi domačiji
Solo koncert Gašperja Primožiča

Zbor: Mala Zaka
Info središče
Triglavska roža na Bledu
Info središče
Triglavska roža na Bledu
Pocarjeva domačija
v Zg. Radovni
Cerkev sv. Martina

16.00

18.00
Petek, 18. 6.

55. mednarodna veslaška regata

”Lernspass mit Binni”, družabne in konverzacijske igre
v nemškem jeziku, za otroke stare od 3 do 8 let
Koncert pristnih Mariachov iz Mehike

20.00
Četrtek, 17. 6.

Info središče
Triglavska roža na Bledu

11.00
11.00 - 18.00
20.30

Festivalna dvorana Bled

Info središče
Triglavska roža na Bledu

Sreda, 23. 6.

19.00

Triglavski narodni park - Sredin večer - Gledališče:
Veseloigra Babja kmetija, avtor neznan, KUD Zasip,
Dramska skupina Prgarke

Info središče
Triglavska roža na Bledu

Četrtek, 24. 6.

17.00

6. festival mladih - glasbeni zaključek šolskega leta;
nastopajo: Katjuša Klavora, Petra Čebulj, Klemen
Bunderla, hiphoparji Locky, Svensen in Rot ter rock
zasedbe Na off in Arthem
Prireditev ob praznovanju Dneva državnosti;
nastopata: Oktet LIP Bled pod vodstvom Ivana Arnška
in otroški pevski zbor Glasbenega centra Do Re Mi
pod vodstvom Primoža Kerštanja

Olimpijski trg pred
Blejskim mladinskim centrom

19.00

Petek, 25. 6.
Sobota, 26. 6.

20.30
Start: 11.00

19.00

Koncert Harmonikarskega orkestra
Glasbene šole Radovljica

nfo središče
Triglavska roža na Bledu

Cerkev sv. Martina

1. Žurnalov kolesarski vzpon na Pokljuko:
Zbor: Promenada
vzpon trojk in posameznikov ter družinsko kolesarjenje
po Pokljuki
”V višavah Andov”, potopisno predavanje
Blejski mladinski center
Katarine Žnidar o treh najlepših državah sveta:
Peru, Bolivija in Čile

Turizem, kultura
Nedelja, 27. 6.

28. - 29. 6.

10.00 - 11.00
10.00
dopoldne

Ferrari srečanje Padova - Bled - ogled vozil
Koncert mešanega pevskega zbora Liszt Ferenc
iz Madžarske ob sv. maši

Promenada
Cerkev sv. Martina

Državno prvenstvo Slovenije v daljinskem plavanju
na 5 in 10 km

Blejsko jezero

Sreda, 30. 6.

20.30

15. mednarodni glasbeni festival Bled 2010:
Dmitrij Šostakovič - posvečeno Aciju Bertonclju:
Trio Brence, Panhofer, Haas

Cerkev sv. Martina

Četrtek, 1. 7.

20.30

15. mednarodni glasbeni festival Bled 2010:
Romanca in pravljica: Trio viribus unitis

Cerkev sv. Martina

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

problematiko organizacije dogodka ter se v
celotnih pripravah veliko novega naučili.
Ker smo delovali po skupinah, smo spoznali potek timskega dela, v katerem je
zelo pomembna vključenost vsakega posameznika.
Projekt, ki smo ga izpeljali, študentom
omogoča, da za bogate nagrade preizkušajo
in nadgrajujejo svoje barmanske spretnosti,
poleg tega pa navezujejo prijateljske stike
s študenti. S tem tekmovanje postane tudi
prijeten družabni dogodek.
Študentje Višje strokovne šole
za gostinstvo in turizem Bled

Ana Pretnar - čudežna deklica s saksofonom
Ana Pretnar, učenka Glasbenega centra Do
Re Mi, je 15. marca na 39. tekmovanju mladih
glasbenikov Republike Slovenije osvojila Zlato priznanje in prvo mesto v kategoriji saksofon 1.a. Ana obiskuje peti razred osnovne šole
na Bohinjski Beli, z glasbo se ukvarja pet let,
poleg tega pa se aktivno ukvarja s smučarskim
tekom. Tudi v šoli je odlična učenka. Njen uspeh so dopolnile flavtistke Mojca Sebanc,
Saša Smolej in Tina Ferjan, s tremi zlatimi priznanji na regijskem tekmovanju in z dvema
bronastima (Mojca in Saša) ter s priznanjem za
udeležbo (Tina), na državnem tekmovanju.
Andraž Knap, ki prihaja s Hrušice, pa je osvojil zlato priznanje na regijskem tekmovanju in
srebrno na državnem v kategoriji saksofon 1.b.
Naš božični koncert je že tradicionalen, vendar so na letošnjem učenci in učenke s svojim
petjem prepričali mentorja Primoža Kerštanja,
da so zreli za pevsko tekmovanje v Zagorju. 31.
marca so na 22. pevski reviji v Zagorju prepričali komisijo in prejeli zlato priznanje. V Zagorje so otroke spremljale tudi nekatere mamice in poskrbele za to, da so mentorji lahko
nemoteno opravili svoje delo. Izkušnja je, da
so taka srečanja nekaj najlepšega in nekaj
nepozabnega. Prav na ta dan zvečer pa se je
Ana Pretnar predstavila na koncertu nagrajencev

v Slovenski Filharmoniji. Ob spremljavi Primoža Kerštanja, ob budnem očesu mentorja Andreja Knapa in ob podpori Aninih ”navijačev”
iz dvorane je bil Anin nastop zopet prepričljiv
in v ponos vsem, ki jo poznamo. Na tem mestu
omenjam velik prispevek vseh staršev, ki s svojo angažiranostjo pomagajo, da otroci cvetijo.
Ekipa iz Zagorja se bo v soboto, 29. maja, v
razširjeni zasedbi, pod vodstvom Primoža Kerštanja in ob spremljavi Tine Hribar predstavila
v dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani.
V mesecu juniju pa se bodo predstavili še na
različnih prireditvah na Bledu (glej koledar
dogodkov) in na zaključnem nastopu 8. junija
ob 19. uri v Baročni dvorani v Radovljici.
Glas, da imamo na Bledu dobre pevce, torej
seže tudi v Ljubljano. Nekaj naših učencev je v
studiu v Ljubljani posnelo pesmico o Frutkih.
Naj omenim še to, da je v mesecu aprilu v
Bohinju potekala Občinska revija pevskih zborov. Lahko smo prisluhnili dvema kvalitetnima
zboroma iz OŠ Bled in dvema zboroma iz
našega centra v šopku zborov drugih OŠ iz
občin Gorje in Radovljica. Vsak, ki verjame,
da ima Bled mnogo dobrih pevcev in da na
poslušalca obisk take prireditve vpliva blagodejno, vabljen 4. junija na Letni koncert
pevskih zborov OŠ Bled z gosti.

