
1  3 Okusi Bleda   4 Severna 
obvoznica

14 Program 
prireditev

18 Zlata 
marurantka

Blejske novice
ISSN 1855-4717, Julij 2015 07

Snežak ob jezeru
Ob teh prijetnih poletnih temperaturah so na blejski Infra-

strukturi z julijsko akcijo ljudem dali vedeti, da je Bled z vso 
ponudbo ta čas prava izbira!

Straža Bled z nočnim sankanjem, Grajsko kopališče in Lede-
na dvorana so v teh vročih dneh prav gotovo na prvem mestu… 

23. julija se je Blejsko jezero ogrelo na neverjetnih 27 stopinj 
Celzija. Kaj si je o tem mislil snežak, nam ni uspelo izvedeti, 
saj je bila na 34 stopinjah Celzija njegova življenjska doba žal 
prekratka. 

:: RP, foto Uroš Ambrožič



2 Aktualno

Uvodnik
Drage občanke, spoštovani občani!

Tokrat pišem uvodnik na vrhuncu turi-
stične sezone, za katero je že gotovo, da bo 
nadpovprečna, zagotovo pa bistveno, bistve-
no boljša kot lanska, ko nam jo je vreme res 
zagodlo. Zlasti se veselim z vsemi ponudni-
ki turističnih storitev, ki si odrežete večji del 
pogače ravno v poletnih mesecih.

Vesel sem tudi, da se je na letošnjih Blej-
skih dnevih pod blagovno znamko »Okusi 
Bleda« v praksi potrdila pravilna usmer-
jenost in težnja blejskega turizma (in še 
posebej gostinstva) k dvigu kakovosti svoje 
ponudbe. Presenečeni so bili celo tradicio-
nalni blejski skeptiki, ki so kot po navadi že 
vnaprej zmigovali z glavami, da iz te moke 
ne bo žgancev.

In so se zmotili. Upam pa tudi, da je 
zgolj pomota, da naš vodilni turistični po-
nudnik zadnje čase preko družbenih omre-
žij serijsko oglašuje, kako doživeti Bled za 
en dan. Ta poteza je vsaj nelogična, če že 
ne škodljiva! Potem, ko so v zadnjem letu 
presenetljivo in pohvalno vložili milijone v 
energetske in estetske sanacije svojih hote-
lov …

Na Blejskih dnevih nas je s svojim obi-
skom počastil predsednik države Borut 
Pahor. Za ocvrtega piščanca iz rok Janija 
Klemenčiča je bilo po kosilu še prezgodaj, 
medtem ko se slastni kremšniti ni mogel 
upreti. Sam sem s sodelavci izkoristil dru-
ženje s predsednikom, da sem mu ponovno 
izpostavil pereče blejske probleme. Seveda 
na prvem mestu gradnjo obvoznic.

Zaradi obvoznic se je v organizaciji ra-
dovljiške poslanke Irene Kotnik in lokalne-
ga odbora SMC pri nas mudil tudi najbolj 
odgovoren za to področje, minister za in-
frastrukturo dr. Peter Gašperšič. Po teme-

ljiti predstavitvi in 
ogledu obeh tras ter 
gradbišča na Seli-
ški cesti smo prišli 
do dogovora, da ob 
zaključku del prve 
faze 31. 8. podpiše-
mo Protokol o sofi-
nanciranju Severne 
razbremenilne ce-
ste. 

Za južno obvo-
znico imamo sicer 
dogovor podpisan 
že nekaj let, a se je 
kot vedno zataknilo 
pri denarju. Ven-
dar se na občini ne 
damo in kupujemo 
zemljišča, medtem 
ko je dokumentaci-
ja pripravljena. Po 
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SKLEP o javni razgrnitvi 
Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za območje 
BL-27 Seliše na Bledu

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek 

Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu.

2. člen
Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen 

v avli Občine Bled v poslovnem času obči-
ne od torka, 18. avgusta 2015, do četrtka, 
17. septembra 2015. Bistvene vsebine do-
kumenta bodo v tem času javno razgrnje-
ne tudi na spletni strani www.e-bled.si.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizira-

na javna obravnava, ki bo v sredo, 2. sep-
tembra 2015, ob 16. uri v Informacijskem 
središču Triglavska roža Bled.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne raz-

grnitve vpišejo svoje pripombe in predlo-
ge v knjigo pripomb na mestu javne raz-
grnitve ali jih pisno posredujejo na naslov 
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
oziroma na elektronski naslov obcina@
bled.si. Rok za pripombe poteče zadnji 
dan javne razgrnitve, 23. septembra 2015.

Prav tako lahko zainteresirani svoje 
pripombe in predloge podajo pisno ali 
ustno na zapisnik na javni obravnavi 23. 
septembra 2015.

5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Blej-

skih novicah in na spletni strani Občine 
Bled.

Št. 3505-3/2015
Bled, 24. 7. 2015

:: Župan Občine Bled Janez Fajfar

Predsednik ruske vlade ( v modrem desno) na Blejskem gradu.

obisku sem prepričan, da bo ministrstvo že 
v proračunu za leto 2016 zagotovilo vsaj ne-
kaj sredstev na obeh postavkah.

Temu je namenjeno tudi pismo vsem 
poslanskim skupinam in gorenjskim po-
slancem, saj jih takoj po poletnih počitnicah 
čakajo prve proračunske razprave. Mi pa 
ravno med poletnimi počitnicami preure-
jamo del Seliške ceste od Policijske postaje 
mimo vrtca proti šoli kot del bodoče severne 
obvoznice, saj je med šolskim letom eno-
stavno ne moremo.

V iztekajočem mesecu sta nas obiskala 
tudi ministrica za okolje in prostor Irena 
Majcen, ki je vmes svojim službam že dala 
ustrezna navodila in sklicala sestanek za 
vključitev države pri projektih nadgradnje 
kanalizacije v ožjem središču Bleda in s tem 
pospešitev renaturacije jezera, ter predse-
dnik Državnega sveta RS Mitja Bervar.

Vrhunec julijskih dogodkov je predsta-
vljal sicer neuraden in sproščen del državni-
škega obiska ruskega prvega ministra Dmi-
trija Medvedeva, ki se je poklonil žrtvam 
prve svetovne vojne pri Ruski kapelici. Kljub 
političnim vsebinam lahko ta obisk v prvi vr-
sti razumemo kot znamenje miru in sprave 
med seboj. In obojega želim tudi vam. Poleg 
lepo doživetega preostanka poletja.

Vaš župan
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Okusi Bleda - Blejski dnevi 2015 
Letošnji Blejski dnevi, ki so postregli s pomembno kulina-

rično novostjo, so tretji konec tedna v juliju privabili nekaj tisoč 
ljudi. Ulična ponudba hrane je bila tokrat v znamenju ”okusov 
Bleda”, vsaka restavracija oziroma gostinska hiša, ki je sodelova-
la, je pripravila tri jedi po načinu ulične prehrane, tudi cene so 
bile enotne: 3, 5 oziroma 7 evrov.

Tridnevno dogajanje je zaznamovalo marsikaj  od obiska 
Anžeta Kopitarja, tekmovanja za zlati mikrofon, predstavitve 
FerFuda do nastopa dua Maraaya in začetka festivala Okarina ter 
nastopov uličnega gledališča ŠUGLA. 

Tolažilno nagrado – otroško harmoniko – igračo iz spletne trgo-
vine Soncek.si je iz rok blejskega župana Janeza Fajfarja prejela 
Stanislava Vodopivec. Vsi prejemniki nagrad so poleg omenje-
nih prejeli še darilne bone različnih pokroviteljev (več o njih na 
www.harmonike-bled.si).  

 Organizatorji smo ob praznovanju rojstnega dne voščili 
našemu rednemu udeležencu Janezu Grilcu, po domače Grab-
narju iz Podnarta, ter izrazili zahvalo Taniti Brečko iz Celja, ki 
kot vsakoletna udeleženka vedno napiše nekaj čudovitih besed 
organizatorjem, tako pri prijavi kot po končanem dogodku. Ude-
leženci so bili praktično z vseh vetrov, od Trsta do Lendave ter od 
Metlike do Švedske. Od tam je bil med prijavljenimi Sebastian 
Meglic.

Iskrena zahvala v imenu organizacijskega odbora vsem 
udeležencem prireditve, ki so s svojimi harmonikami kljub ne-
mogočim vročinskim razmeram bili del dogajanja. Hvala vsem 
imenovanim in neimenovanim pokroviteljem za njihov delež. 
Brez medijskih pokroviteljev pa ta prireditev zagotovo ne bi bila 
tako obiskana. Več kot 300 radijskih oglasov se je zavrtelo preko 
radijskih postaj, veliko je bilo prispevkov na različnih TV-progra-
mih ter objav v tiskanih in spletnih medijih.  

  Zahvala pa tudi prek štiridesetim neumornim prostovolj-
cem, ki so od ranih jutranjih ur pomagali pri pripravi prizori-
šča ter cel dan skrbeli za nemoten potek. Beseda hvala je za to 
premalo, a vseeno – IZ SRCA HVALA! Skupaj smo ponovno 
dokazali, da znamo in zmoremo.

Na Blejskih dnevih je so-
delovalo tudi Turistično dru-
štvo Bled, ki je obiskovalcem 
ponudilo posebno jed, na 
Gorenjskem že skoraj poza-
bljeno, posmoduljo, pečeno 
v posebej za to narejeni kru-
šni peči. Posmodulja ali po-
smojevka je stara jed, ki so 
jo včasih pekle gospodinje 
otrokom ob tedenski peki 
kruha. Kruh so otroci težko 
čakali, saj je trajalo precej 
dolgo, da je bil pečen. Zato 
so hlebček testa razvaljale na 
tanko, ga na hitro spekle v 
sprednjem delu krušne peči 
in ga premazale s kislo sme-
tano ali drugim namazom.

V treh dneh je stojnico 
društva na začetku prome-
nade obiskalo veliko števi-
lo obiskovalcev, med njimi 
tudi predsednik republike 
Borut Pahor v spremstvu 
župana Janeza Fajfarja, 
etnologa dr. Janeza Bogataja 
in Eve Štravs Podlogar, ki so 
pohvalili idejo in zavzetost 
članov društva. Dr. Bogataj 
je bil nad idejo navdušen 
in društvo postavil za zgled 
vsem ostalim ponudnikom 
na prireditvi.

Marljivi člani, ki so v treh dneh opravili 300 ur prostovolj-
nega dela, so delali z zavzetostjo in dobro voljo, ki so jo občutili 
tudi obiskovalci.

:: Toni Mežan, Vanja Piber, Romana Purkart

360 harmonik premagalo vročinski val
Tretja nedelja v juliju je na Bledu tokrat že tretjič zapored 

minila v znamenju harmonik in Avsenikove skladbe Otoček 
sredi jezera. Kljub peklenski vročini in večkilometrskim prome-
tnim zastojem med avtocesto ter Bledom se je 360 harmonika-
ric in harmonikarjev zbralo na obali Blejskega jezera. Prijav je 
bilo sicer še več, vendar so predvsem starejši zaradi napovedane 
vročine odpovedovali svoj prihod na ta harmonikarski praznik. 
Mnogi pa so spremenili svoje načrte tik pred prihodom na Bled 
zaradi prometnih zastojev in napačnega poročanja nekaterih 
medijev, da na Bledu ni več prostih parkirnih mest. Nasprotno  
ta dan smo imeli še prosta parkirna mesta na novem parkirišču 
Seliše ob vstopu na Bled, celo Bled Tours je opravljal brezplačne 
prevoze do Festivalne dvorane! 

Za program na odru so poskrbeli Godba Gorje, Krvavški 
planšarji, Slovenski pozdravi, mladi pevki Glasbenega studia 
Osminka ter harmonikarske skupine z različnih koncev Slove-
nije. Za vezano besedo sta skrbela Majči Bobnar in Niko Rako-
vec, za samo organizacijo pa podžupan Občine Bled Toni Mežan 
s pomočjo Grega Antolina (podjetje Promotiva dogodki), Uroša 
Ambrožiča (podjetje Aktivni oddih) in Iztoka Pesrla (Ansambel 
Slovenski pozdravi).   

