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Drage občanke in
občani, dragi 
prijatelji Bleda
Letošnji april se začne na velikonočni

ponedeljek, ko ponavadi že stokamo za-
radi preveč zaužitega v času teh pri-
ljubljenih praznikov, ki naj bi sicer pome-
nili končni prehod zime v pomlad. Kdo ve,
ali bo res tako? Ker ta uvodnik pišem kar
nekaj dni pred izidom novic, težko na-
povedujem vreme med prazniki, a upam,
da vsaj snežilo ne bo več. Za odstranje-
vanje snega je letos iz proračuna za vedno
izpuhtelo že četrt milijona evrov! Mogoče
tudi teza o globalnem segrevanju ne drži
popolnoma, oziroma samo za božič, ki je
zadnja leta skoraj obvezno zelen, velika
noč pa bi lahko bila dokaz za antitezo o
globalnem ohlajevanju … Kdo sploh še ve,
pri čem smo, pa ne le pri vremenu?

9. aprila, na predvečer občinskega
praznika, bo v Festivalni dvorani osrednja
proslava s podelitvijo priznanj. Letos
morda zadnjič po že dolga leta ustaljenem
kopitu, ker nameravamo kriterije in števi-
lo nagrad spremeniti. Vsekakor na tem
mestu veljajo iskrene čestitke vsem dobit-
nikom, še posebej svetovnemu starosti
izumiteljev, domačinu in hkrati na daleč z
nikomur primerljivim svetovljanom,
Petrom Florjančičem. Kulturni program
prireditve smo zaupali vrtcu, kjer z ve-
likim navdušenju malčki že mesece vadijo
njihove raznovrstne nastope. 

Upam, da boste ob prihodu na občin-
sko proslavo opazili nov leseni opaž Festi-
valne dvorane, ki ga financira upravljavec
objekta, naš Zavod za kulturo.  Izvedbo je
po posebej ugodni ceni omogočilo pod-
jetje »Riko hiše« iz Ribnice, v lasti vsaj
občasno na Bledu živečega Janeza Škrab-
ca. O uresničevanju razvojnega programa
in številnih investicijah bomo več spre-
govorili v naslednji številki, omenim naj
le, da smo dobili sredstva za energetski
sanaciji zdravstvenega doma in vrtca v
skupni višini 632.000 evrov. V teku pa so
tudi številni razpisi za gradbena dela v
letošnjem letu. 

Evropsko prvenstvo v kegljanju na
ledu je minilo v veliko zadovoljstvo med-

narodne zveze, ki si že leta prizadeva, da
bi se tudi ta šport uvrstil med olimpijske
discipline. Zato smo lahko spremljali tudi
kegljače iz eksotičnih Kenije, Brazilije in
Gvatemale, ki doma trenirajo na asfaltu.
Med domačimi tekmovalci se je v finale
edina uvrstila moja sošolka Valerija Štefe-
lin, rojena Bijol. Iskrene čestitke, čeprav
sva istega letnika, si ne predstavljam, da
bi sam kaj pomenil v kakem športu. 

V državi gre sicer marsikaj narobe, a
naši športniki z odličnimi uvrstitvami
stalno opominjajo državne »jamrače«
vseh barv, da se da marsikaj doseči, če se
le hoče, a seveda le s trdim delom in
odpovedovanjem. Našim prednikom se je
to zdelo samo po sebi umevno. V teku na
smučeh je bila odlična tudi Katja Višnar,
ki iz tekme v tekmo dodaja kamenčke
mozaiku lepše podobe naše dežele in
naših ljudi v širnem svetu.

Tudi drugače nas malodušje še ni
popolnoma osvojilo. Blejski gasilec Miha
Tavčar je brez pomisleka ustavil svoj avto
in rešil človeka iz gorečega vozila, naši
gasilci pa so pred ognjenimi zublji iz
goreče hiše uspeli rešiti starejšo občanko
na Selu. 

Prejšnjo soboto nam je indonezijski
veleposlanik z Dunaja, akreditiran tudi za
Slovenijo, s kakimi šestdesetimi sonarod-
njaki in avstrijskimi prijatelji, priredil
nepozaben večer kulture te kar 245-mili-
jonske države na 17.000 otokih, ki je po

številu prebivalstva kar četrta na svetu!
Kljub različnim veram, islamu, krščan-
stvu in hinduizmu, stotinam jezikov in
drugim razlikam, jim uspeva živeti v so-
razmernem sožitju. Veleposlanik nas je
najprej nasmejal s pesmijo o mačku
Muriju, na koncu pa je deklamiral dober
del Prešernovega Krsta pri Savici in se
tako globoko priklonil našemu narodu. V
gospodarski situaciji, ki mnogim brez
potrebe nažira samospoštovanje, nas je
spomnil na tiste vrednote, ki jih vse pre-
pogosto pozabljamo. 

Že na naslovnici ste opazili, da so Ble-
jske novice tokrat pred nami v prenovljeni
obliki. Oblikovalki Barbari Bogataj Kokalj
smo zaupali osvežitev in ureditev naše
celostne grafične podobe. Nastaja tudi
nova spletna stran, tako bo dostopanje do
pomembnih informacij, obrazcev, vlog in
drugih dokumentov še lažje. Zelo aktiven
je portal www.mojaobcina.si/bled, kjer si
lahko prav vsako društvo ali druga organi-
zacija ustvari svojo predstavitev in posre-
duje informacije o svojem delu. Tako se
bomo še bolj približali drug drugemu. Na
Bledu se resnično veliko dogaja, naj-
večkrat se le ne potrudimo in pozani-
mamo dovolj.

Na koncu vam pa resnično želim
blagoslovljene velikonočne praznike in
prijetno praznovanje ob občinskem praz-
niku, kjer posebej velja obiskati vse do-
godke v tem času!

:: Vaš župan, Janez Fajfar

Aktualno2

Prizadevni gasilci pri reševanju gospe na Selu.
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Aktualno 3

Referenčna ambulanta na Mlinem
Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano

medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne
zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način je izboljšana
kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov, delujejo pa predvsem na področju preventive.
Eno takih ambulant ima v svojem zasebnem zdravstvenem zavodu na Bledu, natančneje
na Mlinem, tudi zdravnica Lilijana Krivec Skrt, ambulanto pa vodi diplomirana medi-
cinska sestra Brigita Šolar. Delo poteka tako, da pacienti domov dobijo vabilo za obisk
referenčne ambulante ali pa jih preprosto pokličejo po telefonu. 

Vodja ambulante Brigita Šolar pravi, da je odziv na Bledu izjemno dober, kar pomeni,
da si pacienti vzamejo čas in sami sebi namenijo tudi nekaj tovrstne pozornosti.
»Postopek v ambulanti traja kar nekaj časa - pacientu naredimo preiskave krvi,
pogledamo, kako je s holesterolom, krvnim sladkorjem, pritiskom, potem pa je na vrsti
tehtanje in izračun indeksa telesne mase. Pacienti nato izpolnijo vprašalnik, s pomočjo
katerega izračunamo tveganje za
srčno-žilna obolenja.« Informacija,
ki jo pacienti s tem dobijo, je po-
membna tako zanje kot za zdrav-
nika, pravi zdravnica Lilijana
Krivec Skrt. »Če dovolj zgodaj pre-
poznamo zvišane vrednosti de-
javnikov tveganja, lahko hitro ukre-
pamo - s svetovanjem o zdravem
načinu življenja, spremembo živ-
ljenjskega sloga, ali pa že z zdrav-
ljenjem, odvisno, kaj pokažejo re-
zultati.« V ambulanto vabijo že pa-
ciente od 30. leta naprej.

Referenčne ambulante pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov
v ambulanti družinske medicine, pomenijo pa tudi povečano dostopnost prebivalcev do
kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter skrajšanje čakalnih dob. Zdravniki, ki so se
odločili za referenčno ambulanto in so bili zanjo po kriterijih izbrani, že imajo svoje pa-
ciente in ti so avtomatično vključeni v novo obravnavo. Prav zato se drugi pacienti ne
morejo prijavljati v referenčno ambulanto. Leta 2011 je začelo delovati 107 referenčnih
ambulant, letos se jim bo v skupinah pridružilo še 164 ambulant, želja resornega mi-
nistrstva pa je, da bi v obdobju naslednjih 5 do 7 let vse ambulante družinske medicine
postale referenčne ambulante. 

Povejmo še to -  vodja referenčne ambulante Brigita Šolar je od februarja naprej
občinska svetnica Občine Bled saj je v svetu zamenjala Mirana Kresala (N.si), ki je odšel
službovat v tujino.

:: Romana Purkart

Občina Bled objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje programov za mlade v
letu 2013

Predmet javnega razpisa je:
a. sofinanciranje programov na po-

dročju dela z mladimi,
b. sofinanciranje mladih in nadarjenih.

Razpis in celotna razpisna doku-
mentacija je na voljo v sprejemni pi-
sarni Občine Bled v času uradnih ur ter
na spletni strani Občine Bled http://
obcina.bled.si.   

:: Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled

Občina Bled objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje izvajalcev letnega pro-
grama športa v Občini Bled za leto
2013.

Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje športnih programov oziroma
vsebin.

Besedilo razpisa in celotna razpisna
dokumentacija bosta od 3. aprila 2013
od 9. ure na voljo na spletni strani
Občine Bled http://obcina.bled.si. 

:: Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled

Obvestilo
Obveščamo vas, da je na spletni

strani Občine Bled objavljena prednos-
tna lista za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem.

:: Občina Bled

Energetska sanacija objektov v 
občinski lasti
Občina Bled je sredi marca s strani Ministrstva za infra-

strukturo in prostor prejela dva sklepa o odobritvi sredstev za
energetsko sanacijo stavb v občinski lasti v skupni višini 632.000
EUR. Prvi sklep v višini 215.000 EUR se nanaša na Zdravstveni
dom Bled, kjer celotna investicija v vrednosti skoraj 300.000
EUR zajema izolacijo fasade in strehe, menjavo še nekaterih
oken in vrat ter nakup solarnega sistema za ogrevanje. Sredstva
za plačilo davka na dodano vrednost bodo zagotovili Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Občina Bled in s svojim deležem Občina
Gorje. Razpis za izvajalca del bo objavljen v kratkem, investicija
pa se bo izvedla preko letošnjega poletja.

Drugi sklep v višini 417.000 EUR se nanaša na Vrtec Bled. V
vrtcu bo poleg energetske sanacije izvedena tudi delna rekon-
strukcija, s katero se bodo zagotovili dodatni prostori, nov vodo
raven dostop in prenova kuhinje. Zato je celotna investicija oce-
njena na 2 milijona evrov in bo potrebno zagotoviti še velik del

potrebnih sredstev. Občina bo zato kandidirala še na novih
razpisih, investicija pa se bo izvajala v naslednjem letu od marca
do avgusta, so sporočili z Občine Bled.

:: Romana Purkart

Levo Brigita Šolar, desno Lilijana Krivec Skrt.



Na področju ravnanja z odpadki v občinah prihaja v tem ob-
dobju do velikih sprememb. Na eni strani so se spremenili
oziroma so še v fazi spreminjanja številni državni predpisi, ki
urejajo to področje, po drugi strani pa se spreminja tehnologija
obdelave odpadkov in s tem povezane storitve. Tako je že v letu
2012 nastopila obveznost obdelave (sortiranja) mešanih komu-
nalnih odpadkov pred odlaganjem na deponijo, prav tako je
država predpisala zaračunavanje sredstev finančnega jamstva za
odložene odpadke, s katerimi naj bi po prenehanju obratovanja
poskrbeli za sanacijo teh odlagališč.

Dodatno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in fi-
nančno jamstvo je za gospodinjstva v letu 2012 pokrivala občina
iz proračuna.

Na podlagi javnega razpisa je bil za izvajanje obvezne gospo-
darske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov izbran koncesionar Saubermacher Slovenija d.o.o.. Iz-
vajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov pa opravlja javno podjetje Infrastruktura
Bled d.o.o..

S 1. 3. 2013 začnejo veljati nove cene ravnanja z odpadki v
Občini Bled in Občini Gorje. Na dvig cen komunalnih storitev in
s tem posledično višje stroške za uporabnika vpliva predvsem dej-
stvo, da so bile cene v preteklem obdobju zamrznjene in se tako
niso usklajevale s povišanjem dejanskih stroškov (gorivo, energija,
material, delo). Prav tako na zvišanje stroškov vpliva dejstvo, da
bodo uporabniki začeli plačevati dve novi storitvi, ki sta bili pred-
pisani v lanskem letu: obdelava odpadkov in finančno jamstvo.

Stroški za komunalne storitve, vezane na ravnanje s komunal-
nimi odpadki, se bodo na povprečno gospodinjstvo (120 l zabojnik,
dva odvoza mesečno) podražili za približno štiri evre mesečno.

Simulacija stroškov za 120 l zabojnik glede na število odvozov
na mesec od 1. 3. 2013 dalje in primerjava glede na preteklo ob-
dobje:

Število odvozov od 1.3.2013 od 1.5.2012 do 30.4.2012
do 28.2.2013

1 odvoz/mesec 15,12 EUR 11,67 EUR * 15,77 EUR

2 odvoza/mesec 16,97 EUR 12,89 EUR

3 odvozi/mesec 18,81 EUR 14,13 EUR

4 odvozi/mesec 20,66 EUR 15,37 EUR

* Do 30. 4. 2012 je bil obračun ravnanja z odpadki pavšalen, ne
glede na število odvozov.
V vzorčnih primerih je že upoštevan DDV.

Glede na to, da je Sklep o cenah storitev ravnanja s komu-
nalnimi odpadki začel veljati 1. 3. 2013 boste uporabniki nov
obračun prejeli na položnicah za mesec marec, ki ga boste prejeli
v začetku aprila. Za storitve ravnanja z odpadki bodo na računu
prikazane 4 ločene postavke: 
- zbiranje komunalnih odpadkov – izvajanje storitev,
- zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura,
- obdelava komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave.

Zbrane količine odpadkov v letu 2012
Sistem ločenega zbiranja, ki smo ga v preteklih letih uvedli na

območju občine Bled in občine Gorje, daje dobre rezultate. Pri
uporabnikih je zelo lepo sprejet, kar kažejo tudi zbrane količine
komunalnih odpadkov. Količine odloženega ostanka komunal-
nih odpadkov na deponijo se iz leta v leto močno zmanjšujejo,
medtem ko se količine predvsem embalaže povečujejo. Zbrane
količine drugih frakcij večinoma ostajajo na isti ravni.

leto komunalni papir (kg) steklo (kg) mešana
odpadki (kg) embalaža (kg)

2010 2.929.600 368.828 277.540 220.580

2011 2.291.500 398.800 319.700 352.290

2012 1.727.790 399.648 361.020 432.940

Odlični rezultati ločenega zbiranja so plod našega skupnega
sodelovanja. Zavedamo se, da teh rezultatov brez Vašega sodelo-
vanja ne bi bilo. Delež ločeno zbranih odpadkov nas tako na Gorenj-
skem kot v Sloveniji uvršča med najuspešnejše slovenske občine.

Delež odloženih komunalnih odpadkov glede na zbrane komu-
nalne odpadke

Zbrani komunalni odpadki 4.083.053 kg

Odloženi komunalni odpadki 1.727.790 kg

% odloženih KO 42 %

Delež odloženih komunalnih odpadkov glede na celotno zbrano
količino odpadkov

Zbrani odpadki 4.737.218 kg

Odloženi komunalni odpadki 1.727.790 kg

% odloženih KO 36 %

Glede na to, da pri obračunu komunalnih storitev, kot prvi
v Sloveniji uporabljamo sistem identifikacije števila praz-
njenj zabojnikov in storitve obdelave in odlaganja odpad-
kov zaračunavamo po oddani količini, je ločevanje odpadkov
postalo stimulativno. Več odpadkov oddate kot ločene odpadke,
manj odpadkov je potrebno oddajati v zabojniku za mešane
odpadke. Za pravilno razvrščanje odpadkov se lahko poslužujete
tudi Priročnika za ravnanje z odpadki, ki ste ga prejeli konec
lanskega leta – še vedno namreč velja: Ločujem – var(č)ujem za
čist’ čisto.