V soboto, 29. junija, ob 10. uri bo kratek
nastop in predavanje za nove interesente, ter
do 13. ure vpis v program Uvajanje v glasbo
za nove učence. Vpis v druge programe bo
potekal do 15. junija. Nuša Soklič
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Turizem

Skoraj tisoč diplomantov!
Na eni najlepših lokacij na Bledu, v Festivalni dvorani tik ob jezeru, je 23. aprila potekala
13. podelitev diplom diplomantom Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Diplome smo podelili štiriinosemdesetim študentom smeri gostinstva in smeri turizma za redni
in izredni študij ter osmim študentom smeri računovodstva za izredni študij. Število diplomantov se tako postopoma približuje številki
tisoč. Podelitev je potekala v sproščenem

vzdušju v družbi sorodnikov in prijateljev študentov, predavateljev in zaposlenih na VSŠGT
Bled ter predstavnikov vlade in blejskega turizma. Prav ti so diplomantom podeljevali težko prislužene diplome. Slavnostna govornica
je bila direktorica VSŠGT Bled Jana Špec, ki
je poudarila pomembnost turizma in možnosti
in priložnosti, ki jih ta dejavnost nudi diplomantom. Izpostavila je pomen zelenega oz.
trajnostnega razvoja turizma in priložnosti, ki

Poletni dogodki in izid Blejskih novic
V juniju bodo na Turizmu Bled znova izdali publikacijo ”koledar prireditev”. V njej bo objavljen program prireditev v štirih jezikih za čas
poletja, od začetka julija do konca septembra. Vsi organizatorji, ki želijo, da je njihova prireditev objavljena v publikaciji, morajo poslati podatke o prireditvi, ki jih zbirajo do 31. maja. Vse poslane prireditve
bodo objavljene tudi v poletni številki Blejskih novic, ki izidejo 2. julija 2010. Vsi, ki pa želijo svojo prireditev objaviti le v Blejskih novicah, naj pošljejo podatke do 15. junija 2010. Avgustovske Blejske novice bodo izšle 27. v mesecu.
Turizem Bled in Uredništvo Blejskih novic

Obisk iz Riklijevega mesta ... na Bledu
Župan Fritz Scheidegger s člani občinskega sveta in občinske uprave
mesta Wangen an der Aare v kantonu Bern, kjer je bil doma Arnold
Rikli (na sliki).
Na Bledu je goste sprejel župan Janez Fajfar.
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jo na tem področju nudi Slovenija. Podelitev z
zanimivim animacijskim programom in prigrizki z ekoloških kmetij so organizirali študentje drugega letnika.
Prvič v zgodovini VSŠGT Bled pa smo podelili plaketo in denarno nagrado za ”Naj študenta” in ”Naj promotorja” šole: naj študentka
je postala Jana Podlipnik, naj promotor šole pa
Mario Marković.
Milena Petek, VSŠGT Bled

Uradne objave
Občina Bled na podlagi Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2010 (Ur. l. RS št. 103/09 z dne 14. 12. 2009), Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti (Ur. l. RS št. 67/2008 z dne 4. 7.
2008) ter ob smiselni uporabi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/2007) objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju dela
z mladimi v letu 2010
1. Predmet razpisa
a. sofinanciranje preventivnih programov in interesnih programov na področju dela z mladimi,
b. sofinanciranje mladih in nadarjenih.
2. Na razpis se lahko prijavijo:
a. za sofinanciranje preventivnih programov in interesnih programov na področju dela z mladimi:
- društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s
sedežem v občini Bled ali s sedežem v drugi občini in vključujejo člane ali uporabnike s stalnim prebivališčem na območju občine Bled,
- mladinski klubi oz. druge organizacije mladih, ki so nosilci
programov, namenjenih mladim med 14. In 30. letom starosti,
- prijavitelj, ki prijavi program in ki se bo izvajal v prostorih
osnovne šole oz. knjižnice, mora k razpisu priložiti tudi dokazilo o strinjanju vodstva o izpeljavi tega programa v prijavljenih
prostorih.
Neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so
sofinancirane s strani Občine Bled na drugi osnovi za isti program, ne morejo biti sofinancirane skladno s tem razpisom - npr.
športna društva, kulturna društva, gasilska društva, turistična
društva ipd.
Če je organizacija ali društvo v letu 2009 prejelo sredstva za programe iz razpisa v letu 2009, pa ni bilo posredovanega ustreznega vsebinskega in finančnega poročila, se vloga za leto 2010 ne
obravnava in se s sklepom zavrže.
Prav tako niso predmet razpisa programi in projekti političnih
strank in list.

http://obcina.bled.si

-

b. za sofinanciranje mladih in nadarjenih
mladi, ki delujejo v okviru društev, zavodov, fundacij in ostalih
pravnih oseb, kakor tudi fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Bled in so stari do 27. let.

3. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a. sofinanciranje preventivnih programov in interesnih
programov na področju dela z mladimi,
- da delujejo najmanj 1 leto,
- vključevanje in interes uporabnikov iz občine Bled mora biti
razviden iz poročila o izvedbi programa, ki je predmet razpisa
in ki se je izvajal v preteklem letu,
- program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa
in izhajajo iz potreb uporabnikov iz občine Bled,
- program mora imeti pregledno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa,
- da se isti program ne izvaja v okviru javne službe,
- vsak prijavitelj se lahko na razpis prijavi le z dvema (2) programoma.

4. Programi bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili in na
način, določen v razpisni dokumentaciji:
a. za sofinanciranje preventivnih programov in interesnih programov na področju dela z mladimi:
- dostopnost do programa;
- vsebina programa in izdelana organizacijska shema izvedbe
programa;
- izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa.

-

b. za sofinanciranje mladih in nadarjenih
izdelava diplomskih in raziskovalnih nalog, ki se nanašajo za
področje Občine Bled,
izdelava diplomskih nalog ne glede na področje dela, iz katerih bo razvidna uporabnost in izvedljivost naloge v občini,
dodatno izobraževanje ali izpopolnjevanje doma in v tujini.

5. Razpoložljiva sredstva za financiranje programov, ki so
predmet tega razpisa:
a. sofinanciranje preventivnih programov in interesnih programov na področju dela z mladimi - 18.000 EUR
b. sofinanciranje mladih in nadarjenih - 5.000 EUR.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Bled,
lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije dobite na mailu: marjana.burja@bled.si ali
po telefonu 04/575-01-29.
7. Rok za oddajo popolnih vlog
Rok za oddajo popolnih vlog: do 30. 6. 2010 osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Bled, Cesta Svobode 13 - 4260
Bled, s pripisom ”NE ODPIRAJ - programi za mlade v letu 2010”;
na hrbtni strani ovojnice pa navedete polni naziv in naslov prijavitelja.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
Pravočasno prispele vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
Prepozno prispele bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Komisija bo pisno pozvala tiste prosilce, katerih prijave niso popolne,
da jih v roku 8 dni dopolnijo. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo
dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog višine sofinanciranja. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega zahtevka pozvani k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega
razpisa.
9. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih proračunskih sredstev.

