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Obletnici vojašnice na Bohinjski Beli
Na vojaškem vadbišču Mačkovec pri Bohinjski Beli je 19. sep-

tembra potekala slovesnost ob 22. obletnici 132. gorskega polka in
80. obletnici vojašnice Boštjana Kekca Bohinjska Bela.  

Med govorniki sta spregovorila tudi blejski župan Janez Faj-
far v imenu lokalne skupnosti in predsednik združenja vojaških
gornikov Fedja Vraničar, ki je bil tudi prvi poveljnik vojašnice na
Bohinjski Beli. 

Slavnostni govornik je bil poveljnik 1. brigade SV, brigadir
Miha Škerbinc.

V kulturnem delu programa so nastopili gostje vojašnice,
otroci blejskega vrtca.     :: RP
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Za blejski vrtec se je po
dnevu državnosti pričelo prav
posebno leto. Z  enoto z Bleda
smo se za nekaj časa poslovili
od stalne lokacije in »naš
vrtec« prepustili delavcem, da
ga energetsko sanirajo in re-
konstruirajo, da se bomo lahko
čez nekaj mesecev vrnili v
prenovljen, varen, lep ter ener-
getsko varčen vrtec. V času šol-
skih počitnic smo se združeni
z Enoto Bohinjska Bela najprej
preselili v prazne prostore blej-
ske šole in čez poletje delovali
v njej. Zato se najprej zah-
valjujemo ravnateljici, našim
kolegicam in kolegom OŠ
Josipa Plemlja. Hvala vam,  da
ste nam tako odprtosrčno pre-
pustili vaše prostore in smo
smeli dva meseca užiti »počit-
nice v šoli«. To je bila lepa
izkušnja za naše malčke in vse
nas. 

No, v blejsko šolo so se
septembra vrnili »ta veliki«
otroci, mi »ta mali« pa se vam
ob pričetku novega »vrtčevske-
ga leta« oglašamo iz Vojašnice
Boštjana Kekca na Bohinjski
Beli. Obe blejski enoti vrtca, z
upravo in kuhinjo zdaj delu-
jemo v tem lepem kraju pod
Galetovcem.

Izkušamo, kako veliki pre-
miki so takšne selitve. Vanje je
potrebno vložiti precej napora,
predvsem pa odlično sodelo-
vati med seboj. Veseli smo
izkušnje, da nam to uspeva. In
spoznanj, kako potrebni smo
drug drugemu, kako vsak
izmed nas s svojim izbranim
poslanstvom prispeva, da lah-
ko skupaj dosežemo končni
cilj. Zato sem najprej hvaležna
vsem svojim sodelavkam in
sodelavcem Vrtca Bled, da sku-
paj delamo pogumne korake.
S celotno ekipo Vrtca Bled pa
izrekam zahvalo vsem dragim
prijateljem. Hvala Občini Bled

- županu, podžupanu in direk-
torju občinske uprave, občin-
ski upravi ter svetnicam in
svetnikom, da ste nam omo-
gočili in da dobro skrbite, da se
vrtec kvalitetno obnavlja. Hva-
la delavcem in vsej spremlja-
joči ekipi, da odgovorno in
dobro rekonstruirate vrtec.
Hvala gasilcem, da ste prisko-
čili na pomoč pri pripravi pros-
torov za selitev. Hvala ravna-
teljici in kolegom v OŠ Josipa
Plemlja. In hvala vojakom, da
ste »nas z veseljem selili«  na
vse lokacije (v šolo, skladišče
in v vojašnico). Hvala, da
smemo gostovati pod vašo
streho in da ob tem vestno skr-
bite, da smo varni in se poču-
timo pri vas kar se da dobro.
Hvala članicam in članom
Sveta Vrtca in Sveta staršev
Vrtca Bled, ker nas razumeva-
joče podpirate. Še posebej pa
hvala vsem staršem naših
otrok,  ker ob vseh teh spre-
membah potrpežljivo in z obil-
ico dobre volje sodelujete in s
svojim pozitivnim odnosom
obilno pripomorete, da vse

poteka v najboljši možni
smeri.  

In otroci? V tem uvajalnem
obdobju potrebujejo obilico
čutečnosti, človečnosti, vedri-
ne, ljubezni in opogumljanja.
Starši ste jih odlično pripravili
na spremembe, ki jih je pri-
nesla gradnja in naš začasen
umik iz domačega vrtca, zdaj
pa že skupaj raziskujemo no-
vo okolje in pišemo spomine v
naše »knjige življenja«. 

Takole so o vojakih in vo-
jašnici, kjer je naš vrtec, po-
vedali otroci: 

»Vojašnica je hiša, kjer de-
lajo vojaki.«
»Pa tudi jedilnico imajo in
tudi mi tam jemo.«
»Vojak je prijazen človek,
ki nas varuje.«
»Ima lepo uniformo,  rjavo
in zeleno. Pa tudi kapo
ima.«
»Vojaki korakajo. Ko se
srečamo, se pozdravimo.«
»Imajo svoj znak  gamsa,
vrv, rožice in cepin.«
»Pa tudi vojakinje imajo.
So lepe.«

»Jaz bi bila vojakinja, da bi
lahko tekla, telovadila in
plezala.«
»Vojaki so kot gamsi, zato
imajo gamsa zunaj na ska-
li.«
»Vojašnica je služba za vo-
jake.«
»Stavba za otroke, da se
notri igrajo.«
»Otrokom so dali prostor,
da bodo imeli tukaj vrtec.«
»Notri so vojaški avtomo-
bili in vojaki.«
»Ko pride mami ali pa ati
mora pokazati kartice/
izkaznice.«
»Je šola za vojake.«
»Tukaj jedo vojaki.«
»V vojašnici mi je všeč, da
jemo v jedilnici.«
»Všeč mi je, da imajo vo-
jaki velike avte.«
»Zelo rad grem v vojaš-
nico, ker imamo veliko
sprehodov. In jemo jabolka
z drevesa, ki so kisla.«
»V vojašnici so lepa okna.«

Občutimo podporo mno-
gih ljudi, ko skrbno povprašu-
jejo: »Se imate dobro?« In prvi
dan vrtčevskega leta nas je s
tem namenom, da bi se pre-
pričala, da smo dobro, obiskala
poslanka Državnega zbora.
Vprašala je: »Se imate zares
tako dobro, kot slišim?«

»Ja, res je. Naše delo dobro
teče. Počutimo se varno, spre-
jeto in dobro. Vse to pa zaradi
prispevka vseh udeleženih.«

V potrebi spoznaš prave
prijatelje. In mi z našo iz-
kušnjo spoznavamo, da ima-
mo veliko res dobrih prija-
teljev!

Hvala.

:: Andreja Novšak, 
ravnateljica Vrtca Bled

Posebno leto za vrtec

Fotografija našega sedanjega nadomestnega vrtca, ki nas je kot
presenečenje pričakala prilepljena na vhodnih vratih nad napisom
VRTEC kot dobrodošlica ob prihodu na nadomestno lokacijo, Vo-
jašnico Boštjana Kekca na Bohinjski Beli. 
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Občina Bled se je letos s številnimi prireditvami in dogodki
vključila v vseevropsko dogajanje v tednu mobilnosti.

Osrednja prireditev je bila v soboto, 20. septembra, ko se je
med 10. in 15. uro na za promet zaprti Promenadi dogajalo mar-
sikaj. Obiskovalci so spoznali trajnostne projekte blejske občine,
ekološka vozila, za najmlajše so postavili poligon Cesta ni igrišče,
Triglavski narodni park je predstavljal novo infosredišče
Triglavska roža, svoje mobilno vozilo in okoljske projekte. Javno
podjetje Infrastruktura je pokazalo novo ekološko smetarsko
vozilo in pravilno ločevanje odpadkov, zmagovalec relija Monte
Carlo, Andrej Pečjak je predstavil električno vozilo Metron 7, s
katerim se bo oktobra s samo enim polnjenjem odpravil na pot
od Bleda do Dubrovnika, Turizem Bled je poskrbel, da je ta dan
med Bledom in Radovljico vozil avtobus Hop on, hop off, TD
Bled je predstavilo električna kolesa, TD Bohinjska Bela pa svoje
razvejane pohodniške in gorniške poti. Veliko pozornosti so
vzbudila električna vozila seagway, fijakerji in turistični vlakec pa
so ponujali vožnje po znižani ceni.  

Dogajanje se je na Bledu sicer začelo že 16. septembra na Bo-
hinjski Beli in je trajalo ves teden, z različnimi aktivnostmi pa so
sodelovali otroci šole in vrtca Bela ter blejske osnovne šole.
Poseben dan je bila tudi nedelja, 21. september, ko je Infrastruk-
tura Bled pripravila družinski športni dan na Straži, dogajanje pa
se je zaključilo 22. septembra na Promenadi. 

Občina Bled je bila letos ena izmed le šestintridesetih sloven-
skih občin, ki so sodelovale v Evropskem tednu mobilnosti.

:: RP

Otroci so se igrali in učili.

Teden mobilnosti v vrtcu na Bohinjski Beli.

Otroci so nevarnosti v prometu spoznavali na poligonu Cesta ni
igrišče.

Andrej Pečjak in njegov Metron 7.

Električno vozilo Seagway.

Trajnostna mobilnost na Bledu
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Gorenjska je bogatejša za novo 
Fakulteto za zdravstvo Jesenice
Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice  je letos uspelo pre-

oblikovanje v Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ). Postopek pre-
oblikovanja je tekel od 2011 naprej. Status fakultete omogoča
akreditacijo študijskih programov na vseh bolonjskih stopnjah,
daje večje priložnosti za povezovanje na področju raziskovanja,
razvoja doktorskega študija in raziskovalnega dela v Sloveniji in
mednarodno. 

Podlaga za ustanovitev prejšnje visoke šole, danes fakultete
je bila nacionalna raziskava Inštituta za varovanje zdravja (danes
Nacionalni inštitut za javno zdravje) v letu 2004, ki je pokazala
na deficit v izobraževanju diplomiranih medicinskih sester in
potrebo po ustanovitvi četrte šole na tem področju v Sloveniji.
Pobuda Občine Jesenice za ustanovitev šole je bila podprta z
vsemi zdravstvenimi zavodi v gorenjski regiji in osrednjesloven-
ski regiji, pobudo sta podprla Ministrstvo za zdravje in Zbornica
zdravstvene in babiške nege. 