 Ob 12. uri so zbrani v en glas skupaj zaigrali Otoček sredi je-
zera, ob 14. uri je sledila povorka harmonik in žrebanje bogatih 
nagrad. Harmoniko Poličar je domov odnesel Vinko Marinšek 
iz Postojne, član Kraških harmonikarjev. Marija Mojca Berce 
iz Selc bo srečnemu izžrebancu Jožetu Zaluberšku iz Velenja 
(Harmonikarski orkester Barbara) sešila lajbič gorenjske naro-
dne noše, z novimi škornji pa bo iz čevljarstva Štajnar odkorakal 
Klemen Škrlj, sicer član Harmonikarskega orkestra Nika Polesa. 
V hotelu Jelovica bo bogat vikend paket za dve osebi izkoristil 
15-letni Miha Marinček. V Escape roomu na Grajski cesti na Ble-
du bo nagrado za najvišjega harmonikarja med vsemi zbrani-
mi s še štirimi povabljenimi izkoristil 15-letni Matej Kocijančič 
iz okolice Ilirske Bistrice, član Harmonikarskega orkestra Nika 
Polesa. Najstarejši je bil že tretje leto zapored domačin Albin 
Valant iz Bodešč, rojen leta 1927. Najmlajši se je v primerjavi z 
najstarejšim rodil 83 let kasneje. Nagrado je prejel 5-letni har-
monikar Luka Grahor, član društva Kraška harmonika Sežana. 

Najmlajši udeleženec  5 - letni 
Luka Grahor (Grahovo Brdo - Se-
žana). Foto: Sašo Valjavec
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Sredstva za severno obvoznico iz 
infrastrukturnega sklada
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je brez prisotnosti 

medijev obiskal Bled, kjer se je srečal z županom, občinskimi 
svetniki SMC-ja in poslanko Ireno Kotnik. Pogovarjali so se o 
problematiki blejskih obvoznic. Minister Gašperšič si je ogle-
dal traso severne obvoznice. Po ocenah vseh sodelujočih gre za 
osnovni infrastrukturni objekt, ki pogojuje razvoj gospodarstva 
in predvsem turizma. 

Kot so zapisali na spletnih straneh SMC-ja, se bodo za se-
verno obvoznico sredstva našla v infrastrukturnem skladu, iz-
gradnji severne obvoznice pa bo sledila še južna. O financiranju 
severne obvoznice bo podpisan protokol o financiranju cestne 
infrastrukture na jesenskem Blejskem strateškem forumu.

Tako se bo po Gašperšičevih besedah po 24-ih letih samo-
stojnosti vendarle nekaj premaknilo v smeri dokončanja prepo-
trebne blejske obvoznice. Prisotni so si bili enotni, da bo to velik 
doprinos k razvoju Bleda in ureditvi gospodarskih ter turističnih 
razmer v regiji, ki je doma in v tujini prepoznana kot simbol Slo-
venije in njene turistične ponudbe. Medtem pa je Občina Bled 
z gradnjo severne obvoznice že začela sama. Dela potekajo od 
križišča pri podjetju Kovinska po Seliški cesti proti vrtcu.

:: Romana Purkart

Minister Počivalšek: Razvoj turizma 
je izrednega pomena!
Razvoj turizma na Bledu in drugod na Gorenjskem je izje-

mnega pomena za lokalno in nacionalno gospodarstvo, je ob 
junijskem obisku na Bledu dejal gospodarski minister Zdravko 
Počivalšek. Ob tem je poudaril dober turistični obisk in trajno-
stni koncept razvoja. 

Kot so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, je minister v okviru delovnega obiska na Bledu obiskal 
Infocenter Triglavska roža Bled, regijsko turistično in naravovar-
stveno informacijsko središče Bleda, Gorenjske in Triglavskega 
narodnega parka.

"Razvoj turizma na Bledu in na Gorenjskem je izjemnega 
pomena za lokalno in nacionalno gospodarstvo. Podatki o šte-
vilu nočitev na Bledu so zelo spodbudni in verjamem, da so na 
pravi poti k doseganju ciljev, ki so si jih na Bledu in v regiji za-
stavili," je dejal.

Po njegovih besedah je območje zelo specifično, saj zajema 
edini narodni park v Sloveniji, kjer je edina možnost razvoja 
turizma tista, ki dosledno spoštuje trajnostni koncept razvoja. 
"Turizem v teh krajih mora prispevati k ohranjanju narave v Tri-
glavskem narodnem parku in drugih zavarovanih območjih ter 
območjih Nature 2000. Ob tem, da hkrati omogoča izvajanje 
naše krovne zgodbe slovenskega turizma: aktivna, zdrava in ze-
lena Slovenija," je dejal.

Ministrstvo je v zadnjih letih podprlo vlaganja v turistično 
infrastrukturo na Bledu in v Bohinju, in sicer je za Info center 
Triglavska roža Bled namenilo okoli 585.000 evrov, za Info cen-
ter Bohinjka pa okoli 1,075 milijona evrov.

                               :: RP

Gradnja kanalizacije v KS Zasip
V Sebenjah in Pod hribom se gradi ločen sistem odvajanja 

odpadnih in padavinskih ter izvirskih voda. Vrednost pogodbe-
nih del je 360.000 evrov. Investicija bo predvidoma potekala v 
treh fazah (I. faza v letu 2015, II. in III. faza v letu 2016).

Skupna dolžina predvidene fekalne kanalizacije znaša 1199 
m skupaj s črpališčem. Skupna dolžina predvidene meteorne 
kanalizacije znaša 650 m. Sočasno se bo uredila tudi cesta Pod 
hribom in ostala komunalna infrastruktura (javna razsvetljava, 
plinovodno omrežje, obnova vodovoda), so sporočili z Občine 
Bled.

:: Romana Purkart,  
foto: Franci Pavlič



Ceste v Ribnem
V krajevni skupnosti Ribno so zadovoljni z dosedanjimi 

občinskimi investicijami v infrastrukturo. Predsednik krajevne 
skupnosti, Dušan Žnidaršič, je povedal, da je Občina Bled obno-
vila cesto v Bodeščah na Peči in cesto na Koritnem, asfaltirala in 
uredila je cesto na spodnjem delu vasi Selo, kjer je potekalo sre-
čanje Selana. Predsednik KS-ja se ob tem zahvaljuje vsem kraja-
nom za sodelovanje, še posebej pa podžupanu Toniju Mežanu in 
županu Janezu Fajfarju. 

Kljub omenjenim investicijam pa v krajevni skupnosti pričaku-
jejo, da bo občina dokončala urejanje cestne razsvetljave na Kori-
tnem in Gorenjski cesti v Ribnem, da bodo asfaltirali Savsko cesto v 
Ribnem, uredili dovoz na prireditveni prostor, obnovili cesto preko 
polja med Ribnim in Koritnim, nujno potrebujejo pločnik od Bleda 
do Ribnega, prav tako pa v krajevni skupnosti čakajo na ureditev 
pokopališča.

V Ribnem so zelo zadovoljni tudi z novo trgovino v vasi, ki kra-
jankam in krajanom veliko pomeni. Kot še pravi Dušan Žnidaršič, 
krajevna skupnost zelo dobro sodeluje z Občino Bled in javnim 
podjetjem Infrastruktura Bled, odnosi z domačimi društvi in po-
družnično šolo pa so tudi odlični. Hkrati pa je opozoril na velik pro-
blem, ki ga bo rešila šele južna obvoznica  namreč na gnečo po 
vaških cestah ob koncu tedna, ko obiskovalci iščejo obvozne poti do 
Bleda. Najbolj so izpostavljene vasi Koritno, Bodešče in Selo.

V Ribnem pa živi tudi Aleksander Đukanović, 18-letni fant s 
posebnimi potrebami, ki dosega izvrstne uspehe v športu. Prislužil 
si je naslova državnega in evropskega prvaka v namiznem tenisu, v 
domačem Zadružnem domu s pomočjo očeta trenira in se pripra-
vlja na naslednje preizkušnje. Aleksander poleg namiznega tenisa 
trenira še judo. Obenem njegov oče v Ribnem trenira še nekaj otrok 
s posebnimi potrebami, za kar so mu zelo hvaležni. 

:: Romana Purkart
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Nove stopnice v Zdraviliškem parku
Pisali smo že o arboristični prenovi parka, ki poteka, poteka-

jo pa tudi gradbena dela.
Zdraviliški park predstavlja osrednjo ikono začetkov moder-

nega blejskega turizma. V letošnjem letu mineva 160 let od pri-
četka delovanja švicarskega zdravilca Arnolda Riklija na Bledu. 
Zato je arboristična prenova parka posvečena tej obletnici. Ureja 
in obrezuje se drevje ter grmovnice, na novo se sadijo okrasne 
grede z različnimi vrstami okrasnih trav in vrtnic. Med njimi bo 
svoje mesto našla posebna vrtnica »Prešeren«.

Kot so obljubili na občini, prenavljajo tudi stopnišča, opor-
ne zidove, poti, urbano opremo in električne napeljave. Poleg 
posegov v Zdraviliškem parku se dela izvajajo tudi drugje, med 
drugim je okoli jezera postavljenih več kot 70 enotnih košev za 
odpadke. 

:: Romana Purkart

 Pozor, lubadar!
Obdobje toplega, vročega vremena in prisotnost poškodova-

nih in oslabljenih iglavcev, ki so ostali v gozdovih po lanskem 
žledolomu, so dramatično povečali ogroženost gozdov zaradi 
podlubnikov. Razmah teh škodljivcev utegne biti v slovenskem 
merilu največji po 2. svetovni vojni. Tudi na zgornjegorenjskem 
območju je napad izredno intenziven posebno tam, kjer je bilo 
največ poškodovanega drevja zaradi lanskega žledoloma, in 
predvsem v predelih, kjer sanacija iglavcev, poškodovanih v lan-
skem žledolomu, še ni zaključena.

Revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije intenzivno 
odkrivajo žarišča sušečih se smrek, ki jih je napadel smrekov 
podlubnik (lubadarke). Napadena drevesa gozdarji označijo in 
lastniku gozda z odločbo odredijo sanacijo. Zaradi hitrega širje-
nja škodljivca je rok sanacije kratek, 14–21 dni.  

Hitra sanacija (posek, spravilo in odvoz lesa) ni pomembna 
le zaradi preprečitve širjenja lubadarja, temveč tudi zaradi raz-
vrednotenja lesa. Namreč, cena prepozno izdelanih lubadark je 
lahko tudi do 60 % nižja od cene svežega lesa.

Zaradi zaščite svojih gozdov pozivamo lastnike gozdov:
-  da takoj pregledajo svoje gozdove in s pregledi periodično 

nadaljujejo, 
-  da ob odkritju lubadark obvestijo revirnega gozdarja in ne-

mudoma začnejo s sanacijo (posek, spravilo, odvoz lesa iz 
gozda, gozdni red),

-  da po prejemu odločbe ZGS-ja takoj pričnejo z delom sami 
ali poiščejo za delo usposobljenega izvajalca (http://www.ikglr.
gov.si/si/delovna_podrocja/izvajanje_del_v_gozdovih/) in

-  da se za vse informacije obrnejo na svojega revirnega gozdar-
ja ZGS-ja.
Pozivamo tudi širšo javnost, obiskovalce gozdov, da svoja 

opažanja, ki bi bila koristna za delo naše javne gozdarske službe, 
sporočajo na naše naslove: zgs.tajnistvo@zgs.si ali  OEBled@
zgs.si.  

:: ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE 
Območna enota BLED

Jurček na Homu ponovno odprt
Znan gostinski objekt Jurček na Homu, ki je tudi izjemno 

priljubljena turistična in razgledna točka, je ponovno odprt. Na 
prigovarjanje KS-ja Zasip so na Homu razmere toliko uredili, da 
je gostišče prevzela domačinka, Nuša Vogelnik Holzner. Kot je 
povedala, je terasa odprta, gostišče pa ponuja pijačo in slovenske 
jedi.                                                                                                      ::RP

Aktualno



25. OKARINA FESTIVAL -  BLED 2015
Jubilejni 25. OKARINA FESTIVAL v organizaciji ZAVODA 

ZA KULTURO BLED in pod programsko taktirko Lea Ličofa le-
tos prinaša 18 koncertov. V četrt stoletja  je pod okriljem Okarina 
festivala na Bledu nastopilo že več kot 220 zasedb in posame-
znikov z vseh celin. Koliko je bilo obiskovalcev bi težko prešteli,  
festival pa tako kot vsa pretekla leta na široko odpira svoja vrata 
vsem željnim glasbe svetov.