Bled, 14. 5. 2010
Številka: 410-43/2010-1
Janez Fajfar
Župan

BLEJSKE NOVICE - NOVA ŠTEVILKA IZIDE 2. JULIJA
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Uradne objave
Na podlagi 11. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v občini Bled (Ur. list RS št. 92/2000), objavlja župan občine Bled v sodelovanju z Gorenjsko banko, d. d., Kranj, PE
Radovljica

RAZPIS
za stanovanjske kredite v Občini BLED
za leto 2010
1. Kredite bo odobravala Gorenjska banka, d. d., Kranj, PE Radovljica, 4240 Radovljica po predhodni obravnavi na komisiji za dodelitev kreditov Občine Bled.
2. Skupni potencial razpisanih denarnih sredstev znaša
115.100,00 EUR.
Stanovanjski krediti so namenjeni fizičnim osebam za:
- nakup stanovanj,
- stanovanjsko gradnjo,
- prenovo, sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali stanovanjskih hiš.
Stanovanjski krediti, za katere se subvencionira obrestna
mera, niso namenjeni:
- Lastnikom ali solastnikom stanovanj odkupljenih po določilih stanovanjskega zakona.
3. Višina obrestne mere, odplačilna doba, oblike zavarovanja
kreditov in stroški bančnih nadomestil
Obrestna mera za odobrene kredite po tem razpisu znaša za kreditojemalca EURIBOR (šest mesečni) + 0,00 %o.t.. Kredit se vrača v
mesečnih anuitetah. Višina kredita je odvisna od odplačilne sposobnosti kreditojemalca in načina zavarovanja s tem, da znaša najnižja
višina kredita 1.700,00 EUR, anuiteta pa ob sklenitvi pogodbe ne
more biti nižja od 40 EUR. Maksimalna doba vračila kredita je 10 let.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev najvišje možne višine kredita, se višina odobrenega kredita lahko sorazmerno zniža.
Kreditojemalec zavaruje kredit skladno s Pravilnikom o oblikah zavarovanja kredita Gorenjske Banke, d. d., Kranj.
Možne so naslednje oblike zavarovanja:
- z najmanj dvema odplačilno sposobnima porokoma,
- z zavarovanjem pri zavarovalnici,
- z zastavo nepremičnin,
- z zastavo premičnin,
- z zastavo sredstev v domači in tuji valuti,
- z zastavo vrednostnih papirjev in lastniških deležev.

http://obcina.bled.si

Odločitev o obliki zavarovanja kredita je odvisna od ocenjene tveganosti naložbe, bonitete komitenta ter dogovora. Vsi stroški zavarovanja kredita (sodni stroški, notarski stroški, stroški cenitve in drugi
morebitni stroški) bremenijo kreditojemalca. Obliko zavarovanja določi Banka.
Kreditojemalec uredi zavarovanje kredita sočasno s sklenitvijo kreditne pogodbe z banko. Ob sklenitvi pogodbe kreditojemalec plača
banki tudi stroške obdelave vloge v višini, določeni s Pogodbo o
poslovnem sodelovanju banke z občino in sicer 100,00 EUR ter
druge stroške skladno z veljavno Tarifo nadomestil za storitve banke.
4. Ostali razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo le tisti prosilci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v
Občini Bled in svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju Občine Bled;
- da imajo veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjsko gradnjo,
- da so lastniki ali solastniki nepremičnine, za katero prosijo za
odobritev kredita,
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-

da bodo v primeru, da imajo neustrezno stanovanje in kupujejo
drugo ustrezno stanovanje, zaprosili le za razliko v površini med
dosedanjim in novim stanovanjem;

ter vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:
- da si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanja) prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
- da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
- da si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje
stanovanja ali stanovanjske hiše.
Glede števila družinskih članov kvadratura stanovanja za nakup oz.
gradnjo, ob upoštevanju stanovanjskega zakona ne sme presegati
naslednjih površin:
Število družinskih članov
za 1 člana
2 člana
3 člane
4 člane
5 članov

kvadratura primernega stanovanja
za stan. kredite
45 m2
55 m2
70 m2
82 m2
95 m2

za vsakega nadaljnjega ožjega družinskega člana se prizna še 10 m2.
Kredit lahko znaša največ 40 % vrednosti primernega stanovanja,
upoštevajoč tudi prejete morebitne dosedanje ugodne revalorizirane
stanovanjske kredite.
Za obračunsko vrednost stanovanja se upošteva cena, 2.000,00
EUR/m2 za nakup in 1.600,00 EUR/m2 za gradnjo. Posamezni
kredit se koristi dokumentarno na podlagi predračunov, računov,
pogodb, itd., ki dokazujejo nastanek stroškov v zvezi z investicijo.
Pri nakupu stanovanjske nepremičnine lahko kreditojemalec koristi
do 10 % kredita gotovinsko v primeru zavarovanja pri zavarovalnici,
pri stanovanjski gradnji pa do 40 % kredita gotovinsko v primeru zavarovanja pri zavarovalnici, v primeru, da je kredit zavarovan z zastavo nepremičnin, pa kreditojemalec lahko koristi v gotovini do 80 %
kredita za sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali stanovanjskih hiš.
5. Kriteriji za oblikovanje prednostnega vrstnega reda za
dodelitev kreditov
Prednostni vrstni red se oblikuje na podlagi naslednjih kriterijev:
1. načina reševanja stanovanjskega vprašanja,
2. primernosti in kvalitete dosedanjega stanovanja,
3. premoženjskega, socialnega in zdravstvenega stanja prosilca in
njegove družine,
4. prosilci z daljšim bivanjem v občini Bled,
5. višine lastnih sredstev za gradnjo stanovanja,
6. prosilci, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki,
7. višje faze gradnje in s tem hitrejše rešitve stanovanjskega vprašanja,
8. višine doslej prejetih sredstev.
Kategorije upravičencev za pridobitev kredita:
a) mlade družine, z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od
staršev ni star več kot 35 let,
b) družine s tremi ali več otroki,
c) družine z manjšim številom zaposlenih,
d) samske osebe, mlajše od 35 let,
e) invalidi in družine z invalidnim članom, pri čemer se upošteva invalidnost s 100 % telesno okvaro, ugotovljeno s sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in telesnem razvoju in
trajna nesposobnost za delo,

Uradne objave
f) razširjene družine, to je družine, v kateri živijo tri generacije ožjih
družinskih članov.

8.00 in 15.00 uro, v roku 30 dni od dneva objave v Blejskih
novicah.