Fakulteta je tesno povezana z zdravstvenimi zavodi obeh regij.
Zaposljivost diplomantov na študiju prve stopnje je v prvih šestih
mesecih po diplomi 95 %. Delodajalci fakulteti priznavajo
prispevek za razvoj kakovostnega pedagoškega procesa, ki v 50
% ur študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS)
poteka v učnih bazah gorenjske in osrednjeslovenske regije.
Pomembna dimenzija je tudi ta, da  fakulteta razvija raziskovalno
jedro v povezovanju z učnimi bazami in je uspešna na razisko-
valnih razpisih v Slovenije in EU ter s tem zagotavlja kakovostne
pogoje za pedagoški proces in razvoj visokošolskih učiteljev ter na
ta način zmanjšuje pritiske na finančno poslovanje, ki so posle-
dica gospodarske krize in ZUJF-a. Cilj FZJ je doseči znanje diplo-
mantov na nivoju mednarodne primerljivosti, saj gre za reguliran
poklic v okviru EU, diplomant mora biti  varen za pacienta in
zdravstveni sistem, zato je prehodnost v višji letnik regulirana
glede na dokazano znanje študentov in ne na ekonomske de-
javnike fakultete. Informacije o vpisu na program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS) so dostopne na www.fzj.si.  

Fakulteta od 2009 izvaja tudi kakovosten magistrski študij
zdravstvene nege (mag./2l.), ki je v zdravstvenih zavodih pre-
poznan kot kakovosten, projekti in magistrska dela pa pomem-
bno prispevajo k razvoju stroke zdravstvene nege in širše
(kakovost v zdravstvu, javno zdravje). Študijski program za redni
študij žal ni koncesioniran s strani države. Kljub temu je fakul-
teta za študijsko leto 2014/2015 sprejela odločitev, da razpiše tudi
redni magistrski študij zdravstvene nege. Razpisanih je 30 mest
za redni študij, ki se bo izvajal na sedežu FZJ na Jesenicah in 20
mest za izredni študij, ki se bo izvajal v Študijskem središču v
Ljubljani. Več informacij o vpisu je dostopnih na spletni strani

www.fzj.si. Sredstva za redni študij so bila pridobljena z inten-
zivnim raziskovalnim in razvojnim delom ter uspešnostjo na
raziskovalnih razpisih. Študenti bodo imeli možnost, da bodo
sredstva za šolnino na rednem, ki znaša 800 EUR in izrednem,
ki znaša 2500 EUR na študijsko leto, pridobili s prijavo na
štipendijske sheme nekaterih gorenjskih občin.  

:: Brigita Skela Savič, izr. prof. dr., dekanja

Vezenine Bled in njihovih 90 let

Na povabilo Gorenjskega muzeja smo se 4. septembra v
Mestni hiši v Kranju udeležili odprtja razstave Strojno izdelo-
vanje čipk in vezenin iz zbirke novejše zgodovine Gorenjskega
muzeja, ki sovpada z 90. obletnico obstoja Tovarne čipk, vezenin
in konfekcije Bled, skrajšano Vezenine Bled. Razstava je opom-
nik drugače mislečim, zatonu in izbrisu tovarne. Dogodka smo
se poleg predstavnic Vezenin udeležili tudi župan Bleda Janez
Fajfar in nekdanja direktorja Vilijem Tomat in Franc Sirc.

Direktorica muzeja mag. Marjana Žibert je povedala, komu je
razstava namenjena. Ker gre za posebno zvrst tekstilne dejavnosti,
ki ima zasnove v tradicionalni ročni izdelavi čipk in vezenin, je
razstava namenjena vsem ustvarjalcem, ki so sodelovali pri nas-
tanku in razvoju tovarne. Vsem tem gre še posebna zahvala.

Direktorica je še posebej poudarila veliko prizadevnost,
strokovnost, kvaliteto in zahtevnost snovanja ter lično izpeljavo
razstave z vsemi tiskovnimi vložki, kar je bilo še posebej zahtevno
za sestavo kataloga, posvečenega razstavi kot celoti. Avtorica raz-
stave in kataloga je mag. Monika Rogelj. V katalogu je zbrano do
sedaj največ gradiva, vsa zahvala avtorici in njeni skupini za
pomemben dosežek pri ohranjanju naše kulturne dediščine. 

Čipkarstvo in vezilstvo z obilico vloženega strokovnega znanja
vseh generacij je atraktivna dejavnost ob njihovem neprestanem
zbiranju in zasledovanju razvojnih tendenc ter rabi le-teh pri
delu. V vsakem primeru je to najvišja dodana vrednost v sklopu
dejavnosti, ki je bila tudi sad velike mere entuziazma vodstvenih
struktur v razvoju tovarne. Po osamosvojitvi Slovenije žal takega
razmišljanja ni bilo več. Sledil je zaton podjetja, s tem je občina
Bled izgubila dejavnost, ki je dopolnjevala blejski turizem in nje-
govo promocijo. Ne nazadnje je tovarna zaposlovala več sto
občank in občanov, izdelki pa so pritegnili veliko obiskov do-
mačih in tujih državnikov. 

Žal organizatorjem razstave ni uspelo pridobiti in razstaviti
nagrad in priznanj v obliki kipcev, skulptur, medalj in diplom.
Upamo, da bo to v doglednem času najdeno in bo dopolnilo eno
od prihodnjih razstav. Župan Bleda Janez Fajfar je v nagovoru
lepo zaokrožil razvoj in pomen Vezenin za blejsko občino. Ome-
njeno je bilo, da se bo razstava selila iz Kranja na Bled - zibelko
njenega nastanka.

:: Franc Sirc

Razpis za 
stanovanjske kredite
Občina Bled objavlja Razpis za stanovanjske kredite v

Občini Bled za leto 2014. Stanovanjski krediti so namenjeni fi-
zičnim osebam za nakup stanovanj, stanovanjsko gradnjo ter
prenovo, sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali
stanovanjskih hiš. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge za
kredit lahko prosilci dobijo na Občini Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled ali na spletni strani: www.e-bled.si in na spletni
strani Alpdom: www.alpdom.si.   

Prosilci, ki želijo pridobiti kredit po tem razpisu, oddajo
svoje vloge na predpisanem obrazcu do 15.10.2014.

:: Občina Bled
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E-sporočanje stanja vodomera
Obveščamo vas, da prek naše spletne strani www.ibled.si,

komunalna dejavnost, odslej lahko sporočate stanje
vodomera. Obrazec boste našli na prvi strani desno, v ob-
močju E-komunala. Preprosto kliknite na "Sporočanje stanja
vodomera" in odprl se vam bo priročen obrazec za vnos po-
datkov. Druga možnost je, da v vaš spletni brskalnik vpišete
naslednjo povezavo: http://www.infrastruktura-bled.si/sl/e-
komunala/vpis-stanja-stevca-za-vodo.

Zaradi točnosti mesečnega obračuna predlagamo, da
stanje vodomera odčitavate zadnji dan v mesecu in ga nato
sporočite najpozneje do 3. dneva naslednjega meseca. Na ta
način bo sporočeno stanje podlaga za obračun storitev vo-
darine. Prepozno sporočena stanja se pri tekočem obračunu
ne bodo upoštevala. 

Za lažji vnos podatkov smo pripravili tudi navodila, ki jih
najdete pod obrazcem. V primeru težav nas lahko pokličete
na 04/578 05 12 in 04/578 05 35.

Prijava na E-novice
Želite biti obveščeni o novostih, spremembah in izrednih

dogodkih s področja oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki,
urejanja okolice, vzdrževanja cest in zimske službe ter
pokopališke dejavnosti v občinah Bled in Gorje? Prijavite se na
prejemanje e-novic na naši spletni strani: www.ibled.si, ko-
munalna dejavnost.

1. november – priložnost za ureditev
grobov, pravilno izbiro sveč in 
odlaganje odpadkov
Jesen je pred vrati in bliža se 1. november, ko se z ure-

ditvijo grobov in obiskom pokopališč še posebej spominjamo
vseh dragih pokojnih sorodnikov, prijateljev in znancev.

Preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov na
pokopališčih v tem obdobju je naša prednostna naloga. Kot
ločeno zbrana frakcija komunalnih odpadkov se morajo
odpadne nagrobne sveče zbirati v tipiziranih zabojnikih ob
pokopališčih. Zabojniki so zelene barve z modrim pokrovom
in opremljeni z ustrezno nalepko. Poleg tega so na vseh
pokopališčih zabojniki za ločeno zbiranje zelenega odpada,
mešane embalaže ter za preostanek komunalnih odpadkov.
Prosimo vas, da odpadke s pokopališča razvrstite v ustrezne
zabojnike.

V Sloveniji prižgemo vsako leto veliko nagrobnih sveč,
med 6000 in 7000 ton, kar nas uvršča v sam vrh v EU. Re-
cikliranje odpadnih materialov nagrobnih sveč prispeva k
ohranjanju naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje
zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali seži-
ganju PVC, ki je najpogosteje uporabljeni material za izdelavo

ohišij nagrobnih sveč. V večini evropskih držav so nagrobne
sveče izdelane iz polipropilena (PP), ki ga je mogoče recikli-
rati, medtem ko materiala PP + PVC snovno ni mogoče pre-
delati.

Zelo primerna je uporaba okolju prijaznejših sveč, čeprav
so sveče iz polipropilena po navadi manj privlačne, manjše,
preprostejših oblik, površina pa je gladka in brez sijaja. Na
voljo so tudi trajna ohišja sveč različnih velikosti, barv in oblik,
ki so izdelana iz stekla, keramike ali plastike, v katerih po
potrebi menjujemo le vložek iz polipropilenskega ovoja in
voska. Obstajajo še trajne sveče, ki za gorenje uporabljajo
tekoči vosek, ki ga dolivamo po potrebi. 

Načelo »manj lahko pomeni več« je torej ustreznejše za
okolje in nas, zato ga je treba uresničevati v praksi, še zlasti,
če za to obstaja možnost.

Pokojnikov se najlepše spomnimo s tem, da jih obiščemo
na mestu njihovega večnega počitka. To lahko storimo tudi
brez prižiganja sveče. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
je v ta namen vzpostavilo posebno spletno stran (sveca-
manj.si), na kateri lahko prižgete virtualno svečo in z njo
počastite spomin na preminule. Akcijo so pospremili z ges-
lom »Predniki vam ne bodo zamerili, če boste letos prižgali
svečo manj, potomci vam bodo za to hvaležni«.

Pokopališka in pogrebna dejavnost v
občini Bled 
Pogrebnina in posmrtnina
Pogrebnina in posmrtnina od 01. 01. 2014 nista več pravici

iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak socialni
pravici (Ur. l. RS, št. 99/2013 – Zakon o socialno varstvenih
prejemkih).

• Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem
umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali
varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini
265,22 evra.

• Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov
pogreba in znaša 530,44 evra. Do pogrebnine je po novem up-
ravičena le: samska oseba, ki poskrbi za pogreb in ima do-
hodke, ki so nižji od 606 evrov (višina praga tveganja
revščine), ali družina, katere dohodki ne presegajo 909 evrov
(višina praga tveganja revščine za družino).

Pravici se uveljavlja na Vlogi za izredno denarno socialno
pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za
enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti
družinskega člana, pri katerem koli centru za socialno delo.
Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti
svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

Informacije

• Pogrebna služba: 041/65 59 87 – Anton Novak pogrebne
storitve d.o.o.