:: Infrastruktura Bled

Aktualno4

Ravnanje z odpadki v občini Bled in
občini Gorje



Očistimo Bled z okolico 2013
V Občini Bled bomo tudi letos izvedli akcijo "Očistimo Bled

z okolico", ki bo potekala po vseh krajevnih skupnostih v soboto,
6. aprila. Posameznike, društva, krajevne skupnosti in druge or-
ganizacije pozivamo k sodelovanju! Glede na dober odziv v
preteklih letih tudi letos pričakujemo vašo udeležbo, saj poleg
sanacije najbolj motečih in nevarnih divjih odlagališč želimo ure-
diti še vaška jedra, skupne javne in zelene površine, igrišča,
prireditvene prostore, sprehajalne in turistične poti, šolske poti
ter okolico šol in vrtcev, obrežja potokov, rek in obalo jezera. K
sodelovanju želimo pritegniti čim več društev in krajanov, pa tudi
prostovoljcev s stroji in prevoznimi sredstvi za prevoz odpadkov
na zbirna mesta. Zbrane odpadke bo ta dan od 8. do 14. ure
možno pripeljati direktno na Zbirni center ob čistilni napravi ali
pa na zbirno mesto ob Infrastrukturi Bled na Rečiški 2. 

Ob tem naj vas ponovno spomnimo, da na Infrastrukturi Bled
lahko izkoristite možnost brezplačnega odvoza 4 m3 kosovnih
odpadkov, 3 m3 zelenega odpada letno in da lahko dobite 50 vrečk
za biološke odpadke z boni, ki ste jih prejeli na dom. Prosimo, da
manjše količine sami pripeljete na zbirno mesto ob Infrastrukturi
Bled na Rečiški 2, ki je odprto vsak dan od 7. do 19. ure, ob sobo-
tah pa od 7. do 12. ure, predvsem pa ne bodite kot nekateri, ki
odpadke enostavno odvržejo ob kontejnerjih na ekoloških otokih. 

Priprave na letošnjo akcijo koordiniramo v občinski upravi,
predsedniki krajevnih skupnosti in  predstavniki Infrastrukture
Bled, vodi pa jo predstavnik Društva za varstvo okolja Miha Žvan.
Sočasno nadaljujemo z iskanjem in odkrivanjem divjih odlagališč,
zato prosimo, da morebitne nove lokacije posredujte občinskemu
koordinatorju na vintgar@gmail.com ali po tel. 031 617 851.

Kljub uspešni akciji v preteklih letih in vse bolj uveljavlje-
nemu ločenemu zbiranju odpadkov še vedno ugotavljamo, da del
odlagališč na zasebnih parcelah nastaja s soglasjem lastnikov ali
pa jih ti celo sami uporabljajo za odlaganje raznih odpadkov,
večkrat tudi neprimernih. Gre za deponije različnih podjetnikov
s področja gradbeništva, zaključnih del, lastnikov gradbenih stro-
jev in traktorjev. Zato želimo, da se v sanacijo divjih odlagališč
vključijo predvsem lastniki parcel, kjer se le-ta nahajajo, ali pa v
akciji vsaj dovolijo dostop prostovoljcem na njihova zemljišča.

Vse, ki se letošnje akcije ne boste mogli udeležiti, prosimo, da
v tem času poskrbite za urejenost okolice svojih domov in obces-
tnih pasov. Prošnja velja vsem direktorjem in zaposlenim, da
poskrbijo za urejenost svojih objektov, dostopnih poti in okolice. 

Na koncu naj vas spomnimo, da je vse gradbeni odpadke
(izkopi, ruševine) možno odlagati v gramoznici v Ribnem, zeleni
odpad pa v čim večji meri uporabite za kompost. Pred akcijo
bosta Občina in Infrastruktura Bled poskrbeli za vrečke in rokavi-
ce ter za pravočasni odvoz zbranih odpadkov, krajevne skupnosti
pa na svojem področju za izvedbo akcij, ki se bodo že tradi-
cionalno zaključile s krajšim družabnim srečanjem udeležencev.

Z željo, da bi s skupnimi močmi letošnjo akcijo izvedli us-
pešno, se Vam za vaše sodelovanje že vnaprej zahvaljujemo! 

:: Jože Dežman, Občina Bled

Odstranjevanje salonita
Tudi letos bomo izvedli akcijo odstranjevanja azbestno ce-

mentnih ali salonitnih plošč, da iz okolice hiš in naselij odstra-
nimo čimveč zdravju nevarnih odpadkov. Zbiranje bo v soboto,
13. aprila: KS Bohinjska Bela – kulturni dom, od 8.00 do 9.30.
ure; KS Ribno – Zadružni dom, od 10.00 do 11.30. ure; KS Zasip
– Dom krajanov, od 12.00 do 13.00 ure; KS Bled in KS Rečica –
Infrastruktura, Rečiška 2, od 13.30 do 16.00 ure.

Na zbirna mesta pripeljite predhodno navlažene in s PVC
folijo zaščitene plošče, pri nakladanju uporabite zaščitna sred-

stva. Za odvoz in deponiranje bo poskrbelo podjetje Eržen, d.o.o.,
Alpska cesta 84, Lesce, tel. 041 618 998, ki bo izstavilo pre-
vzemnico s količino oddanih plošč. 

Valovite azbestne plošče: Ravne plošče (Eternit):

V5 125 x 92 cm 3,33 EUR/kos 40 x 40 cm 0,39 EUR/kos

V5 160 x 92 cm 4,50 EUR/kos 40 x 30 cm 0,36 EUR/kos

V8 125 x 100 cm 3,29 EUR/kos 72 x 40 cm 0,60 EUR/kos

V3 50 x 90 cm 1,53 EUR/kos Polkrožni slem. 
45 x 20 cm       0,42 EUR

Slemenjaki V5 - dolžina 92cm 2,59 EUR/kos, slemenjaki V8 
– dolžina 100 cm 2,45 EUR/kos

Opomba: V ceno je že vštet DDV. Cena vsebuje stroške pakiranja,
prevoza in deponiranja z vsemi pristojbinami ter taksami. Cene
so enake kot lani.

Posebej vas obveščamo, da bo občina Bled kot prispevek pri
odstranjevanju nevarnih odpadkov vsem občanom, ki bodo od-
dali plošče na ta dan, subvencionirala 50 % cene odvoza in de-
poniranja.

Na zbirnih mestih bo v času zbiranja salonita možno oddati
tudi rabljena oblačila, torbice in čevlje. Oblačila naj bodo čista in
suha, ni jih pa potrebno likati.

:: Jože Dežman, Občina Bled

Aktualno 5

Čarobni dan – 
povabilo k sodelovanju
Letos spet z vso vnemo in pričakovanjem lepšega vremena,

kot je bilo lani, pripravljamo Čarobni dan, ki bo zopet gostoval na
Bledu 19. maja. Trudimo se, da bo še lepši, večji in programsko
bogatejši od lanskega. Vsa lokalna društva, klube, združenja, or-
ganizacije, šole, vrtce in posameznike vabimo k sodelovanju, kjer
lahko promovirate svoje aktivnosti, hkrati pa podarite nekaj mest
otrokom iz socialno ogroženih okolij, ki si še kako želijo včlaniti
v obšolske dejavnosti, pa zaradi stiske staršev ne morejo. Skupaj
lahko naredimo veliko dobrega. Poleg mnogih delavnic, raznih
dežel, stojnic s predstavitvami lokalnih društev in klubov, bo kar
nekaj ponudnikov storitev na Bledu ta dan pripravilo posebne
popuste za družine. Zaživel bo tudi čarobni oder z  nastopajočimi
(Nuša Derenda, Anika Horvat, Demetra Malalan, Gašper Rifelj,
Katarina Mala in mnogimi drugimi). Vprašanja in informacije
Katja Verderber, vodjo projekta (041 820 944, katja.verder-
ber@netvizija.si) ali Toni Mežan, podžupan Občine Bled (051-
30-60-89, toni. bled@siol.net). 

:: Ekipa Čarobnega dneva



Peter Florjančič, 
dobitnik 
zlate plakete 
Občine Bled 
Peter Florjančič je svetovno znan izu-

mitelj, izjemen človek nemirnega duha,
prava kombinacija realizma in sanj, ki je
znal uresničiti svoje ideje. Odšel je v svet,
nosil Bled vedno v sebi in sedaj živi med
nami. Ustvarja, prenaša svoje izkušnje in
zamisli naprej. Rojen je bil na Bledu leta
1919. Izšolal se je za tekstilnega tehnika
in ko je na statvah izumil nov način
tkanja, ki je bil primeren tudi za invalide,
je ta patentirani izdelek prodal. Ker je tako
zaslužil kar zajeten kupček denarja, se je
odločil, da bo postal izumitelj. 

Med drugo svetovno vojno je pobegnil
v Švico, od tam pa ga je pot zanesla v
Monte Carlo. Z ženo Vereno sta postala
prijatelja družine kralja Faruka. V svojem
razgibanem življenju je med drugim delal
za Guerlaina in Elizabeth Arden, Coco
Chanel, Kodak, Fuji, AGFA, Babcock, Bat-
tenfeld, Bussman, Melitta, LEK, Palomo …

Patentiral je 400 izumov, 41 jih je bilo
uspešnih in z njimi je poplačal tudi vse os-
tale neuspešne. Najboljši in najbolj kom-
pliciran izum je bil zagotovo razpršilec za
parfum. In eden zadnji izumov pri nje-
govih 93. letih je papirnati profesionalni
prtiček Palbib, ki ga je Paloma pričela
izdelovati letos januarja. S tem izumom je
omogočil delo 750 zaposlenim in to je
Florjančičevo največje zadovoljstvo.

Napisal in izdal je knjigi Skok v sme-
tano in Ideja za milijon. Karpo Godina in
Sandi Čolnik sta o Petru Florjančiču po-
snela dokumentarni film Zgodba gospoda
P. F. 

Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve ga je imenovalo za Ambasa-
dorja aktivnega staranja in medgenera-
cijske solidarnosti v Evropskem letu 2012.

Še naprej pripravlja izdelke za starejše
ljudi, pripomočke, ki jih tudi sam rabi
vsak dan, in sicer:  

• Aqua Sleep Fit terapija nastaja se-
daj kot 3. generacija, kjer je naj-
bolj poznana postelja za fitnes, pod-
vodni fitnes in pa mini whirpool ba-
zen,

• pripravlja drugo izdajo knjige Ideja za
milijon v slovenskem in angleškem
jeziku,

• knjiga Zaljubljeni Bled opisuje živ-
ljenje in dogodke Petra Florjančiča od
rojstva do leta 1943. Opisani so tudi
dogodki in druženje s kraljevo družino
Karañorñević,

• knjiga Casino – Strastna kri sreče
opisuje življenje strastnih igralcev, to
je življenjska zgodba iz Monte Carla,

• knjiga Srečna zgodba gospoda PF pa
opisuje slovensko-turško prijateljstvo,
ki ga je pričel Ivan Kenda, Petrov stric.
Zgodba življenja petih generacij, ki se
med seboj prepletajo z vzponi in pad-
ci, a prijateljstvo ostaja.

• s podjetjem KMK BOX iz Izole
pripravlja izdelavo in prodajo zložljivih
ptičjih krmilnic in valilnic. 
Izumiteljski duh Petra Florjančiča

nikoli ne počiva in prav to je lahko v teh
težkih časih vzor, posebno mladim, da naj-
dejo svoje možnosti razvoja in možnosti
za razvoj Bleda. Pop zvezda, kot ga imenu-
jejo komentatorji na kongresih inovator-
jev, je Blejec, ki se je uveljavil v svetu in
doma. S svojim načinom življenja je zgled
za pozitiven pogled na življenje kar danes
še kako potrebujemo. 

Viktor Ravnik, 
dobitnik 
srebrne plakete
Občine Bled  
Viktor Ravnik je doma z Bohinjske

Bele. Izučil se je za zidarja, leta 1968 je us-
tanovil svoje gradbeno podjetje in ga vodil
vse do upokojitve.

Že kot mladinec je Viktor rad igral na
odrskih deskah, bil je tudi član folklorne

skupine DPD Svoboda Bohinjska Bela.
Dolga leta je bil član upravnega od-bora
kulturnega društva, nato njegov predsed-
nik več mandatov. 

Viktor Ravnik je bil član upravnega
odbora Zveze kulturnih organizacij Ra-
dovljica in dolgoletni predsednik grad-
benih odborov za gradnjo kulturnih
domov za občino Radovljica. Za svoje delo
na kulturnem področju je prejel več priz-
nanj, med njimi Linhartovo plaketo.

Kot predsednik gradbenega odbora
pri Kulturnem društvu Bohinjska Bela, se
je v zadnjem desetletju zelo angažiral, da
je bil kulturni dom na Bohinjski Beli ob-
novljen. 

Viktor je v gasilske vrste vstopil že
kot šolarček, kasneje je bil dolgoletni
predsednik, sodnik ter član odbora za
Gasilsko zvezo Bled. Bil pa je predavatelj
za strokovno komisijo gradbeništva in
vodogradnje, poučeval je tudi civilno za-
ščito. 

Kot predsednik domačega gasilskega
društva je bil aktiven pri gradnji ga-
silskega doma in nabavi gasilskih avto-
mobilov. Aktivnosti še izvaja, saj ob-
časno še trenira žensko ekipo. Po činu je
častnik druge stopnje, prejel je mnogo
priznanj.

Viktor Ravnik je velik ljubitelj narave.
V lovske vrste je stopil leta 1965, kmalu je
bil sprejet v upravni odbor, vrsto let je
delal v nadzornem odboru. Bil je predsed-
nik Lovske družine Bled. Veliko zasluge je
imel pri gradnji novega doma. Lovstvo mu
je še danes pri srcu.

Viktor je tudi član Ribiške družine
Bled, kjer je vrsto let delal kot član up-
ravnega odbora. 

Je ustanovni član Kluba Blanskih
ribičev, kjer so ga zaradi njegovih zaslug
imenovali za častnega člana. 

V krajevni skupnosti Bohinjska Bela je
bil član gradbenega odbora v času, ko so
se asfaltirale prve ceste. V agrarni skup-
nosti je še danes član nadzornega odbo-
ra.

Kot ustanovni član še naprej ostaja
član Turističnega  društva Bohinjska Bela,
je član Turističnega društva Bled, član
Muzejskega društva Bled, član Zveze
borcev Bohinjska Bela. 

V vseh organizacijah in društvih še
vedno rad sodeluje, če je le mogoče.

Viktor Ravnik se rad udeležuje vseh
dogodkov v kraju in na Bledu, najbolj pa je
zadovoljen, da člani kulturnega društva
nadaljujejo tradicijo kulturnega delovanja
na Bohinjski Beli. 

Viktor Ravnik to občinsko priznanje
prejema za aktivno družbeno koristno
delo v domačem kraju in na Bledu.
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Igor Šmit, 
dobitnik 
srebrne plakete
Občine Bled 
Igor Šmit prihaja s Sela pri Bledu. Je

eden izmed najbolj dejavnih in prizadev-
nih članov KD Rudija Jedretiča Ribno. 

Takoj, ko se je leta 1979 v društvu us-
tanovila otroška folklorna skupina, se ji je
priključil tudi Igor. Takrat enajstletni pobič,
je imel priložnost, da je lahko črpal, preje-
mal znanje od najbolj prizadevne razisko-
valke slovenskega plesnega izročila za tiste
čase, Tončke Marolt. Lahko mu štejemo v
čast, da zna ceniti prejeto znanje in da ga
želi še danes prenašati naprej prav na tak
način, kot so ga naučili. 

Nastopov se že od nekdaj veseli, tako
mu tudi danes, ko ima družino, pomaga na
domači kmetiji in hodi v službo, ni težko
vzeti si čas za nastope, katerih je poleti na-
jveč. Za njim je že preko 1.000 nastopov.
Veliko mu pomeni obstoj folklorne de-
javnosti v društvu, s tem pa tudi pomem-
bna naloga - ohranjati ljudsko izročilo in ga
prenašati na novi rod ter hkrati pokazati
ljudem iz drugih dežel, da to še znamo in
kako kulturno bogati smo. V društvu rad
poprime za koso ali grablje, za tisto orodje,
ki je pač prosto. To pa od takrat, ko so se
fantje in dekleta folklorne skupine Ribno
domislili, da bi svoje splete plesov in
pesmi, lahko popestrili tudi s tako glasbeno
točko – igranjem na kmečka orodja, seveda
ob spremljavi harmonike.

Igor Šmit je bil zraven tudi takrat, ko
so se v devetdesetih letih, na Selu pri
Bledu, pr´Skalc, začeli odvijati Večeri na
vasi. Še danes pomaga pri organizaciji do-
godka, sodeluje kot plesalec, poskrbi za
okusno postrežbo obiskovalcev in še kaj.