6. Postopek prijave na razpis

Po zaključku razpisa bo Komisija za dodelitev kredita pripravila prednostni vrstni red upravičencev s predlogom višine kredita ter celotno
dokumentacijo odstopila Gorenjski banki, d. d., Kranj, PE Radovljica, kjer bodo imetniki sklepov urejali vse nadaljnje postopke pridobitve kredita.

Prosilci, ki želijo pridobiti kredit po tem razpisu, oddajo svoje vloge
na predpisanem obrazcu v roku 30 dni od objave. Poleg podatkov
in dokazil, ki jih pooblaščena organizacija potrjuje na vlogi sami, morajo prosilci glede na namen porabe kredita k vlogi priložiti še:
-

-

-

dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prosilec prebiva (najemna pogodba, podnajemna pogodba, prodajna pogodba, darilna
pogodba, zemljiško-knjižni izpisek),
predpogodbo oz. prodajno pogodbo o nakupu stanovanja,
gradbeno dovoljenje (v primeru gradnje),
zemljiško-knjižni izpisek (ki ne sme biti starejši od enega meseca),
potrdilo o katastrskem dohodku prosilca in njegovih ožjih družinskih članov,
potrdilo o stalnem prebivališču prosilca in ožjih družinskih članov
v občini Bled,
sklep ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o 100 % telesni okvari prosilca glede motenosti v duševnem
in telesnem razvoju ali trajne nesposobnosti za delo,
predračun stroškov za gradnjo,
izpolnjene obrazce banke.

Vsa navedena in v obrazcu zahtevana potrdila morajo biti
predložena v originalu, razen gradbenega dovoljenja. Potrdila
ne smejo biti starejša od enega meseca. Zahtevanih potrdil po
zaključku razpisa ne bomo vračali.
Vloge s prilogami se oddajo samo osebno v družbi ALPDOM, d. d.,
Radovljica, Cankarjeva ulica 1, 4240 Radovljica vsak delavnik med

Obvestilo komisije s predlagano višino kredita v obliki sklepa prejmeta Gorenjska banka, d. d., Kranj, PE Radovljica, in prosilec. Banka
bo ugotovila kreditno sposobnost posameznega prosilca in dogovorila s prosilcem obliko zavarovanja kredita. V primeru, da bo ugotovljena kreditna sposobnost prosilca nižja od višine kredita iz sklepa,
bo prosilec lahko sklenil kreditno pogodbo z banko do višine kredita, ugotovljene s strani banke.
Sklep o višini kredita bodo upravičenci prejeli v roku 60 dni po izteku roka za oddajo vlog.
Črpanje kredita bo možno takoj po sklenitvi kreditne pogodbe z Gorenjsko banko, d. d., Kranj in ureditvi zavarovanja kredita. Rok porabe kredita je tri mesece od podpisa kreditne pogodbe, ki mora biti
sklenjena najkasneje do 30. novembra 2010.
Za vse, kar ni določeno s tem razpisom, se za odobritev kredita v primeru nejasnosti uporabljajo interni akti Gorenjske banke, d. d.,
Kranj.
Štev.: 410-47/2010
Bled, 21. 05. 2010
Janez Fajfar
ŽUPAN

Čudoviti svet žuželk
v info središču Triglavska roža

Foto: Aleš Komovec

Na svetu največjo živalsko skupino po številu vrst predstavljajo
žuželke. Do danes so znanstveniki opisali že približno milijon vrst,
vsak dan odkrivajo nove. Entomologi menijo, da število vrst lahko
doseže tudi številko 20 milijonov. Številne vrste z nami preživljajo
vsakdan, meseca maja njihov čudovito pisan svet javnosti na različne
načine predstavljamo v sklopu dogajanj ob svetovnem dnevu biodiverzitete in ob mednarodnem letu biotske raznovrstnosti 2010. Velikokrat smo preveč ozkogledni in z veseljem pomislimo le na vrste, ki
so za nas neposredno uporabne, druge - škodljive - pa intenzivno
uničujemo. Ne zavedamo se, da so bitja med seboj povezana - zato je
pomembno ohranjati raznolikost - biodiverziteto - narave. Skrivni svet
žuželk sta nam na odprtju fotografske razstave Makro svet z makro fotografijo predstavila mlada fotografa Aleš Komovec in Jošt Stergaršek,
izbrana na razpisu Najboljše razstave v Info središču Triglavska roža
na Bledu 2010. Razstava je na ogled do 2. junija. Čebele in čmrlje je
na Triglavski tržnici, v programu SOS, predstavil Danilo Bevk, biolog,
specializiran za področje čebel in čmrljev. Da je varovanje čebel
pomembno, sta poudarila tudi čebelarja Izidor Leban iz Tolmina in
Lovro Legat z Bleda. Najmlajši so v okviru družinskega programa
Brihta skupaj s starši odkrivali mikroskopski svet žuželk na 3D razstavi Raznovrstnost sveta žuželk, ki je v info središču na ogled do 14.
avgusta.
Osrednji junijski dogodek bo otvoritev fotografske razstave ”Marijan
Lipovšek (1910-1995)”, ki jo bodo odprli 5. junija ob 18. uri. Program
pripravljamo v sodelovanju z družinama Lipovšek in Turel, posebni
gostje pa bodo mezzosopranistka Marjana Lipovšek, violinist Tomaž
Lorenz in kitarist Jerko Novak. Večer označuje tudi zaključek 4. Mednarodnega festivala alpskega cvetja.
Majda Odar, TNP
15

Uradne objave
Občina Bled na podlagi Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2010 (Ur. l. RS št. 103/09 z dne 14. 12. 2009), Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti (Ur. l. RS št. 67/2008 z dne 4. 7.
2008) ter ob smiselni uporabi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/2007) objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje programov humanitarnih in
invalidskih organizacij za leto 2010
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s
katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov.
- programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma
blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin
- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij
2.
-

Na razpis se lahko prijavijo:
invalidske organizacije,
humanitarne organizacije,
dobrodelne organizacije,
organizacije, katerih dejavnost ni sofinancirana že iz drugih proračunskih sredstev občine npr. s področja zdravstva, sociale ipd.

http://obcina.bled.si

3. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo status društva invalidske ali humanitarne organizacije,
- da imajo sedež na območju občine Bled ali imajo sedež v drugi
občini in vključujejo člane ali uporabnike s stalnim prebivališčem
na območju občine Bled
- da so programi namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju občine Bled z izraženo socialno ali zdravstveno
problematiko,
- interes uporabnikov iz občine Bled mora biti razviden iz poročila
o uporabi programa, ki je predmet razpisa in ki se je izvajal v preteklem letu,
- program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in
izhajajo iz potreb uporabnikov iz občine Bled,
- program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki
vključuje vse prihodke in odhodke programa,
- da delujejo najmanj 1 leto,
- da se isti programi ne izvajajo v okviru javne službe,
- vsaka organizacija lahko na razpis kandidira le z enim (1) programom

-

dostopnost do programa;
vsebina programa in izdelana organizacijska shema izvedbe
programa;
izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa.