Za nami so že štirje koncertni večeri letošnjega mednarodne-
ga glasbenega festivala, na katerih so nastopili Smaal  Tokk, Neca 
Falk in Kontrabant (17. 7.), salsa skupina Orquesta Mercadonegro 
(24. 7.) in južnoafriška skupina Abavuki (29. 7.). 

V sinočnjem (30. 7.) prvem večeru na Blejskem gradu pa 
smo slišali poljski godalni kvintet Volosi in švicarskega harmo-
nikarja Nanda. Slednji je koncertiral v okviru čezmejnega glas-
benega sodelovanja Akkordeon festival,Kaernten Gorenjska, ki 
ga vodita naš priznani harmonikar Gašper Primožič in Roman 
Pechmann, profesor harmonike na Celovškem deželnem kon-
zervatoriju. S festivalom, ki poteka tudi na avstrijskem gradu 
Landskron skušata približati različne pedagoške izkušnje ter 
različno kulturo.

Etno v vseh odtenkih in z vseh koncev sveta, odet v sodobne 
glasbene ritme 

Nocoj (31. 7.) ob 20.30 bodo na Blejskem gradu nastopili zna-
meniti sardinski pevci tradicionalne glasbe Tenores di Bitti »Mi-
alinu Pira«, ob 21.30 pa duo  Frankie Lane & Paul Kelly z Irske.

Tudi jutri, 31. 7. festival še ostaja na Blejskem gradu, kamor 
iz daljnega Vietnama prihaja Lotus Duo. Predstavila se bosta ob 
20.30, uro kasneje, ob 21.30 pa s povsem drugega konca sveta 
bluesman Big Daddy Wilson iz ZDA.

V nedeljo, 2. 8. se festivalsko dogajanje spet (kjer so bili uvo-
dni trije koncerti) seli na veliki oder na blejski promenadi, kjer 
se bodo vsi koncerti začeli ob 20.30. Nastopila bo neponovljiva 
Josipa Lisac. Pevka z več kot 40-letno kariero, izjemnim vokalom 
ter posebnimi interpretacijami in nekonvencionalnim slogom. 
Ne zamudite njenega prvega koncerta na Bledu!

Prvič bo v ponedeljek, 3. 8. na Okarina festivalu nastopila 
tudi domača Gorjanska godba. 

Od l. 1986, ko so njeni člani in članice prvič gostovali v Franciji 
in navdušili publiko, redno obiskujejo festivale v različnih mestih 
po svetu, prisotni pa so tudi na večini večjih domačih dogodkov.

Cara Dillon, mlada irska pevka z angelskim glasom kot jo ozna-
čujejo kritiki bo nastopila v torek, 4.  8. Poje in nastopa že vse od zgo-
dnjih šolskih let, njena ljubezen do irske tradicije pa je neskončna.

Španska pevka in skladateljica Carmen París se bo na veli-
kem odru predstavila v sredo, 5. 8.  Tekom svoje glasbene kariere 
je razvila povsem lasten glasbeni slog: kombinacijo zvrsti jota 
iz regije Aragón, jazza, andaluzijske glasbe, flamenka in drugih 
glasbenih zvrsti. 

Zasedba Simangavole, ki prihaja na obalo Blejskega jezera 
naslednji večer, 6. 8.  izvaja tradicionalne ritme maloya, značilne 
za glasbo sužnjev z otoka Reunion. Energična predstava otoških 
div in lirika, ki navdih črpa iz čustev in občutkov, sta zagotovilo 
za nepozabno doživetje glasbe v živo.

Zasedba Calima iz Katalonije bo svojo izvrstno mešanico fla-
menka in skrajno inovativne ljudske glasbe, ki jo dokazuje že od 
leta 2007 predstavila na koncertnem večeru v petek, 7. 8.

Etiopske korenine pevke Ester Rada pronicajo skozi njeno 
edinstveno mešanico globalnega ubranega groova in etno dže-
za. Z močnimi vplivi mogočnih soul ustvarjalk iz zgodnjih 20. 
let prejšnjega stoletja, kot sta Nina Simone in Ella Fitzgerald, 
vokalnim razponom v slogu Arethe Franklin in velikim obču-
dovanjem sodobnejših temnopoltih zvezd, kot so Eryka Badu, 
Lauryn Hill in Jill Scott, Rada v soul vnaša nov glas, nad katerim 
so navdušeni tako glasbeni ktiriki kot občinstvo.

Portugalska pevka Gisela João, ki bo v velikem slogu v ne-
deljo, 9.8. zaokrožila letošnji jubilejni 25. Okarina festival je s 
svojim prvim albumom (2013) navdušila občinstvo in kritike. 
Slednji so ga označili za najpomembnejši albumski prvenec ka-
terega koli portugalskega izvajalca v 20. stoletju, Gisela João pa 
je prejela nagrado Amália za obetavno mlado umetnico, ki se 
imenuje po znani fado pevki, s katero jo po nadarjenosti pogosto 
primerjajo.

Vabljeni na jubilejni 25. Okarina festival!
Spletna stran Okarina festivala www.festival-okarina.si

:: Zavod za kulturo Bled
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SMAAL TOKK
ORQUESTA MERCADONEGRO Kuba, Peru, Brazilija | Cuba, Peru, Brasil

ABAVUKI Južna Afrika | South Africa

VOLOSI Poljska | Poland

JOSIPA LISAC Hrvaška | Croatia

GORJANSKA GODBA Slovenija | Slovenia

CARA DILLON Severna Irska | Northern Ireland

CARMEN PARIS Španija | Spain

SIMANGAVOLE Reunion | Reunion

CALIMA Katalonija | Catalonia

ESTER RADA Izrael | Israel

GISELA JOÃO Portugalska | Portugal

TENORES DI BITTI Sardinija | Sardinia

LOTUS ENSEMBLE Vietnam | Vietnam

FRANKIE LANE & PAUL KELLY Irska | Ireland

BIG DADDY WILSON ZDA | USA

• NECA FALK • KONTRABANT Slovenija | Slovenia
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Tekmovanje za kipec sv. Florjana
Gasilke in gasilci PGD-ja Ribno smo 25. junija organizirali 

že tradicionalno Gasilsko tekmovanje za kipec sv. Florijana za 
članice, člane ter starejše gasilke in gasilce. Potekalo je na pri-
reditvenem prostoru pod Ribensko goro in udeležilo se ga je 
36 ekip iz skoraj vse Slovenije. Med članicami je zmagala ekipa 
Begunje 2, med člani pa gasilci iz Hlebc. Največ znanja in spre-
tnosti med starejšimi gasilkami so pokazale gasilke iz PGD-ja 
Kapla-Pondor, med starejšimi gasilci pa so slavili Mošnjani.

Za pomoč pri izvedbi tekmovanja se zahvaljujemo GZ Bled-
-Bohinj ter vsem sodnikom. Hvala tudi vsem ekipam prostovolj-
nih gasilskih društev, ki so se tekmovanja udeležili.

Od leta 2012 imamo gasilsko vozilo GVC 24/50 znamke 
Scania, na katerega smo zelo ponosni, zato smo se na pobudo 
poveljnika društva Draga Duljaka odločili, da organiziramo sre-
čanje vseh gasilskih vozil te znamke v Sloveniji. Odziv ostalih 
društev je bil presenetljivo zelo pozitiven in tako smo hkrati 
s tekmovanjem izpeljali še 1. srečanje gasilskih vozil Scania. 
Srečanja, ki je potekalo na Bledu in v Ribnem, se je udeležilo 
okrog 70 gasilk in gasilcev s 13-imi vozili te znamke. Udeleženci 
so se zbrali na Bledu in si ogledali Blejski grad in Infocenter 
Triglavska roža. Nato so se podali na panoramsko vožnjo okoli 
Blejskega jezera ter srečanje sklenili v Ribnem. Seveda so bili 
navdušeni nad lepotami naših krajev ter samim dogodkom. Med 
seboj smo si izmenjali izkušnje in sklenjeno je bilo marsikatero 
prijateljstvo. Ostali obiskovalci, predvsem otroci in mladina, so 
si z zanimanjem ogledovali razstavljena vozila. Ozirajoč se na 
pohvalne in spodbudne besede ter navdušenje vseh smo prav 
gotovo prispevali delež k promociji gasilstva in hkrati Bleda. 
Upamo, da srečanje ne bo zadnje.

Za uspešno izvedeno srečanje se zahvaljujemo Zavodu za 
kulturo Bled, Triglavskemu narodnemu parku, blejski policiji 
ter Občini Bled z županom Janezom Fajfarjem.

Na ta dan smo s proslavo in parado počastili tudi dan držav-
nosti ter 60-letnico GZ Bled-Bohinj. Vse skupaj smo začinili s 
pravo gasilsko veselico ter tako prešerno zaključili uspešen in 
čudovit dan v najlepšem delu naše domovine. 

Kljub vedno večjim oviram in težavam smo ribenske gasilke 
in gasilci, skupaj z ostalimi nesebičnimi prostovoljci in obisko-
valci, naredili nov korak za boljši in varnejši jutri vseh. Posebno 
zahvalo, priznanje in spoštovanje si zasluži tistih nekaj posame-
znikov, ki so v ta namen žrtvovali obilo ur. Premalo se zavedamo, 
kakšno srečo imamo, da so med nami.    

:: Gasilci Ribna

 Praznovanje GZ Bled-Bohinj
Pred 60-imi leti so 27. marca PGD-ji po takratnih občinah 

Bled, Bohinj in Radovljica ustanovili gasilsko zvezo, ki se je po-
vezovala v okrajno GZ Kranj in preko nje v GZ Slovenije. To je 
bilo obdobje, v katerem se je pokazalo, da je za uspešen razvoj 
gasilske dejavnosti potreben organiziran pristop na ravni občin. 
Do takrat so bila vsa gasilska društva Zgornjesavske doline po-
vezana v okrajno GZ Radovljica s sedežem na Jesenicah. Zaradi 
neenakomernega razvoja posameznih krajev in s tem različnih 
potreb po požarni varnosti, zlasti v industrijskih krajih, takratna 
oblika organiziranosti ni bila več ustrezna. Po združitvi občin 
Bled, Bohinj in Radovljica v Občino Radovljica so se takratne 
občinske gasilske zveze leta 1961 združile v občinsko Gasilsko 
zvezo Radovljica. GZ Radovljica je združevala vsa društva seda-
njih občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica, vse do leta 1998. V 
tem letu so gasilska društva Občine Radovljica izstopila iz GZ 
Radovljica in ustanovila OGZ Radovljica. Leto kasneje se je GZ 
Radovljica preimenovala v GZ Bled-Bohinj, ki danes združuje 23 
PGD-jev občin Bled, Bohinj in Gorje. GZ vključuje 2.566 gasilk 
in gasilcev. Po podatkih iz arhiva je razvidno, da se je v teh 60-ih 
letih število gasilcev povečalo skoraj za petkrat. Še bolj zanimiv 
je podatek, da so gasilska društva ob nastanku GZ-ja imela le 
eno gasilsko vozilo, zdaj pa imajo PGD-ji v GZ Bled-Bohinj 42 
gasilskih vozil. Primerno potrebam ogroženosti pred požari, na-
ravnim in drugim nesrečam so naši operativni gasilci ustrezno 
izobraženi in tudi opremljeni. GZ je prvi del letošnjega prazno-
vanja obeležila že v marcu na občnem zboru, ko smo v zahvalo 
za pomoč in sodelovanje pri razvoju GZ-ja podelili priznanja 
zunanjim organizacijam in ustanovam. Naše praznovanje smo 
zaključili 25. junija v Ribnem s skupno proslavo Občine Bled. 
Skupno smo proslavljali dan državnosti in 60 let GZ-ja.  

Sama slovesnost je potekala na prireditvenem prostoru pod 
Ribensko goro in jo je vodila Branka Smole. 