V KD je že več kot 15 let v izvršnem
odboru. Vse to potrjuje, da je član društva
res z dušo in srcem. 

Pred leti je že prejel zlato Maroltovo
značko. Lani, ob praznovanju 110-letnice
KD Ribno, pa tudi častno Maroltovo
značko, ki jo podeljuje JSKD za več kot 30-
letno aktivno delovanje na področju lju-
biteljske folklorne dejavnosti.

Skoraj štiri desetletja je član Prosto-
voljnega gasilskega društvo Selo. Ker je v
navadi na vasi, gredo te funkcije iz roda v
rod, tako da se je že kot sedemletnik s
ponosom vpisal med člane PGD in to na-
logo z veseljem in  spoštovanjem opravlja
še danes. Vmes je nekaj let svoje znanje
in veščine dobrega gasilca prenašal na
gasilsko mladino. Danes opravlja svoje
naloge kot častnik 1. stopnje. 

Igor Šmit je človek, ki ga zaznamuje,
za ta čas zelo spoštovana vrlina, prosto-
voljnost, dobrosrčnost. S svojo hudo-
mušnostjo in pozitivnostjo dobro vpliva
na vzdušje  v društvu in med folklorniki.
Nanj se vedno lahko zaneseš in vestno
opravlja svoje delo, kjerkoli že.

Igor Šmit to priznanje prejema za živ-
ljensko družbeno koristno delo v doma-
čem kraju in na Bledu.  

Dr. Peter Fajfar,
dobitnik 
bronaste plakete
Občine Bled  
Dr. Peter Fajfar je postal član VK Bled

že leta 1971. Uspešno mladinsko kariero
je zaključil leta 1976 z nastopom na Sve-
tovnem mladinskem prvenstvu v Beljaku.
Po končani tekmovalni karieri je za krajše
obdobje prevzel mesto trenerja v do-
mačem klubu, pozneje pa tudi v Ves-
laškem klubu Ljubljanica. Ostal je aktiven
na več področjih povezanih z veslaškim
športom. Leta 2000 je pridobil tudi li-
cenco mednarodnega veslaškega sodnika. 

Peter Fajfar je predsednik Veslaškega
kluba Bled od leta 2003, prav tako je tudi
predsednik regatnega odbora. Je član
Izvršnega odbora, sodniškega odbora in
predsednik tekmovalnega odbora Ves-
laške zveze Slovenije. 

V funkciji predsednika kluba, si je Peter
Fajfar neumorno prizadeval za pridobi-
vanje sredstev, potrebnih za uspešno delo-
vanje kluba. S sredstvi, ki so bila pridob-
ljena na razpisih Ministrstva za šolstvo in
šport ter Fundacije za šport, je bila v celoti
obnovljena veslaška proga, startno-merilni

sistem, sodniška oprema ter delno športna
oprema. Veslaški center Bled pa je bil
dokončno posodobljen leta 2010 v okviru
sredstev evropskih strukturnih skladov. S
tem so bili izpolnjeni pogoji za izvedbo
tekem najvišjega ranga. Investicijo je ob
sodelovanju Veslaškega kluba Bled in Ves-
laške zveze Slovenije vodila Občina Bled. 

Dr. Peter Fajfar je predsednik regat-
nega odbora za izvedbo tradicionalnih ves-
laških prireditev na Bledu: prvomajske
regate, mednarodne regate in državnega
prvenstva v veslanju. Prvič je sodeloval pri
organizaciji večje veslaške prireditve leta
1979, ko je bil član organizacijskega od-
bora Svetovnega prvenstva v veslanju na
Bledu. Z lanskoletnim mladinskim evrop-
skim prvenstvom v veslanju, ki mu je
predsedoval, se je zaključil niz treh velikih
prireditev, ki so se začele leta 2010 s
tekmo svetovnega pokala in se leta 2011
nadaljeval s svetovnim prvenstvom v ves-
lanju. S svojim delovanjem v veslaškem
športu je dr. Peter Fajfar veliko prispeval
tudi k ugledu in promociji Bleda v Slo-
veniji in v svetu. 

Dr. Peter Fajfar, si kot dolgoletni ves-
laški delavec ter kot dolgoletni predsednik
enega najuspešnejših športnih klubov  v
Sloveniji,  zasluži to občinsko priznanje.

Niko Fabjan, 
dobitnik 
bronaste plakete
Občine Bled 
Niko Fabjan je začel trenirati odbojko

v petem razredu osnovne šole leta 1971 v
TVD Partizan Bled. Kljub relativno majh-
nemu številu mladih v teh časih, se je ta
generacija in z njo tudi Niko kmalu uve-
ljavil v različnih republiških mladih selek-
cijah. Z mladinci Bleda je leta 1979 osvojil
tudi naslov republiških prvakov, kar je bil
za tedanje čase lep uspeh. Za OK Bled je
igral dolga leta v prvi B zvezni jugoslovan-
ski ligi, kjer je ekipa konstantno uspešno
nastopala. Nekaj tekmovalnih sezon je kas-
neje igral tudi za OK Triglav Kranj. 

Ob igranju odbojke je študiral na
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Fakulteti za strojništvo, zaposlil se je pri
štipendistu – podjetju Veriga Lesce,
strokovno kariero je nadaljeval v zunanji
trgovini podjetja Merkur in na koncu us-
tanovil lastno uspešno podjetje Prochrom
Comp d.o.o. s sedežem na Bledu.

Kljub zaposlitvi in zahtevni strokovni
karieri, ga veselje do športa ni minilo. Po
prenehanju aktivnega igranja se je vključil
v klubsko delo v različnih vlogah, kor orga-
nizator različnih dejavnosti, član različnih
organov in predvsem kot vztrajen in vse-
stranski podpornik dejavnosti. Nedvomno
spada med prave športne zanesenjake, ka-
terim je lastno to, da jim ni žal časa, niti
sredstev za podporo in rast kluba in
panoge, v tem primeru odbojke. Leta 1993
je tako z nekaj somišljeniki po nekajletnem
zatišju po uspešni »jugoslovanski« zgodo-
vini kluba začel pisati novo zgodbo z željo,
da se na Bledu naredi z odbojko spet kaj
več. K aktivnemu delu v klubu so tedaj
pritegnili še nekaj bivših domačih igralcev
in ljubiteljev odbojke. Danes lahko rečemo,
da je prav ta skupina uspela motivirati
številne podpornike tega športa in klub
popeljati na pot nove rasti in uspehov.

V sezoni 2004/05 nastopi nov mejnik v
razvoju odbojke na Bledu, začela se je doba
največjih uspehov. Preveč je vsega, da bi
bilo mogoče na kratko našteti in znamka
ACH Volley je danes že tako dobro poz-
nana, da verjetno tega ni potrebno več po-
navljati. Ekipa blejskih zanesenjakov, med
katerimi je bil seveda Niko Fabjan, je pri
tem ves čas sodelovala in delovala z volon-
terskim opravljanjem organizacijskih na-
log ter zbirala dodatna sredstva predvsem
za mlade pogone kluba. 

Doba največjih uspehov moške odboje
na Bledu se zaključuje (začasno) s selitvijo
moške ekipe ACH Volley v Ljubljano, ven-
dar Niko ostaja član upravnega odbora
kluba, kar kaže, da tudi tam znajo ceniti
njegov prispevek. Delo na Bledu je na
novo organizirano, zasnovano je pred-
vsem na vzgoji mladih selekcij in spet
stoji na volonterskem delu skoraj istih
ljudi in tudi na donatorskih in spon-
zorskih prispevkih istih podpornikov, med
katerimi je ponovno Niko Fabjan, tako kot
volonterski delavec v klubu in kot donator
sponzor s svojim podjetjem.

Da energija, volja in ljubezen do de-
javnosti ni izčrpana, dokazuje tudi nov
projekt združene ženske zgornje gorenj-
ske ekipe, ki v tekoči sezoni 2012/2013 že
prvič izredno uspešno nastopa v prvi
državni odbojkarski ligi. V času, ki je
ekonomsko gledano zahtevnim ekipnim
športom mogoče med najmanj prijaznimi
v 40 letni zgodovini blejske odbojke, so se
tega projekta lotili trije sosednji klubi z
Bleda, Jesenic in Žirovnice. Seveda spet
predvsem na pobudo istih blejskih zane-
senjakov, med katerimi je vedno in povsod
tudi Niko Fabjan.

Prepričani smo, da je za dosežene (in
upamo tudi za bodoče) uspehe odbojke na
Bledu, v regiji in tudi širše zaslužna skupina
odbojkarskih zanesenjakov, med katerimi
se brez dvoma nahaja tudi Niko Fabjan. 

Jože Skumavec, 
dobitnik 
bronaste plakete
Občine Bled  
Jože Skumavec že vrsto let aktivno

deluje na več področjih v občini Bled. 
Največji prispevek Jožeta Skumavca je

obnova in oživitev zadružništva na našem
območju. Na Gozdnem gospodarstvu Bled
je, kljub nasprotovanju gozdarjev, v letih
1992 in 1993 preoblikoval takratno Te-
meljno organizacijo kooperantov gozdarstva
(TOK) v gozdarsko zadrugo Gozd. Z veliko
vloženega dela in podpore kmetov je v letih
od 1994 do 1997 spojil zadrugo Gozd in
Kmetijsko zadrugo Bled v enotno družbo, ki
posluje pod imenom KGZ Gozd Bled. Brez
njegove zavzetosti verjetno zadružništva
sedaj pri nas ne bi bilo.

Kot predsednik odbora za varstvo okolja
v Gorjah je Jože Skumavec leta 1977
preprečil zasutje in s tem uničenje Pokljuš-
ke soteske. Prvi je za to območje uporabil
enotno ime Pokljuška soteska. Sodeloval je
pri njeni obnovi in s tem pomembno
prispeval k ohranjanju narave, saj je kas-
neje postalo to območje posebej zavaro-
vano z občinskim odlokom. Danes je Po-
kljuška soteska pomembna naravna zna-
menitost, ki jo obiskujejo tako domači kot
tuji turisti.

Na pobudo Jožeta Skumavca je Druš-
tvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Bled
leta 1980 ustanovilo sekcijo fotokluba
Diane, ki je predhodnica današnjega fo-
tokluba, ki deluje pri Triglavskem narod-
nem parku Bled. 

Jože Skumavec je bil soustanovitelj
Društva za varstvo okolja Bled in Na-
ravoslovnega društva Bled ter ustanovni
član Zgodovinskega društva Bled in Muzej-
skega društva Bled. Sedaj aktivno dela kot
predsednik Naravoslovnega društva Bled.

Jože Skumavec to priznanje prejema
za življenjsko družbeno koristno delo na
Bledu. 

Županova priznanja - 
častni znak: Športno 
društvo za kegljanje
na ledu Bled - ob 60. 
obletnici obstoja
Na Bledu se na ledu keglja (ajsšitza) že

več kot sto let. Začetniki so bili vaščani
Mlinega, ki so na zamrznjenem jezeru
brez posebnih pravil za zabavo in tudi za
denar metali lesene čoke. Šport se je
počasi priljubil tudi drugim Blejcem in
okoličanom, tako da so leta 1953 po vzoru
sosednjih Avstrijcev organizirali prvi klub
za kegljanje na ledu v Sloveniji. Pripravili
so primerno ledeno površino in sprejeli
pravila za kegljanje na ledu. Tekmovali so
na naravnem ledu Blejskega jezera. Zime
in dnevi so bili prekratki, zato so se pre-
selili v Malo Zako, kjer so na prostoru
današnjih teniških igrišč naredili led in s
pomočjo razsvetljave podaljšali igranja v
noč. Leta 1963 so se skupaj z ostalimi
slovenskimi klubi organizirali v Zvezo za
kegljanje na ledu, ki je od leta 1964 včla-
njena v mednarodno zvezo IEV. Ekipe z
Bleda so se redno udeleževale turnirjev v
tujini, posebno dobro pa je bilo sodelo-
vanje z zamejskimi Slovenci na avstrij-
skem Koroškem. Člani blejskega društva
so bili vseskozi tudi člani državnih
reprezentanc in kot tekmovalci pripo-
mogli k visokemu mednarodnemu ugledu
slovenskega kegljanja na ledu.  Društvo je
tudi dober organizator, saj je vsako leto
priredil nekaj mednarodnih turnirjev, ki
se jih  udeležujejo številne kegljaške do-
mače in tuje ekipe. Predvsem dobra in
vzorna organizacija je bila razlog, da je
Mednarodna zveza za kegljanje na ledu in
že leta 1959 zaupala organizacijo evrop-
skega prvenstva, zatem pa še leta 1970 na
Jesenicah in Bledu, ter leta 1993 na Bledu,
v letu 1999 pa so blejskim kegljačem zau-
pali organizacijo evropskega prvenstva za
mladince. Vsa ta prvenstva so bila kljub
amaterskem delu organizirana na visoki
ravni, s pomočjo blej-skega gospodarstva.
Prav letos še enkrat uspešno izpeljali
evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu.
Mednarodna zveza je pri nas organizirala
štiri kongrese. Naši tekmovalci so se na
tekmovanjih odlič-no odrezali, leta 1966
je Ivan Piber je na EP osvojil bronasto,
naslednje leto pa zlato medaljo, leta 1997
bil Dušan Mandeljc član slovenske ekipe,
ki je osvojila zlato medaljo, ženske, ekipa
naših domačink Valerije Štefelin, Dragice
Kučan, Anice Kosar, Nevenke Smolej in
Majde Čufar, pa bronasto medaljo. Ženske
(Valerija Štefelin, Dragica Kučan, Majda
Čufar in Silva Erman) so bile l. 2002 v B
grupi zlate, l. 2003 in 2009 pa ekipno
bronaste. Letos se je v finale ciljnega tek-
movanja prebila Valerija Štefelin in s tem
dosegla najboljši rezultat naše reprezen-
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tance. Samo prvenstvo je s skoraj 2000
nočitvami pomembno prispevalo k večji
turistični zasedenosti in dobremu imenu
Bleda.  

Blaž Ambrožič
Štiriintridesetletni univerzitetni diplo-

mirani inženir gozdarstva, Blaž Am-
brožič, je doma na Selu pri Bledu. Od leta
2006 je redno zaposlen na Zavodu za goz-
dove, trenutno kot revirni gozdar na Me-
žakli. Po diplomi sta si s partnerko Dani-
jelo uredila stanovanje v zgornjem nad-
stropju Kralove domačije. Je ponosni oče
petletnega sina Tadeja in skoraj dve leti
stare hčerke Valentine. Nad čebelarstvom
se je navdušil že kot otrok ko je opazoval
starega strica pri delu v njegovem čebel-
njaku. Ko je ta opazil, da fantiča zanimajo
čebele, mu je po smrti zapustil čebelnjak.
Kot trinajstletni deček ni kaj dosti vedel o
čebelah zato so mu prvo leto propadle.
Njegov čebelnjak je bil nato več let prazen.
Leta 2004 pa je v enega praznih panjev
priletel roj čebel. Prav takrat je bil vpet v
študij, zato jih je s panjem vred prepeljal k
svojemu mentorju Mihu Rozmanu. Ta
mu je čebele oskrbel in mu jeseni podaril
še dve dodatni družini, tako da je prvo leto
začel čebelariti s tremi, po osmih letih pa
danes gospodari s kar petinštiridesetimi
čebeljimi družinami. V letu 2011 je
postavil nov čebelnjak, primeren tudi za
čebelarski turizem, ki je še v istem letu je
dobil priznanje za najlepši čebelnjak. Je
zares nekaj posebnega, saj na edinstven
način omogoča varen ogled dela čebelarja
s čebelami in ima ročno poslikane panjske
končnice, delo Danijele. Od postavitve
novega čebelnjaka se s celo družino ak-
tivno ukvarjajo s čebelarskim turizmom,
za kar so dobili priznanje za najboljši če-
belarski turizem leta 2012. Zelo je po-
nosen tudi na uvrstitev v turistično po-
nudbo Avstrijske letalske družbe za ja-
ponske turiste, kjer smo kot družina pred-
stavljali slovenski čebelarski turizem. Od-
kar čebelari, je zelo aktiven član Čebe-
larskega društva Bled-Gorje. Blaž Am-
brožič in njegova družina so živ dokaz, da
je prihodnost našega kraja v rokah
mladih.