5. Razpoložljiva sredstva za financiranje programov, ki so
predmet tega razpisa, so v višini 6.000,00 EUR
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Bled,
lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije dobite na e-pošti: neja.gaspersic@bled.si
ali po telefonu 04/575-01-32.
7. Rok za oddajo popolnih vlog
Rok za oddajo popolnih vlog: do 30. 9. 2010 osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Bled, Cesta Svobode 13 - 4260 Bled,
s pripisom ”NE ODPIRAJ - javni razpis za leto 2010 - humanitarne in
invalidske organizacije”; na hrbtni strani ovojnice pa navedete polni
naziv in naslov prijavitelja.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
Pravočasno prispele vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
Prepozno prispele bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Komisija bo pisno pozvala tiste prosilce, katerih prijave niso popolne,
da jih v roku 8 dni dopolnijo. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo
dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog višine
sofinanciranja. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega zahtevka pozvani k
podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se
šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.
9. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih proračunskih sredstev.
Bled, 14. 5. 2010
Številka: 410-49/2010-1

4. Programi bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili in na
način, določen v razpisni dokumentaciji:

Janez Fajfar
Župan

Razpis tekmovanja za Naj-taleško grenčico 2010
Društvo prijateljev Taleža razpisuje tokrat že sedmo tekmovanje za Naj - taleško grenčico 2010. Sodeluje lahko vsak, ki bo po recepturi, ki jo lahko dobi na
ranču P&A na Taležu ali po elektronski pošti (miler.ana@gmail.com) in brez dodanih industrijsko pripravljenih esenc ali grenčic, pripravil za lastno uporabo
zdravilni napitek Taleška grenčica in bo zanj uporabil vsaj petintrideset od navedenih petinštiridesetih sestavin s seznama ter naravno žganje.
Namen tekmovanja je vzpodbujati ljudi k spoznavanju zdravilnih rastlin iz naše
okolice in njihovi uporabi v zdravilstvu. Hkrati je sodelovanje tudi spodbuda h gibanju, saj nabiranje zdravilnih rastlin poteka skozi vso pomlad, poletje in jesen.
Za sodelovanje na izboru Naj-taleške grenčice 2010 mora kandidat najkasneje
do petka, 3. decembra 2010, do 18. ure oddati vsaj četrt litra vzorca napitka na
ranču A&P, Talež 27. Posebna komisija bo prispele vzorce v soboto, 4. decembra 2010, ocenila ter podelila eno zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja. Za
nagrajene grenčice pridelovalec sme uporabljati ime Zlata, Srebrna oz. Bronasta
taleška grenčica.
Za Društvo prijateljev Taleža
Ana Miler
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Lanski zmagovalec Jože Prešern iz Ribnega

Od tu in tam

Srnjad ima mladičke!

V Vrtcu Bled že nekaj let poteka nadstandardni program ”fitklub”. Fitklub je vadba, primerna za otroke od tretjega leta starosti, ne glede na njihove motorične sposobnosti, saj je zasnovana tako, da otrokom skozi igro približa veselje do gibanja. Ko se otroci skozi igro učijo
gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in
se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. Takšni otroci so potem predvsem zdravi otroci.
Katarina Jakopič Branc, Fit učiteljica

Čas pozne pomladi in ugodnega poletja je čas
kotitve mladičev pri srnjadi, zato lovci opozarjajo, da se moramo v gozdu vesti še posebej odgovorno in previdno. Kaj storiti, če naletimo na
gnezdo, smo vprašali podpredsednika lovske
družine Jelovica-Ribno Janka Ferjana. ”Mladičke pustimo pri miru in se jih ne dotikamo, saj
ko srna zavoha človeka, mladiče zapusti,” pravi
in dodaja, da moramo še posebej poskrbeti za
pse, ki morajo biti privezani. ”Če že moramo iz
kakršnegakoli razloga premakniti mladiče, jih
zavijemo v travo in premaknemo,” je nasvet izkušenega lovca, ki opozarja tudi na drug problem, to pa so povožene srne in druga divjad. V
ribenski lovski družini, ki šteje štiriinštirideset
članov, od tega so tri ženske, opažajo, da na njihovem območju število srnjadi upada. Družina
sicer upravlja z lovskim domom v Ribnem in
kočo na Taležu, ki so jo znova odprli čez prvomajske praznike in ima novega najemnika. ”V
naši družini nam je na prvem mestu gojitev divjadi in šele nato odstrel,” pravi Ferjan in dodaja,
da tudi zaradi tega niso dosegli načrta odstrela,
kot je predviden v koncesijski pogodbi, ki jo
imajo sklenjeno z državo. ”Plačali smo globo,
vendar vseeno mislim, da lovci zelo dobro poznamo svoj revir in vemo, koliko divjadi lahko
ustrelimo, da število ostaja pravo.” Sicer pa je
bila letošnja zima za živali, predvsem za srnjad,
zelo neugodna, ker je bila zelo mokra in zato je
bilo kar nekaj pogina.

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

Otroci in šport

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

Sobota zamujena,
ne vrne se nobena!

✂

✂

Pravijo v društvu Šport ob jezeru, ki želi s svojo dejavnostjo poživiti dogajanja ob jezerski
obali ter povabiti obiskovalce, da se rekreirajo v
čudoviti naravi Blejskega jezera. Sporočilo
članov društva je, da je skrb za svoje telo in
rekreacija predvsem užitek. Načela sobotnega
teka so: začnimo se gibati - skupaj je lažje in
bolj zabavno! Ni slabega vremena, je samo
slaba oprema! Najboljša hitrost teka je
”pogovorna hitrost”! Life is good - sobotni tek
je brezplačna rekreativna vadba teka, ki poteka
vsako soboto s štartom ob 9. uri na Bledu ob
vhodu v Grajsko kopališče, ne glede na vremenske razmere. Vadba že poteka vsako soboto
pri Grajskem kopališču na Bledu.
Društvo Šport ob jezeru