• Obračun grobarin: 04/578 05 33
• Pismene reklamacije: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška

cesta 2, 4260 Bled, e-pošta: info@ibled.si

:: Infrastruktura Bled
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Poletni tabor 
Špadići 2014

Center za socialno delo Radovljica je
tudi letos tradicionalno zadnji teden v av-
gustu organiziral poletni tabor za otroke
na morju. Letos se je tabora v Špadićih
pri Poreču udeležilo 30 osnovnošolcev,
ki prihajajo iz socialno šibkih družin,
živijo v rejniških družinah ali pa so bili
nastanjeni v Kriznem centru za otroke
in mladostnike Kresnička v Lescah. 

Tudi letos smo pripravili pester pro-
gram. Dneve smo pričeli z jutranjo telo-
vadbo, skrbeli za urejenost sob in kljub
nekoliko slabšemu vremenu veliko časa
preživeli v vodi in na obali. Na plaži smo
se zabavali z oblikovanjem nakita iz per-
lic in z letošnjim hitom – izdelovanjem
zapestnic iz elastik. Vsak dan smo imeli
tudi dve ustvarjalni delavnici. Med
drugim so sami izdelali razglednice in
jih poslali staršem, prijateljem in dona-
torjem. Tudi večeri so bili pestri: enkrat
nam je zavod Enostavno prijatelji priča-
ral pravo havajsko vzdušje, pomerili smo
se v igrah brez meja, se odpravili na po-
hod v Poreč … 

En dan smo preživeli na ladji, ogle-
dali smo si lepote Limskega zaliva in se
ustavili na kopanju v Vrsarju. Otroci so
kljub velikim valovom užival, tudi zato,
ker so lahko kapitanu pomagali pri kr-
miljenju ladje. 

Pri izvedbi tabora nam vsako leto z
donatorskimi sredstvi pomagajo številna
podjetja iz lokalnega okolja, nekateri pa
nam na pomoč priskočijo z materialnimi
donacijami. 

Nasmejani obrazi in iskrice v očeh
otrok so največja nagrada in spodbuda,
da se bomo organizacije poletnega ta-
bora lotili tudi prihodnje leto.

:: Branka Jakšič, CSD Radovljica

Pred odhodom sta srečno pot zaželeli di-
rektorica, Urška Repar Justin, in vodja
tabora, Ana Koren.

Priznanja krvodajalcem
Območno združenje Rdečega križa Radovljica je septembra podelilo priznanja kr-

vodajalkam in krvodajalcem, ki so kri darovali štiridesetkrat, petdesetkrat, šestdesetkrat,
sedemdesetkrat, osemdesetkrat ali celo večkrat.

Po njihovih evi-
dencah je Franc Verdi-
nek na Bledu abso-
lutni rekorder, saj je
kri daroval kar osemi-
nosemdesetkrat. Os-
emdesetkrat sta jo da-
rovala Zvonimir Sin-
kovič in Ljubo Bu-
razin, sedemdesetkrat
pa Matevž Plemelj in
Jožef Mužan. Med
ženskami je na prem
mestu Mija Kovačič iz
Zasipa, ki je kri da-
rovala petdesetkrat.
Pri OZRK Radovljica
so letos našteli šestindvajset jubilantov in jubilantk iz občine Bled.

Prizadevne krvodajalce je sprejel tudi blejski župan Janez Fajfar, v kulturnem pro-
gramu je nastopil moški pevski zbor Triglav Lesce - Bled.

:: RP

Doživimo TNP
V letošnjem letu so TNP in Lokalne turistične organizacije Bled, Bohinj in Radovljica

ter podjetje Alpetour potovalna agencija d.d. v lokalno turistično ponudbo uvedle ugodne
avtobusne prevoze po sistemu hop on hop off. Sistem omogoča vstopanje in izstopanje
iz avtobusov na poti na Pokljuko in nazaj v okviru enega dne za enotno ceno 5 EUR.
Omogoča izvedbo poldnevnih sprehodov, celodnevnih izletov ali transferjev na izho-
diščne točke zahtevnejših tur v visokogorju, predvsem kadar te ture nimajo iste
izhodiščne in končne točke. Na poti sicer lahko kjerkoli izstopite, se sprehodite, osvežite,
pojeste kosilo in pot nadaljujete z naslednjim avtobusom oz. se vrnete v dolino.

Julija in avgusta so
tako ob sobotah in
nedeljah iz Bleda in
Bohinjske Bistrice tri-
krat dnevno vozili avto-
busi na Pokljuko. Poleg
avtobusnega prevoza
so bili organizirani tudi
vodeni izleti po Po-
kljuki, v izvedbi sode-
lavcev TNP. 

Zadnjo nedeljo v
letošnjem avgustu sem
se tudi sama udeležila
izleta po opisanem sis-
temu. Del izleta je bil
voden sprehod po
Pokljuški poti (http://
w w w. t n p . s i / d o z i v -
ljati/C50). V prijetni družbi smo obiskali pašne planine, se spomnili tradicionalnih oblik
gospodarjenja v TNP in pobliže spoznali najjužnejša evropska šotna barja. Najbolj srečni
smo ob poti nabrali celo kosilo.

Uvedena novost v turistični ponudbi je dobrodošla tako za domačine, kot tudi
za tujce, predvsem tiste, ki v Slovenijo ne pridejo z lastnim prevozom. Organiza-
torjem vsa pohvala in predlog, da ponudbo razširijo tudi na mesece izven poletnih
počitnic in na delovne dneve, turističnim delavcem pa, da ji namenijo zasluženo pro-
mocijo.

:: Lenča Humerca Šolar
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V spomin
Štefan Jerebic
Hitro je živel, a mnogo prehitro za

vedno odšel.
26. avgusta smo se na ribenskem

pokopališču v velikem številu poslovili od
prijatelja Štefana Jerebica. Rodil se je 9.
decembra 1954 v vasi Črenšovci v Prek-
murju. Izučil se je za natakarja. Pot pa ga
je vodila s trebuhom za kruhom, zato je
delo natakarja od 1974 leta nadaljeval na
Pokljuki in nato v Piranu. Leta 1979 se je
podal na pot samostojnega  podjetništva.
Najprej je prevzel gostilno v  Ribnem, tri
leta kasneje pa Oddih oz. Izletniški dom.
Ves čas si je želel imeti svoje gostišče in
to željo uresničil s Taverno pri Štefanu v
svoji hiši. Kasneje je opusti gostinstvo in
samostojno pot nadaljeval s prevozi, in
sicer najprej kot voznik avtobusa, nato pa
kot voznik taksija. Delo je opravljal z ve-
liko odgovornostjo,vnemo in ljubeznijo,
od njega je zahtevalo popolno zbra-
nost,varnost in tudi hitrost. Svojim stran-
kam je znal prisluhniti in poskrbel,da
jim je bilo med vožnjo udobno. Vedno
jim je posredoval zanimive informacije o
krajih, kamor jih je pripeljal ali odpeljal.

Zaradi svoje zanesljivosti je veliko časa
opravljal prevoze tudi za slovensko vlado.
Bil je človek, ki je znal prisluhniti in po-
magati v vsakem trenutku, če je le bilo v
njegovi moči. Rad je bil v družbi prijate-
ljev,za katere si je vedno vzel čas.

Največjo vrednoto mu je predstavljala
družina, za katero je vzorno skrbel. Rav-
no v času njegove smrti je minilo 30 let,
odkar se je z družino preselil v svojo hišo
na začetku vasi Ribno.

Po 43 letih dela je želel več časa
posvetiti svoji družini oz. svojim trem
vnukom in vnukinji, ki so ga obože-
vali. Prav zaradi njih se ga je prijel vzde-
vek »Dedi Štefan«. Žal pa sta mu ne-
nadna hitra bolezen in smrt to preprečili. 

Vsi, ki smo ga poznali in imeli radi,
ga bomo obdržali v večnem spominu!

:: Prijatelji

Romanje k sv. Martinu v Tours … 
V drugi polovici avgusta se je avtobus potnikov z Bleda

odpravil na enotedensko romanje po poteh svetega Martina v
Francijo in do starodavnega Stonehengea v Angliji. A nismo kar
skočili tja. Dr. Janez Ferkolj, blejski župnik, je skrbno začrtal našo
pot. Na potovanju smo lahko videli ne le mogočne zgradbe sve-
tovno znanih katedral, mest in kapelic, temveč nam je približal
tudi življenjske poti  nekaterih svetnikov, ki so v svojem času na
poseben način zaznamovali, videli in reševali probleme malega
človeka ali kar vse takratne družbe. Tudi sveto mašo smo imeli
vsak dan v drugem kraju.

Pot nas je vodila najprej v avstrijsko vasico Oberndorf, kjer je
na božični večer prvič zazvenela Sveta noč. V Augsburgu v
Nemčiji smo med drugim videli podobo Marije, ki razvezuje
vozle, in h kateri se ljudje priporočajo v zapletenostih svojega živ-
ljenja. Nato čez  reko Ren v alzaški Strasbourgh. Ob ogromnosti
in lepoti katedrale je vsakdo lahko razmišljal, kako majhen je
človek in koliko moči je vložil, da je Bogu v čast s takratno tehniko
postavil tako mogočno in lepo stavbo. Seveda to velja tudi za
Reims, ki je arhitekturni biser sredi pokrajine Šampanje. Kate-
drala, posvečena Naši gospe, kot tista v Parizu in še mnoge druge,
je bila v obeh svetovnih  vojnah zbombardirana. O dolgotrajnih
in zahtevnih popravilih pričajo razstavni panoji. Tukaj je 1958
tudi ideja o združeni Evropi dobila prave možnosti za uresničitev,
ko sta si v roke segla  Adenauer  in deGaulle, predstavnika dveh
prej nasprotnih si  sil. Danes obišče Reims na tisoče turistov,
umetnikov, umetnostnih zgodovinarjev, tudi  romarjev.

O žrtvah v drugi svetovni  vojni in o pietetnem pokopu v svetu
in pri nas smo lahko razmišljali med polji križev na največjem
pokopališču ameriških vojakov v Loreni. Tam jih kot v parku leži
več ko deset tisoč, vsak z imenom in podatkom, od kod je prišel. 

Čez francoske pokrajine Šampanja, Pikardija in Severna Nor-
mandija so se avtobusna kolesa dolgo vrtela, preden so pripeljala
v Calais. Avtobus na vlak, vlak pod morje in že smo se znašli v
Angliji na poti v Stonehenge. To svetovno kulturno dediščino

lahko kdo vidi kot kup velikih kamnov, z nekaj vedenja pa le os-
trmi in se čudi spretnosti mojstrov izpred pet tisoč let.

V Amiensu spet veličastna katedrala z dragoceno relikvijo
glave sv. Janeza Krstnika. Na današnji stavbi sodišča marmorni
relief označi kraj, kjer je v mrzli noči sv. Martin polovico svojega
vojaškega plašča podaril revežu.