V kulturnem programu so sodelovali: Godba Gorje, učen-
ci Podružnične šole Ribno, pevski zbor DO-RE-MI  in plesalci 
športnega društva »Moj klub«. Na proslavi so o pomenu obeh 
praznikov spregovorili župan Občine Bled Janez Fajfar, predse-
dnik GZ Jožef Smole in podpredsednik GZ Slovenije Jože Der-
link, ki je GZ-ju podelil visoko gasilsko odlikovanje za 60 let 
uspešnega dela. Po končani proslavi je PGD Ribno pripravilo 
gasilsko veselico.

Ob koncu se vsem sodelujočim zahvaljujemo za sodelovanje 
na paradi in skupni proslavi.

:: GZ Bled-Bohinj



8 Društva

Zahvala
Janez Fajfar je ob svojem jubileju 

z vabilom na praznovanje seznanil vse 
povabljene, da se darilom odpoveduje v 
namen zbiranja prostovoljnih prispev-
kov za sofinanciranje letovanja gasil-
ske mladine v letu 2016. Zbrano je bilo 
2.120,00 eur. Ob tej lepi gesti se mu v 
imenu otrok in staršev lepo zahvaljuje-
mo.

:: GZ Bled-Bohinj

Zasipške igre 2015
V nedeljo, 12. 7., so na nogometnem igrišču na Homu pote-

kale tretje Zasipške igre. Tudi letos so minile v športnem in dru-
žabnem duhu. Tekmovalci so imeli možnost tekmovati v petih 
različnih disciplinah: odbojki, prstometu, strelih na gol, igrah 
brez meja in vleki vrvi. Športni dan se je začel z odbojko, kjer 
se je med seboj pomerilo 8 ekip, in nadaljeval s tekmovanjem 
v prstometu, kjer je tekmovalo 16 parov. V popoldanskem delu 
so sledili streli na gol, na katere se je kljub visokim tempera-
turam prijavilo kar nekaj pogumnih tekmovalcev in tekmovalk. 
Nadaljevali smo z igrami brez meja, ki so bile zabavne tako za 
tekmovalce kot za gledalce. Ena od aktivnosti poligona je bila ci-
ljanje tarče z vedrovko, tako da so se imeli tekmovalci in gledalci 
možnost tudi nekoliko osvežiti se z vodo. Igre smo zaključili z 
vleko vrvi, kjer so se za konec v borbi, kdo je najmočnejši, med 
seboj pomerili še najbolj pogumni fantje. Za hrano in pijačo je 
tekom dneva skrbelo Športno društvo Zasip. 

Občini Bled se zahvaljujemo za finančno podporo, ki nam 
je omogočila izvedbo dogodka, ter gostilni Kurej, okrepčevalnici 
Jurček, spletni trgovini Obrit.si in Gozdnemu možu za podarje-
ne praktične nagrade. Zahvala gre pravzaprav vsem, ki ste nam 
kakorkoli pomagali pri izvedbi iger ter vsem tekmovalcem in 
gledalcem, ki ste bili del dogodka. 

Se vidimo prihodnje leto!
:: Mateja Vilman, Turistično društvo Zasip

Letovanje gasilske  mladine iz občin 
Bled in Gorje
Vrsto let Mladinska komisija pri Gasilski zvezi Bled-Bohinj 

organizira letovanje gasilske mladine v Savudriji. Tako je bilo 
tudi letos.

V času med 6. in 13. julijem je v kampu Veli Jože v Savudriji 
letovalo 49 mladih v starosti od 8 do 15 let iz prostovoljnih ga-
silskih društev Bled, Mlino, Bohinjska Bela, Zasip, Ribno, Pod-
hom in Gorje. Na letovanju  jih je spremljalo  pet mentoric  in 
mentorjev.

Letovanje ni bilo namenjeno samo uživanju v morju in  ob 
njem. Tako je vsak dan potekala tudi gasilska šola, kjer  so se 
mladi učili navezovanja vozlov in orodja,  hitrega zvijanja cevi,  
uporabe defibrilatorja pri prvi pomoči,  osvežili so uporabo kom-
pasa. Mlajši so risali na temo »med ognjem in naravo smo mi«, 
starejši pa na isto temo pisali spise.

Večerni program je bil sestavljen iz športnih iger, ki so po-
tekale  na igriščih v kampu,  družabnih večerov v taboru in na-
vijanja za naše nogometaše, ki so odigrali dve tekmi  in v obeh 
suvereno zmagali.

Bili smo tudi na izletu. Iz Umaga se je polovica z ladjo odpe-
ljala do Novigrada, druga polovica  pa do tja z avtobusom,  kjer  
so se zamenjali. Skupaj so nato v Umagu ostali še dobro uro, ki 
so jo porabili za nakupe na stojnicah.

Na letošnjem letovanju nas je obiskala sedemčlanska  dele-
gacija, ki so jo sestavljali župan Občine Bled Janez Fajfar, župan 
Občine Gorje Peter Torkar, podžupan Občine Bohinj Jože Sodja, 
direktor občinske uprave Občine Bohinj Miro Sodja, predsednik 
GZ Bled-Bohinj Jože Smole, poveljnik GZ Bled-Bohinj Viktor 
Dovžan in strokovna delavka GZ Bled-Bohinj Tina Golja.

Ogledali so si kamp in naš tabor, mladi so jim pripravili kraj-
ši program, kjer  so prikazali del vaje razvrščanja, vsak gost je 
za spomin prejel  risbico, za konec pa sta harmonikar in kitarist 
odigrala Avsenikovo Golico.

Gostje so se nato mladim zahvalili za prijeten program in 
risbice, jim zaželeli prijetno bivanje do konca letovanja in jim 
podelili sladke dobrote, za kar se jim v imenu otrok zahvaljujem.  

 Ob odhodu nas je Uroš Rozman iz podjetja Rozmanbus po-
peljal proti domu, s postankom na Kokrici v piceriji Dežman.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so prispevali  nagrade, 
ki smo jih podelili otrokom, staršem za sladke dobrote in lube-
nice, Klemenu Ravniku za prevoz opreme in pomoč pri nakla-
danju in razkladanju le-te ter pri postavitvi tabora in ekipi, ki je  
poleg mentoric in mentorjev  pomagala pri nakladanju in razkla-
danju opreme in postavitvi tabora: Milošu, Sandiju in Gorazdu.
 :: Mojca Pečar, PGD Gorje

www.mojaobcina.si/bled
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»Urenčov  smn« na Kupljeniku
Cerkev na Kupljeniku je posvečena svetemu Štefanu, ki je tudi 

zavetnik vasice. Sosednja vas Selo nima svoje cerkve,  ima pa na 
Kupljeniku svojega zavetnika svetega Lovrenca, katerega kip stoji 
ob kipu svetega Štefana. Legenda govori, da so Selani nad vasjo 
začeli zidati svojo cerkev, vendar se je vse, kar so čez dan pozidali, 
naslednje jutro pojavilo pod skalnatim Gradiščem na Kupljeniku.  
Še danes  ob poti iz Sela na Kupljenik stoji znamenje. 

Letošnje praznovanje »Urenčovega ali Sevskega smna«,  kot 
pravijo domačini, bo v nedeljo, 9. 8. 2015. Ženski pevski zbor 
Pletna Bled bo poskrbel za lepo petje pri maši, ki bo v cerkvi sv. 
Štefana ob 17. uri. Po maši boste njihovemu petju  lahko pri-
sluhnili na koncertu, ki bo pred cerkvijo. Ob tej priliki si boste v 
cerkvi  lahko ogledali razstavo starih fotografij kupljeniških zvo-
nov in pokusili dobrote, ki jih bodo pripravile gospodinje s Sela.

:: Davorin Bernard

Folklorno društvo Bled na gosto-
vanju v Banja luki in  Slatini 
Folklorno društvo Bled  se  je na povabilo  Slovenske izseljen-

ske matice in društva Slovencev TRIGLAV Banja Luka udeležilo 
praznovanja Slovenskega dneva v Slatini.  Na poti proti  Banja 
Luki se nam je pridružila  še Vesna Vukšinič  Zmaić, predstavnica 
Slovenske izseljenske matice.  V Banja Luki sta nas toplo sprejela 
predstavnika Slovenskega društva Triglav  Banja Luka, predsedni-
ca Marija Grkić in Viktor Debeljak, ki je bil ves čas naš vodič.

Ogledali smo si kulturne znamenitosti mesta, džamijo Fer-
had-pašna, ortodoksno katedralo Kristusa Odrešenika, predse-
dniško palačo, muzej Republike srbske, obzidje gradu iz časa 
Rimskega imperija, slapove reke Krupe ter bližnji pravoslavni 
samostan. Obiskali smo trapistični samostan in cerkev Marije 
Štern-Zvezda. Prijazni opat nas je vodil skozi cerkvene prostore 
in barvito opisoval zgodovino Trapistov.

 Po končanem  ogledu smo se odpeljali na kulturno priredi-
tev v  Slatino - Laktaši.  Društvo Slovencev Triglav iz Banja Luke 
je bilo organizator  že »VI. Slovenskega dneva».

Prireditev ohranja spomin na Slovence in njihovo težko ži-
vljenje v času priseljevanja. Prvi priseljenci  so bili Kraševci in 
Primorci, ki so se od leta 1925, bežeč pred  fašizmom in italijan-
sko asimilacijo, naseljevali v Slatini in okoliških zaselkih banja-
luškega robnega območja. Kasneje  so se tja priseljevali tudi dru-
gi Slovenci. Danes je Slatina poznana predvsem kot zdravstveno 
rehabilitacijski center.

Prireditev se je začela s predstavitvijo kulturnega bogastva 
na stojnicah ter mimohodom Pihalne godbe iz Brkinov in Fol-
klornega društva Bled. V kulturnem programu so sodelovali Br-
kinska godba in pevska skupina Dotik iz Brkinov, moška pevska 
skupina Pozdrav iz Gorenje vasi, MePZ Davorin Jenko iz Banje 
Luke, otroška Folklorna skupina društva TRIGLAV Banja Luka 
in naše Folklorno društvo Bled.

 Za slovensko veselico je poskrbel  ansambel Lisjak iz Kozi-
ne, gostitelj pa za bogato obložene  mize. Hvala za lep sprejem! 
Hvala vsem, ki so nam omogočili udeležbo!

:: FOLKLORNO DRUŠTVO BLED

Festival ročnih del - vabilo k 
sodelovanju!
Med 25. in 27. septembrom bo na Bledu Festival ročnih del. 

To bo prvi celostni dogodek v Sloveniji, ki bo združeval razsta-
vljanje in prodajo unikatnih izdelkov ter materialov, raznovrstne 
delavnice, okroglo mizo ter vrsto spremljevalnih dogodkov za 
otroke in odrasle. V Festivalni dvorani in njeni okolici se bodo 
predstavili ustvarjalci ročno izdelanih pletenin, kvačkanih obla-
čil, krpank, dodatkov za dom, polstenih in tkanih izdelkov, zani-
mivih didaktičnih igrač, ročno izdelanega nakita, uporabne in 
dekorativne keramike ter izdelkov iz lesa. Na Festivalu ročnih 
del boste našli tudi bogato ponudbo materialov ter revij in knjig 
za ročno ustvarjanje.

Gostili bodo tudi številne razstave, v okolici Blejskega jezera 
postavili domiselne inštalacije in poskrbeli za interaktivno doga-
janje. Zbrali so že preko 50 prijav razstavljalcev z vse Slovenije, 
na festivalu pa so zelo dobrodošli tudi lokalni razstavljalci.  Vse 
informacije so na voljo na naslovu www.festival-rd.com ali na 
info@festival-rd.com.                                                               :: RP

Predavanje in predstava
13. junija se je v Domu krajanov v Zasipu kar precej doga-

jalo. Profesorica zdravstvene vzgoje Mateja Bahun je predavala 
o sladkorni bolezni, potem pa so nastopili mladi člani Rdečega 
križa. 