Združenje šoferjev in
avtomehanikov Bled - 
ob 60-letnici obstoja
Združenje šoferjev in avtomehanikov

Bled - ZŠAM Bled je bilo ustanovljeno leta
1953 in je eno od 52. združenj v Sloveniji

in eno od štirih gorenjskih. V preteklosti
se je ukvarjalo s cestno-prometno vzgojo
prebivalstva. V društvu je trenutno 120
članic in članov, ki sodelujejo s Svetom za
vzgojo in varnost v prometu in Policijo,
sodelujejo pri zagotavljanju varnih poti v
šolo, pri opravljanju kolesarskih izpitov
mladih, kot varnostniki na prireditvi
»Nočni tek okoli Blejskega jezera«, najbolj
pa so opazni pri akciji »Prvi šolski dnevi«,
kjer v večdnevni akciji pomagajo policis-
tom pri varovanju otrok v šolo in nazaj
domov. V akcijah sodelujejo poklicni voz-
niki, ki imajo izkušnje v prometu, pre-
poznate pa jih po uniformah, ki so enake
v vseh združenjih v Sloveniji. Redno
sodelujejo z Zvezo združenj šoferjev in av-
tomehanikov Slovenije, v organizaciji
ZŠAM Slovenije pa kot uniformirani člani
ZŠAM Bled dostojno in z ponosom pred-
stavljajo Bled na vseh prireditvah v do-
movini in tujini. Člani blejskega zdru-
ženja letno opravijo do 200 ur prosto-
voljnega neplačanega dela in to resno ter z
vsem znanjem, ki ga imajo, saj so na vse
zadnje za to kot poklicni vozniki vseh ka-
tegorij tudi izšolani.  Letos praznujejo 60
let prostovoljnega dela na področju vzgoje
v cestnem prometu, vse sile pa usmerjajo
v podmladek.  

Mojster fotografije
Franci Ferjan
Najboljša fotografija še ni narejena in

nikoli ne bo, pravi mojster fotografije
Franc Ferjan, domačin, čigar fotografije
včasih krasijo tudi naslovnico Blejskih
novic.  Franc Ferjan pravi, da se je njegova
fotografska pot zarisala že v osnovni šoli,
ko je rad risal in bil pri tem kar uspešen.
Srednja šola je njegovo slikarsko pot
prekinila in kmalu jo je nadomestila foto-
grafija. V mladih letih je kupil prvo Prak-
tico LLC, da je lahko fotografiral v črnobeli
tehniki, fotografije pa je razvijal sam, v
temnici. Takrat se je včlanil v Foto klub
Janeza Puharja v Kranju in njegova bogata
ljubiteljska fotografska pot se je začela.
Sedaj je član FK TNP na Bledu, v katerem
ustvarja že od ustanovitve. Fotografija je
med tem časom seveda zelo napredovala,
kljub skorajda vsemogočni tehniki pa je za
aparatom vedno in povsod - človek. Res je,
z moderno tehniko lahko narediš zelo
dobre in tehnično popolne fotografije,
vendar je potrebno oko fotografa, iskanje
tre-nutka, oblaka, ki je za nekaj sekund za-
senčil pokrajino in podobno ... to so
trenutki fotografa - krajinarja. Franci Fer-
jan najraje fotografira krajino in vse, kar
sodi v naravoslovno fotografijo. Tudi
kolekcija 30 fotografij, ki jo je predložil
umetniškemu svetu FZS, je bila krajin-

sko-naravoslovna. Da dosežeš najvišji
naziv FZS pa ni dovolj samo predložena
kolekcija, saj je treba doseči pogoje, da jo
sploh lahko predložiš - ta pa fotograf
nabira na državnih, preglednih in med-
narodnih razstavah, kjer je potrebno
doseči kar lepo število nagrad.

Slaščičarna hotela
Park ob 60-letnici 
originalne kremne
rezine
Na Bledu v hotelu Park pripravljajo

blejske kremne rezine od leta 1953, ko jih
je pričel izdelovati takratni slaščičarski
mojster Ištvan Lukačević, od takrat pa so
sinonim za blejsko kulinarično posebnost.
Ištvan Lukačević je bil nekdanji vodja
slaščičarne hotela Park, ki je nekaj časa
poizkušal različne recepte in tehnike. V
slaščičarni hotela Park še danes priprav-
ljajo kremne rezine po originalnem re-
ceptu in tako ohranjajo tradicijo izpred
60. let. Originalna kremna rezina s tem
predstavlja pomemben del kulinarične in
turistične ponudbe Bleda. Od leta 1953 so
spekli več kot enajst milijonov rezin. Za
njihovo pripravo slaščičarji uporabljajo
izključno naravne sestavine, kremne
rezine ne vsebujejo nobenih barvil, kon-
zervansov in drugih dodatkov, vsak dan
pripravljajo sveže. Pripravljajo jih večkrat
na dan, ob vikendih, ko je na Bledu veliko
ljudi, tudi vsako uro.

Zlata maturantka
Zala Koder
Zala živi na Selu, skupaj s starši, sestro

in staro mamo. S šolanjem je pričela na
ribenski podružnični šoli, maturirala pa je
na kranjski gimnaziji. Nekaj časa je izbi-
rala med študijema psihologije in vete-
rine, na koncu se je odločila za psiho-
logijo. Trenutno uspešno študira, v prvem
letniku jo čakajo še junijske obveznosti.
Po zaključku študija bi se rada zaposlila



nekje, kjer bi lahko pokazala to, kar se je
naučila. Kljub željam pušča vse poti od-
prte, ker so v tem času na fakulteti študenti
lahko samo na hitro spoznali usmeritve
psihologije. Zelo rada potuje, zato bi rada
v okviru študija odšla na izmenjavo v
Nemčijo, kjer bi spoznavala njen jezik in
ljudi, obenem pa se še učila. Čas, ki ostane
ob študiju, porabi za druženje s fantom,
branje knjig, gledanje filmov in nanizank,
nekaj časa pa posveti tudi športu.

Zlata maturantka 
Mina Pirih
Mina Pirih je študentka prvega letnika

ljubljanske Medicinske fakultete in živi v
Ribnem. Prejšnje šolsko leto je kot zlata
maturantka zaključila šolanje na Gimnazi-
ji Kranj. Že zelo zgodaj jo je mama nav-
dušila nad zdravniškim poklicem, tako da
ji izbira študija ni bila težka. Zaradi študija
biva v Ljubljani, a se vsak konec tedna z
največjim veseljem vrne domov. Vikende
izkoristi za športne aktivnosti v naravi, še
posebej ji je pri srcu gorništvo. V gorah
namreč lahko doživiš marsikaj - od pre-
lepih sončnih vzhodov in zahodov, do
težkih trenutkov na poti in sreče na vrhu.
Nerada si dela načrte za prihodnost, a
zagotovo bo na njeni poti še veliko visokih
gora, v dobesednem in prenesenem pome-
nu besede. Saj vsaka dobra pot – tako ali
drugače – vodi navzgor, pravi Mina.
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»Free movement« - migracije državljanov Evrope v
sodobnem času
Na Bledu se obeta pomemben

dogodek! To je prireditev, ki
pomeni krepitev mreže sodelo-
vanja med pobratenimi občinami
- Brixen (Bressanone), Doberdob
(Doberdò del Lago), Dubrovnik,
Regensburg, Vrba (Velden) z
naslovom »Free movement« - mi-
gracije državljanov Evrope v
sodobnem času. Potekala bo med
18. in 21. aprilom, v petek, 19.
aprila pa bo ob 18. uri v pred-
dverju Festivalne dvorane multi-
kulturno srečanje državljanov z
vsemi udeleženci, gosti in občani
Bleda – predstavitev kulinarike sodelujočih mest. Možen bo ogled razstave fotografij na
temo Free movement. :: Občina Bled

Koncert brixenške godbe na pihala ob tisočletnici prve
omembe Blejskega gradu.

Zakaj Bled praznuje 
10. aprila?
Odgovor se skriva v zgodovini: prva

omemba Bleda je datirana s 10. aprilom
1004, ko je sveti rimski cesar Henrik II.
Bled z okolico poklonil škofu Albuinu iz
Brixna na južnem Tirolskem.

Albuin je bil po rodu s Koroške, zato
lahko sklepamo, da je Blejsko jezero
dobro poznal in se zavedal, kakšne do-
hodke bo za njegovo škofijo pomenila pri-
dobitev znanega romarskega središča. 

Prvi dokument, ki omenja Bled, je
darovnica, ki nosi datum 10. april 1004. 
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Vabilo na brezplačno
delavnico za poten-
cialne podjetnike
Razvojna agencija zgornje Gorenj-

ske v sklopu vstopne točke VEM orga-
nizira več delavnic v letu 2013 na temo
Kako registrirati s. p. in d.o.o. Delavnica
je namenjena potencialnim podjetni-
kom in tistim, ki šele razmišljate o
samostojni podjetniški poti ali pa tistim,
ki ste že nekje zaposleni in želite regis-
trirati tako imenovani popoldanski s. p.
Vse delavnice bomo izvedli na Razvojni
agenciji zgornje Gorenjske, na naslovu
Spodnji Plavž 24 e, 4270 Jesenice. 

Termini delavnic: 
1) April (19. 4. 2013),
2) Maj (17. 5. 2013),
3) Junij (datum bo objavljen kasneje),
4) Avgust (datum bo objavljen kasneje),
5) September (datum bo objavljen kas-

neje).

Čas: od 10.00 do 12.00 ure

Vsebine delavnic: 
- Postopek registracije s. p. in d.o.o. na

VEM točki,
- Kje lahko registrirate s. p. in d.o.o. in

dobite hkrati tudi vse informacije v
zvezi s tem?

- Informacije o osnovnih pogojih za
opravljanje določene dejavnosti,

- Osnovne informacije o vodenju knji-
govodstva,

- Informacije o stroških  (prispevki,
članarine, ...),

- Informacije o razpisih in subvenci-
jah za samozaposlitev. 

Prijave pošljite po elektronski pošti
dina@ragor.si ali pokličite po telefonu
na št. 04/581-34-19. V prijavi navedite
ime in priimek ter telefonsko številko. 

:: Eldina Čosatović, mag.
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

5. in 6. april je Dan za
spremembe
Blejski mladinski center v sodelo-

vanju z jeseniško mladino zbira kuhinj-
ske pripomočke, gospodinjske aparate,
pripomočke za prostočasne aktivnosti,
uporabne predmete in večje kose oblačil.
Vse zbrane stvari bodo na dogodku 5.
aprila v popoldanskih urah na Čufar-
jevem trgu prodajali po simboličnih ce-
nah. Poleg prodaje je organiziran tudi
spremljevalni program. Ves zbran denar
bo omogočil socialno ogroženim os-
novnošolcem udeležbo v šoli v naravi.
Vaše stvari bomo zbirali v vrtcu Bled do
5. aprila. Že vnaprej hvala za Vašo po-
moč! :: Ekipa BMC

Delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Zasip
V februarju smo imeli prvo letno konferenco novega odbora Krajevne organizacije

Rdečega križa Zasip. Povabljeni so bili Anica Svetina, predsednica OZ RK Radovljica,
Toni Mežan, podžupan Občine Bled. Ciril Kraigher, predsednik Krajevne skupnosti
Zasip, Nada Kuralt, predsednica RK Gorje in vsi predsedniki in predstavniki društev
Krajevne skupnosti Zasip.  

Naše delo je humanitarno,pomagamo pri reševanju materialnih in drugih težav
naših občanov. Rdeči križ je organizacija za vse starostne skupine, zato vabimo mlade
in otroke, da se nam pridružijo - če imate čut za sočloveka, dobrodošli! Eden naših
glavnih ciljev je namreč, da bi se nam pri delu pridružilo čimveč mladih!  

Tudi letos bomo imeli predavanja različnih strokovnjakov. Lani smo imeli odlično
predavanje dr. Janeza Poklukarja, specialista internista iz SB Jesenice. Predaval nam je
o astmi in pljučnih boleznih. Letos bodo na vrsti druge teme. Organizirati nameravamo
različna druženja v Domu krajanov v dopoldanskem času, teme teh druženj pa bomo
glede na potrebe in želje določali sproti. Vse naše prejšnje programe, ki so bili dobro
sprejeti, bomo seveda obdržali. Spodbujanje krvodajalstva je tudi pri nas vodilna naloga,
veliko naših krajanov in krajank se redno udeležuje krvodajalskih akcij. Hvala vsakemu
posebej saj je darovanje lastne krvi za reševanje življenj drugih vrhunec humanosti. 

Na konferenci je predsednica OZ RK Radovljica Anica Svetina opozorila na težave,
ki spremljajo delo te humanitarne organizacije, denarja je vedno manj, potrebe po po-
moči pa vedno večje. Naj omenim samo težave s skladiščem RK, hrana iz zalog EU bo
samo še letos itd.. Na tem mestu se zahvaljujem vsem našim prostovoljkam, ki poma-
gajo pri vseh  akcijah RK Zasip. Posebna pohvala naši Tatjani za pomoč pri paketih, us-
pešno sodelovanje z DU pri projektu Starejši za starejše. Tatjana je tudi članica lokalne
dramske skupine Prgarke in odlična vezilja. Pohvala tudi našim požrtvovalnim Mirjani,
Branki, Simoni in Helenci, ki so ob letošnji Mali olimpijadi Zasipa na Humu dva dni
skrbele za čaj in delile klobase.

Poleti smo imele dobrodelni piknik na Homu. Bojana je skuhala obaro, pekli smo
tudi palačinke. Lani smo imeli smo tudi dve srečanji za starejše nad 80 let v Domu kra-
janov.

Naša osnovna dejavnost je humanitarnost, skrb za najbolj ranljive, otroke, bolne,
stare in osamljene in vse pomoči potrebne krajane. Bodimo solidarni in stopimo sku-
paj v korist dobrega v našem kraju. Revščina ima več obrazov, kot kaže, tudi Zasip ni več
izjema. 

:: Jožica Purkart, predsednica RK Zasip 

Dan za spremembe 2013 – 
prostovoljci širimo solidarnost
V soboto, 6. aprila 2013 bo potekal že četrti vseslovenski dogodek Dan za spre-

membe, ki ga pod okriljem Slovenske filantropije organiziramo prostovoljci in zaposleni
pri CSD Radovljica in v Kriznem centru za otroke Kresnička. Dogodek se bo na Bledu
odvijal v soboto, od 9.00 do 12.00 ure, na prostoru pred upravno stavbo Triglavskega
narodnega parka (TNP), v primeru slabega vremena pa v avli stavbe TNP.

Tema tokratnega Dneva za spremembe je izmenjava predmetov, ki jih nujno potre-
bujemo za kvalitetno življenje: kuhinjski pripomočki, gospodinjski aparati, pripomočki
za prostočasne aktivnosti (kolo, rolerji, lopar za tenis … ) in drugi uporabni predmeti
(oprema za otroke, mobitel …). Prav vsak med nami lahko pobrska po svojem domu in
zagotovo se bo našlo kaj takega, česar sami ne potrebujemo več, nekomu drugemu pa
bi koristilo. Predmete, ki jih ne potrebujemo, bomo lahko izmenjali na stojnicah, ki
bodo v ta namen postavljene na prireditvenem prostoru.

Pomagamo šolarjem

Kdor bo na dogodku našel kaj primernega zase, bo za izbrano odštel vsaj 0,50 evra.
Vsa zbrana sredstva od izmenjave predmetov ter morebitni drugi prostovoljni prispevki
bodo donirani v šolski sklad Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled. S tokratno ak-
cijo želimo tudi socialno ogroženim osnovnošolcem omogočiti, da se udeležijo šole v
naravi. Na prireditvi bodo sodelovali tudi učenci in mentorji Osnovne šole prof. dr. Josipa
Plemlja Bled in predstavnice društva Ladies Circle Slovenija.

Sodelujte tudi vi pri izmenjavi predmetov, ki jih nujno potrebujemo za kvalitetno
življenje!  Pridružite se vseslovenski prostovoljski akciji in pokažite, da imamo moč –
tudi s prostovoljstvom – spreminjati stvari na bolje!