Vožnja po Normandiji je spet pokazala, kako prostrana je v
tem delu Francija. Le Mont Saint Michel, še ena svetovna zna-
menitost, ki  je ob oseki del celine, ob plimi otok, zato privablja
tisoče turistov.  Pri vzponu do vrha marsikdo pošteno zasopiha,
a razgledi z višine so nepozabni.  

Lisieux je kraj, kjer smo sledili življenjski poti svetih Male
Terezije Deteta Jezusa in njenih staršev. Tours je bil višek naše
poti. Prav tam je grob sv. Martina, zavetnika tudi blejske župnije.
Grob je bil dolga stoletja izgubljen, a so ga na pobudo nekega
posameznika našli med dvema hišama ob cesti, ki je bila spe-
ljana skozi prezbiterij in ladjo prvotne bazilike . Nato so nad njim
zgradili kripto in veliko cerkev. 

Sv. Bernardka Lurška leži nestrohnjena  med cvetjem v
Nevèrsu. Razen nas je v njeni kapelici molilo takrat tudi nemalo
mladih družin in posameznikov. Postanek v Clunyju, v srednjem
veku pomembnem kulturnem središču, in naprej v Paray le Mo-
nial in Ars. Tam je deloval sv. Janez Vianej - arški župnik, zavet-
nik župnikov in zgled trdega, poštenega in asketskega
duhovniškega življenja. Pred povratkom smo občudovali še živ-
ljenje sv. Vincencija Pavelskega v kraju Châtillon sur Chalaronne.
Vabil je k dobrodelnosti in ustanavljal še danes delujoča zdru-
ženja in redove. Na tisoče otrok najdenčkov v Parizu in drugod je
rešil in usmeril v pošteno, delovno življenje. Njegovo izročilo še
zmeraj v živo poteka v številnih misijonih po svetu.

Seveda je bilo na potovanju še obilo drugih podrobnosti, do-
godkov, dobrot in veselja. O tem ohranja vsak romar svoj spomin,
vsi pa smo enoglasno ugotovili, da nas je potovanje vsestransko
obogatilo in da si takih še želimo.

:: Metka Smolej
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Krajani Bleda po 
šavrinskih vaseh

Zadnjo soboto v avgustu smo se kra-
jani Bleda odpravili v slovensko Istro,
kjer nam narava vsakič znova ponuja
vrsto življenjskih modrosti. V sončnem
jutru je avtobus odpeljal z Bleda in naša
prva postaja je bila kava v Kopru. Pot
smo nadaljevali v Padno, od koder je
mogoče videti morje in najvišje vrhove
slovenskih Alp. Sprehodili smo se skozi
vas in si ogledali galerijo slikarja in
grafika Božidarja Jakca in cerkev sv.
Blaža. V oljarni v Krkavčah smo si
ogledali sodobno pridelavo kvalitetnega
oljčnega olja, imeli smo možnost de-
gustacije in nakupa. Nad vasjo Krkavče
se nahaja skrivnostni kamen, ki naj bi bil
pogansko znamenje. Od tam  smo se
sprehodili po ozkih uličicah med starimi
kamnitimi hišami in se srečali s sim-
patičnimi domačini. Zanimiva istrska
vas je tudi Koštabona, v kateri so hiše
nanizane v obliki drevesne krošnje.  Od
tam prihaja pevka Elda Viler. Povzpeli
smo se v najvišje ležečo vas v Šavrin-
skem gričevju – Pomjan (342 m). Od tu
se razteza prelep razgled na Koper in
okolico, kraški rob in nižje ležeče vasice
in  vinograde. Slovenska Istra s svojimi
razgledi na idilične istrske vasice na
gričku, prostrane oljčne nasade in vino-
grade začara vsakega obiskovalca, da se
vedno znova vrača. Tudi nas, pisano
družbo pisanih ljudi, je prepričala. Vsi
udeleženci izleta so pokazali navdu-
šenost za sprejemanje, odkrivanje nez-
nanega, novega. Tudi to je vrednota.

:: Meta Pazlar

Gobarsko tekmovanje

V gobarsko-mikološkem društvu Jurček Bled, ki trenutno združuje 41 članov, smo
imeli v letošnjem letu že več aktivnosti, med njimi tudi gobarsko tekmovanje, ki je bilo
30. avgusta. Vsi udeleženci so tekmovali za najlepšega in največjega jurčka. Najboljši
posamezniki so prejeli pokale in medalje. Vsi tisti, ki se želite v naše društvo včlaniti,
lahko to storite na sedežu društva, ki je na Ribenski cesti 20 na Bledu (lokal Jurček).
Član postanete z izpolnjeno prijavnico in plačano članarino, ki za zaposlene znaša 15,
za brezposelne in upokojence pa 10 evrov. Otroci in mladostniki do 18. leta so oproščeni
plačila članarine. Več informacij o delovanju našega društva lahko dobite preko elek-
tronskega naslova ales.remih@siol.net ali na številki 041 798 085.

:: Aleš Remih, predsednik GMD Jurček Bled 

Občina Bled objavlja

JAVNI POZIV

k oddajanju pobud za spremembe in dopolnitve
Občinskega prostorskega načrta

Občinski svet Občine Bled je na svoji seji 31. 7. 2014 po večletni pripravi in usklaje-
vanjih sprejel Občinski prostorski načrt, temeljni razvojni dokument občine. Sprejet je
bil kot kompromis številnih pobud občanov in drugih investitorjev ter smernic pristo-
jnih nosilcev urejanja prostora.

Veliko pobud je ostalo neuresničenih, številne so se oblikovale šele v zaključnih fazah
postopka, ko stvari ni bilo več mogoče spreminjati. Zato bomo skladno s prakso drugih
občin nemudoma pričeli z oblikovanjem novih pobud, za katere pa želimo, da so čim
bolj utemeljene in vnaprej preverjene. Rok za oddajo novih pobud je do 31. 3. 2015.

Pobuda naj vsebuje:
- naziv pobudnika,
- predmet pobude,
- izdelane strokovne podlage za utemeljitev pobude na ravni idejnih zasnov,

analiz stanja, razvojnih dokumentov, poslovnih načrtov ipd.

Občinska uprava bo sproti pregledovala pobude in pozivala k ustreznejšemu ob-
likovanju oziroma dopolnitvam, čeprav ne gre za upravni postopek. Pobude naslovite v
pisni elektronski ali klasični obliki.

:: Janez Fajfar,
Župan Občine Bled
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Orkester 100 mladih s
sporočilom miru
Beograd in Novi Sad sta zadnja av-

gustovska dneva gostila srečanje mladih
glasbenikov, starih od 12 do 20 let. Slo-
venijo je v tradicionalnem projektu za-
stopal blejski glasbeni center DO RE MI
pod vodstvom Nuše Piber in dirigenta
Primoža Kerštanja.

Srečanje štirih glasbenih šol iz Srbije,
Italije, Makedonije in Slovenije je pote-
kalo v okviru projekta Mlada sozvočja, v
katerem sodeluje tretje leto.

Mladi glasbeniki so se predstavili na
skupnem koncertu v Beogradu in Novem
Sadu, koncert pa je nosil naslov Orkester
100 mladih.

Kot je povedal dirigent in pianist Pri-
mož Kerštanj, je bila izkušnja izjemna,
saj so se otroci dvakrat predstavili pred
razprodanima dvoranama. Obiskal jih je
tudi župan Janez Fajfar, saj sta občini

Vračar in Bled prijateljski občini. Koncert
bodo novembra ponovili na Bledu.

Mladi so v Srbiji pustili sporočilo mi-
ru in upanja za Evropo, saj so govorili v
univerzalnem jeziku, jeziku glasbe. 100

let po prvi svetovni vojni so nastopili v
Beogradu in v novosadski sinagogi.  Or-
kestre so vodili dirigenti Alberto Cavoli
(Italija), Goran Uzelac (Srbija) in Primož
Kerštanj (Slovenija).                          :: RP

Prvi šolski dan na podružnici 
Bohinjska Bela

September je čas, ko šole ponovno odprejo svoja vrata in
otroška razigranost napolni učilnice. Prvi šolski dan je za pr-
vošolce in njihove starše velik in pomemben praznik. Na Po-
družnici Bohinjska Bela imamo prav zato navado, da ta dan
pričnemo veselo in sproščeno. Tudi tokrat smo učenci in
učiteljice pripravili zanimiv program. S petjem in plesom smo
pričarali sproščeno vzdušje in poskrbeli, da bo spomin na prvi
šolski dan prijeten in nepozaben. Prvošolci so za pogumen skok
v prvi razred dobili diplomo, na katero so zelo ponosni. Skozi
celo šolsko leto nas bodo bogatila nova znanja, zanimivi projekti,
nastopi in druženja. Vsi skupaj se bomo trudili, da bomo šolske
dneve preživeli v ustvarjalnem, spodbudnem in spoštljivem
okolju. 

:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Zasipške igre 2014

Zasipške igre na Homu so tokrat potekale drugo leto. 13. julija
smo se tako na nogometnem igrišču na Homu ves dan zabavali
ob športnih igrah. Tekmovalci so se med seboj pomerili v petih
različnih disciplinah: odbojki, prstometu, strelih na gol, igrah
brez meja in vleki vrvi. V odbojki je tekmovalo osem, v prstometu
pa šestnajst ekip. V strelih na gol se je med seboj pomerilo dva-
jset neustrašnih tekmovalcev in osem pogumnih tekmovalk.
Letošnja novost so bile igre brez meja, ki so bile zelo zabavne
tako za tekmovalce kot za gledalce. Prvi so na poligonu, sestav-
ljenem iz štirih različnih aktivnosti, pustili srce, drugi pa glas
(zaradi navijanja in smejanja, namreč). Za konec so se tisti naj-
bolj neutrudni pomerili še v vleki vrvi. 

Posebna zahvala za izvedbo iger oz. za finančno podporo gre
Občini Bled. Prav tako smo se razveselili praktičnih nagrad, za
katere so poskrbeli Funrafting Bled, kozmetika Anaya in Galerija
Omerzel. Nenazadnje si pa vso zahvalo zaslužijo vsi, ki so nam
pomagali pri izvedbi iger, med drugimi so to Športno društvo
Zasip in najboljši komentator v naši vasi, Niko Rakovec.
Zavedamo se, da brez velike nesebične pomoči vseh prisotnih na
igrah le-te ne bi minile v tako lepem in sproščenem vzdušju.
Glede na to, da se je na Zasipške igre 2014 prijavilo še več tek-
movalcev kot lansko leto, upamo, da smo tudi tokrat vsi skupaj
delo opravili dobro in da se prihodnje leto zopet vidimo.