Predavanje je bilo zelo zanimivo, predavateljico bomo v naš 
krog povabili ponovno. Otroci so uprizorili zelo zabavno igri-
co in zapeli svojo himno. Vodi jih Bojana Pipan. Igrali so Nika 
Kriaigher,Eva Pajič,Zoja Klinar,Janez Jemec in harmonikar Jure 
Pavlič. Srečanje smo zaključili s skromno zakusko in druženjem. 
Naša srečanja s starejšimi občani so že tradicionalna. Pri izvedbi 
tega dogodka je sodelovalo sedem odbornic KORK Zasip. 

:: Jožica Purkart

Vabilo!
Združenje borcev za vrednote NOB-ja Radovljica vabi v so-

boto, 8. avgusta 2015, ob 11. uri na spominsko slovesnost ob 74. 
obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona in prazniku Občine 
Radovljica. Na slovesnosti pri Partizanskem domu na Vodiški 
planini na Jelovici bo slavnostni govornik generalni sekretar Zve-
ze združenj borcev za vrednote NOB-ja Slovenije Mitja Klavora.

Za dolgoletno prizadevno delo v organizaciji Zveze borcev bo 
podeljena  plaketa tovarišu Jerneju Vovku, predsedniku KO ZB 
Ribno, in tovarišu Jožetu Rozmanu, dolgoletnemu predsedniku 
in praporščaku KO ZB Podnart.

 :: Predsednik Združenja Tone Kapus
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 Zasadili smo lipo
Med obnovo vrtca je bila odstranjena naša mlada lipa, zasa-

jena ob 20-letnici samostojne Slovenije. Ob njej smo vsako leto 
na praznik, dan pred dnevom državnosti, simbolično zaključili 
vrtčevsko leto in pričeli poletno delo. Zato smo ob uspešnem 
zaključku tega posebnega leta za vse nas zasadili novo lipo.

M. Mastnak je dejal: »… za Slovence je lipa drevo nad drevesi. 
Kadarkoli gre za skupno stvar, se spomnimo lipe. Ko se kaj po-
sebnega zgodi, sadimo lipo …«. 

Tu gre za skupno stvar in zares posebno vrtčevsko leto. Vr-
tec je zdaj v večji meri obnovljen in po vrnitvi iz vojašnice je za 
nami, poleg uspešnega opravljanja osnovnega poslanstva, tudi 
široko obdobje praznovanj otvoritev. V mesecu kulture smo pri-
pravili prvo slavnostno, po tej so sledile še ostale, številni obiski 
in ogledi vrtca. Najprej otvoritev za starše, potem za sosednjo 
šolo, za nekdanje delavce vrtca, na ogled smo povabili občane 
in vojake ... Gostili smo strokovne ekskurzije (kolege iz Sloveni-
je, Madžarske, Avstrije, J. Koreje), obiskovalce v okviru projekta 
»Odprte hiše Slovenije«, arhitekte in krajinske arhitekte …  in še 
se napovedujejo. Ponosni smo, kajti »dober glas se je ponesel 
daleč za deveto vas«. Pa ne le o lepem vrtcu, temveč o uspehu, za 
katerega je zaslužno dobro sodelovanje prav vseh. V tem projek-
tu je bil povezan in je aktivno prispeval ves Bled (celoten kolektiv 
vrtca, Svet vrtca in Svet staršev, starši otrok, osnovna šola, voja-
ki, občinska uprava in svetniki, redarji, policija, gasilci, župnik, 
sosedi, številni sokrajani ...) in z njim Slovenija (ministrstva in 
drugi). Hvaležni smo za to.

Slavnostno, pred dnevom državnosti, smo na igrišču zasadili 
lipo: vrtec, občina, vojaki in šola. Naj lepo uspeva in raste, v spo-
min na odlično sodelovalno leto, na dobro opravljeno delo, na 
vse izzive, ki smo jih skupno reševali, in posledično neprecen-
ljive izkušnje in spomine, ki smo jih doživeli in živeli. Naj raste 
vzravnano in ponosno v opomin, da so veliki dosežki možni, če 
si ljudje pomagamo, podamo roke in stopimo skupaj. 

Naša zadnja novost je kompostnik Big Hanna. V poletnem 
času se privajamo na uporabo in se že veselimo zmanjšanja od-
voza (prihranek) in predelave ostankov hrane v koristen kom-
post, ki ga vrnemo naravi. To bo odlična dopolnitev, poleg obde-
lovanja gredic in učenja odgovornega načina življenja in odnosa 
do narave še nadgradnja učenja spoštovanja in odnosa do hrane.

Želimo vam lepo poletje ter blagodejen in izpolnjen čas do-
pustov in počitnic.

   :: Andreja Novšak,  v imenu kolektiva Vrtca Bled
Zasaditev lipe prijateljstva

Otvoritev vrtca (himna, prerez traku)

»Prvi obrok« Big Hanne in prevzem

50. obletnica valete
30. maja je generacija osnovnošolcev, rojenih 1950,   prazno-

vala 50. obletnico valete Osnovne šole Bled. Nekdanjih učenk 
in učencev blejske in okoliških osnovnih šol je bilo takrat okrog 
200. Od danes živih 163 se je srečanja udeležilo 68 učencev in 
tri bivše učiteljice, gospe Marija Oman Kapus, Ana Lješevič in 
Margareta Leban 

Velika večina takratnih učencev je zdaj upokojencev, zanje 
pa vemo, da nimajo veliko časa, zato odsotnost nekaterih lažje 
opravičimo. Nekaterim je udeležbo preprečila bolezen, nekate-
rih pa niti velika oddaljenost ni ustavila. Tako je Marta Zupan 
prišla celo iz Švice. Nekaj je žal takih, za katerimi so se izgu-
bile vse sledi, tako da jih niti nismo mogli povabiti. To so Miša 
Bem, Darja Habič Vida Hodnik, Jelena Kobav, Mileva Marjano-
vič, Mirjana Milkovič, Nada Nemgar, Katarina Preželj, Edmund 
Reichart, Anica Sušnik Anica in Milanka Vukojevič. Veseli bomo 
vsake dodatne informacije, ki bi nam jo o njih  lahko posredovali 
bralci, tako da bi jih lahko povabili na naslednje srečanje. 

Nekateri  smo se videli prvič po 50 letih, zato je bilo tem za 
pogovore res veliko. Česar si nismo uspeli povedati zdaj, si bomo 
pa čez pet let, ko se nameravamo spet srečati.  

:: Blejski Abrahamci
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NAGRADNA IGRA IN JUNIJSKI 
NAGRAJENCI
Žirija je 1. julija 2015 med kuponi za junij izžrebala naslednje šte-
vilke: 

 

443506, 443515, 
443519, 443529, 

443535

Vse dobitnike kuponov, prejetih v juniju 2015, prosimo, da preveri-
te njihove številke. Morda ste prav vi med srečnimi nagrajenci! Na-
grade lahko prevzamete na Rečiški 2 na Bledu, in sicer najpozneje 
do 30. 9. 2015, zato pohitite. Če se v tem času ne boste zglasili v 
prostorih Infrastrukture d.o.o. in se izkazali z drugim delom kupo-
na, do nagrade ne boste upravičeni. Več o sami igri in nagradah si 
lahko preberete na spletni strani www.ibled.si.

ODPADEK MESECA AVGUSTA: TONERJI 
IN KOVINE

TONERJI
Okoli leta 1500 je nemški zlatar Johannes Gutenberg povzročil kul-
turno revolucijo z izumom knjigotiska, ki je omogočil širjenje znanja 
na hiter in dotlej najcenejši način. Tisk je hitro osvojil Evropo in se 
ohranil do danes, ko naj bi samo na območju Evrope, Afrike in Bli-
žnjega vzhoda natisnili več kot 3 milijarde strani na dan. Povprečen 
ameriški delavec v administraciji natisne več kot 10 tisoč strani na 
leto, več kot 1400 z napako, zaradi česar jih takoj zavrže. Žalostna 
resnica pa je, da tudi vsaj polovica natisnjenega papirja ni nikoli 
uporabljena, zato pred tiskanjem dobro premislite, ali vsebine res 
rabite tudi na papirju.

Tako bomo v sklopu nagradne igre Odpadek meseca v avgustu pro-
movirali ločeno zbiranje tonerjev. 

Toner je v večji meri narejen iz plastike in kovin (ohišje, šobe, vija-
ki …), preostanek pa predstavljajo pena, guma, papir ter barva, ki 
je okolju tudi najnevarnejša. Zaradi neustreznega odlaganja lahko 
povzroči kontaminacijo obdelovalne zemlje ali pitne vode z nevarni-
mi snovmi. Okolju najprijaznejši postopek je recikliranje izrabljenih 
tonerjev, kartuš ter trakov, saj jih je mogoče skoraj v celoti znova 
uporabiti oz. jih predelati v druge izdelke.

Kar 97 % tonerjev, kartuš in trakov je mogoče znova uporabiti 
ali jih predelati v druge izdelke. Iz tonerja lahko dobimo nov 
toner, lahko pa izrabljenega uporabimo kot surovino pri izde-
lavi gumbov, pladnjev …

KOVINE
Kovine so snovi, ki imajo višjo trdnost in značilen lesk, so razteglji-
ve, dobro prevajajo električni in toplotni tok … Njihova proizvodnja 
in uporaba segata v daljno preteklost – človek je že pred več kot 
3000 leti uporabljal šest različnih kovin (zlato, baker, srebro, svinec, 
kositer in železo). Dandanes se v Evropski uniji proizvaja vsaj 42 
barvnih kovin, ki se jih uporablja za vrsto namenov v metalurgiji, 
kemični industriji, gradbeništvu, transportu ter proizvodnji in pre-
nosu električne energije. Kovine zaradi njihovih fizikalnih lastnosti 
lahko uporabljamo vedno znova.

Barvnim kovinam daje prepričljiv argument za reciklažo že njihova 
cena. Če ob tem upoštevamo še velik prihranek pri izpustih CO2, ki 
ga pri tem zagotovimo, lahko zaključimo, da je prihodnost v recikla-
ži vseh vrst barvnih kovin. 

Pomen aluminija v današnjem sodobnem svetu je izjemen. 
Pridelava novega aluminija iz boksitne rude ne dosega pov-
praševanja, zato je velikega pomena zbiranje sekundarnega 
aluminija.

Zbirali pa bomo tudi vse vrste starega in novega industrijskega od-
padnega železa, jekla, nerjavečega jekla in litin, iz katerih se pripra-
vi vložek po mednarodnih standardih in posebnih zahtevah kupca. 
Jekleni odpad je postal globalna dobrina, ki ne pozna meja.

Vsaka tona novega jekla, izdelanega iz odpadnega jekla, prihra-
ni 1115 kg železove rude, 625 kg premoga in 53 kg apnenca. 

Vabljeni torej, da se čim večkrat oglasite v zbirnem centru in tonerje 
ter kovine odložite na za to pripravljeno mesto, vse druge odpadke 
pa skupaj s pomočjo zaposlenega prav tako razporedite v ustrezne 
zabojnike.

Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …

POPIS STANJA IN MENJAVE 
VODOMEROV
V prihodnjih mesecih bomo nadaljevali z rednim letnim popiso-
vanjem stanja porabljene vode in rednimi menjavami vodomerov. 
Prosimo vas, da vodovodnemu monterju omogočite dostop do vo-
domera, ki bo starega demontiral in odpeljal ter namestil novega. 
Ta bo omogočal daljinsko odčitavanje, veljavni žig na njem pa bo 
ustrezal citiranemu zakonu. Stroški zamenjave vodomera se krijejo 
iz naslova omrežnine. Stanje 
vodomera lahko odčitavate 
tudi sami in nam ga sporočite 
na telefon 04/578 05 35.
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SVET BREZ PLASTIČNIH VREČK!
Plastične vrečke za razgradnjo potrebujejo več kot 100 let, najbolj 
nevarne pa so v morju, kjer zaradi svoje podobnosti meduzam ne-
posredno ogrožajo morske živali, ki jih zaradi tega zamenjujejo za 
hrano. Ko plastika pride v prehransko verigo živali, se pojavi tudi 
v naši – kar gre v morje, preide tudi v živali in na koncu na naše 
krožnike. A plastične vrečke nas ne ogrožajo le v morju, pač pa tudi 
na kopnem. Med počasnim razkrajanjem, pri čemer nastajajo vedno 
manjši delci, ki vsebujejo strupene kemikalije, te pronicajo v zemljo 
in onesnažujejo našo pitno vodo ter rodovitno zemljo.