:: Prostovoljci in prostovoljke



Velikonočni lov na
skrite pirhe na 
Blejskem gradu
Zavod za kulturo Bled v nedeljo, 31. 3.

vabi na velikonočni lov na skrite pirhe,
eno izmed prireditev, s katerimi želijo
Blejski grad še bolj približati domačim in
tujim obiskovalcem, zlasti družinam in
otrokom. Prireditev se bo pričela ob 11. uri
v Viteški dvorani z nastopom Šolske folk-
lorne skupine Breznica. Plesalci so oble-
čeni v kmečka oblačila iz preloma 19.
stoletja, prikazali bodo del bogatega
ljudskega otroškega izročila. Kako iskati
pirhe, ki so jih organizatorji skrili po
celem gradu? V igri bo lahko sodeloval
vsak od obiskovalcev, vsak najden ošte-
vilčen pirh – skrbno skritih bo sto pirhov
- pa bo srečnemu najditelju prinesel še do-
datno nagrado. Igra, v kateri bo vsak tek-
movalec lahko pobral le en pirh, bo
potekala, dokler tekmovalci ne bodo našli
zadnjega. Podelitev nagrad bo potekala v
Viteški dvorani Blejskega gradu, pred
vhodom bodo obiskovalci lahko kupili tudi
dobrote, pripravljene v grajski kuhinji.

Cena vstopnice za prireditev je plačilo
vstopnine na Blejski grad. 

Kar nekaj 
spomladanskih
novosti v Sava 
Hotelih Bled
V Wellnessu Živa v hotelu Golf ob-

likujejo ponudbo po načelih zelenega tu-
rizma, kamor sodijo t. i. alpske masaže.
Temeljijo na posebnih oljih iz stisnjenih
iglic gorskega bora in alpskih zelišč. V
Kampingu Bled, ki so ga odprli 28. marca,
pripravljajo kar nekaj novosti  in vrsto za-
nimivih paketov. Od paketa z astrologinjo
za ženske, do fit and fun paketov z oseb-
nim fitnes trenerjem, ki bo goste ob
tekaški turi popeljal po glavnih blejskih
znamenitostih, do vikend paketov v dvoje,
ki vključujejo tudi kosilo v čolnu sredi je-
zera. Dodatno pa so letos uvedli kampi-
ranje za pasje smrčke s posebnim
programom za pse, ki vključuje aktivne
sprehode psov po vodnih in gorskih
poteh, sprehode za mestne štirinožce, pas-
jega frizerja in pasje varstvo.

Gregorjevo in pozdrav 
pomladi
V želji priklicati pomladne tople žarke,

ki vabijo na sproščujoče sprehode oko-
li jezera in slasten postanek ob origi-
nalni blejski kremni rezini, so v Sa-
va Hotelih Bled organizirali prireditev
Gregorjevo in pozdrav pomladi. Najprej so
se obiskovalci sprehodili po ornitološki
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Koledar prireditev
www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

Sobota, 30.3. od 16.00 Kavarna Park Ustvarjalne delavnice recikliranja za otroke
od 20.00 Restavracija Panorama Argentinski večer: steaki, tango, glasba, film, 

poezija

Nedelja, 31.3. 10.00 – 12.00 Hotel Triglav Bled Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica
za otroke (stare od 4 do 12 let) 

11.00 Blejski grad Lov na skrite pirhe in nastop folklorne skupine
od 15.00 Kavarna Park Nedeljsko popoldne ob kitarski glasbi
16.00 Trgovski center Bled Velikonočni koncert Godbe Gorje
20.00 Cerkev sv. Martina Velikonočni koncert: Mateja Potočnik – sopran, 

Gašper Primožič – koncertna harmonika

Torek, 2.4. 18.00 Višja strokovna šola Predavanje kluba Gaia, Loreta Valhovič: 
za gostinstvo in Balkonske zasaditve obogatene s posodovkami 
turizem Bled in vzpenjavkami

Sobota, 6.4. 9.00 – 12.00 Info središče TNP Tri- Dan za spremembe 2013: izmenjava uporabnih
glavska roža na Bledu predmetov in zbiranje prostovoljnih prispevkov

za šolski sklad OŠ Bled
Od 9.30 Start: nad Grajskim Prvi tek okoli Blejskega jezera 2013 

kopališčem (Brooksov tek rutk)
10.00 Info središče TNP Tri- Spretni prsti – delavnice ustvarjanja iz

glavska roža na Bledu naravnih materialov: Izdelava domače kreme
20.00      Festivalna dvorana Bled Komedija Špas teatra: P@zi, mail!
od 20.00 Restavracija Panorama Plesni večer: Miha Kralj s pevko

Nedelja, 7.4. 18.00 Restavracija Panorama Družabno srečanje starejših občanov

Torek, 9.4. 18.00 Festivalna dvorana Bled Osrednja proslava ob občinskem prazniku

Sreda, 10.4. 19.00 Info središče TNP Tri- Sredin večer: Odprtje fotografske razstave in 
glavska roža na Bledu strokovno predavanje Najdaljši slovenski raziskani 

jamski sistem – odkritje pod Tolminskim Migovcem
(v sodelovanju z Jamarsko sekcijo PD Tolmin) 

Četrtek, 11.4. 18.00 Knjižnica Blaža Predavanje Francija Petka in Ede Šteblaj: 
Kumerdeja Bled Montessori – vzgoja po meri otroka

18.00 Hotel Ribno Predavanje Marjana Videnška (Zavod Preporod): 
Post in polnovredna hrana – varna pot do zdravja

Sobota, 13.4. 10.00 Info središče TNP Tri- Spretni prsti – delavnice ustvarjanja iz naravnih
glavska roža na Bledu materialov: Pletene opore za rastline na vrtu in 

žive ograje
11.00 Športni park Bled Mednarodni otvoritveni atletski miting
16.00 Blejski grad Premierna predstavitev novega programa KD IS 

viteza Gašperja Lambergarja Janičarjevo srce in
otvoritev razstave Neže Semič Odtenki zlate

20.00 Zadružni dom Ribno Komedija “Vse o ženskah” 
KD Brce iz Gabrovice pri Komnu

od 20.00 Restavracija Panorama Plesni večer: Duo Ocean

Nedelja, 14.4. 10.00 – 12.00 Hotel Triglav Bled Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica 
za otroke

Sreda, 17.4. 19.00 Info središče TNP Tri- Sredin večer: Predstavitev Baške grape 
glavska roža na Bledu (v sodelovanju z Društvom Baška dediščina)

Četrtek, 18.4. 18.00 Hotel Ribno Predavanje mag. Petre Benčina Rupel: 
Bioresonanca – učinkovita pomoč pri hujšanju

Petek, 19.4. 17.00 Knjižnica Blaža Pravljica za otroke: »Red in green v glasbeni šoli« 
Kumerdeja Bled (Miha Dulmin in Nika Kozjak), 

Klub Pelikula.si, Kranj
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19.30 Knjižnica Blaža Blejski večer: »Med preprostimi ljudmi«, 
Kumerdeja Bled predavanje Andreje Rustja o življenju med Amiši

20. – 21.4. 10.00 – 18.00 Blejsko jezero 54. Prvomajska veslaška regata:
- predtekmovanja od 10. do 12. ure
- finala od 15. do 18. ure

11.00 Grajsko kopališče Tekmovanje za državno prvenstvo z RC jadrnicami S5G

Sobota, 20.4. 9.00 – 15.00 Hotel Triglav Bled Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica 
za odrasle 

10.00 – 12.00 Info središče TNP Tri- Triglavska tržnica in družinski program Brihta: 
glavska roža na Bledu Spoznajmo žuželke in jim naredimo domovanja

10.00 Info središče TNP Tri- Spretni prsti – delavnice ustvarjanja iz naravnih
glavska roža na Bledu materialov: Filcanje

Nedelja, 21.4. 11.00 Športni park Bled Cooperjev test
18.00 Restavracija Panorama Družabno srečanje starejših občanov

24. – 28.4. Ves dan Športna dvorana Bled Evropsko prvenstvo v taekwondo-ju

Torek, 23.4. 19.30 Knjižnica Blaža Nastop mladih glasbenikov Glasbene šole
Kumerdeja Bled Radovljica z Bleda in okolice

Četrtek, 25.4. 18.00 Knjižnica Blaža Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: 
Kumerdeja Bled Čebelarjenje na Gorenjskem nekoč in danes; 

predava predsednik čebelarskega društva Bled 
Gorje Lovro Legat

Petek, 26.4. 21.00 Zbor: pred Hotelom Golf Pohod z baklami

Sobota, 27.4. Od 20.00 Restavracija Panorama Plesni večer s predstavitvijo Argentinskega tanga

Nedelja, 28.4. 10.00 – 12.00 Hotel Triglav Bled Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica
za otroke

20.30 Grand hotel Toplice, Koncert pop in soul glasbe z Ano Soklič,
Jezerski salon finalistko X faktorja

Torek, 30.4. 17.00 Hotel Savica Zakijev rojstni dan
19.00 – 23.00 Straža Kresovanje KS Bled na vrhu smučišča Straža, 

žičnica obratuje od 19.00 do 23.00
20.30 Grand hotel Toplice, Koncert klasične in popularne glasbe z violino

Jezerski salon in klavirjem

Vsako soboto od 9.00 dalje Grajsko kopališče Šola teka Klemena Dolenca – 
strokovno vodeni treningi teka

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

poti "Tam kjer ptički pojo" ob blejskem
igrišču za golf, prijetni sončni žarki so
pospremili  dogajanje na terasi Kavarne
Park, kjer so nastopile otroške in odrasle
folklorne skupine iz Ribnega. Obiskovalci
so si ogledali tradicionalne slovenske
običaje in plese ter okušali tipične gorenj-
ske jedi.  

:: Barbara Stepinšek, 
Sava hoteli Bled

Predavanja o zdravi
prehrani v Hotelu
Ribno
S predavanji, ki smo jih začeli lani,

bomo nadaljevali tudi v spomladanskih
mesecih. Marjan Videnšek bo 11. aprila ob
18. ur predaval o postu in polnovredni
hrani. Mag. Petra Benčina Rupel bo 18.
aprila ob 18. uri predavala  o bioresonanci
in učinkoviti pomoči pri hujšanju, Stro-
kovnjakinja se že desetletje ukvarja s
prehranskim svetovanjem, še posebej v
primeru različnih zdravstvenih težav. Pri
svojem delu poleg ogromnega znanja, pri-
dobljenega v tujini, uporablja bioreso-
nančno metodo za individualiziran izbor
živil, diagnostiko alergij in zdravljenje
alergij. Obe predavanji sta brezplačni.
Zagotovite si svoje mesto po tel. 04 578
3100 ali na info@hotel-ribno.si, saj je
število prijav omejeno.

:: Ekipa Sportine turizma d.o.o.

Evropsko prvenstvo 
v ITF taekwondoju
Bled bo od 22. do 29.aprila gos-

til odprto Evropsko prvenstvo v ITF tra-
dicionalnem taekwondoju! ITF Zveza

za tradicionalni taekwondo Slovenije in
Turizem Bled, zavod za pospeševanje
turizma, bosta na Bledu v času od 22. do
29. aprila organizirala odprto evropsko
prvenstvo v tradicionalnem taekwon-
doju, ki združuje kar štiri prvenstva: 18.
člansko, 19. mladinsko, 5. veteransko in
3. otroško.  

Pričakovana udeležba je približno
700 športnikov iz 25 držav. Tekmovanja
bodo v Športni dvorani na Bledu, vstop-
nine ne bo! Vljudno vabljeni!

Taekwondo nekoč in danes
Med Kitajsko in Japonsko leži majhna

in skrivnostna Koreja. Na prepihu velikih
civilizacij v večni borbi za samostojnost
je razvijala svojo civilizacijo in samobit-
nost. To je domovina taekwondoja. Tae
pomeni stopalo, leteti, poleteti; Kwon
pomeni roka, zaprta v pesti ali samo roka;
Do pomeni umetnost, šola, smer. 

Taekwondo je dokumentiran in
spremljan približno 2000 let, tako ga
najdemo v zgodovini Koreje že tri leta
pred našim štetjem. V letu 1935 je
skupina arheologov našla svetiščne re-
liefe, ki prikazujejo kraljevska borca v
borbenem stavu, ki je zelo podoben
današnji tehniki taekwondoja, takrat
imenovanega Tae Kyon. 

Novodobna zgodovina te borilne
veščine pa sega v leto 1955, ko je 11. aprila
Choi Hong Hi imenoval novo veščino
taekwondo. Do danes je takrat nastala bo-
rilna veščina osvojil številna srca po vsem
svetu, saj ima v 114 državah približno 40
milijonov članov.  

Danes na tisoče mladih po vsem
svetu v svojih telovadnicah pod budnimi
očesi mojstrov trenira tekvondo ter
spreminja smrtonosne udarce v igro in
šolo za življenje.



Kdo jih pozna? Po poti starejših fotografij
Fotografije skrivajo v sebi delček sedanjosti, še večkrat pa delček preteklosti. Spomin

se izgublja, slike ostajajo. Če zapišemo, kdo je na kakšni fotografiji, bodo ponovno za-
živele. Naši predniki so tudi naši spomini.

Fotografija, ki smo jo
objavili v prejšnjih Blejskih
novicah prikazuje Prosvet-
no društvo Bled. Nastala je
v letu 1931. Prejeli smo več
klicev. Menimo, da so na fo-
tografiji od leve proti desni:
Spodnje vrsta: 1-Jerca Pret-
nar, 2-Alojzija Gogala, 3-
Ivica Gogala, por. Svetina,
4-Alojzija Rus, 5-Franc
Gornik, 6-Rezka Šlibar, 7-
Pavla Piber. Druga vrsta: 3-
Minca Pintar, por. Vidic,
4-Ana Poljanec, por. Pogačar, 5-Francka Pintar, por. Burja, 6-Janka Rozman, 7-Frančiška
Jan, por. Pintar, 8-Jerca Pavlin, 9-Rudolf Vavpotič. Tretja vrsta: 1-Matevž Pintar, 2-Jože
Kunčič, 3-Ivan Jan, 4-Miha Dacar, 5-Blaž Jan, 6-Angelca Ščurek. Zgornja vrsta: 1-Janez
Svetina, 2-Alojz Svetina, 3-Franc Dacar, 4-Peter Dacar, 7-Janez Pintar, 9-Ciril Svetina.

Podatke so posredovali: Mari Pretnar, por. Repe, Marjan Šolar, Mina Pintar, por. Se-
banc, Olga Kunšič, por. Skumavec, Mojca Pintar, Ana Markel in Janko Jan. Za posre-
dovane podatke se vsem najlepše zahvaljujemo. Dopuščamo možnost, da se je pri
navedbi oseb prikradla tudi kakšna napaka. Z veseljem bomo upoštevali eventualne
popravke.

Objavljamo novo fotografijo: »Naborniki«. Fotografijo je poslala Mojca Pintar. Fo-
tografija je nastala leta 1926. Mogoče bo kdo prepoznal katero izmed oseb na fotografiji.
V tem primeru nas bo veselilo, če pokličete predsednika Muzejskega društva Bled Sreča
Verniga, tel. 041 767 293 ali mu pošljete elektronsko pošto na: sreco.vernig@kovinska-
bled.si

:: Muzejsko društvo Bled
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Dan črnega teloha
Že tretje leto zapored je v začetku marca Naravoslovno društvo Bled organiziralo

Dan črnega teloha. Pred občino Bled se nas je zbralo nekaj manj kot 40 z namenom, da
si ogledamo parkovna drevesa v parku ob poti na grad. V Viteški dvorani gradu je
akademik dr. Mitja Zupančič
predstavil in tudi obrazložil
vsebine prve slovenske knji-
ge o telohih. Knjiga je delo
treh mladih slovenskih vo-
dilnih botanikov na pod-
ročju poznavanja telohov in
je na voljo v Botaničnem
vrtu v Ljubljani. Jože Sku-
mavec je opisal in prikazal
nekaj posebnih dreves na
Bledu. Izbral je drevesa, ki
so pri nas redka, kot so kav-
ljasti bor, mamutovec, hiba,
ameriški koprivovec, navad-
na maklura in drevesasta karagana. Že ob poti skozi park smo videli najdebelejše drevo
v parku. To je beli topol s premerom debla na višini 1,3 m 148 cm, drugo najdebelejše
drevo, ki je verjetno staro nad 300 let, pa je hrast v Grimščah. Želimo, da bi Dan črnega
teloha postal tradicionalen, saj s tem opozarjamo na eno ena izmed najlepših cvetic, ki
cvete od božiča do velike noči in ima osrednje rastišče na območju Bleda. Zavodu za
kulturo Bled, ki nam je omogočil prost vstop na grad in uporabo dvorane ter elektron-
sko opremo, se najlepše zahvaljujemo.