:: Anja Šmit, Turistično društvo Zasip
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Koledar prireditev
www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

25. – 27.9. 18:00 – 21:00 Vinoteka Vinarte Vinska degustacija in druženje s predstavnikom kleti 
Vipava 1894

Petek, 26.9. 15:30 Mini golf Bled 1. Pozivni evropski pokal v klasičnem malem golfu: 
mednarodni partner odprti turnir

Sobota, 27.9. 9:30 Mini golf Bled 15. mini golf festival: odprti turnir
19:00 Zadružni dom Ribno Vesela jesen z odraslo in otroško folklorno skupino Ribno

ter gosti ansambel Slovenski pozdravi ter Pihalni 
ansambel Sv. Rupert

Nedelja, 28.9. 9:00 Mini golf Bled 15. mini golf festival: finale
16:00 Zaključna slovesnost in podelitev nagrad
9:00 – 16:00  Promenada Bled Izbor najlepšega starodobnika v Sloveniji: ogled vozil
19:00 Zadružni dom Ribno Komedija Slikar na vasi v izvedbi igralske skupine KD

Ribno

2. – 4.10. 18:00 – 21:00 Vinoteka Vinarte Vinska degustacija in druženje s predstavnikom kleti
Jeruzalem Ormož

Četrtek, 2.10. 19:00 Blejski grad Ivan Sivec: Rimljani na naših tleh ob 2000 letnici Emone, 
predavanje Muzejskega društva Bled

3. – 5.10. pop. Mini golf Bled Državno prvenstvo za posameznike

Petek, 3.10. 19:00 Infocenter Triglavska Dnevi evropske kulturne dediščine 2014: Pojmo, pojmo
roža Bled na božjo pot: Projekcija filma Skupne poti – Romanja in

potovanja v 21. stoletju
19:00 Blejski grad Otvoritev slikarske razstave Saše Vrečko: 

Zgodbe izpod čopiča

Sobota, 4.10. 10:00 Pocarjeva domačija, Dnevi evropske kulturne dediščine 2014: 
Zgornja Radovna Voden ogled razstave Pojmo pojmo na božjo pot, 

obnovljene poslikave in celotne Pocarjeve 
domačije

15:00 - 17:00 Terasa Kavarne Park Praznik originalne blejske kremne rezine
19:00 Festivalna dvorana Dobrodelna grenko - sladka komedija Gledališča 

Belanskega: Na smučišču

Nedelja, 5.10. 10:00 Zadružni dom Ribno Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom 
Predstavčkom, gostujoča predstava Čudežni računalniški 
program

Petek, 10.10. 17:00 Infocenter Triglavska Slovenci v svetovnem vrhu trajnostne mobilnosti
roža Bled po kopnem, zraku in vodi: pogovor z Andrejem 

Pečjakom, Japcem Jakopinom in Matevžem 
Lenarčičem

17:00 Knjižnica Blaža Kumerdeja Ribica, pravljica in delavnica za predšolske otroke
19:00 Galerija 14 Bled Otvoritev razstave male plastike in risb Slavka Oblaka: 

Tesar mehkih rok
19:30 Knjižnica Blaža Kumerdeja Branje za odrasle, predavanje

Nedelja, 12.10. 10:00 - 12:00 Dežela ljudskih pravljic: Škratolije, odprt dogodek

Sreda, 15.10. 19:00 Infocenter Triglavska Sredin večer: 90-letnica prvega zavarovanja Doline
roža Bled Triglavskih jezer – predavanje dr. Petra Skoberneta in

odprtje fotografske razstave dr. Bojana Erhartiča  

17. – 19.10. Golf igrišče Bled Jesenski teden golfa Indian Summer

Novičke iz Sava
hotelov Bled 

Dobrodelna gala večerja z
najboljšimi kuharji iz vsega
sveta
Da je mogoče dobrodelnost učinkovito

združiti s kulinariko, so potrdili gostje in
kuharji, ki so se zbrali v Grand hotelu
Toplice v okviru dobrodelne gala večerje.
Večerjo so pripravili World Chefs Without
Borders (Kuharji brez meja), Kuharska
akademija Slovenije, WACS (World Asso-
ciation of Chefs Societies), Grand Hotel
Toplice in Rotary Slovenija – District 1912.
Med najboljšimi sta kuhala tudi dva
odlična kuharja v Sava Hotelih Bled, šef
Simon Bertoncelj in šef Gregor Rozman.
Najboljši svetovni kuharski mojstri so
pripravljali specialitete za dober namen.
Natančneje za nakup prilagojene in-
validske opreme za počitniški dom, ki ga
na Debelem rtiču gradi Center za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Dolfke Bošt-
jančič iz Drage.

Pričenja se prenova Hotela
Park
Sava Turizem d.d. je v Sava Hotelih

Bled pričela s prenovo fasad na Grand
Hotelu Toplice in Hotelu Park. Pri sled-
njem bodo najprej v nizki sezoni pričeli s
prenovo fasade na jezerski strani, spom-
ladi pa bo sledila še prenova fasade na
strani parka. Dela bodo zaključena pred-
vidoma do sredine junija. Grand Hotel
Toplice je na jezerski strani že prenovljen,
sledi še prenova fasade na strani ceste. V
Sava Hotelih Bled so ponosni, da bodo z
novo podobo hotelov pripomogli k lepši
podobi kraja in večjemu zadovoljstvu gos-
tov in obiskovalcev.

Vsak teden vinske degustacije
v vinoteki Vinarte
Vinoteka Vinarte je tudi v mesecu sep-

tembru nadaljevala niz vinskih degustacij
ob koncu tedna. Gostili so vinske kleti
Dveri-Pax, Istenič, Radgonske Gorice in
Goriška Brda. 
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Petek, 17.10. 17:00 Knjižnica Blaža Kumerdeja Pukelček, lutkovna predstava KUD Teater za vse
19:30 Knjižnica Blaža Kumerdeja Kulturna dediščina izpod peresa Vladimirja Siliča, 

predavanje

Sobota, 18.10. 8:30 Zbor: parkirišče Info- Fotografska delavnica Jesenske barve na planini Klek
centra Triglavska roža Bled

10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska Triglavska tržnica in spremljevalni program: 
roža Bled V srcu Triglavskega narodnega parka
Mini golf Bled Masters pokal 2014 (zaključni turnir najboljše osmerice)

Petek, 24.10. 17:00 Knjižnica Blaža Kumerdeja Pripravimo se na noč čarovnic, ustvarjalna delavnica
19:30 Knjižnica Blaža Kumerdeja Demenca, predavanje Damjana Perneta, dr. med

Sobota, 25.10. 10:00 Hotel Triglav Bled Okusi Gorenjske, festival tepk
20:00 Festivalna dvorana Oktober je fest' na Bled, narodno zabavna prireditev z

nastopi različnih folklornih skupin, ljudskimi pevci in
godci...

Nedelja, 26.10. 15:00 – 18:00 Kavarna Park Bled Sladko popoldne ob kitarski glasbi

Sreda, 29.10. 16:00 Blejski grad Noč čarovnic, prireditev za otroke 

Četrtek, 30.10. 18:00 Knjižnica Blaža Kumerdeja Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: Osrediščiti 
naravo in osmisliti naravovarstvo, predava Jurij Dobravec

Petek, 31.10. 16:00 Blejski grad Noč čarovnic, prireditev za otroke 

Vsako soboto 20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večeri

Vsako nedeljo 11:00 Straža Bled Dežela ljudskih pravljic; predhodne najave na 031 874 756
do 5.10. ali e-mail pravljicebled@gmail.com

18.9. – 12.10. 8:00 – 18:00 Infocenter Triglavska Razstava najboljših del 6. Juniorjevega
roža Bled likovnega ekonatečaja

1. – 31.10. 8:00 – 20:00 Blejski grad  – Slikarska razstava Saše Vrečko: Zgodbe izpod čopiča
Galerija Stolp

1. – 31.10. v del. času Knjižnica Blaža Razstava Obrazi Bleda: Simona Piber, poštna uslužbenka
Kumerdeja Bled in dobra poznavalka vin

10. – 30.10. v del. času Galerija 14 Bled Razstava male plastike in risb Slavka Oblaka: 
Tesar mehkih rok

Organizator si, zaradi nepredvidenih okoliščin, pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in dodatne in-
formacije bodo objavljene ne spletni strani www.bled.si/dogodki. 

TEDENSKI PROGRAM POLETNIH PRIREDITEV:

RAZSTAVE:

Tudi v prihodnjih mesecih bodo vsak
teden gostili drugega vinarja, v prvem
tednu oktobra vinsko klet Jeruzalem-
Ormož. Več informacij lahko dobite na
Facebook strani Sava Hoteli Bled ali na
www.sava-hotels-resorts.com pod za-
vihkom Aktivni oddih-Prireditve. Vinarji
so gostom na razpolago od četrtka do
sobote (vsak dan) med 18. in 21. uro, gost
pa lahko na degustacijo pride kadarkoli
znotraj tega časa. Vinarji točijo vina po
posebnih promocijskih cenah, saj je
namen spoznavati nova vina ter druženje
s prijatelji ob dobri kapljici.

Blejski strateški forum
ponovno uspešno izpeljan v
Sava Hotelih Bled
V Sava Hotelih Bled so ponosno gos-

tili že deveti Blejski strateški forum, ki je
pod naslovom Moč zaupanja tudi letos
združil več kot 500 gostov iz 65 držav. V
okviru spremljevalnega dogodka, Panela
Turizma, ki ga je pripravila javna agencija
SPIRIT Slovenija, so se predstavili tudi
blejski kulinarični ponudniki v sklopu
Okusov Bleda.

V Grand Hotelu Toplice so slovensko
kulinariko po vodiču dr. Janeza Bogataja
predstavljale naslednje hiše:
- Restavracija Julijana, Grand Hotel

Toplice, Sava Turizem d.d.
- Vila Prešeren, Sportina Turizem
- Grill Restaurant & Terrace - BW pre-

mier Hotel Lovec
- A l’art, Vila Istra.

:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled

90-letnica prvega
zavarovanja doline
triglavskih jezer
Letos mineva 90 let od podpisa za-

kupne pogodbe, s katero je bil v Dolini
Triglavskih jezer za 20 let vzpostavljen
varstveni režim, torej prva uresničitev za-
misli o zavarovanju, ki je kasneje prerasla
v ustanovitev Triglavskega narodnega par-
ka, kot ga poznamo danes. Ob tej pri-
ložnosti je Geografski inštitut Antona
Melika Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in umet-
nosti v sodelovanju s Triglavskim narod-
nim parkom, Ljubljanskim geografskih
društvom, Planinsko zvezo Slovenije ter
Planinskim društvom Ljubljana Matica 5.
in 6. septembra v Koči pri Triglavskih je-
zerih organiziral znanstveni posvet. Za-
misel za takšno srečanje se je porodila lani
ponesrečenemu geografu dr. Bojanu Er-
hartiču, ki je večji del svoje raziskovalne
poti opravil prav v Dolini Triglavskih jezer,
so sporočili iz TNP.