Na Infrastrukturi smo vam 3. julija, v sklopu mednarodnega dne 
brez plastičnih vrečk, zamenjali 10 vaših starih plastičnih vrečk za 
eno iz blaga. Z akcijo smo zaradi dobrega odziva zelo zadovoljni. V 
enem dopoldnevu smo razdelili skoraj 350 vrečk iz blaga in zbrali 

AlI SE UPATE PRIJAVITI zA 
PREGlED zAbOJNIKA zA MEšANE 
KOMUNAlNE ODPADKE? 
Če menite, da ločujete pravilno in želite biti za to nagrajeni, se 
prijavite za pregled zabojnika za mešane komunalne odpadke.

Vsak, ki bo imel pravilno ločenih več kot 90 % vseh odpadkov, 
ki bodo v zabojniku za mešane komunalne odpadke, prejme 
nagrado!

Prijavite se lahko na telefon 04/578 05 12 ali prek elektronske 
pošte info@ibled.si.

NEPooBLAšČENo odPIRANjE 
HIdRANToV
V zadnjem času smo zaznali nepoo-
blaščeno odpiranje hidrantov in od-
vzem vode iz hidrantov na javnem 
vodovodnem omrežju. 

To je kraja in zato kaznivo dejanje! 
Hidranti so namenjeni zagotavljanju 
požarne varnosti in vzdrževanju vo-
dovodnega omrežja, nikakor pa ne 
pranju avtomobilov, traktorjev, pol-
njenju bazenov in podobno! 

več kot 2 m3 plastičnih vrečk. Najbolj nas veseli, da je večina ljudi 
prinesla še več vrečk, kot je bilo potrebno, neka gospa celo 180.

Ne samo 3. julija, prav vsak dan vsak od nas lahko pripomore k 
zmanjševanju uporabe plastičnih vrečk tako, da uporabljamo vrečke 
iz blaga ali papirnate vrečke, ki jih je lažje reciklirati, morda upora-
bimo kartonasto škatlo ali pa vrečko za večkratno uporabo.

Poleg tega ni smiselno proizvajati stvari z življenjsko dobo več kot 
100 let, če jih uporabljamo le nekaj minut, proizvajalci pa ne pre-
vzemajo odgovornosti za vpliv svojih izdelkov na okolje. Kljub temu 
da so plastične vrečke poceni za proizvodnjo, so zelo drage za či-
ščenje okolja in utelešajo sporočilo o družbi, ki z odmetavanjem 
odpadkov onesnažuje planet. Prihodnje generacije bodo trpele za-
radi onesnaženja s plastičnimi vrečkami, ne da bi za to kaj dobile v 
zameno. Tega si niso izvolile, bodo pa dobile.
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PRIPoRoČILA ZA VZdRŽEVANjE HIšNE-
GA VodoVodNEGA oMREŽjA
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, 
ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo 
in mestom uporabe pitne vode (pipe). Redno in pravilno čiščenje 
hišnega (sekundarnega) vodovodnega omrežja v stanovanjskih 
objektih je ena od osnov za preskrbo prebivalstva z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo. Za minimalno in redno vzdrževanje vam kot 
upravljavci javnega vodovoda svetujemo:

• Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tistega dne teče vsaj 
2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje moči, debelosti 
svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. 

• Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice 
ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem 
sistemu, in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. 

•  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko 
izpiranje do stabilizacije temperature vode. 

•  Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Dotlej je treba 
enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

V primeru obnavljanja hišne vodovodne napeljave za vodomerom 
ali daljše neuporabe pitne vode se lahko poveča delež bakteriološko 
oporečnih pitnih vod. Posledica povečanja bakteriološke oporečnosti 
omogoča idealne pogoje za hitrejšo rast in razvoj biofilma na cevo-
vodnem omrežju. Pri vnovični uporabi vode se s sten cevi in z mrežic, 
nameščenih na izlivkah, lušči in izpira vsebina razbohotenega biofil-
ma. V vodi so tako prisotne tudi bakterije, ki tvorijo in sestavljajo bio-
film in lahko povzročajo razna želodčno-črevesna in dihalna obolenja 
(Escherichia coli, koliformne bakterije, legionela …).

Predlagamo, da se sekundarno vodovodno in toplovodno omrežje 
dvakrat letno očisti tako, da se voda na vseh izlivkah izpira najmanj 
30 minut. Pred izpiranjem naj se z vodovodnih pip in prh odstra-
nijo vse mrežice, po izpiranju in pred vnovično montažo pa naj se 
mrežice tudi očistijo. Predlagamo, da se na celotnem toplovodnem 
sistemu v stavbi zaradi morebitnega razvoja legionele izvede tudi 
toplotni šok. Ta naj bo izveden tako, da bo temperatura vode na 
najnižji izlivki vsaj 65 °C.

Čiščenje vodovodnega omrežja v stavbi, torej glavnega in stran-
skega cevovoda in še posebej mrtvih krakov vodovodnega omrežja 
(kar je ves toplovodni sistem, posebno grelna telesa, kot so grelni-
ki), kjer je gibanje vode minimalno, bi bilo treba opravljati najmanj 
enkrat letno. S takim ravnanjem preprečimo tvorbo bakterijskih bi-
ofilmov v notranjosti cevovodov. 

Več informacij si lahko ogledate na www.ibled.si ali www.nijz.si.

VAM jE VRoČE? 
IMAMo REšITEV ZA VAS!
Za vroče poletne dni smo na Straži Bled pripravili enkratno do-
živetje – PRVo NoČNo SANKANjE v Sloveniji! 

oHLAdITE SE NA BLEdU!
Grajsko kopališče te dni ponuja osvežitev v Blejskem jezeru in pri-
jeten hlad pod kostanji. Vsi mladi in mladi po srcu lahko uživate v 
vožnji po toboganu, skakanju na novi odrivni deski ali najamete 
kajak za vožnjo po jezeru.

Kopališče je odprto vsak dan med 9. in 19. uro.

Vse informacije in aktualne novosti lahko spremljate na www.ibled.si.



,

Koledar prireditev
 www.bled.si

Prenovljena zunanja podoba 
Hotela Park 
Junija je Hotel Park zasijal v svoji težko 

pričakovani sveži podobi. Med večernim 
romantičnim sprehodom okoli blejskega 
jezera po novem že od daleč lahko opa-
zimo razsvetljen napis z imenom hotela, 
kot tudi njegov odsev na vodni gladini. Ko 
pridemo bližje pa zaznamo, kako čudovita 
nova preobleka hotela razsvetljuje blejsko 
promenado v spreminjajočih se barvnih 
odtenkih luči. Te se na balkonih hotelskih 
sob prižgejo, ko se zvečeri in tekom noči 
postopoma nekoliko izgubljajo na inten-
zivnosti svetlobe, da ne motijo gostov med 
spanjem. Tudi sicer namen obnove hotela 
ni le estetska, temveč tudi ekološka nad-
gradnja stavbe. Zaradi nove izolacije bo v 
prihodnje hotel beležil več kot 30-odstotne 
prihranke pri stroških ogrevanja, močno 
pa se bodo zmanjšali tudi izpusti, kar bo 
pozitivno vplivalo na okolje. 

Jutranji kavni ritual v Rooftop 
baru 
V skladu s celotno prenovljeno podobo Hote-

la Park je bil pred kratkim obnovljen tudi Rooftop 
bar na 5. nadstropju hotela. Marsikdo je mnenja, 
da je gre za bar z najlepšim razgledom na lepote 
Bleda. Po prenovi pa bar postaja še posebej prilju-
bljeno zbirališče domačinov, ki s ponosom opazu-
jejo svoj kraj ob pitju jutranje kavice in uživanju v 
prijetni umirjeni atmosferi na zavidljivi višini nad 
promenado. Vabimo vas, da se o tem prepričate 
tudi sami.

:: Anja Kralj, Sava Hoteli Bled

Pravljična destinacija -  
Hostel Bledec
Po mnenju Hostelling International je Bled s 

hostlom Bledec že skoraj štiri mesece prepoznan 
kot najbolj pravljična destinacija na svetu. Bledu 
sledijo destinacije v Angliji, Turčiji, Boliviji in 
Južnoafriški republiki. Na mednarodnem blo-
gu Hostelling International, ki združuje več kot 
4000 hostlov v 90-ih državah sveta, je zapisano, 
da nič ne pričara pravljice bolje kot Blejsko jezero 
v Sloveniji s spektakularno cerkvijo z zvonikom na 
otočku, ujetem v smaragdno zeleno ledeniško je-
zero. Priporočajo tudi obisk Vintgarja in gradu, v 
popoldanskih urah pa izposojo kolesa za pot okoli 
jezera.                                                                  :: RP
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datum ura lokacija prireditev

Petek, 31.7. 20:30 Blejski grad 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Tenores di 
Bitti, Sardinija; Frankie Lane in Paul Kelly, Irska

Sobota, 1.8. 9:30 – 11:30 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani Bled

Delavnica za otroke "Barbota" barvna 
sobota

10:00 – 11:00 Maretov ranč, Talež Delavnica na Maretovem ranču: Slikanje 
na steklo

20:30 Blejski grad 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Duo Lotus, 
Vietnam; Big Daddy Wilson, ZDA

Nedelja, 2.8. 19:00 Hotel Krim Večerni plesni swing nastop

20:30 Hotel Ribno

20:30 Promenada 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Josipa 
Lisac, Hrvaška

Ponedeljek, 3.8. 20:30 Promenada 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Godba 
Gorje, Slovenija

Torek, 4.8. 20:30 Promenada 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Cara 
Dillon, Severna Irska

Sreda, 5.8. 20:30 Promenada 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Carmen 
Paris, Španija

Četrtek, 6.8. 20:30 Promenada 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: 
Simangavole, Reunion

Petek, 7.8. Dom krajanov Zasip Praznik Krajevne skupnosti Zasip:

13:00 Bolšja tržnica

18:00 Vaja PGD Zasip

19:00 Kulturni večer s slavnostno sejo KS Zasip

18:30 Hostel Vila Viktorija Otvoritev fotografske razstave Jakoba Noča: 
Od Londona do Benetk ter nič vmes

20:30 Promenada 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Calima, 
Katalonija

Sobota, 8.8. 9:30 – 11:30 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani Bled

Delavnica za otroke "Barbota" barvna 
sobota

18:00 Hotel Ribno Zvočna kopel z gongi

20:30 Promenada 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Ester 
Rada, Izrael

Nedelja, 9.8. Praznik Krajevne skupnosti Zasip:

10:00 Zbor: pred Gasilnim 
domom Zasip

Pohod skozi sotesko Vintgar

11:00 Nogometno igrišče na 
Homu, Zasip

Piknik PGD Zasip na Homu

20:30 Promenada 25. Okarina Etno Festival Bled 2015: Gisela 
João, Portugalska

Petek, 14.8. 18:00 Bohinjska Bela Festival ribjih dobrot na Bohinjski Beli: 
Ribiška fešta z Mambo Kingsi

19:00 Galerija 14 Odprtje likovne razstave Strast – tišina: avtorici 
Josefina Pavlik in Luba Suchalová Harichová

20:00 Mlino Predšmarni večer na Mlinem: večer poezije 
pod zvezdami

20:30 Cerkev sv. Martina Koncert Gašperja Primožiča, harmonika,  
Mateje Bajt, kljunasta flavta, Andreje 
Geržina, sopran

Sobota, 15.8. 7:00 Zbor: pred Domom 
krajanov Zasip

Pohod in piknik v Zgornji Krmi

9:30 – 11:30 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani Bled

Delavnica za otroke "Barbota" barvna 
sobota

Turizem I Prireditve



, Kratke novičke Sportina  
Turizma  

Sportina Turizem odlično 
sodeluje z lokalnimi soboda-
jalci
Konec  junija smo v novoodprto Kuhi-

njo pri stricu Bojanu ter restavracijo Ho-
tela Ribno povabili okoliške sobodajalce z 
namenom, da se spoznamo ter predsta-
vimo našo osveženo gostinsko ponudbo 
in tudi možnosti sodelovanja. V Hotelu 
Krim so si lahko ogledali tudi razstavo 
»Bled skozi čas«, stare fotografije Bleda 
in uživali v slovenski kulinariki, v Hotelu 
Ribno pa smo jih povabili na okusen po-
letni piknik ob zvokih klavirja. 