:: Srečo Vernig, 
fotografija: Najdebelejši hrast, foto Jože Skumavec

Občni zbor Društva 
prijateljev Taleža
Konec februarja smo se člani Druš-

tva prijateljev Taleža zbrali v lovski koči
na Taležu. Obudili smo spomine na ak-
cije, pohode in izlete društva v pretek-
lem letu ter predstavili okvirni plan
dejavnosti za leto 2013. Dobili smo
novega predsednika in blagajničarko,
preostalo vodstvo se ni spreminjalo.

Razglasili smo tudi najuspešnejše
pohodnike v preteklem letu. V ženski
konkurenci je bila najuspešnejša Irena
Pogačar s 307 vzponi na Talež, sledili
sta ji Majda Valant s 303 in Slavka
Pogačar s 189 vzponi. Pri moških je bil
prvi Frenk Valant s 416 vzponi, drugi
Gaber Pesjak s 337 in tretji Janez Piber
s 330 vzponi.

Poleg letošnjih rekorderjev smo se
spomnili tudi našega najstarejšega čla-
na Maksimiljana Novaka, ki je že leta
2003 pripešačil na Talež kar 376 krat, v
letu 2012 pa, kljub lepi starosti 83 let,
še vedno zmogel 111 vzponov. Podelili
smo mu spominsko plaketo. S skrom-
nim darilom, knjigo verzov Franca An-
kersta, smo se za dolgoletno delo bla-
gajničarke društva zahvalili naši članici
Majdi Valant.

Po podelitvi medalj smo uživali
ob odlični hrani, s katero so nam
postregli prijazni gostitelji Damjan,
Breda, Tadeja, Maks in Stane. Poslovili
smo se dobre volje in z željo, da bi še
naprej tako zvesto obiskovali lovsko
kočo na Taležu.

:: Marjan Klöckl

Pohod in turni smuk
z Galetovca
Turistično in športno društvo z Bo-

hinjske Bele sta s pomočjo vaščanov
prvo nedeljo v februarju organizirala 17.
pohod  in turni smuk z Galetovca.
Sneg, ki je zapadel dan pred pohodom
je poskrbel za pravo zimsko kuliso in
povzročil nekaj dodatnega dela organi-
zatorjem, saj ga je na vrhu zapadlo do-
brih 40 cm. Sam pohod je potekal v
lepem sončnem vremenu, tudi močan
severni veter se je umiril. V obnovljeni
in povečani pastirski koči pod vrhom je
ekipa iz športnega društva poskrbela za
postrežbo s toplo pijačo in hrano na vi-
sokem nivoju. Snežne razmere pa so
letos zopet omogočale spust s smučmi
prav do doline. Več na www.bohinjska-
bela.si.

:: Aleš Stojan,
TD Bohinjska Bela

Pohodniki na poti na grad. 



Velikonočni koncert 
v cerkvi Sv. Martina
Velika noč na Bledu prinaša tudi izjemen koncert koncert-

nega harmonikarja Gašperja Primožiča in sopranistke Mateje Po-
točnik. Koncert bo v nedeljo, 31. marca ob 20. uri. 

Gašper Primožič
(*1985) je svojo glasbeno
pot začel v Glasbeni šoli
Radovljica pri prof. To-
netu Iskri, na Srednji glas-
beni in baletni šoli v
Ljubljani pri prof. Ernö
Sebastianu pa je študij
klavirske harmonike za-
menjal za kromatično
gumbno harmoniko. Štu-
dij profesorja harmonike
ter koncertnega harmoni-
karja na Koroškem dežel-
nem konservatoriju v Ce-
lovcu je z odliko zaključil
pri prof. mag. Romanu
Pechmannu. Trenutno na-
daljuje masterski študij na
Univerzi za  glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu na umet-
niškem oddelku pri priznanem prof. Janneju Rättyä. Vsako leto
se udeležuje seminarjev priznanih harmonikarjev (Vjačeslav
Semjonov, Claudio Jacomucci, Aydar Gainullin, Mika Väyrynen,
Corrado Rojac, Primož Parovel, Mie Miki, Joseph Macerollo ...),
udeležil pa se je tudi več tekmovanj (3. nagrada na mednarod-
nem tekmovanju v Puli 1999, srebrni plaketi na državnih tek-
movanjih leta 2002 in 2008, 1. mesto na mednarodnem
tekmovanju v Gradcu leta 2006, 2. mesto leta 2008 ter 1. nagrada
leta 2009 na mednarodnem tekmovanju v Moravskih Toplicah).
Glasbeni nastopi so ga vodili v številne kraje (Grenoble, Celovec,
Gradec, Dunaj, Nitra (Slovaška), Trst, Senigalia, Mantova, Tre-
viso, Belluno, Sagrado, Pulj, Klingenthal, ... ). Gašper redno
sodeluje s komornimi zasedbami Quintakkord in 4 SAXESS,
večkrat je nastopil tudi kot solist z profesionalnim Koroškim sim-
foničnim orkestrom KSO, Simfoničnim orkestrom RTV
Slovenija  Big Bandom RTV Slovenija…. Večkrat je snemal za
avstrijsko radio-televizijo ÖRF, slovensko RTV ter radio ARS. 

Mateja Potočnik (*1990) je študentka 3. letnika solopetja na
Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu pri prof. Gabrielu
Lipušu. Svojo glasbeno pot je začela z igranjem klavirja na nižji
glasbeni šoli na Ravnah na Koroškem pri prof. Renati Mirkac in
leta 2005 končala še 7. letnik. Leta 2006 se je odločila izpopolniti
vokalno tehniko pri prof. mag. Dušanki Simonović. Ta jo je že leta
2007 popeljala do državnega tekmovanja mladih slovenskih glas-
benikov TEMSIG. Sodeluje v različnih pevskih zasedbah, veliko
nastopa tako doma kot tudi v tujini. Leta 2010 je nastopila kot
solistka na državni proslavi ob dnevu Rudolfa Maistra ter se je
udeležila tekmovanja (Landeswettbewerb) Prima la Musica 2010
v Avstriji in osvojila prvo nagrado. Lansko leto je sodelovala pri
»mladih solistih« (»Junge Solisten«) prireditvi, ki jo prirejata Jeu-
nesse, KONSE in KSO (Sinfonični orkester Koroške) v Celovcu.
Letos je debitirala z vlogo Ernestine v Offenbachovi opereti Salon
Pitzelberger (operna produkcija konservatorija-prof. Ronald
Pries). Leta 2012 je solistično nastopala s celjskim godalnim orke-
strom-N. Firšt ter SFK - simfoničnim orkestrom - E. Hoetzl. 

Spored koncerta: J. S. Bach: Angleška suita v g-molu (Bwv
808), Luciano Berio: Seqienza XIII (Chanson), J.S.Bach: Magni-
ficat: Quia Respexit , W.A. Mozart: Iz maše za kronanje (KV 339),
Laudate dominum, Agnus Dei, Giuseppe Verdi: Iz opere Othello,
Ave Maria.

:: RP

Kultura 15

Svetnik med nami: 
sv. Janez Bosko!
Sv. Janez Bosko pravi: »Hočete storiti kaj dobrega? Vzgajajte

mladino. Hočete storiti kaj svetega? Vzgajajte mladino. Hočete
storiti kaj Božjega? Vzgajajte mladino. Kajti od vseh stvari je
vzgoja najbolj božanska.« 

Kdo je sv. Janez Bosko? Svetnik, ki je kot duhovnik vse svoje
življenje posvetil Bogu za mlade, jih zbiral v oratoriju in bil za
njih ljubeči oče, učitelj in vzgojitelj. Svoj vzgojni sistem je
utemeljil na veri, razumu in ljubeznivosti. Danes njegovo vzgoj-
no delo nadaljujemo salezijanci, sestre hčere Marije Pomočnice,
sotrudniki in vsi, ki se navdihujejo pri njegovi duhovnosti in
vzgojnem modelu. Leta 2015 bomo praznovali 200 letnico roj-
stva sv. Janeza Boska. V pripravi na ta dogodek od aprila 2009 ro-
majo po svetu njegove relikvije. Pod geslom Svetnik med nami
jih bomo od 1. do 17. maja 2013 sprejeli v Sloveniji. 5. in 6. maja
pa prihajajo tudi na Gorenjsko. V nedeljo, 5. maja se bodo na-
jprej za kratek čas ustavile v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah.
Od 18.00 dalje pa bo pred blejsko župnijsko cerkvijo sv. Martina
potekal uvodni program v pričakovanju don Boskovih relikvij, ki
jih bomo sprejeli ob 18.45; sledila bo sveta maša in možnost oseb-
ne počastitve. Nato bomo relikvije prenesli k sestram hčeram
Marije Pomočnice (Partizanska c. 6), kjer bo potekalo celonočno
bdenje. K nočni molitvi vabimo VSE, lahko se pridružite kadar-
koli, molitev pa bodo vodile skupine: 22.30 mladinske skupine,
animatorji, skavti, ministranti; 23.30 zakonske skupine; 00.30
bralci Božje besede; 1.30 ŽPS, katehistinje; 2.30 biblične skupine,
pevski zbori; 3.30
duhovna gibanja;
4.30 molitvene sku-
pine; 5.30 ročna de-
la, skupine za
žene; 6.30 Karitas.
V ponedeljek do-
poldne, 6. maja
bomo ob 8. uri ob-
hajali hvalnice, ob
10. uri sveto ma-
šo, ob 12. uri pa
se poslovili od tega velikega priprošnjika
pri Bogu. Po svetu so se v teh letih njegovega romanja zgodili
mnogi čudeži, fizični in duhovni. Katere milosti pa potrebujem
jaz/mi? Ne zamudite tudi vi priložnosti mnogih milosti, ki nam
jih pripravlja Gospod po tem svetniku, vzoru mladih in vzoru
vzgojiteljev. Don Bosko se želi srečati s teboj, s starši, zakonci,
vzgojitelji, še zlasti pa z otroki in mladimi. V pripravi na ta veliki
in milostni trenutek si lahko preberete več na internetni strani
http://www.donbosko.si/ relikvije; prav tako vabljeni, da nam
prisluhnete v verski oddaji na Radio Triglav Jesenice v soboto,
28. aprila 2013 ob 19.30 uri ali pa se pridružite skupnosti sester
pri adoraciji vsako nedeljo ob 17.30 ali torek ob 10.00. Priprav-
ljamo tudi predavanje za starše, zakonce in mlade, ki bo v soboto,
13. aprila 2013, ob 20. uri v Marijinem domu. Gostja večera bo:
s. Damjana Tramte, predstojnica HMP. Naslov predavanja je: Z
don Boskom: za več veselja in dobrote. Don Bosko vas pričakuje! 

:: s. Martina Golavšek, HMP



V Zgornjih Gorjah nad Bledom se
skriva pravi knjižni zaklad. Njegov varuh
je Anton Zupan - Toni, po dejavnosti so-
boslikar in restavrator, v prostem času pa
strasten zbiratelj knjig, ki so kakorkoli
povezane z Bledom in okolico. Čeprav je z
zbirateljstvom začel šele leta 2003, obsega
njegova zbirka danes že rekordnih 170
knjig o blejski tematiki in je največja v
Sloveniji. Na mojo prošnjo me je kot
članskega kolega in novinarja velikodušno
povabil v svoj dom in mi razkazal ter
povedal mnogo zanimivosti o posameznih
knjigah iz svoje zbirke.

Po devetih letih zbiranja knjig je Toni
postal že pravi bibliofilski veteran. Je
redna stranka glavnih ljubljanskih knji-
gotržcev, kot so »Trubarjev antikvariat« in
»Antikvariat Glavan« in se večkrat udele-
žuje njihovih dražb. Tam se zagrizeno
poteguje za nakup knjig, ki si jih želi za
svojo zbirko. Veliko nakupov je opravil
tudi preko interneta pri mednarodnih
spletnih antikvariatih Abebooks in Ama-

zon. Pri tem odločno pove: »Ko iščem po
internetu, vem, katero knjigo imam in
katere ne. Če je nimam, potem pa v ak-
cijo!« Kot restavrator Toni dojema redke
in stare knjige kot starine, ki nosijo v sebi
zgodovinsko karizmo in jih je potrebno
ohraniti. Zakaj točno pa ga tako strastno
privlači ravno blejska tematika, pa ve
samo njegovo srce.

Tematika Bled in okolica je rdeča nit,
ki povezuje vse njegove knjige, vendar je
to za Tonija širok pojem. V še tako ne-
navadnih knjigah namreč najde povezavo
z Bledom, in prav zato je njegova zbirka
tako pestra. Podatki, grafike, risbe, fo-
tografije in povezave z Bledom se najdejo
v vseh vrstah knjig. Deset starinskih
bukvic slovenskega prevoda Svetega pis-
ma Blaža Kumerdeja je kupil v povezavi
s pomembnim jezikoslovcem in čast-
nim prebivalcem Bleda. Prvo izdajo
Prešernovega »Krsta pri Savici« iz leta
1836 skrbno hrani zato, ker je v njej ope-
van blejski okoliš z znanimi verzi -

»Dežela Kranjska nima lepšga kraja, ko je
z okolšno ta, podoba raja.« Tonijeva naj-
ljubša knjiga, ki si jo največkrat ogleda, je
»Veldes - Idylle aus den Julischen Alpen«.
Knjiga vsebuje 40 res izrednih umet-
niških črno-belih risb blejskih motivov
slikarja Ladislava Benescha. Prav svo-
jevrstno izvirnost je Toni pokazal pri
nakupu novega, celotnega prevoda »Slave
Vojvodine Kranjske« v Trubarjevem antik-
variatu. Tam je naročil svoj izvod označen
s serijsko številko 1004 - letnico prve
pisne omembe Bleda. Kot zanimivost
omenjam še prvi turistični vodič v
slovenščini »Bled in okolica«, ki ga je leta
1902 založila Občina Bled. Prospekti o
Bledu so v slovenščini začeli izhajati po
1.svetovni vojni; teh pa ima Toni že toliko,
da mu v velikem miznem predalu že
zmanjkuje prostora.

Osebno je bil zame velik privilegij na
lastne oči videti Tonijevo zbirko. Čeprav je
znano, da so mnogi zbiralci bolj introver-
tirani in svojih zbirk ne razkazujejo
javnosti, je Toni izredno odprt in prilju-
den. Nekatere svoje stare in redke knjige
celo rade volje posodi (na prošnjo knjiž-
nic) tudi za javne razstave.

Za njegovo gesto, da mi razkaže svojo
zbirko, sem mu kot ljubitelj starin tudi
osebno iz srca hvaležen. Lokalna javnost
naj ve, da ima celotna kulturna zgodovina
Bleda in okolice varen dom v Tonijevi
knjižni zakladnici. Njegova zbirka pa
nima le lokalne vrednosti. Bled je svetovno
znan turistični kraj - in zaradi tega ima
tudi Tonijeva zbirka veliko širšo in med-
narodno vrednost. 

:: Žiga Kafol

Kultura16

Nova premiera v Ribnem

Dramska skupina Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno je 1. marca na do-
mačem odru premierno uprizorila komedijo Carla Goldonija in Petra Turrinija »Krč-
marica« v priredbi  in režiji Sergeja Verča. Predstavo je režiser postavil v šestdeseta
leta prejšnjega stoletja in se dogaja v malem penzionu ob jadranski obali, kjer se trije
moški, vsak na svoj način, borijo za ljubezen privlačne krčmarice Mirandoline. Sodob-
nejša verzija »Krčmarice« se od originala razlikuje predvsem v sporočilu: ni močnješi,
kdor je prebrisan (Goldoni), ampak kdor ima denar (Turrini). Predstavo dopolnjuje
tudi prijetna glasba, prav tako iz šestdesetih let. To je bila prva predstava brez dolgo-
letnega igralca in režiserja Rada Mužana, ki je lani prav ob tem času odigral z našo
dramsko skupino svojo zadnjo vlogo. Premiera in prva ponovitev sta bili med gledalci
zelo dobro sprejeti, prav tako gostovanja po okoliških kulturnih domovih. V prihod-
nje načrtujemo še eno ponovitev na domačem odru in gostovanja po različnih krajih
Slovenije.