:: RP, foto: Aleš Zdešar
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Oratorij za otroke in
mlade
Sredi počitnic, 16. avgusta, smo za-

čeli jubilejno don Boskovo leto ob 200-
letnici njegovega rojstva, ki jo bomo ob-
hajali 16. avgusta 2015. In kdo je Janez
Bosko? Kot duhovnik in vzgojitelj se je
ves posvetil delu z mladimi, ki so priha-
jali v Turin »s trebuhom za kruhom« in
jih je boj za preživetje silil tudi v krajo ter
jih posledično privedel v zapor. Zaradi
težkih razmer jih je veliko tudi prezgodaj
umrlo. Don Boska je njihov položaj
globoko pretresel. Spraševal se je, kaj
lahko stori in spoznal, da fantje potrebu-
jejo nekoga, ki jim bo pomagal, da se
bodo naučili poklica, našli delo; pred-
vsem pa potrebujejo nekoga, ki jim bo
pravi prijatelj. Zato se je odločil in vse
svoje življenje posvetil njim ter k sodelo-
vanju privabil tudi mnoge sodelavce. Us-
tanovil je salezijance, sestre hčere Marije
Pomočnice, razna združenja laikov …V
oratoriju, kakor je imenoval svojo vzgoj-
no ustanovo, je zbiral na stotine mladih. 

Tudi sestre hčere Marije Pomočnice
na Bledu se ne nehamo spraševati, kaj
lahko še storimo za otroke in mlade v
našem kraju. Kot don Bosko želimo, da
bi bili vedno srečni. Že lani smo začele s
popoldanskim oratorijem, ki je konec
šolskega leta dobival vse bolj živahen
obraz. Vse več mladih je prihajalo s proš-
njo za učno pomoč, z željo po igri, delav-
nicah, predvsem pa po preživljanju časa,
kjer bi se čutili sprejeti in zaželeni. V po-
letnem času smo za mlade pripravile
duhovno-počitniški teden »Pod plaščem
sv. Martina« ter angleški oratorij, ki smo
ga izvajale na Gornjem trgu v Ljubljani.
Zdaj, z novim šolskim letom, pa želimo
nadaljevati s POPOLDANSKIM ORA-

TORIJEM. Brezplačen program je na-
menjen VSEM osnovnošolskim otrokom
– ne glede na socialni položaj in versko
pripadnost – z Bleda, Zasipa, Ribnega,
Bohinjske Bele. Izvajamo ga vsak dan od
torka do četrtka med 13.00 in 17.30, v
prostorih Marijinega doma (Partizanska
c. 6, Bled). Otroci in mladi lahko pridejo
za pol ure, eno uro, celo popoldne …  ko-
likor pač potrebujejo in želijo. Pot iz OŠ
Bled do Marijinega doma je varna čez
sestrski vrt. Program vključuje možnost
individualne učne pomoči, dodatne raz-
lage snovi ter pomoč pri pisanju nalog.
Preko različnih delavnic, družabnih in
iger pa bodo imeli mladi možnost, da
napredujejo na osebnem in socialnem
področju, da prepoznavajo in razvijajo
svoje spretnosti ter razvijajo vrednoto
sočutja. K sodelovanju pa vabimo tudi

mlade in odrasle prostovoljce.
Za najmlajše otroke od 3. do 6. leta

pa pripravljamo SVETOPISEMSKE URI-
CE. Skupaj bomo spoznavali čudovite
pripovedi iz Svetega Pisma, ki nam go-
vorijo o Božji dobroti in ljubezni. Prvo
srečanje bo 7. oktobra ob 17. uri.

Starše, zakonce in mlade pa lepo va-
bimo v soboto, 18. oktobra, ob 20. uri v
dvorano Marijinega doma na PRVI PO-
GOVORNI VEČER. Gosta večera bosta
zakonca Melita in Gregor Čušin, ki nas
bosta spodbudila k razmišljanju ter
podelitvi o doživljanju in kakovostnem
preživljanju časa. 

Za več informacij in dogovor s starši
za Popoldanski oratorij sem na voljo s.
Martina Golavšek, 031-443-771 ali md.
bled@gmail.com. 

:: s. Martina Golavšek

Dan odprtih vrat komune

Vsako prvo soboto v septembru Društvo za delo z mladimi v
stiski »Žarek« - komuna Skupnost Žarek za nekaj ur odpira svoja

vrata. Vabilu za spoznavanje in skupno druženje so se odzvali
predstavniki občin Jesenice, Bohinj in Bled, vključno z župani,
direktorja in sodelavci Centrov za socialno delo Jesenice in Ljub-
ljana Vič, predstavniki območnih odborov RK in Karitas Bohinj,
svojci uporabnikov, bivši uporabniki in sosedje. Na srečanje z
nami je skupno prišlo 47 gostov.

Gostom smo v uradnem delu predstavili program rehabi-
litacije, način življenja in delo v komuni ter se zahvalili za
razumevanje, podporo in finančno pomoč tako občinam, ostalim
lokalnim skupnostim in posameznikom. V družabnem delu
srečanja so se gostje lahko pogovorili z uporabniki, slišali, kako
se osvobajajo odvisnosti in kako pridobivajo notranjo moč za
spremembe v življenju. Ogledali so si hišo, delavnice ter kupili
izdelke, ki so nastali pri terapiji v mizarski delavnici. Gosti so
uporabnikom in zaposlenim dali veliko priznanje za človeško
topel odnos, verjetje v možnost sprememb in trdo delo na tem. 

Uporabniki so dobili občutek, da jih okolica sprejema,  za kar
se vsem najlepše zahvaljujejo in se veselijo srečanja v naslednjem
letu. 

:: Zora Košir Zupan, društvo Žarek
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Razgledi 2014

Konec septembra je Muzejsko druš-
tvo Bled izdalo letošnje Razglede. 

Kakšen razgled želite imeti danes?
Na poljane, na jezero, na otok, na grad,
na grajsko skalo, na Jelovico, Pokljuko,
Mežakljo, na smrekov gozd, na travnik
za hišo, na sveže jutro?   

V nove razglede bralca popelje pet-
najst avtorjev v trinajstih prispevkih: Eva
Štravs Podlogar, Bled v očeh svetovne
javnosti; Jože Skumavec in Mitja Zu-
pančič, Zanimive in redke rastline v nar-
avnem okolju Bleda in Gorij; Damjan
Mulej, Domoznanska bibliografija Ble-
da; Vladimir Silič, Vaške zgodbe; Roža in
Marjan Šolar, Zgodba o župniku Jakobu
Sokliču; Milan Rejc, Šolstvo v Gorjah po
letu 1945; Janez Premk, Kentaver
lokostrelec z Brd na Bledu; Vida Papler-
Lampe, Načrt ureditve zelenih površin
na Blejskem otoku; Marjan Zupan,
Vleka ploha v Podhomu; Sergej Učakar,
Mini golf –zabava, šport, fenomen in
umetnost; Tone Marolt, Planinsko
društvo Bled, Pozabljeni predniki (1929-
1941) in nasledniki (1949); Anja Bun-
derla, Od kod le ta piš in smeh; Vojko
Zavodnik, Po Cancianovih zabrisanih
sledeh do že pozabljenih podob Bleda.  

Razgledi so na voljo na Muzejskem
društvu Bled, javno pa so jih predstavili
19. septembra v Festivalni dvorani.

:: RP

Veliki jesenski 
koncert v festivalni
dvorani na bledu
V petek, 17. oktobra, ob 19.30 se v

Festivalni dvorani Bled obeta veliki je-
senski koncert Moškega pevskega zbora
Triglav Lesce - Bled in citrarskega an-
sambla Klangmosaik z Dunaja. Koncert
organizirata Zavod za kulturo Bled in
MoPz Triglav Lesce-Bled. 

Vabljeni!

Oktober je fest' na Bled' 2014
Poletje se počasi poslavlja in na vrata že trka barvita jesen. Kulturno umetniško

društvo Bled želi ta letni čas na Bledu še dodatno popestriti, zato smo pripravili že 2.
prireditev »Oktober je fe'st na Bled'«, ki bo 25. oktobra ob 20. uri v Festivalni dvorani
Bled.  

Za prvi del pro-
grama bomo poskr-
beli člani Kulturno
umetniškega društva
Bled - Folklorna sku-
pina Bled, Pevci spod
Osojnice in godci
ljudskih viž Šmen-
tana muha. Poleg
članov Kulturno
umetniškega društva
Bled bo nastopil
ansambel Donačka.
V zasedbi so štirje
fantje in dekle, ki
skozi glasbo v svet posredujejo pozitivno energijo in življenjski navdih. Uvrščajo se med
neklasičen kvintet, katerega posebnost je violina. 

Nastopili bodo tudi sosedje iz Begunj, »Veseli Begunjčani«, ki bodo poskrbeli za
veselo in zabavno vzdušje. Člani ansambla so igrali pri različnih narodno-zabavnih
ansamblih in imajo za seboj dolgoletne izkušnje na glasbenih odrih tako doma kot v tu-
jini. Ime ansambla so - iz spoštovanja do ansambla bratov Avsenik in narodno-zabavne
glasbe - povzeli po njihovi veseli »viži«, napisani v daljnem letu 1954, z naslovom Veseli
Begunjčani.  . 

Skozi program nas bo popeljal naš dolgoletni častni član Franci Černe, ki je tudi
eden izmed glavnih soavtorjev naše prireditve.  

V Kulturno umetniškem društvu Bled vedno radi pomagamo ljudem, ki so potreb-
ni pomoči, zato smo se tudi letos odločili, da bomo po evro od vsake prodane vstop-
nice namenili otroku s posebnimi potrebami. Letošnji izkupiček od vstopnic bo prejel
Luka Por, ki ga bomo vzeli pod botrstvo Kulturno umetniškega društva Bled. Luka je
šestletni, nasmejan, radodaren in bister fantek, ki se sooča z boleznijo, imenovano
spinalna mišična atrofija. Zaradi te bolezni je prikovan na voziček in tako odvisen od po-
moči svojih staršev in drugih. Z zbranim denarjem bomo Luku in njegovim staršem po-
magali pri nakupu pripomočkov, ki jim bodo olajšali premagovanje ovir na poti. Prav
tako bomo tudi letos podarili vstopnice  varovancem Doma Matevža Langusa iz
Radovljice.

Cena vstopnice bo 10 € v predprodaji in 12 € na dan prireditve, naprodaj pa bodo v
TIC Bled ter pri članih Kulturno umetniškega društva Bled. Za več informacij, rezer-
vacije in nakup se lahko obrnete na Andreja Begoviča 040/331-711  andrej.begovic@kud-
bled.si. Vabljeni, ne bo vam žal!