Izvajamo geodetske storitve:
Z IZREZANIM OGLASOM
5% POPUST PRI
STORITVAH SERVISA

✂

▲

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

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

Petinšestdeset let humanitarnega dela
Blejski krajevni odbor je maja slavil visok jubilej, petinšestdesetletnico organiziranega in neprekinjenega delovanja Rdečega križa na Bledu.
Vse skupaj se je verjetno začelo že precej prej,
vendar pisnih dokumentov o tem ni - prvi zanesljivi pisni vir pa sega v leto 1945. Zanimivo
je, da sta bila prva predsednika odbora moška in
oba zdravnika, dr. Češarek in dr. Benedik, od takrat naprej pa odbor vodijo ženske.
Sedanja predsednica je Jelka Kunej, ki je
funkcijo prevzela pred petimi leti, skupaj z njo
pa je v odboru dvaindvajset žensk. Zakaj same
ženske? ”Tega pa ne vem zagotovo, verjetno
zato, ker je res veliko dela, ne samo pisarniškega, tudi ta pravega, težaškega, na leto prevozimo na desetine kilometrov in prenesemo na
tone blaga,” pove predsednica na pol v šali, na
pol zares. ”Rdečekrižarke” sodelujejo v vseh
dobrodelnih in humanitarnih akcijah, pomagajo
pri krvodajalstvu in seveda skrbijo za starejše in
bolne, ena izmed njihovih osrednjih dejavnosti
pa je nenehna skrb, da je skladišče hrane in oblek v prostorih območnega združenja v Radovljici polno. ”Ko sem prevzela predsedovanje, se
pravi, pred petimi leti, smo na leto razdelile
okoli trideset paketov hrane (samo na Bledu, op.
p.), zdaj razdelimo več kot dvesto paketov,” pravi Kunejeva, ki ob tem ne more skriti žalosti.
”Naše osnovno poslanstvo postaja to, da preprečimo, da bi bil na Bledu kdo lačen!” Na Rdeči
križ se namreč s svojimi prošnjami obrača vse

več ljudi, nekateri prosijo hrano, drugi denar za
položnice. ”Žal položnic ne moremo več plačevati, saj za ves denar, ki ga imamo, kupimo hrano,” pravi Kunejeva. Posamezniki se namreč
znajdejo v različnih stiskah, ki tudi trajajo različno dolgo. Nekaterim se materialno stanje izboljša prej, drugim kasneje.
Med pomembnejše dejavnosti blejskega odbora sodi tudi pomoč pri krvodajalskih akci-

jah, vsaka izmed akcij od prostovoljk zahteva
tri dni dela, na leto pa kri na njihovem območju daruje okoli devetsto ljudi.
Odbornice, njihovi podporniki in člani organizacije so obletnico proslavili v dvorani TNPja na Bledu, v prisrčnem programu pa so nastopili otroci in dva pevska zbora.
Romana Purkart

Vojislava Jerše, 90-letnica!
januarja leta 1943, ko je na svojo in željo staršev odšla k družini v Smederevo. Tam so
ostali do konca vojne 1945. Po vojni se je z
mamo in sestro vrnila v Slovenijo. Leta 1947
se je v Ljubljani poročila s Karlom Jeršetom z
Bleda. Ima hčerko Marjano in sina Andreja
ter tri vnukinje. Ko sta se z možem upokojila,
sta se leta 1981 preselila na Bled, kjer živi s
hčerko in zetom.
Bled ima zelo rada in vesela je, da tu preživlja jesen svojega življenja.
Ob slovesu smo ji zaželeli še naprej dobrega
zdravja in počutja v krogu njenih domačih.
Jožica Prezelj, RK Bled

Vezeni prti v Zasipu

V hiši na Griču št. 7 je 17. marca praznovala
visok življenjski jubilej - 90. rojstni dan, gospa
Vojislava Jerše. Za njen praznik smo ji prišli
čestitat blejski župan in prostovoljki krajevnega odbora Rdečega križa Bled. Pridružili sta
se nam hčerka slavljenke in soseda Plemljeva.
V prijetnem klepetu smo z velikim zanimanjem poslušali njeno življenjsko zgodbo:
Rodila se je 17. marca 1920 v Litiji kot peti
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otrok družine Mazek. Otroštvo je preživela v
Litiji, kot najstnica pa je odšla na šolanje v
Ljubljano.
Njena življenjska pot je bila zelo pestra.
Leta 1941 je odšla k sestri v Ljubljano, kjer je
ostala do začetka 2. svetovne vojne. Njena
družina - mama, oče, trije bratje in sestra, je
bila junija leta 1941 iz Litije izseljena v Srbijo (Smederevo). V Ljubljani je ostala vse do

Konec aprila smo imeli v Zasipu zanimivo
razstavo vezenih prtov. Naučile smo se novih
tehnik, ki zahtevajo več časa in potrpežljivosti
pri vezenju. Veliko je bilo bogatega rišeljeja.
Dragica se je potrudila z zahtevnim toledom. Julka je pri 80 letih nakvačkala vložke
za tri oltarne prte. Bogate so bile kvačkane in
rišelje zavese, kar je poudarilo razstavo. Neizmerno smo se razveselile prtička petletnega
Drejca.
Ko smo razstavile vse izdelke, kar nismo
mogle verjeti, da smo toliko navezle to zimo.
Krožek vezenja Katarine

Mladi

O čebelarstvu na posvetu učiteljev
larstva pa so se vrstile že pred posvetom.
Raziskovalni nalogi, ki smo ju izvedli, sta bili
objavljeni v zborniku, sodelovali smo na likovnem in literarnem natečaju ter prejeli priznanja, naši izdelki so krasili razstavo, učenci iz
Ribnega so se udeležili tudi 2. gledališkega festivala podružničnih šol Slovenije, ki je bil 14.
in 15. aprila v kraju Mlinše.
Znanje o čebelarstvu smo nadgradile ter poglobile. Poslušale smo predavanje o zgodovini
čebelarstva ter ekološki ozaveščenosti, slikale
na panjske končnice ter prisluhnile člankom
kolegic. Ogledale smo si gledjališko predstavo
skupine Smreka, rojstno hišo našega matematika Jurija Vege in prisostvovale postavitvi temeljnega kamna za novo Podružnično šolo
Vrhpolje. Kulturna prireditev in podelitev priznanj nagrajencem je potekala na gradu Tuštanj. Ponosne smo, da je naša kolegica Meri
Poklukar za svoje delo na podružnici Ribno
prejela priznanje Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije.
Danes, s krepko čez sto aktivnimi člani in
jasnimi cilji za prihodnost podružnic, nismo
več majhni. To so nam dokazali tudi pozdravni govori, med drugim prijazne besede dr.
Igorja Lukšiča, ministra za šolstvo in šport.
Letošnjega desetega strokovnega posveta
Društva učiteljev podružničnih šol (DUPŠ)
Slovenije, ki ga je 16. in 17. aprila organizirala

Podružnična šola Vrhpolje pri Moravčah, smo
se udeležile tudi učiteljice s podružnic Ribno
in Bohinjska Bela. Aktivnosti na temo čebe-