:: KD Rudija Jedretiča Ribno

Srečanje s knjižnimi 
zakladi Bleda in okolice



Izdelava grabelj
Nismo si znali predstavljati, kako se izdelujejo lesene grablje, zato smo obiskali

Rudija Zupančiča. 
Gospod Rudi se ukvarja  s kmetijstvom, v zimskem času pa dela tudi grablje. Grablje

izdeluje v dveh fazah, seveda pa mora predhodno pripraviti ustrezen les, ki mora biti
pred uporabo dobro posušen. Na tračni žagi iz bukovih desk nareže čeljusti, kasneje pa
jih še ustrezno oblikuje s strgalom (lajtmeserjem) ter označi in izvrta luknje za zobe
(cveke). Zobe namesti v izvrtane luknje, prav tako pa izvrta luknji za ročaj. Ročaje
izdeluje iz leskovih palic, ki jih skrajša na ustrezno dolžino, jih gladko obrusi in na de-
belejšem koncu razcepi na dva kraka, ki ju vgradi v čeljust. Tako so lesene grablje izde-
lane.

Gospod Rudi nam je povedal, da se je izdelovanja grabelj naučil od svojega očeta in
tako se ta dejavnost že dalj časa prenaša iz roda v rod. 

:: Amalija Mencinger, 5. r., POŠ Ribno

Uspešni na tekmovanju mladih glasbenikov 
Učenke Glasbenega centra DO RE MI so se februarja udeležile Regijskega tek-

movanja mladih glasbenikov in dosegle naslednje rezultate: Nika Frelih, klavir 1. a –
SREBRNO PRIZNANJE, mentor-
ica Tina Hribar; Saša Smolej,
flavta 1. c – SREBRNO PRIZ-
NANJE, mentorica Maša Cilen-
šek; Nika Urh, saksofon 1. a –
ZLATO PRIZNANJE IN 1.
MESTO, mentor Matic Mikola;
Ana Pretnar, saksofon 1. c – ZLA-
TO PRIZNANJE. Nika Urh in
Ana Pretnar sta se marca v
Krškem udeležili državnega tek-
movanja. Ob spremljavi korepeti-
torja Primoža Kerštanja, ki je ves
čas stal ob strani mladim mentor-
jem in prispeval svoje znanje pri
oblikovanju programa, sta obe dekleti dosegli SREBRNO PRIZNANJE. Vsem mladim
glasbenicam, mentorjem in korepetitorju iskreno čestitamo!

:: Nuša Soklič

Obisk Simone Vodopivec Franko v Vrtcu Bled
Znana glasbenica je v februarju obiskala obe enoti blejskega vrtca. V okviru projekta

Iz roda v rod je otrokom povedala in zapela kaj so ji  peli v otroških letih, predstavila pa
je tudi svoje kasnejše delo na področju glasbe, še posebno pri muzikalu Moje pesmi,
moje sanje. 

Petje s Simono Vodopivec Franko je bilo v užitek otrokom in strokovnim delavkam
vrtca in se ji zahvaljujemo, ker nam je polepšala dan.

:: Maja Poklukar, za obe enoti Vrtca Bled

Smučamo, drsamo in plavamo!
Najstarejši otroci iz Vrtca Bled so bili v letošnjem šolskem letu vključeni v tečaj dr-

sanja, plavanja in smučanja. Plavali so v Radovljici, drsali na Bledu, na Pokljuki pa os-
vajali veščine smučanja. Otroci
so pridobili veliko novih mo-
toričnih spretnosti in se ob tem
izvrstno zabavali. Vse tri tečaje
je financirala Občina Bled, ki je
tako omogočila, da so imeli vsi
otroci možnost pridobiti nove
izkušnje in uživati na snegu.
Otroci teh doživetij še dolgo ne
bodo pozabili!

:: Anita Urevc
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Zelo uspešna sezona
Drsalnega kluba Bled
Mladi drsalci Drsalnega kluba Bled

to sezono pobirajo medalje na vseh tek-
movanjih, tako doma kot tudi v tujini. 

V preteklem mesecu je v Beogradu
potekala 2. tekma za Evropski kriterij,
kjer so dosegli naslednje rezultate:
Miha Demšar 3. mesto, Melanija Men-
cinger 6., Bela Mohorič in Evita Če-
lesnik 8., Eva Demšar 14. in Amalija
Mencinger 22. mesto.

Sledila je tekma za Pokal Tivolija -
Zmajčkov pokal s sledečimi uvrstit-
vami: Bela Mohorič 2. mesto, Melanija
Mencinger 3., Miha Demšar 5., Eva
Demšar 10., Evita Čelesnik 15, Anja
Mrak 21. in Amalija Mencinger 24.
mesto.

Na 4. tekmi za Evropski kriterij v
Vrbi /Feldkirchu je klub zastopal samo
Miha Demšar in dosegel odlično 2.
mesto.

16. in 17. marca je v Celju potekala
tekma za Pokal Slovenije, ki je poleg
državnega prvenstva najpomembnejša
slovenska tekma. Tu so drsalci DK Bled
praktično v vseh kategorijah stali na
stopničkah. 1. mesto je zasedla Eva
Grilc (odrasli), 2.mesto so osvojile Mela-
nija Mencinger (deklice D), Anja Dem-
šar (deklice C) ter Bogdana Steblovnik
(odrasli). 3. mesto sta osvojili Bela Mo-
horič (deklice D) in Evita Čelesnik
(mladinke). Zala Tamše je s svojim pre-
miernim nastopom zasedla 7. mesto,
Amalija Mencinger je bila 12, Anja
Mrak pa 21. 

Drugačen trenerski pristop, pozi-
tivna energija na treningih ter ljubezen
do tega čudovitega športa vodi do odlič-
nih rezultatov. Sezona se počasi za-
ključuje, čakata jih še dve tekmi, želja
po treniranju pa ostaja močna. Zato vse,
ne glede na starost, vabimo v svoje
vrste. Ne bo vam žal.

:: Drsalni klub Bled



Vse se je začelo z zbiranjem motoristov v gostilni Pri
Planincu v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tam so
se srečevali domači in tuji ljubitelji motorizma, to so zametki
motorističnega turizma na Bledu in okolici, saj Bled z oko-
lico predstavlja zanimivo izletniško ali dopustniško destina-
cijo. Motor je takrat zaradi visoke cene predstavljal prestiž, sa-
mo najbolj »zagriženi« so dali vse svoje prihranke za
njegov nakup. Tam se je rodila ideja o lastnem motoklubu,
ki so jo uresničili 31. 1. 1997, ko so organizirali ustanovni
občni zbor, kjer so bila sprejeta pravila bodočega kluba. 26
zanesenjakov je ustanovilo klub, ki je bil uradno registri-
ran 11. 6. 1997. Iz gostilniških srečanj je nastal organiziran
ter družaben motoklub, člani so imeli skupne izlete, poto-
vanja, srečanja, moto zbore, šole varne vožnje s stalnim
poudarkom na ozaveščanju mlajše generacije motoristov
in novih članov. Klub se je spreminjal organizacijsko in se re-
organiziral glede na potrebe in množičnosti članov. Tako
so na občnem zboru MK Planinc 15. 11. 2000 člani kluba spre-
menili ime v Moto klub Gorenjc, spremenil se je tudi sedež.
Danes klub šteje več kot 85 članov in je eden večjih v slovenskem
merilu. Lani je minilo petnajst let od ustanovitve društva in v
klubu deluje še vedno veliko ustanovitvenih članov. Časi se
spreminjajo in tudi člani kluba si želijo delovati bolj profesio-
nalno, saj so zaradi številčnosti in potreb po razvoju že zdavnaj
prerasli gostilniško in naključno organiziranost. Želijo imeti večji
klubski prostor ali moto center, kjer bi se srečevali in prirejali po-
topisna predavanja, izobraževanja ali  pa pogovore z  izkušenimi
motoristi, kar bi Bledu z okolico prineslo nekaj svežine na kul-

turnem in turističnem področju. Prestižnejši alpski turistični
kraji še kako cenijo in negujejo individualni motoristični tu-
rizem, ki ga soustvarjamo tudi ljubitelji motorjev na Bledu. Klub-
ski motorizem se je od leta 1997 močno spremenil, posodobil,
predvsem pa je postal bolj dostopen in varen, kar se kaže v boljši
zaščitni opremi, ki je rezultat razvoja novih materialov. Tudi mi-
selnost se je spremenila, vedno več ljudi svoj prosti čas preživlja
na motorju, iz leta v leto je bolj opazno spoštovanje motoristov
kot udeležencev v prometu, kar se odraža tudi v manjšem številu
prometnih nesreč. Malokrat je namreč motorist povzročitelj nes-
reče, največkrat je bil neopažen. Zato smo letos v MK Gorenjc še
pred motoristično sezono poskrbeli za boljšo vidnost in bomo
naše člane opremili z odbojnimi jopiči, ki jih bodo nosili na vožn-
jah. Konec marca smo za člane kluba organizirali predavanje o
prvi pomoči pri prometnih nesrečah z upanjem, da je ne bomo
nikoli nikomur nudili. Več pa na spletni strani www.mk-
gorenjc.si. Člani Moto kluba Gorenjc želimo vsem motoristom
srečno motoristično sezono.

:: Viktor Tersoglav
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Delo društva žena in
deklet na vasi občin
Bled in Gorje
Članice društva smo v začetku marca

na Zatrniku pripravile občni zbor, ki so
se ga kot vabljeni gostje udeležili tudi
podžupan Bleda Toni Mežan, župan Gorij
Peter Torkar in predstavnica Zveze kmetic
Cirila Gregorc. Za kulturni program so
poskrbeli otroci iz KD Rudi Jedretič Rib-
no.

Plan za letošnje leto smo že začele
izpolnjevati. Imele smo predavanje Miše
Pušenjak, odšle smo na kopanje v Por-
torožu in na ogled Solin, čaka nas tudi
predavanje Vere Dermota Zdravje je naše
največje bogastvo. Med letom se ude-
ležimo Ženskih kmečkih iger, izbora za
Kmetico leta in  sodelujemo na kulturnih
in turističnih prireditvah. Letos bomo
imele strokovno ekskurzijo na severno
Primorsko. Ob koncu tedna bo o avtoh-
tonih semenih predavala Fanči Perdih. Že-
limo tudi pomladiti naše društvo in zato
prosimo nove članice,da se nam
pridružijo. Informacije na tel. št. 031
699734. 

:: Marija Pazlar

Predstavitev jamarskih raziskovanj v 
Triglavskem narodnem parku
Osrednje aprilsko dogajanje v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu smo na-

menili jamarski dejavnosti na območju Parka. Poletje 2012 je bilo za udeležence
raziskovalne odprave »Sledi vetra«, ki je na območju Tolminskega Migovca potekala
med 13. julijem in 19. avgustom, zelo uspešno. Skupaj z angleškimi jamarji iz Im-
perial College Caving Cluba (ICCC) so si tolminski jamarji zadali nalogo, skušati
povezati sistem Vrtnarija s sistemom Mig in tako odkriti najdaljši jamski sistem v
Sloveniji. Povezava je bila najdena, novo odkriti jamski sistem tako meri 25.535 m. Od-
krili so tudi predel, ki ponuja do sedaj največje stalaktite in stalagmite ter neverjetno
oblikovane helaktite, kar ni ravno tipično za visokogorsko jamo. Triglavski narodni
park v Bohinju in na Bledu v sodelovanju z Jamarsko sekcijo Planinskega društva
Tolmin, pripravlja predstavitev raziskovanj pod Migovcem in dosedanjih raziskovanj
v Kaninskem pogorju. Bohinjska predstavitev bo v Hostlu pod Voglom, Ribčev Laz
60, 5. aprila ob 19. uri. V Info središču TNP Triglavska roža na Bledu pa bo predavanje
in odprtje razstave v sredo, 10. aprila ob 19. uri. Razstava bo v info središču na ogled
do 31. maja. Poleg omenjenih predavanj o jamarskih raziskavah vas v aprilu vabimo
na predstavitev Baške grape. V Info središču TNP Triglavska roža na Bledu bomo v
sredo, 17. aprila ob 19. uri, gostili društvo Baška dediščina. Tretjo soboto v mesecu,
20. aprila, med 10. in 12. uro, vas vabimo na aprilsko Triglavsko tržnico in Brihto,
kjer bomo skupaj z najmlajšimi spoznavali žuželke in za njih izdelovali domovanja.
V aprilu se začenja tudi sezona zunanjih prireditev. Triglavski narodni park z mo-
bilno info točko TNP redno obiskuje lokalne prireditve. V naslednjem mesecu se
bomo tako udeležili Jurjevega sejma v Gorjah (27. april) in Markovega sejma v Vrbi
(28. april). Za ustvarjalne pa v info središču še naprej pripravljamo delavnice ustvar-
janja iz naravnih materialov. Spretni prsti v aprilu ponujajo zanimiv izbor, ki si ga
lahko ogledate na naši spletni strani, www.tnp.si :: Majda Odar, TNP

Moto klub Gorenjc se predstavi



90 let 
Frančiške Dežman
6. marca 2013 je v Domu dr. Janka

Benedika v Radovljici praznovala 90. ro-
jstni dan Frančiška Dežman z Bohinjske
Bele. Ob jubileju so ji voščili podžupan
Občine Bled Toni Mežan, predsednik
sveta Krajevne skupnosti Bohinjska Bela
Bojan Brglez in prostovoljki Krajevne or-
ganizacije RK. 

Zaradi slabega zdravja sta se z invalid-
nim možem Stanislavom, za katerega je
skrbela, poleti 2007 preselila v Dom dr.
Janka Benedika v Radovljici. Mož Stani-
slav je umrl v letu 2011.

Frančiška Dežman preživlja dneve v
postelji. Vsakega obiska se razveseli.
Obljubili smo ji, da jo bomo še obiska-
li. Hvaležna je osebju doma za vso ne-
go in postrežbo, ker ji pomagajo premago-
vati zdravstvene težave, ki jih prinaša
starost.

:: RK Bohinjska Bela

Visok življenjski jubilej
Pepce Marolt
Za vsakim rojstnim dnem, od petinde-

vetdesetega dalje, Pepca Marolt vsako leto
reče: »Vprašanje, če bom še drugo leto ...«
In prišlo je drugo, pa tretje, pa četrto leto,
vse do letošnjega stoprvega. Pričakala ga
je čila, zdrava, nestrpna, kdaj se bo že za-
čela pomlad, kdaj bo lahko šla na njivo in

v mislih že kupuje semena za saditev. V
teh zimskih dneh si krajša dneve z bra-
njem, kratkimi sprehodi in v pričakovanju
dela na njivi.

Kot vsako leto so ji tudi letos za njen
praznik voščili župan Janez Fajfar, pred-
stavnici Rdečega križa Bled ter blejski žup-
nik, njen visoki jubilej pa so s kratkim
prispevkom in čestitkami ter dobrimi že-
ljami  obeležili tudi z »A« kanala. Srečanje
je minilo ob prijetnem klepetu, obujanju
spominov, optimizem in dobra volja slav-
ljenke pa je »okužila« vse. 

Pepčino vodilo je: »Biti hvaležen za
tisto, kar imaš, in ne žalovati za tistim, kar
nimaš«.Ta modra misel ji je velikokrat
olajšala življenje, ki do nje ni bilo prav
prijazno, vendar je bila in je še ved-
no hvaležna za vsa tista mala (ali pa tu-
di velika) darila, ki jih ji je Življenje
pripravilo. Želimo, da bi tako čila, dobre
volje in polna optimizma dočakala še ve-
liko let.

:: Viktorija Marolt

99 let Marije Kapus – 
Kovačeve mame
Leta hitijo kot bi jih gnal vihar. Leta hi-

tijo tudi slavljenki, ki je 26. februarja
praznovala 99. rojstni dan. Za praznik
smo jo obiskali župan Janez Fajfar in pros-
tovoljki RK Bled. Obiska se vedno zelo
razveseli in uživa v družbi. Na slavju so
bili tudi njeni trije otroci in snaha. Zadnje
leto je gospe Mariji zdravje večkrat pona-
gajalo, vendar se ji ob skrbni negi in dobri
kuhinji moči hitro vrnejo. Pri svoji starosti
ne jemlje nobenih zdravil, zelo pa si želi,
da bi dočakala stoti rojstni dan. Dobro in
varno se počuti v krogu domačih, ki ji po-
magajo pri vseh starostnih težavah in
neizmerno je hvaležna za vse, kar zanjo
storijo, zato je na dobri poti, da se ji ures-
niči velika želja, in da se naslednje leto
ponovno srečamo. S to željo smo se poslo-
vili in zaželeli zdravja njej in vsem, ki ji
pomagajo. Srečno!  