:: Kulturno umetniško društvo Bled

Vesela jesen v Ribnem
Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno bo v Zadružnem domu v Ribnem 27. in

28. septembra pripravilo prireditev Vesela jesen v Ribnem.  
Sobotni večer bo namenjen folklori, glasbi in petju.  Predstavila se bo odrasla folk-

lorna skupina Ribno, ki bo svoj celovečerni nastop popestrila s spletom domače otroške
folklorne skupine Ragl'ce ter z gostujočim zanimivim »duetom«  Ansambla Slovenski
pozdravi in  Pihalnega orkestra Sv. Ruperta iz Šentruperta. Odrasla folklorna skupina
želi s tem dogodkom predstaviti svoje delo, hkrati pa  vzpodbuditi vse, ki jih veseli ples,
petje ali igranje na inštrument, da se jim pridružijo. Še  posebej toplo  vabljeni vsi  nek-
danji člani, ki bi jih morda zopet zasrbelo  v petah.

Nedelja  bo namenjena gledališki dejavnosti. Igralska skupina se bo predstavila s
predstavo Toneta Partljiča Slikar na vasi, s katero uspešno nastopa in razveseljuje
gledalce po raznih krajih Slovenije. 

Prireditvi sta namenjeni poživitvi kulturnega dogajanja ob začetku jeseni, predvsem
pa želimo z njima predstaviti delo društva v zadnjem letu.

Pridite, ne bo vam žal!

:: KD Rudija Jedretiča  Ribno
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97 let Karoline Drage
Šolar
V domu dr. Janka Benedika v Radov-

ljici je 13. septembra praznovala se-
demindevetdeseti rojstni dan gospa Draga
Šolar. Prostovoljki RK Bled Štefka Možina
in Jožica Pazlar sva ji izročili čestitke in
darila v imenu RK Bled in Občine Bled.
Praznovanja so se udeležili tudi sorodniki
slavljenke, ki jo tudi sicer pogosto obisku-
jejo, posebno nečak Ivan. Srečni smo, da
nekateri ljudje posvetijo toliko pozornosti
svojim bližnjim, ki bivajo v domu.  

Gospa Draga je bistre glave, vedno
urejena, dobre volje in vsakega obiska je

zelo vesela, čeprav je že dolga leta samo v
postelji. Tudi sluh ji dobro služi, zato je
komunikacija toliko bolj prijetna. Z našo
Štefko posebno radi  obujata spomine na
čas, ko je gospa Draga živela v svoji hiši na
Rečici in jo je Štefka obiskovala.   

Čas je kar prehitro minil. Bližal se je
čas kosila in morali smo se posloviti. Ob
slovesu smo slavljenki zaželeli zdravja,
dobre volje in optimizma tudi v bodoče in
da se srečamo tudi naslednje leto! 

:: Jožica Pazlar, RK Bled

90 let Janeza Korošca

Konec avgusta je praznoval 90. rojstni
dan Janez Korošec z Bohinjske Bele. Rodil
se je v delavski družini očetu Francu in
mami Ivani. 

Po končani osnovni šoli se je želel
izučiti za zidarja, vendar mu je načrte
prekrižala druga svetovana vojna, saj je bil
kot devetnajstleten mobiliziran v nemško
vojsko, od tam pa mu je po letu dni uspelo
preiti med partizane.

Po končani vojni je končal tečaj za
lesnega manipulanta v Ljubljani in se za-
poslil na LIP Bled, kjer je po 40 letih dela
dočakal upokojitev. V rojstni hiši si je ust-
varil družino, rodila sta se mu dva otroka,
danes pa ima dve vnukinji in pet pra-
vnukov.

Janez Korošec je tudi dolgoletni član
Lovske družine Bled. Zadovoljen je, da
starost lahko preživlja v domačem okolju
in da mu tudi zdravje razmeroma dobro
služi. Zelo pa se razveseli tudi obiskov in
srečanj s svojimi lovskimi tovariši in
sodelavci.

:: Antonija Pogačar

Laura Šimenc svetovna prvakinja

Na svetovnem amaterskem prvenstvu v Ljubljani je uspešno
nastopilo kar 10 članov kamniškega kolesarskega kluba Alpe.
Izjemna predstava je uspela 24- letni Blejki Lauri Šimenc, ki je
osvojila naslov svetovne prvakinje in tako na najboljši možen
način kronala letošnjo izjemno sezono. 

V Ljubljani, ki je bila gostiteljica letošnjega svetovnega pr-
venstva, so potekala tekmovanja v vožnji na čas - v kronometru,
tekmi štafet in cestni dirki, ki je v nedeljo predstavljala vrhunec
prvenstva. Prav na slednji je nastopilo kar 10 članov KD Alpe,
ki so si vozovnico za nastop priborili z odličnimi uvrstitvami
na Maratonu Franja, kjer je Laura prav tako dosegla velik uspeh.

Poleg Laure Šimenc, Iztoka Kureta in Gregorja Filipiča, ki
so nastopili v barvah slovenske reprezentance, so na 157 km
dolgi cestni dirki nastopili še Igor Grudnik, Robi Plevel, An-
draž Obid, Matej Krumpestar, Simon Kurent, Primož Bencek in
Tadej Podpečan. Z nastopi so bili v splošnem zelo zadovoljni,
izpolnjena so bila osebna pričakovanja in cilji. 

Brez dvoma pa so bila pričakovanja najvišja pri trenutno
vodilni v skupnem seštevku slovenskega pokala Lauri Šimenc,
za katero je letošnja sezona sploh prva v karieri, saj se je do
lanskega leta aktivno ukvarjala s triatlonom. Cestno dirko je v

kategoriji do 34 let prevozila najhitreje in kot najmlajša tek-
movalka prvenstva več kot zasluženo oblekla mavrično majico
najboljše na svetu.

»To sezono sem si zastavila tako, da kolesarim, nabiram
izkušnje na dirkah pokala Slovenije in maratonih, izboljšujem
čase na vzponih, migam in uživam ter se zraven učim«, ko-
mentira simpatična študentka zadnjega letnika veterine. 

»Po dobrih rezultatih v začetku sezone sem se odločila, da
se preizkusim tudi na Franji, ki sem jo zaključila čisto pri vrhu,
zato sva s fantom, ki je v kolesarstvu moja velika podpora, za-
čela razmišljati o svetovnem prvenstvu in možnostih za dobro
uvrstitev tudi tam«, dodaja.

Kot pravi, je tekma do Kladja potekala v enakomernem
tempu, po planih, na Kladje se je naredila odločilna razlika,
čeprav se je bilo potrebno kljub temu za zmago pomeriti v
ciljnem sprintu.

»Rekla sem si, da danes res ne smem popustiti in izšlo se
je za polovico kolesa. Potem je bilo vse še samo mavrično.
Mavrice si sploh nisem upala želeti, sedaj je pa moja«, še zado-
voljno komentira Laura in dodaja, da je z veseljem in ponosom
članica tako KD Alpe kot tudi slovenske reprezentance, ter da
upa in si želi, da bodo skupaj še naprej uspešni, si delili malo
padcev in veliko zmag.

»Drugače sem pa še vedno samo jaz, ki uživam na kolesu in
v družbi kolesarskih navdušencev«, še zaključi s simpatičnim
nasmeškom na obrazu, ki je postal njen prepoznaven znak tudi
med samimi tekmami.

Laura je nastopila tudi na petkovi tekmi štafet, kjer ji je s
štafeto Slovenija 2 le malo zmanjkalo do odličja. 

Lauro pa je že kmalu čakala nova tekma. Turistično društvo
Kranjska Gora jej uspešno izvedlo kolesarski Juriš na Vršič. Kole-
sarji in kolesarke so na pot krenili pri Oštariji, cilj pa je bil vrh
prelaza Vršič. Med moškimi je pedala najhitreje vrtel Matej Ki-
movec, drugi je bil Primož Obal, tretji pa Gregor Tekavec. 

Pri ženskah je slavila Špela Škrajnar, druga je bila Laura Ši-
menc, tretja pa Ajda Opeka. 

:: Nina Vrhovnik in RP
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Cooperjev test in test hoje 
Najpomembnejši cilj aerobne vadbe je povečanje količine

kisika, ki ga telo lahko porabi v določenem času. Prav vsi lahko
svojo telesno sposobnost izmerijo s testi (tek na 2.400 metrov za
moške oziroma 1.600 metrov za ženske).

Cooperjev test in test hoje sta primerna za vse starostne
skupine, od najmlajših  do najstarejših. Priporočljiva sta tako za
rekreativne kot tudi za profesionalne športnike, pa tudi za tiste,
ki z vadbo šele začenjajo. 

Letošnja Cooperjev test in test hoje bosta v športnem parku
Bledec, organizirata pa ga AD Bled in blejski zdravstveni dom.
Dogajanje bo 4. oktobra, in sicer ob 9. uri test hoje za moške in
ženske, ob 10. uri pa se bo začel Cooperjev tekaški test na 1.600
m za ženske in 2400 m za moške. Razpisane kategorije so za
starost pod 30 let, od 30 do 39 let, od 40 do 49 let ter od 50 let
naprej. Prijave zbira AD Bled po elektronski pošti na naslov
info@adbled.si. Prijave bodo možne tudi na samem prizorišču,
in sicer najkasneje pol ure pred testom. Prijava mora vsebovati
ime, priimek, spol in letnico rojstva, preko spleta bodo prijave
končane 2. oktobra ob 21. uri. 

Test hoje je brezplačen, za Cooperjev test pa je treba prispe-
vati tri evre, startnino se poravna na prizorišču.  Za dodatne in-
formacije lahko pokličete 041 295 136 (Robert)  ali 031 632 594
(Grega).

:: AD Bled

Za mini golf ni nikoli prezgodaj in
nikdar prepozno
Z ekshibicijskim turnirjem dvojic po sistemu »Partner« se bo

na najstarejšem slovenskem igrišču danes ob 15.30 začel tri-
dnevni mini golf festival, 1. Evropski pokal v klasičnem malem
golfu, kjer bodo domačim adutom stali nasproti nekateri vrhun-
ski igralci iz tujine. Kdo bo v nagovarjanju svojih, tako in dru-
gače odbijajočih se žogic uspešnejši, si lahko vse do nedelje, 28.9.
ogledate na eni največjih in prav gotovo najtežjih betonskih
naprav v Evropi. V razvitih delih naše zahodne in severne
soseščine se s tem športom spoprijemajo vse starostne kategorije,
od najmlajših do najstarejših, vsi pa stremijo k popolnosti, kar v
žargonu mini golfistov pomeni »as« (hole in one). Vsekakor en
sam uspeh s prvim udarcem v luknjo ne bo zadostoval za
prestižno zmago, saj je rekord šestih seštevnih krogov pri 179 (37
pod parom).

13. septembra je na pripravljalnem tekmovanju Radovljičan
Jani Jensterle premagal vse svoje nasprotnike (med drugimi tudi
Sergeja Učakarja, štirikratnega deželnega prvaka Koroške) in s
tem prvič v karieri osvojil laskavi naslov najboljšega na Pozivnem
mastersu, ki je bil že petnajsti po vrsti. 

Vljudno vabljeni.