Pestro poletno dogajanje v 
Hostlu Vila Viktorija
Zanimanje za bivanje v Hostlu Vila 

Viktorija je vsako leto večje, veliko gostov 
se vrača, kar je zagotovo znak, da se v ho-
stlu počutijo odlično. Letos smo pripravili 
še posebej pestro dogajanje - vse do 5. 8. 
si lahko ogledate razstavo slikarske šole 
Brine Torkar, ob večerih smo organizirali 
glasbeno improviziranje na prostem, goste 
zabavamo s prijetnimi pikniki na terasi, 
jogo in tudi dogodki, kjer združimo šport 
in ogled Bleda z drugačne perspektive.

:: Manca Dežman

Restavracija Vrtnarija 
odprta tudi za Vas!
Ob restavraciji z veliko senčno tera-

so in naravnim biotopom ne boste ostali 
ravnodušni. Okusne in zdrave domače 
dobrote slovenske kuhinje, postrežene 
na travnatih mizah in mizah z zeliščnimi 
kotički, skozi katere se vije žuboreč potok, 
so enkratno doživetje. Ponudbo si lahko 
ogledate na spletni strani: http://garden-
villagebled.com/si/restavracija/jedilnik.
html, spremljate pa nas lahko tudi na FB-
-strani restavracije Vrtnarija. Ob klasični 
ponudbi prirejamo tudi različna prazno-
vanja, organiziramo poslovna srečanja in 
team buildinge. Odprto tudi v zimskem 
času. Z našega vrta na vaš krožnik, resta-
vracija Vrtnarija!

Vaša Vrtnarija

pl
ač
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a 

ob
ja

va
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datum ura lokacija prireditev

12:00 Bohinjska Bela Festival ribjih dobrot na Bohinjski Beli: 
Tekmovanje v muharjenju in zabavno 
popoldne z glasbenimi izvajalci

18:00 Dalmatinski večer s klapo Tramuntana

17:00 Hostel Vila Viktorija Piknik v Hostlu Vila Viktorija

20:30 Blejski grad Koncert ŽPZ Pletna Bled ob Marijinem 
vnebovzetju

Nedelja, 16.8. Bohinjska Bela Festival ribjih dobrot na Bohinjski Beli:

12:00 Otroški kotiček

16:00 Ribiška veselica z Modrijani

Četrtek, 20.8. 21:00 Promenada Film ob jezeru - letni kino: Birdman ali 
nepričakovana odlika nevednosti

Petek, 21.8. 20:00 Bodešče Gledališki dogodek iz časa turških vpadov v 
izvedbi KD Ribno

21:00 Promenada Film ob jezeru - letni kino: G. Turner

Sobota, 22.8. 10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program: 
Občine Gorenjske se predstavijo - Žirovnica

21:00 Promenada Film ob jezeru - letni kino: Jauja: Raj na zemlji

22.8. – 23.8. ves dan Veslaški center Bled, 
Mala Zaka

Firefighter combat challenge Slovenia - 
najtežji dve minuti v športu

Petek, 28.8. 18:00 Hostel Vila Viktorija Izobraževalno predavanje Pie Erjavec: 
Prehrana na poti

Nedelja, 30.8. 9:30 Veslaški center Bled, 
Mala Zaka

6. Mali blejski maraton

31.8. – 1.9. Blejski strateški forum

TEDENSKI PROGRAM PRIREDITEV:

Vsak torek 17:00 Blejski grad Predstava Ženin: baročna upodobitev KDIS 
viteza Gašperja Lambergarja

19:00 – 21:00 Hotel Krim Slovenska večerja ob zvokih harmonike

21:00 – 23:00 Straža Bled Nočno poletno sankanje na Straži, do 11. 8.

Vsako sredo 16:30 Straža Bled Dežela ljudskih pravljic: predstava

20:00 – 23:00 Restavracija Panorama Slovenski kulinarični večer z narodno-za-
bavnim ansamblom

Vsak četrtek 17:00 Blejski grad Predstava Kraljevi meč: srednjeveška 
upodobitev KDIS viteza Gašperja 
Lambergarja

19:00 – 21:00 Hotel Krim Grajska večerja ob svečah

20:00 – 23:00 Restavracija Panorama Večeri zimzelenih melodij v klasični 
preobleki

Vsak petek, soboto 
in nedeljo

10:00 – 21:00 Zdraviliški park Sejem domače in umetnostne obrti

Vsak petek 11:00 Hostel Vila Viktorija Fit Friday v hostlu Vila Viktorija

19:00 Terasa hotela Ribno Glasbeni večer

20:00 – 23:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi 
glasbenimi izvajalci

20:30 – 22:00 Restavracija Panorama Tradicionalni slovenski večeri z nastopom 
folklorne skupine

21:00 – 23:00 Straža Bled Nočno poletno sankanje na Straži, do 14.8

Vsako soboto 9:00 Zbor: Bar Jezero, Grand 
Hotel Toplice

Riklijev tekaški krog

20:00 – 23:00 Terasa Kavarne Park Pop, soul, jazz & swing glasbeni večeri

20:00 – 23:00 Restavracija Panorama Romantični kitarski in akustični večeri

21:00 – 23:00 Straža Bled Nočno poletno sankanje na Straži, do 15. 8

Vsako nedeljo 9:00 Hostel Vila Viktorija Detox Sunday, zdravo prebujanje v Hostlu 
Vila Viktorija

10:30 Straža Bled Dežela ljudskih pravljic: predstava

15:30 – 19:00 Terasa Kavarne Park Sladki popoldnevi ob kitarski glasbi

17:00 – 21:00 Restavracija Panorama Nedeljski popoldnevi in večeri ob zvokih 
citer

Turizem I Prireditve



Prva osvetljena proga  
v Sloveniji
Blejska Straža vsako poletje s svojo 

ponudbo, ki jo vsako leto še nadgradijo, 
privablja veliko gostov in tudi domačine. 
Poletno sankališče so kot glavno atrakcijo 
Straže dopolnili s Pravljično deželo in ob-
novljeno trim stezo. Letos Straža ponuja 
tudi prvo osvetljeno progo za poletno san-
kanje v Sloveniji.                                     :: RP

Turistična inovacija na  
Bledu: ugankarji lockless 
spet na delu
V tem letu je ekipa Lockless odprla 

prvi Escape room na Bledu. Trenutno so 
že presegli magično število stote skupine 
obiskovalcev, ki so jo še posebej prijetno 
presenetili. Omenjena skupinica je v dar 
prejela kremšnite Hotela Park, saj je pro-
mocija lokalne iznajdbe zanje zelo po-
membna. Ekipo sta obiskala in si jo dobro 
zapomnila tudi župan Bleda in direktor 
zavoda Turizem Bled.   

S prvo sobo Hotel skrivnosti je ekipa 
uspešno orala ledino in zmagala na pod-
jetniški ideji tedna na tekmovanju Radia 
Ena. V prvi sobi rešujete primer skriv-
nostnega umora ter brodite po fizičnih 
sledeh morilca in izginulega detektiva. 
Povod za nastanek tega članka pa je prav-
zaprav otvoritev nove sobe Utrip Bleda. 
Vedno pripravljen in lačen novih izzivov 
Lockless obiskovalce pričakuje v novi igri 
krajevnih znamenitosti.  

Kdo je ta skrivnostna ekipa? Gre pred-
vsem za domačine, ki ne skrivajo svojih 
korenin in se trudijo seznaniti svetovno 
javnost s še (ne)poznanim obrazom Ble-
da. Soba se nahaja na Poti na Lisice 4.

:: Ekipa Lockless

Poletne jezikovno-teniške 
počitnice na Bledu
Izobraževalni center Rutina avgusta 

organizira 5 - dnevne jezikovno-teniške 
počitnice za otroke med 6. in 15. letom. 
Počitnice se bodo odvijale med 17. in 21. 
avgustom na piknik prostoru in teniških 
igriščih Ribno. Program se bo odvijal čez 
dan, med 9. in 17. uro.  

Prav tako že potekajo vpisi v jezikovne 
tečaje angleščine in nemščine. V izbrani 
tečaj se lahko zainteresirani prijavijo do 
15. septembra, tečaji se začnejo oktobra. 

:: RP 
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Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe 
in dodatne informacije bodo objavljene ne spletni strani www.bled.si/dogodki.

datum ura lokacija prireditev

RAZSTAVE:

22.6. – 31.8. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava Vezenine Bled: čipke in vezenine iz 
zbirke Gorenjskega muzeja

24.6. – 6.9. 8:00 – 20:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Miti in legende Zlatorogovega 
kraljestva

2.7. - 31.8. v del. času Galerija Stolp, Blejski 
grad

Razstava slik Ejti Štih

29.6. – 30.9. ves dan Blejski otok Razstava fotografij Društva za podvodne 
dejavnosti Bled: Življenje v Blejskem jezeru

10.7. – 30.9. 9:00 – 20:00 Maretov ranč, Talež Fotografska razstava na Maretovem ranču: 
naravoslovne fotografije avtorjev Duše 
Vadnjal in Toneta Trebarja

19.7. – 30.9. ves dan Bohinjska Bela, ob 
glavni cesti od vaškega 
jedra do šole

Razstava fotografij na Bohinjski Beli

7.8. – 31.8. v del. času Hostel Vila Viktorija 
Bled

Fotografska razstava Jakob Noč - Od 
Londona do Benetk ter nič vmes

14.8. – 12.9. v del. času Galerija 14 Likovna razstava Strast – tišina: avtorici 
Josefina Pavlik in Luba Suchalová Harichová

Restavracija Grill na Blejskih dnevih 2015
Hotel Lovec se je na letošnjih Blejskih 

dnevih, ki jih je zaznamovala kulinarična 
ponudba lokalnih partnerjev, združenih 
pod blagovno znamko Okusi Bleda, pred-
stavil z dobrotami iz Restavracije Grill 
– lokalnim burgerjem, pirino rižoto z di-
mljeno postrvjo in žlikrofi z bakalco.

Okusi Bleda so projekt blejskih ponu-
dnikov, ki je bil zasnovan v želji, doma-
činom in obiskovalcem Bleda približati 
tradicionalno lokalno kulinariko, in pr-
vič predstavljen širši javnosti lani, prav 
na Blejskih dnevih. Takrat je sodelovalo 
manjše število domačih gostincev, med 
katere je sodil tudi Hotel Lovec, letos pa 
je bila rdeča nit celotne gastronomske po-
nudbe Blejskih dni lokalna kulinarika.

Restavracija Grill je na svoji stojnici 
na promenadi ponujala tri jedi, ki so te-
meljile na svežih, lokalnih in sezonskih 

sestavinah. Lokalni burger, ki poleg soč-
ne govedine vsebuje fine trakove sveže 
sezonske zelenjave in domačo skuto, ob 
njem pa je postrežen domač krompirček, 
je bil brez dvoma prava uspešnica, a tudi 
zanimanja za pirino rižoto z dimljeno 
postrvjo in okusne žlikrofe z bakalco ni 
manjkalo. Gre za jedi iz redne ponudbe 
jedi po naročilu Restavracije Grill, razlika 
je bila le v velikosti porcij in ceni, ki je bila 
na Blejskih dnevih promocijska, saj so si 
blejski gostinci želeli, da bi obiskovalci 
imeli možnost pokusiti večje število jedi.

Okusi Bleda v kratkem napovedujejo 
nove kulinarične projekte, katerim se bo 
Hotel Lovec z veseljem pridružil, saj me-
nijo, da sta povezovanje in sodelovanje 
tudi na področju gastronomije temelj za 
uspešno delo in napredek.