Kresničke na Grobniku
Podjetje Sava Tires je 27. aprila povabilo otroke in mladostnike iz Kriznega centra za mlade ”Kresnička” na celodnevni dogodek Slovenski dan
motociklizma na Grobniku, ki je znano hrvaško dirkališče pri Reki.
Dogodka se je udeležilo dvajset otrok in mladostnikov. Tam nas je
prijazno sprejela predstavnica podjetja Nina Simonovič, s plesnim nastopom pa so nas pozdravile in navdušile tudi plesalke plesne skupine
Zmajčice iz Ljubljane. Mladi so se lahko v njihovi družbi tudi fotografirali na motorju, kar je še posebej navdušilo naš moški del udeležencev. Slike smo ob zaključku tudi prejeli.
Šest srečnežev iz naše skupinice je nato čakalo prijetno presenečenje
- po dirkaški progi so se zapeljali z rally voznikom Andrejem Jerebom.
Dekletom je nekoliko vzelo dih, vsi pa so bili nad vožnjo izjemno navdušeni. Drugi smo si, z nekaj zavidanja v očeh, vožnjo ogledali s tribun. Medtem ko so motoristi opravljali treninge, so bili naši udeleženci resno zaposleni na Dunlopovem prireditvenem prostoru. Za začetek
so vsi prejeli majice in postali člani ekipe. Nato pa jih je čakala težka
naloga. Vsak posameznik je moral prešteti pnevmatike na prireditvenem prostoru, narisati vzorce najmanj treh, nazadnje pa še skicirati svoj
sanjski motor. Vsi so se odlično odrezali, nato pa je šest najboljših risb
prejelo Dunlopove nagrade.
Organizatorji so s pripravo okusnega kosila poskrbeli tudi za naše želodčke. Dobro okrepčani smo se podali na bližnji hrib z odličnim razgledom na dirkališče. Na žalost pa je preteklo kar precej časa, preden
so spet zahrumeli motorji, saj je pred tem prišlo do nesreče. Že v prvem krogu, na prvem ovinku so znova padli štirje motoristi, v drugem
še dva, tretji krog in vse nadaljnje pa so vsi srečno prevozili. Ob pogledu na drzne motoriste je dekletom večkrat vzelo sapo, marsikaterega
fanta pa je prijelo, da bi še sam kdaj poizkusil dirkati z motorjem. Po
končani dirki so se za trening preizkusili še ostali motoristi.
Še preden je sonce zašlo, smo se prepevajoč odpeljali proti domu in
se polni vtisov ter novih poznanstev vrnili v poznih večernih urah.
Martina Sodja, Center za socialno delo Radovljica

Alenka Branc Demšar,
Podružnična šola Bohinjska Bela

Pridemo,
pa spucamo!

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

Mežan, komunalne storitve, d. o. o.,
Prešernova 64, 4260 Bled
Tel. 041/654 188, 04/574 26 50
E-pošta: info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si
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Heja, heja, to smo mi,
učenci ribenski!

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

Šolsko leto gre h koncu, učenci in učenke Podružnične osnovne šole
Ribno pa zaključujejo zelo uspešno in veselo obdobje pouka, igre, izobraževanja in druženja. V Ribnem je letos pouk obiskovalo devetinštirideset učenk in učencev, drugo leto bo, kot pravi vodja šole Meri
Poklukar, številka enaka. Pred leti so bile v Sloveniji še kako žive ideje, da bi podružnične šole kar zaprli, češ da zanje ni denarja. ”Na srečo
se to ne bo zgodilo,” pravi vodja šole Meri Poklukar. ”Minister dr.
Igor Lukšič je na letošnjem srečanju podružničnih šol Slovenije dejal,
da se dobro zaveda vrednosti naših šol in da ni vse v denarju, čeprav je
res, da so tovrstne šole drage,” je še povedala vodja.
Šola v Ribnem je stara več kot stodvajset let, letos je vanjo prvič
vstopilo sedem prvošolčkov, obiskujejo pa jo učenci od prvega do petega razreda iz vasi Ribno, Bodešče, Koritno in Selo. Skozi celo šolsko
leto je delo potekalo nemoteno, po načrtu, poleg rednih nalog in učne

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

prevozi in ureditev pokojnikov ter
pokop z žalnim sprevodom
velika izbira krst in žar
ureditev vseh potrebnih dokumentov
organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih
v občinah Bohinj, Bled,
Radovljica in Gorje
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snovi pa so učenci skupaj s šestimi učiteljicami in kuharico osvojili še
mnogo različnih znanj, ki so jih pridobivali pri pripravi različnih dogodkov in prireditev. Tako so v tednu otroka skupaj z babicami in dedki vezli prtičke, pletli košarice in oblikovali vitraže, obiskali so svoje
kolege na podružnici Bohinjska Bela, šivali so igrače za otroke v
slovenskih bolnišnicah, risali in pisali so o revnih otrocih v Afriki, negovali so prijateljstvo z učenci osnovne šole Ledince, za Območno
združenje Rdečega križa Radovljica so izdelali novoletne voščilnice,
pripravljali so gledališke predstave in peli v zboru, spoznali delo policistov, delali z računalniki, udeležili pa so se tudi desetega strokovnega
posveta podružničnih šol. Na šoli zbirajo plastične zamaške, gre za dobrodelno akcijo, zbirajo pa tudi pločevinke in odpadni papir. Skratka,
šolarji v Ribnem se imajo dobro, in ker bo šola o(b)stala, se bodo dobro imeli tudi v prihodnje!
Romana Purkart

Mladi

Mini svetovno za mlade nogometaše
Mladi nogometaši Nogometnega kluba Bled
so bili med prvomajskimi prazniki povabljeni
na ”mini svetovno prvenstvo v nogometu” v
italijansko mesto Brixen, ki je pobrateno z Občino Bled.
Na prvenstvu je sodelovalo kar dvaintrideset
ekip iz različnih nogometnih klubov Italije,
Avstrije, Nemčije in ekipe U10 z Bleda (letnik
1999 in mlajši), ki so zaupani trenerju Nebojši
Stevanoviću. Fantje, pa tudi dekleta iz drugih
držav, so po žrebu ekip predstavljali eno izmed
držav, ki bo poleti zastopana na svetovnem prvenstvu v nogometu v Južni Afriki. Nogometni stadion z dvema igriščema je bil tako obdan
s pisanimi zastavami Južne Afrike, Mehike,
Urugvaja, Francije, Argentine, Nigerije, Korejske republike, Grčije, Anglije, Združenih držav Amerike, Alžirije, Slovenije, Nemčije, Avstralije, Srbije, Gane, Nizozemske, Danske, Japonske, Kameruna, Italije, Paragvaja, Nove
Zelandije, Slovaške, Brazilije, Južne Koreje,
Slonokoščene obale, Portugalske, Španije,
Švice, Hondurasa in Čila.
Mladi Blejci so v postavi bratov Jaka in Miha
Bohinc, Nejca in Miha Jana, Matevža in Gašperja Lavtarja ter Nejca Česena, Izidorja - Erazma Kamšeka, Martina Golja, Nejca Kristana
ter Roberta Vasiloskega zastopali Avstralijo ter
v svoji skupini štirih ekip prvi dan v rumenomodrih dresih, ki jih je posebej za to prvenstvo