:: Jožica Pazlar, RK Bled
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Gaja in Katrin Kristan
- športu zapisani 
dekleti
13-letna Gaja Kristan z Bleda, članica

Plavalnega kluba Gorenjska banka Ra-
dovljica  je velik up slovenskega plavanja,
tesno po njenih stopinjah pa gre njena
mlajša sestrica Katrin. Gaja je članica
slovenske kadetske reprezentance, se-
dem zlatih in ena srebrna medalja na
državnem prvenstvu pa govorijo zase.
Gaja pravi, da je začela trenirati v os-
novni šoli, že v nižjih razredih so prišle
prve medalje, potem pa je šlo vse bolj
zares. ''Letošnja sezona je zelo dobra,
sem presenečena, ker nisem mislila, da
bom na državnem dobila toliko medalj.
Kljub temu pa državni prvenstvo ni rav-
no moj največji cilj, moj cilj so evropske
mladinske olimpijske igre EYOF,  kjer bi
rada nastopila v kar nekaj disciplinah!''
Sedaj čaka, da se ji bo želja uresničila -
igre bodo junija, tako da so pred njo na-
porne priprave, upa, da bo osvojila vsaj
eno medaljo. Njeni najljubši disciplini
sta 400 in 800 prosto. Njeni trenerji:
prvi je bil Matej Globočnik, potem Blan-
ka Zupan in zdaj Urška Potočnik, ki jo
trenira že štiri leta in s katero se odlično
razumeta. 

Njena sestrica Katrin prav tako tre-
nira plavanje, zraven pa še tek na
smučeh in biatlon. Njeni najljubši disci-
plini sta prav tako 400 in 800 m prosto,
tudi Katrin pa ima že vrsto medalj z
državnih prvenstev. ''Kadar ne treniram
plavanja, treniram tek in biatlon,vendar
absolutno pa je plavanje na prvem
mestu'', pravi Katrin, ki očitno zelo hitro
sledi starejši sestri. 

:: Romana Purkart



Kegljači na ledu 
zadovoljni z rezultati 
na EP na Bledu 
Po dvajsetih letih je bila blejska ledena

ploskev spet prizorišče odprtega Evrop-
skega prvenstva v kegljanju na ledu, za
moške 57. in za ženske 43. po vrsti. Sode-
lovalo je šestnajst držav z več kot 250 tek-
movalci in tekmovalkami.

V moštvenem delu prvenstva so v
moški in ženski konkurenci naslova
evropskih prvakov osvojili Avstrijci, med
dobitniki odličij so bili še predstavniki Ita-
lije, Nemčije in Češke. Tudi v ciljnem tek-
movanju so najboljši tekmovalci iz
evropskih kegljaških velesil. 

Slovensko moško reprezentanco so
sestavljali člani jeseniške ekipe Turbo Hit
Jesenice: Milan Radanič, Brane Štefelin,
Ivan Piber, Dušan Mandeljc in Borut
Berčič, ki je bil tudi selektor. 

V ženski reprezentanci sta bili tek-
movalki Valerija Štefelin in Silva Erman iz
blejskega kluba ter Sabina Jančič, Mojca
Mahajnc, Tina Jančič in Ana Marija
Roškar iz mariborskega kluba. Selektor je
bil Jože Kosar. Vsi so bili z dosežki glede
na veliko konkurenco zadovoljni. Želje so
bile glede na prvenstva doma malo večje,

vendar, glede na skromne možnosti za
treninge ter majhen nabor tekmovalcev,
težko uresničljive. Najboljšo uvrstitev na
prvenstvu je v ciljnem tekmovanju do-
segla Valerija Štefelin. Po uvrstitvi v finale
je imela priložnost za medaljo, vendar se
ji nastop ni izšel po pričakovanjih. Po os-
vojitvi sedmega mesta je povedala: »Po do-
brem začetku v predtekmovanju mi v
finalu ni šlo, kljub treningom in vsem
mojim sposobnostim. Medaljo sem si zelo
želela, vendar je tudi uvrstitev v finale in
osvojeno mesto velik uspeh.« V moštve-
nem delu tekmovanja je slovenska repre-

zentanca pri ženskah zasedla 6. mesto, pri
moških pa 7. mesto. V ciljnem tekmo-
vanju so bile ekipno ženske 5. moški pa 7.
Pri moških posameznikih je bil v ciljnem
tekmovanju najboljši Borut Berčič na 10.
mestu. 

Pri organizaciji prvenstva so moči
združili člani domačega društva kegljačev
na ledu skupaj z Občino Bled in Turiz-
mom Bled. Glede na dobre ocene in po-
hvale mednarodne zveze kegljačev in
tekmovalcev je bilo prvenstvo tudi dobra
promocija za Bled. 

:: Janko Rabič
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Uspehi članov Mojega kluba
V začetku februarja je bil v Ljubljani  pokalni turnir v modernih tekmovalnih plesih.

Na tekmo so prvič odšle tudi tri plesalke iz Mojega kluba na Bledu (PK Miki). V show
dance parih sta tekmovali Maruša Jakopič in Alja Trampuž Jakopič, ki sta s točko »Pri-
jateljici« osvojili 7. mesto, v jazz solo plesu pa se je pomerila Mina Kikelj, ki se je uvrstila
na 3. mesto. Vsem trem »novopečenim« tekmovalkam iskreno čestitamo in smo nanje
izredno ponosni.

Na drugem pokalu Kranjske Gore v kick boxu so se varovanci Denisa Porčiča zelo
dobro uvrstili, prejeli smo kar pet medalj. Jure Sinkovič je osvojil odlično 1. mesto v light
kontaktu in 3. v kick light kontaktu, Luka Pogačnik, Jan Fojkar, Aleksander Zupan Arsov
so se ravno tako uvrstili na 3. mesto v različnih kategorijah, Gaber Brajlih Novosel pa je
osvojil 2. mesto. 

Naš trener kick boxa Denis Porčič Chorchyp je zmagal na Odprtem prvenstvu Re-
publike Srbske v kick boxu!

Čestitke vsem borcem.
Za nenavadno presenečenje pa je poskrbel Jeannot Bel, ki je prav tako v začetku

marca prišel na Bled iz Londona naravnost v Moj klub. Pred dvema letoma je nastopil
z dvema zasedbama na Okarina Etno festivalu (Kasai Masai in svetovno znani Kanda
Bongo Man, obe zasedbi imata korenine v Kongu, kjer se je rodil tudi Jeannot) in takrat
ga je spoznal z Aleksander Arsov z Bleda. Aleksander ga je povabil, da ustvarita skupno
glasbeno zgodbo in oba sta se hitro ujela - Aleksander je avtor glasbe in igra kitaro, Jean-
not pa poje, ob njem pa še Nadja in Mateja Skumavec z Bleda. Snemanje videa za
skladbo My Angel za novi album The Arsov-Bel Project: Africa, Slovenia se je začelo
prav v telovadnici, kjer sta svoje veščine plesa na drogu prispevali Tjaša Dobravec in
Anja Šivic. Te zahtevne discipline se učita pri Katji Savković, ki jo prihaja poučevat v
Moj klub. Na snemanju je bilo zelo pestro, mladi plesalki sta pokazali izredno zbranost,
za večerno sprostitev pa je poskrbel še kickboxar Denis Porčič - Chorchyp. Ekipa ust-
varjalcev videa obljublja, da si ga bomo kmalu pogledali skupaj, namigujejo, da imajo
poleg uradne verzije dovolj materiala tudi za zabavno presenečenje.

:: Mojca Jakopič, Moj klub

Slovenska moška in ženska reprezentanca na evropskem prvenstvu v kegljanju na ledu na Bledu.

19. mala zimska 
olimpijada 
Krajevna skupnost Zasip in Športno

društvo Zasip sta konec februarja orga-
nizirala 19. malo zimsko olimpijado
Zasip 2013. Tekmovanj v veleslalomu,
skokih, tekih, sankanju in deskanju se je
udeležilo krepko več kot 300 tekmovalk
in tekmovalcev, med zaselki pa so zma-
gale Sebenje. Kljub obilnemu sneženju
je bilo vzdušje na Homu enkratno, iz
Krajevne skupnosti in Športnega društva
se tako zahvaljujejo vsem prostovoljcem,
ki so pomagali pri organizaciji tekmo-
vanj in pripravi prog, tekmovalcem in
blejski Infrastrukturi, ki se je zelo potru-
dila s pluženjem ceste na Hom.  

Pri organizaciji so sodelovali številni
prostovoljci, aktivna so bila društva, sko-
rajda je ni bilo hiše v Zasipu, ki ne bi
imela prijavljenega vsaj enega tekmo-
valca. Olimpijada ima bogato in dolgo
tradicijo, menjala so se tudi prizorišča,
včasih, pred leti, so bila tekmovanja celo
na Zatrniku. Že nekaj let zapored pa je
osrednje prizorišče vseh dogajanj Hom.
Kot pravi predsednik KS Ciril Kraigher:
»Naša olimpijada je nekaj posebnega,
vsakič, ko jo organiziramo, dokažemo,
da krajani držimo skupaj in da se radi
družimo. To je njen največji uspeh.«'

:: Romana Purkart



Prva ženska ekipa Zgornja Gorenjska
je končala s svojimi nastopi v letošnji se-
zoni. V četrtfinalu državnega prvenstva jo
je izločila ekipa Luke Koper. Dekleta tako
čaka le še kvaliteten trening do počitnic in
mogoče kakšna prijateljska tekma ali
turnir. V sezoni so prepričljivo dosegle prvi
postavljeni cilj, uvrstitev v modro skupino
in s tem v izločilne boje. V prvem delu tek-
movanja brez dveh najboljših slovenskih
ekip (Maribor in Kamnik) so pokazale, da
lahko enakovredno tekmujejo z vsemi os-
talimi, vse ekipe so tudi vsaj enkrat prema-
gale. To je bilo celo več, kar je bilo v prvi
sezoni mogoče pričakovati. Rahel padec
forme je proti precej neugodni Luki Koper
pomenil izpad iz borbe za morebitno 3.
mesto v državnem prvenstvu, ekipa je tako
zasedla končno 5. mesto. S podobnimi cilji
bomo nadaljevali v naslednji sezoni.

Pri mladih kategorijah se sezona pre-
veša v zadnjo četrtino. Na vrsti so zaključni
boji za končna mesta. Največje pozitivno
presenečenje so nam pripravila dekleta v 3.
DOL, kjer Blejke skupaj z Žirovničankami
v ekipi pod imenom Aquvawatt Žirovnica v
zadnjem krogu napadajo prvo mesto v ligi
in uvrstitev v drugo državno ligo. Tudi če
zasedejo drugo mesto, imajo na voljo do-

datne kvalifikacije, v katerih se bodo po-
merile s predzadnjo ekipo iz 2. DOL. 

Pri mlajših selekcijah OK Bled je v tek-
movanjih prisotnih še enajst ekip deklic in
dečkov. V igri za naslov državnih prvakov
sta še ekipi male odbojke in mini odbojke
deklic. Ekipa male odbojke Bled ACH bo v
4. krogu nastopila na turnirju v OŠ Kolez-
ija  proti ekipam Vitala, Grosuplja in Cal-
cita. Z zmago ali drugim mestom si dekleta
lahko zagotovijo nastop v polfinalu držav-
nega prvenstva. Ekipa mini odbojke Bled
ACH pa bo igrala v 4. krogu repasaža in ji
je tudi še odprta pot v nadaljnje tek-
movanje. Ostale ekipe male in mini odboj-
ke nimajo več možnosti za visoka mesta, še
vedno nastopajo na turnirjih in si posku-
šajo izboriti čim boljše mesto na lestvicah.

V kategorijah  starejših dečkov in deklic
nastopamo letos z dvema ženskima in eno
moško ekipo. Dečki so se uvrstili v B ligo,
kjer so trenutno tretji za ekipama Triglava
iz Kranja in Kostanjevico na Krki. Ekipi
deklic nastopata v dveh različnih ligah.
Radovljičanke so v B ligi druge, Blejke pa
se v A ligi potegujejo za eno od prvih treh
mest. Trenutno so tretje in za prvima za-
ostajajo za dve točki. Do konca A lige je šest
krogov zato bo potek še zelo zanimiv.

Tik pred zaključkom sezone so tudi
kadeti in kadetinje. Do konca sta ostala le še
dva kroga, zato se stanje na lestvici ne bo
več bistveno spremenilo. Kadetinje so v
primerjavi z lansko sezono naredile velik
napredek in so si letos priborile nastopanje
v A ligi, kjer trenutno zasedajo četrto
mesto. Kadetom preboj v A ligo ni uspel,
so pa zato uspešno nastopali v B ligi, kjer
dva kroga pred koncem zasedajo drugo
mesto.

Sicer se z dogajanjem v klubu tekoče
lahko seznanjate na naši spletni strani
www.okbled.si, vsi rezultati in druge odboj-
karske novice pa so na strani www.odboj-
ka.si. Vljudno vabljeni ste tudi na ogled
vseh tekmovanj.

OK Bled organizira v soboto, 6. 4. 2013,
ob 20. uri v Festivalni dvorani na Bledu
tudi gledališko predstavo »PAZI, M@IL!«
v produkciji Špas teatra. Predstava postaja
novi hit poznanega gledališča. Vstopnice so
na voljo na Turističnem društvu Bled. Ob
predstavi bo tudi predstavitev odbojke na
Bledu. Z obiskom nam pomagate pri fi-
nanciranju naših programov za mlade in si
zagotovite dve uri imenitne zabave.
Vabljeni!

:: Samo Zupan, OK Bled
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Gregor Koro{ec s. p., Zasip-Sebenje 42, 4260 Bled

tel.: 041/355 974
email.: nova.konkurenca gmail.com@

okna in vrata (PVC, alu, les)
menjava in monta`a oken in vrat
(po~istimo za seboj)
brezpla~ne meritve
svetovanje
uredimo vloge za eko subvencije
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Katja Višnar s pomočjo navijačev 
do uspeha kariere na svetovnem 
prvenstvu
Fan klub Katje Višnar je v četrtek, 21. 2. 2013 organiziral ogled

tekmovanja v klasičnem sprintu na svetovnem prvenstvu v Val
di Fiemme. Dobrih 40 navijačev se je z avtobusom odpravilo na-
vijat za tri Blejke: Katjo Višnar, Alenko Čebašek in Niko Razinger.
Navijači so z bučnim navijanjem pripomogli k uspehu Višnar-
jeve, ki je dosegla izjemno četrto mesto, kar je najpomembnejši
uspeh v njeni karieri doslej. Fan klub Katje Višnar se zahvaljuje
županu Janezu Fajfarju za prispevek pri organizaciji avtobusnega
prevoza in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k odličnemu
vzdušju na navijaškem izletu. Fotografije si lahko ogledate
www.katjavisnar.com. 

:: Maja Rimahazi

Odbojkarske novice
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INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice -
skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta mar{ala Tita 67, 4270 Jesenice
telefon: 04/58 33 372, 58 33 373, http://www.integral-avto.si

Klemen Meze 041/620 143

AVTOVLEKA

NON STOP

Delavnica: Za potokom 7a, Bled, tel. 04/576 7680,
www.autom.si, klemen.meze siol.net@

VULKANIZERSTVO
AVTOOPTIKA
KAROSERIJSKA DELA

POOBLA[^ENI
SERVISER
ZAVAROVALNICE
TRIGLAV IN
ADRIATIC

Avtoplašči že na zalogi

Tel.: 04 531 24 37 - gsm: 051 647 300

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341
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KGZ GOZD BLED z.o.o.

Za @ago 1a,
Bled (Re~ica)

Tel. 04/575 05 19,
odprto: 7-19,
sobota 7-13

kmetijska trgovina
odkup mleka in `ivine (04/575 05 00)

odkup lesa
115-letno tradicijo zadru`ni{tva na na{em obmo~ju nadaljujemo v KGZ
GOZD BLED, kjer po konkuren~nih cenah odkupujemo les pri kamionski
cesti in v gozdu na panju. Obra~un lesa je na osnovi elektronske izmere,
pla~ilo je redno v ~etrtkih po preteku 30 dni. Les na panju pla~amo
vnaprej. Dajemo tudi akontacije. Odlo~ili smo se, da je prvi in
najpomembnej{i kupec lokalna lesna industrija LIP Bohinj, s tem pa
`elimo prispevati k izdelavi kon~nih izdelkov v doma~em okolju in k
ohranitvi in pove~anju delovnih mest. Pokli~ite nas: 031/307 140,
031/405 141, 04/575 05 15. Ve~ na internetni strani: www.gozd-bled.si!