:: Mini golf zveza Slovenije

Slovo najbolj 
“trofejnega” 
selektorja v zgodovini
slovenskega športa  
Iz Veslaške zveze Slovenije so spo-

ročili, da so se zaradi stagnacije vrhun-
skih tekmovalnih rezultatov v zadnjem
obdobju in razhajanja glede pogledov na
dolgoročni razvoj veslanja z dnem razšli
z dolgoletnim selektorjem slovenskih
veslaških reprezentanc Milošem Janšo,
ki je sicer v preteklosti vodil slovenske
veslače do vrhunskih dosežkov. Predsed-
nik zveze Jošt Dolničar bo v naslednjih
dneh pričel z izbiro novega kandidata za
selektorja.

Miloš Janša, ki je bil za selektorja
nazadnje imenovan lansko pomlad, je to
funkcijo opravljal vse od osamosvojitve.
64-letni Zasipljan, po izobrazbi pravnik,
je bil sicer v preteklih letih eden od
tvorcev uspešne slovenske veslaške
zgodbe in trener večine posadk, ki so na
olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih
osvajale medalje od 80-ih let prejšnjega
stoletja dalje. 

Predsednik Veslaške zveze Slovenije
Jošt Dolničar, ki do nadaljnjega pre-
vzema nujno koordinacijo reprezentanč-
nih obveznosti, je že pričel z aktivnostmi
za imenovanje novega selektorja.  

»Sam na trenutne razmere v sloven-
skem veslanju gledam kot na trenutni za-
stoj. Sem še vedno optimist. Zadnji dve

leti smo imeli, če si lahko to dovolim reči,
precej smole, ki je zavrla nekaj boljše
zgodbe, kot so bile. 

Menim, da ima sedanja članska ge-
neracija še nekaj za povedati in narediti.
Zato na to gledam na trenutni zastoj,« je
dejal Janša. Bil je selektor slovenskih ves-
laških reprezentanc od osamosvojitve
države in je glavni tvorec slovenske ves-
laške zgodbe o uspehu ter trener veči-
ne posadk, ki so na olimpijskih igrah
in svetovnih prvenstvih osvajale medalje
od osemdesetih let prejšnjega stoletja
dalje.

»O prihodnosti slovenskega veslanja
ta trenutek ne bi govoril, ker se je
predsednik odločil, kot se je. Na to od-

ločitev so gotovo vplivali trenutni rezul-
tati, o drugih vzrokih pa ne nameravam
in ne bom ugibal. Sicer pa nisem bil le
reprezentančni selektor, ampak tudi
trener v klubu. 

Pogovoril se bom z veslači in drugimi
v klubu, kako naprej. Če bom zanje
potreben, bom ostal, sicer pa ne,« je dejal
Janša, ki je bil v četvercu brez krmarja
udeleženec olimpijskih iger leta 1972 v
Münchnu.

V blejskem klubu se je s trenerskim
delom začel ukvarjati leta 1976. Za izje-
men strokovni prispevek k uveljavitvi
veslanja na najvišji svetovni ravni je sku-
paj s Stankom Slivnikom že leta 1989
prejel Bloudkovo nagrado, najvišjo držav-
no nagrado za šport.  

»Največji uspeh je bil na olimpijskih
igrah leta 2000 v Sydneyju z zlatom Iz-
toka Čopa in Luke Špika, sicer pa ne
glede na vse težko izpostavim katere-
gakoli izmed uspehov na velikih tek-
movanjih. Vsi so bili na nek način
prelomni, OI v Seulu 1988, potem SP na
Bledu ...« pravi Janša.

Povsem razumljivo je, da po vsem
svetu ob neuspehu tekmovalcev menjajo
selektorje in trenerje, pa vendarle je moč
reči, da bi Veslaška zveza z Milošem
Janšo lahko našla sporazumno odločitev.
Selektorja z največ kolajn z olimpijskih
igrah in svetovnih prvenstvih se verjetno
ne menja zlahka. 

:: RP
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Dobra udeležba na teku

16. Originalni tek okrog jezera je letošnjo prvo septembrsko
nedeljo v Veslaški center Zaka privabil veliko število tekačev in
njihovih spremljevalcev. K pestremu živžavu je dodobra  pripo-
moglo tudi lepo vreme. Dvesto petdeset tekačev je razdeljenih v
nekoliko nenavadne kategorije; poročeni, neporočeni, poročene,
neporočene, smrkovci, smrklje in družine pomerilo za lepe na-
grade, veliko pa je k dobremu razpoloženju pripomogla tudi
letošnja novost. Lepih nagrad namreč niso prejeli le najhitrejši,
ampak so bili za udeležbo na nagrajeni tudi srečni izžrebanci.
Tek, ki  nima izrazito tekmovalne vsebine, ampak želi predvsem
spodbujati ljudi k rekreaciji in prijetnemu druženju, je že dolgo
stalnica septembrskega dogajanja ob Blejskem jezeru, kot je stal-
nica tudi  njegova dobrodelna naravnanost. Tudi letos so namreč
zbrana sredstva namenili CUDV Matevža Langusa iz Radovljice
in Darku Đuriču.

:: R.E.

Žensko veslanje na Bledu
Že v prejšnji številki smo pisali o zgodovini ženskega veslanja

na Bledu, vendar je bilo po podatkih gospe Nade Urevc nekaj po-
datkov napačnih. 

Blejsko veslanje je šlo v športno zgodovino predvsem kot
dosežek moških veslačev, ob tem pa smo vsi skupaj kar nekoliko
pozabili na zametke dekliškega veslanja, ki segajo v leto 1952, pet
let kasneje, leta 1957, pa je blejska  posadka mlajših mladink svoja
tekmovanja zaključila na VII. mednarodni veslaški tekmi na
Bledu. 

Tekma je bila julija pred sedeminpetdesetimi leti, Veslaš-
ki klub Bled pa so zastopale članice četverca s krmarko. Pomeri-
le so se na progi, dolgi tisoč metrov, veslale pa so Vilma Hribar,
Berta Kalajžič, Nada Urevc, Darinka Svetina in krmarka Mici
Heberle. 

Na takratni tekmi so se pomerile z ekipami Partizana iz Su-
botice, koprskega Nautilusa in z ekipo Izole. 

Dogodka se živo spominja gospa Nada Urevc, ki je tudi

priskrbela arhivske podatke o tekmi, o ženskem veslanju pa piše
tudi Božo Benedik v knjigi Bled nekoč in danes. Blejski hangar so
odprli samo leto dni pred tekmo, sama pa je bila takrat skupaj s
kolegicami aktivna športnica v TVD Partizanu. In kako so mlada
tekla takrat zašla v čoln? »Tako, da so nas prišli iskat v telovadnico
in vprašali, če bi katera veslala,« pravi gospa Nada. Od leta 1952
do 1957 so se udeležile tekmovanj v Izoli, na Dravi v Mariboru in
na Tromeču v Avstriji. 

Štiri pogumna dekleta so takrat pisala zgodovino blejskega
veslanja, ki pa bi ostala pozabljena v arhivih, če si gospa Urevc ne
bi prizadevala, da se obudi del spominov na takratno dogajanje.

Če bi se odgovorni potem bolj posvetili tudi treningu ženskih
ekip, bi bilo žensko veslanje v Sloveniji danes verjetno na precej
višjem nivoju, kot pa je danes!

:: RP
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V nedeljo, 5. oktobra 2014, bodo
redne volitve župana, članov občin-
skega sveta in članov sveta krajevnih
skupnosti. Glasovanje bo potekalo od
7. do 19. ure.

Občinska volilna komisija občine
Bled (OVK Bled) je s Sklepom o do-
ločitvi volišč in območij volišč za
izvedbo lokalnih volitev določila na-
slednja volišča: 
1. Gasilski dom Mlino, Mlinska

cesta 26, Bled, 
2. Gasilski dom Rečica, Rečiška

cesta 4, Bled, 
3. Občina Bled, Cesta svobode 13,

Bled, 
4. Osnovna šola Bled, Seliška cesta

3, Bled, 
5. Infocenter TNP, Ljubljanska cesta

27, Bled, 

6. Osnovna šola Bohinjska Bela, Bo-
hinjska Bela 59, Bohinjska Bela, 

7. Zadružni dom Ribno, Izletniška
ulica 11, Bled, 

8. Kulturni dom Zasip, Sebenje 6,
Bled in 9. Gasilski dom Selo pri
Bledu, Selo pri Bledu 13, Bled. 

Predčasno glasovanje
Skladno s priporočili Državne vo-

lilne komisije je OVK Bled določila
kot dan predčasnega glasovanja sre-
do, 1. oktobra 2014. Predčasno glaso-
vanje bo potekalo med 7. in 19. uro v
prostorih Občine Bled, Cesta svo-
bode 13, Bled. 

Glasovanje na voliščih namenje-
nim invalidom in glasovanje na
domu

Osebe, ki bodo volile na volišču

določenem za invalide, morajo naj-
pozneje tri dni pred dnem glaso-
vanja, to je do 1. oktobra 2014, to
sporočiti OVK Bled.

Prav tako lahko volivci, ki se
zaradi bolezni ne morejo zglasiti
na volišču, v katerem so vpisani v
volilni imenik, najkasneje tri dni
pred dnem splošnega glasovanja, to
je do 1. oktobra 2014, pri OVK Bled
vložijo zahtevo, da želijo pred volil-
nim odborom glasovati na svojem
domu.  

Za podrobnejše informacije smo
na voljo v tajništvu OVK Bled, na
telefonski številki: 04 575 01 18. 

:: Občinska volilna komisija 
občine Bled

LOKALNE VOLITVE 2014
V OBČINI BLED

Foto: Franc Ferjan
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LISTA KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET

UPAMO,
DA SMO VREDNI
VAŠEGA ZAUPANJA.

Janez PETKOŠ, univ, dipl. ing. gozdarstva
Pavla ZUPAN
Franc SIRC,  univ. dipl. ing. teks. tehn.
Majda LONCNAR, univ. dipl. ing. agr.
Maksimilijan OSVALD, pravnik
Bojan PIPAN
Alojz NEČIMER, univ. dipl. ing. stroj.
Marija STRGAR
Stanislav ZUPAN
Dušanka Marija GASPARI
Peter OMOVŠEK
Milena VRBNJAK
Senad MUJADŽIĆ
Meta KENDA
Leonard MAKAR
Avgust VELNAR
Marko FAJFAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Za župana podpiramo Janeza Fajfarja.
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Naro nik oglasa: Lista za kulturo in portč š

Naročnik oglasa: Lista Tonija Mežana
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Naročnik oglasa: MDESIGN grafični studio, Rok Mučič, s.p.

Naročnik oglasa: Turistično podjetniška lista Bled
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Sprejemamo
naro~ila za sve`e
in suhe ikebane,
`alne ikebane,
{opke, poro~ne
{opke in
aran`maje
ter aran`maje
daril.

Tel. 040/551 828

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341
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