zagotovil organizator, odigrali odlične tekme z
Nemčijo, Gano in Srbijo. Z željo po zmagi in
borbenostjo je bil rezultat proti Nemcem neodločen, v naslednjih dveh tekmah pa so fantje
pokazali vse svoje sposobnosti ter mrežo Gancev zatresli kar trikrat, proti Srbom pa dosegli
dva izjemna zadetka. S tako odličnim rezultatom so se navdušeni fantje naslednji dan zanesljivo uvrstili v osmino finala, kjer so se z
nepopustljivostjo in dobrim igranjem proti eki-

pi Anglije, ki ga je zasenčila smola ob nepriznanem golu, borili do zadnjega sodnikovega
žvižga, a zmaga jim tokrat žal ni uspela. Bili
pa so odlični tekmeci proti Angležem, ki so na
koncu slavili z dvema goloma razlike, kar je za
naše fante pomenilo zaključek sodelovanja na
tem izvrstno organiziranem prvenstvu.
Fantje, pa srečno na naslednjem nogometnem prvenstvu!
Aneta Lavtar, Nogometni klub Bled

Zajčki se lahko borijo kot levi
Koroški deželni glavar Gerhard Döbler je med lanskim obiskom na
Bledu povabil Blejce v Atrio v Beljak na nogometni turnir predšolskih otrok MINI 2010.
Naši ”zajčki” so se sicer borili kot levi, a so v skupini vseeno zmagali in se tako uvrstili v finale šenčurski ”levčki”, ki so premagali
tudi vse koroške domačine. Na sliki so naši malčki skupaj s koroškim deželnim glavarjem, ki si je posebej vzel čas prav za nas.
Mladi nogometaši
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Najuspešnejša sezona
za blejske odbojkarje!

Blejski odbojkarji so v letošnji sezoni znova zasedli državni prestol, na mednarodnem področju pa so dosegli največji uspeh do sedaj - sezono so namreč zaključili
kot četrta ekipa Stare celine. V elitni druščini lige prvakov je sicer zasedla zadnje, četrto mesto, vendar ni bila nikoli in nikomur lahek nasprotnik, igralci pa so na
najpomembnejših tekmah sezone, na turnirju najboljših štirih ekip v začetku maja na Poljskem prikazali igro, ki je fante krasila skozi vso sezono! Čestitamo! Foto: CEV
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T E R A S A

To so s štirimi državnimi naslovi in skupno osmimi medaljami v različnih mladinskih konkurencah dokazali na državnem prvenstvu, ki je
sredi marca potekalo v Kranju. Med dekleti sta državni prvakinji postali
Saša Rakovec v kategoriji do 17 let (U17) in Pia Erjavec v kategoriji do
19 let, med fanti pa Miha Jan (U11) in Tiam Škodlar (U13), bronasto
medaljo v kategoriji U17 pa je osvojila še ena članica blejskega kluba
Sabina Možina.
Saša je osvojila še tretje mesto v kategoriji U19, Miha je bil tretji tudi
v U13 in Tiam v U15, blejski mladinci pa so tako dokazali svoj primat
v slovenskem mladinskem squashu, kjer bodo pod vodstvom trenerja
Franca Langusa zagotovo krojili slovenski mladinski vrh tudi v prihodnjih sezonah. Pia pa bo v prihodnji sezoni že nastopala med članicami
in za vpogled v člansko konkurenco so se štiri mladinke že udeležile
tudi letošnjega članskega prvenstva, ki je v začetku aprila potekalo v
Ljubljani. V tekmi z veliko starejšimi in izkušenejšimi tekmovalkami so
več kot uspešno prebile led, saj so zaostale samo za prvimi štirimi
nosilkami. Najboljša je bila s petim mestom Pia, mesto za njo se je
uvrstila Saša, osmo mesto je osvojila Špela Grilc, deveto pa Sabina
Možina. Sicer pa je blejski squash klub na tokratnem državnem prvenstvu nastopil z enajstimi predstavniki, najboljši v moški konkurenci pa
je bil s četrtim mestom Rožle Langus.
Squash klub Bled

Rodeo team d.o.o., Koroška cesta 53, Kranj

Mladinci blejskega Squash
kluba najuspešnejši v državi

www.bled.si
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Iz energijske bilance zgradbe izhaja, da so prav okna tista, skozi katera pri dobro izolirani fasadi in strehi uhaja največ toplote. Sodobna varčna okna morajo torej imeti dobro toplotno prehodnost in dobro tudi
zvočno izolacijo. Zelo pomembno je, da ima okno ustrezen atest in da
je kakovostno vgrajeno.
Okna in vrata SIBAU, ki so narejena v lastni proizvodnji v Kranju, te
dobre lastnosti imajo. Narejena so iz PVC profilov Trocal, ki slovijo po
trdnosti, pomembnem sredinskem tesnilu in preverjeni že več desetletni uporabi. Dobri profili v kombinaciji z okovjem Winkhaus, izkušenimi delavci in dovršeno tehnologijo pomenijo garancijo za
dobro narejeno okno.

V mesecu juniju se je podjetje Sibau, d.o.o. odločilo, da ponudi svojim kupcem ugoden 10 % popust in dodatne količinske popuste.
Za izračun vrednosti novih oken in montaže ali za brezplačen ogled,
svetovanje in meritve na objektu jih pokličite po telefonu
na številko 04/515-38-78, na mobilni telefon 031/707-484 ali pišite
na e-pošto: sibau.tatjana@gmail.com.
Dela, ki jih opravijo na montaži, so kompletna: demontaža in odvoz
starih oken, montaža novih izdelkov, finalno zaključevanje oken (letvice, kit, mavčne plošče, ...), osnovno čiščenje. V ponudbi imajo tudi
vse vrste rolet, žaluzij, polic pa tudi notranjih vrat.

VV
JUNIJU
MAJU NUDIMO
ZA NOVOGRADNJE
IN ZAMENJAVE
OKEN

10%

Okna SIBAU slovijo po vrhunskih nem{kih
profilih Trocal in okovju Winkhaus. Vsa okna
so izdelana v lastni proizvodnji podjetja
Sibau, d.o.o.
Okna in vrata SIBAU si lahko ogledate v
razstavnemu prostoru v Formah 12,
@abnica, in sicer: od ponedeljka do ~etrtka
od 7:00 do 17:00 ure in ob petkih od 7:00 do
15:00 ure.

SPOMLADANSKI
POLETNI
POPUST
POPUST
IN DODATNE
KOLI^INSKE IN Okna SIBAU lahko dobite v zelo kratkem
roku, in sicer v treh tednih!
GOTOVINSKE
POPUSTE! Nudimo tudi {iroko izbiro razli~nih modelov
in barv lesenih notranjih vrat avstrijske
blagovne znamke Solido, v zelo kratkih
dobavnih rokih. Ogledate si jih prav tako
lahko v razstavnem prostoru v Formah.