:: Simona Holzner

Turizem I Prireditve



17. Riklijev pohod
Prva nedelja v juliju je bila že tradicio-

nalno obarvana v stilu Arnolda Riklija. Že 
17. leto zapored se je pred Golf hotelom 
zbrala gruča več kot stotih navdušencev, 
Riklijanov, ki so kljub zgodnji uri nasme-
janih obrazov pričakovali 17. tradicionalni 
Riklijev pohod. Stare in nove obraze, ode-
te v lahka svetla oblačila, je v pozdravnem 
nagovoru ogovoril idejni oče prireditve, 
dr. Leopold Zonik, ki je najprej zbranim 
malce osvežil znanje, kdo je sploh bil za-
četnik blejskega turizma in ustanovitelj 
Naravnega zdravilnega zavoda, gospod 
Arnold Rikli.

Po uvodnem nagovoru in merje-
nju srčnega tlaka ter sladkorja v krvi se 
je skupina začela vzpenjati na Riklijevo 
priljubljeno točko, Stražo. Prvi vzpon so 
pohodniki opravili brez težav, na vrhu pa 
je sledila telovadba. Pot se je nadaljevala 
do spomenika Arnoldu Rikliju na Straži, 
kjer je zbrane pozdravil direktor Zavoda 
za turizem Bled, gospod Jaka Ažman. 
Sledil je zdravi zajtrk na vrhu Straže in 
skupinsko fotografiranje vseh udeležen-

cev, nato pa se je pot nadaljevala do Mli-
nega, kjer so se ob obali Blejskega jezera 
pohodniki lahko okrepčali z vodo in so-
kom. Kljub vročini, ki je močno pritisni-
la, se je večina odločila nadaljevati pot na 
Malo Osojnico, od koder so se spustili do 
zadnje točke pohoda, Velike Zake, in si 
privoščili zasluženo kosilo. Po prijetnem 
druženju, utrujeni in polni novih vtisov, 
so se mnogi ohladili v Blejskem jezeru, 
nato pa se odpravili proti domu.

Tako je minil še 17. tradicionalni Ri-
klijev pohod, ki ga ne bi bilo brez sodelo-
vanja lokalne skupnosti. Turizem  Bled se 
zahvaljuje vsem, ki so na katerikoli način 
prispevali in pripomogli k izvedbi prire-
ditve.

Zahvala gre: podjetju Infrastruktura 
Bled, gospodu Dominiku Lavriču, podje-
tju Sava hoteli Bled, Osnovni šoli Bled, 
Penzionu Mlino, Restavraciji Camping 
Bled, vsem udeležencem in še posebej 
idejnemu vodji prireditve, dr. Leopoldu 
Zoniku.

»Voda je seveda koristna, še bolj zrak 
in največ svetloba!«

:: Turizem Bled

Na maretovem ranču 
spet razstava
Na Maretovem ranču, planšariji na Ta-

ležu 28, ki je le pet kilometrov oddaljena od 
Sp. Lipnice, je na ogled razstava naravoslov-
ne fotografije. Lastnik ranča Marko Kerč je k 
sodelovanju povabil dva avtorja. To sta Tone 
Trebar, doma z Mlake pri Kranju, in Duša 
Vadnjal iz Kopra. Tone se predstavlja s fo-
tografijami ptic, Duša pa je s svojim fotoa-
paratom ujela svet žuželk. Slike so večjega 
formata, natisnjene na material, ki se upo-
rablja za zunanjost velikih potniških letal. 
Razstavljene so na prostem, v skalovju, v 
krošnjah bukev in smrek in pod njimi. Tako 
so postavljene v naravno okolje, osvetljuje 
jih naravna svetloba sonca in senc.

Uvodne besede ob otvoritvi je imel 
pisatelj, publicist in filozof Marko Elsner 
Grošelj, ki je o prostoru razstave zapisal: 
»Maretov ranč je naravni otok gozda, 
jasa narave, s postavitvijo koč in ograd, 
ki se vklapljajo v tok naravnega reda in 
sobivanja. Različne domače živali prebi-
vajo na tem obdelanem koščku zemlje. 
Iz dimnika se kadi in mogoče je zaznati 
sveže pečen kruh, pa tudi eterični vonj 
smrekovega gozda.«  Nadaljeval je, da je 
človek nad naravo vedno bolj osvajalski in 
to brez sramu in vsem na očem. Da pa sta 

Tone in Duša tista »posameznika, ki se 
zavedata zgrešenosti take poti, sta srčna 
človeka, ki se vsako jutro s fotoaparatom 
potrpežljivo odpravita odkrivat svet živali, 
skritim za listjem, vejami dreves, žitne-
ga polja, zastrtih s pajčevinami, travami, 
morskimi valovi in kamenjem na obali.« 
Poudaril je, da je naravoslovna fotografija 
najbolj naravno približevanje svetu živali. 

Njegove misli so čudovit namig za 
obisk ranča in ogled zanimivih fotografij. 
Razstava je odprta do konca septembra. 
Pot boste našli, če se boste iz Sp. Lipnice 
usmerili proti Taležu in sledili tablam, na 
katerih so narisani bukovi listki.

:: Andreja Kerč                                                        
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Novičke iz Hotelov Lovec in Kompas
Novinarska konferenca Fe-
stival ročnih del
 23. junija smo pri nas v hotelu Kom-

pas gostili novinarsko konferenco Fe-
stivala ročnih del, ki se bo odvijal konec 
septembra. Z veseljem smo priskočili 
na pomoč organizatorkam festivala kot 
sponzorji konference, saj verjamemo v 
izredno zanimivo idejo za prvi takšen fe-
stival, za katerega upamo, da bo prerastel 
v vsakoletni dogodek. Novinarske konfe-
rence se je udeležilo nekaj novinark, ki 
bodo obvestile tudi širšo javnost o doga-
janju, mi pa smo ponosni, da smo tudi 
sami del zgodbe. Organizatorkam festiva-
la želimo veliko uspeha.

Slovenski večeri ob četrtkih 
na terasi Grilla

 Kot že prejšnja leta, tudi letos vsak 
četrtek organiziramo Slovenski večer v 
naši restavraciji Grill v hotelu Lovec. Naši 
kuharski mojstri obiskovalcem pripravijo 
izbrane slovenske menije, h katerim po-
strežemo odlična slovenska vina ali ra-
znovrstna piva. Dogajanje se začenja ob 
19. uri, za popestritev pa skrbi naš har-
monikar. Ker se je Slovenski večer doslej 
izkazal kot zanimanja vreden dogodek, 
nadaljujemo s to tradicijo, saj želimo tudi 
sami vnesti nekaj dogajanja v naš kraj.    

:: Andreja Palhartinger

Turizem I Prireditve
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Poletni oratorij Bled 2015
Letos se nas je na poletnem oratoriju med 6. in 11. julijem 

na Bledu zbralo več kot 80 otrok. Animatorji, sestre HMP in 
g. župnik Janez so nam približali življenje sv. Dominika Savia. 
Naučili smo se njegovo geslo svetosti – DVD, ki pomeni: delaj 
dobro, bodi vesel, opravljaj svoje dolžnosti. 

V vsak nov dan smo vstopali z dvigom oratorijske zastave 
in molitvijo. Sledila je zgodba, ki so nam jo animatorji odlično 
uprizorili. Nadaljevali smo s katehezami, ustvarjalnimi delav-
nicami in veliko igro. Torek je bil nekoliko poseben za starejše 
udeležence oratorija, saj smo ostali z animatorji do 21. ure, pri-
sluhnili pričevanju ter nadaljevali veseli večer ob igri in pesmi. 
V četrtek smo odšli na romanje na Brezje, da bi k Mariji pone-
sli svoje prošnje in zahvale. Z avtobusom smo se peljali dober 
kos poti, potem pa nadaljevali peš. Po poti so nas čakale različ-
ne naloge, ki so nas povezovale in naredile naše romanje polno 
pričakovanja. Petek je bil znova poseben dan, saj nismo imeli 
navadne velike igre, ampak vodne igre pri sestrah HMP na vrtu. 

Z oratorijem smo zaključili v soboto pri sveti maši, ob kateri 
smo se zahvalili za 25 let oratorija na Bledu. Druženje skupaj s 
starši in družinami smo nadaljevali pri sestrah HMP, kjer smo 
prisluhnili predstavitvi oratorija ter nadaljevali veliko igro sku-
paj s starši, ki je meni osebno bila najbolj všeč, za ostale pa ne 
vem. Vem le, da smo se vsi na oratoriju zabavali!

:: Ema Razingar, udeleženka oratorija

Tekli smo za dober namen 
Učenci Podružnice Bohinjska Bela imamo radi naravo, giba-

nje na svežem zraku in solidarnost. Vse to smo povezali in tekli 
za dober namen. V okviru Karitasa smo sodelovali v mednaro-
dnem projektu Tek podnebne solidarnosti in pomagali graditi 
Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje. S tem smo se spomnili 
na ljudi v Afriki, ki so jih posledice globalnih sprememb najbolj 
prizadele. Otroci so  navdušeno tekli, učiteljice pa smo poskrbele 
za vzpodbudo. Veseli smo bili, da smo s tekom naredili nekaj 
dobrega. Zavedamo se, da imamo na Bohinjski Beli srečo, da 
smo obkroženi s prelepo naravo in želimo, da tako tudi ostane.

:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Uspeh jeseniških gimnazijcev
Na spomladanskem roku mature so jeseniški maturanti po-

novno dosegli odličen uspeh. 
Tako je uspeh na spomladanskem roku mature Gimnazije 

Jesenice 97,5 %, maturanti so v povprečju dosegli 20,6 točke. 
Štiri dijakinje so postale zlate maturantke, med njimi je tudi 
Sara Jensterle, občanka Občine Bled, ki je zbrala vseh 34 točk. V 
Sloveniji je poleg Sare tak uspeh doseglo le še 15 dijakov oziroma 
dijakinj, so sporočili z jeseniške gimnazije.                                 :: RP

Anton Kunčič Pečnik - 90 letnik
31. maja 2015 je v Domu Petra Uzarja v Tržiču svoj 90. roj-

stni dan praznoval gospod Anton Kunčič Pečnik. Obiskali sta ga 
predstavnici KORK Bohinjska Bela. Izročili sta mu darila Obči-
ne Bled in Rdečega križa ter mu voščili ob njegovem visokem 
jubileju.

Obiska je bil vesel in je povedal marsikaj zanimivega. 
Rodil se je v Škofji Loki v veliki družini. Po vojni (bil je v par-

tizanih) je kot oficir JLA služil v bivši Jugoslaviji. Leta 1957 se je 
preselil na Bohinjsko Belo in si ustvaril družino. Po ženini smrti 
pred 11-imi leti je sam skrbel zase. Letos pa so mu zaradi bolezni 
svetovali, naj gre v dom.

Svoj drugi dom je našel v domu v Tržiču, kjer je zelo zadovo-
ljen. Ob odhodu sva mu zaželeli predvsem zdravja.

:: KORK Bohinjska Bela
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POGREBNE STORITVE

NOVAK

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412, 041 655 987, 040 887 112

Anton Novak d.o.o.
Hraše 19,  Lesce

Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane, 
žalne ikebane, šopke, poročne šopke in aranžmaje ter 
aranžmaje daril. 

RestavracijaRestavracija

SLOVENSKA KUHINJA - Z vrta na krožnik
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Kmetija pr´Andreco

Pridelano 

v Gorjah

NUDIMO DOMAČO ZELENJAVO:                                                           
• Brokoli  •  Cvetačo  •  Rdeče zelje  •  Korenje  • 

•  Zelje  •  Ohrovt  •  Brstični ohrovt  •  Rdečo peso  • 
•  Kodrolistnati ohrovt  • Spomladanski česen  • 

•  Ptujsko rdečo čebulo  •  Rumeno čebulo  •  Šalotko  •

Tilen Soklič, 041 527 058
tilen.gorje@gmail.com

Krnica 70, Zg. Gorje

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH--
CEVI-BREZ-IZKOPA

-- NABAVA-IN-VGRADNJA--
MALE-ČISTILNE--
NAPRAVE

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIH-
PRIKLJUČKOV

-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,-
ODTOKOV-

-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled

G:  041 654 188 
T:  04 574 26 50

info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si 

Hiša originalne kremne rezine

Se želite osvežiti?  
Pridite na domač sladoled, pripravljen iz svežih 

in naravnih sestavin, ki ga pripravlja naša 
slaščičarka, Alma Rekič! 
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-optometristični pregledi
-predpis očal
-pregledi za mehke kontaktne leče
-pregledi za RGP leče


