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Blejske novice

Vabilo ob dnevu državnosti!
Ob dnevu državnosti Občina Bled v sodelovanju z drugimi izvajalci organizira:
Osrednjo občinsko proslavo z bogatim kulturnim programom pod Ribensko goro v petek, 21. 6., ob 18.00.
Otvoritev obnove vaškega jedra Zagorice in druge komunalne infrastrukture v soboto, 22. 6., ob 16.00.
Otvoritev obnove vaškega jedra Rebr in druge komunalne infrastrukture v Zasipu v nedeljo, 23. 6., ob 11.30.
Slovesen pričetek obratovanja fotonapetostne elektrarne in toplotnih črpalk za energetsko oskrbo OŠ Bled
v ponedeljek, 24. 6., ob 10.00.
Otvoritev slovenskega čebelnjaka in medovite učne poti v Zdraviliškem parku v ponedeljek, 24. 6., ob 18.00.
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Aktualno

Drage občanke
in občani, dragi
prijatelji Bleda
Nedavno sneženje me je
nehote spomnilo na pluženje,
ki nas bo stalo dobre tri nepovratne odstotke letnega proračuna. Poleg vsega pa smo
našemu komunalnemu podjetju Infrastruktura, ki je s kooperanti tako vzorno poskrbelo, da smo v vedno novem
snegu sploh mogli z doma, še
kar dolžni. Država nam ne poravnava svojih obveznosti iz
evropskih razpisov, na katere
smo se uspešno prijavili in
dela tudi izvedli. Odkar sem
župan, smo bili v težjem finančnem stanju le, ko smo po
odločitvi sodišča morali plačati
za telovadnico pri gorjanski osnovni šoli in za obnovo Prešernove ceste. Večje nakazilo zapadlih obveznosti s strani države se obeta v kratkem, upam
le, da bo država besedo držala.
Na seji občinskega sveta v začetku julija bo svetnikom predložen rebalans letošnjega proračuna. Na vse prilive, ki so bili
še lani, ko se je pripravljal aktualni proračun, popolnoma
realni, pač ne moremo več
računati. Glavne investicije zaenkrat niso ogrožene, morda
pa se bomo morali odpovedati
nekaj manjšim posegom.
Kljub vsemu je tu med
drugim nova cesta na grad,
kanalizacija na Obrnah, do
konca meseca se bodo dokončala tudi dela na Rebru v Zasipu. V avli občinske zgradbe
je razgrnjen osnutek novega
občinskega prostorskega načrta, do 10. junija lahko v priloženi zvezek vpišete pripombe,
ki se bodo v naslednjih mesecih ovrednotile. Po dolgih letih
usklajevanja z 48 (!) različnimi
institucijami, ki imajo vsa pravico do svojega mnenja o namembnosti vsake parcele ter
ob hkratnem nenehnem spreminjanju zakonov, je to zares

velik uspeh. Za splošno javnost je morda najbolj zanimivo to, da novi načrt predvideva več kot sto individualnih gradenj. Če bomo konstruktivni, lahko do končnega
sprejetja tega prepotrebnega
dokumenta občine pride že
pred koncem leta. Tako daleč
je približno le vsaka tretja
slovenska občina, katerih večina pa ni niti približno soočena
s tako varovanim okoljem in
toliko interesi kot naša.
Prejšnjo nedeljo so domači
potapljači skupaj s prijatelji od
drugod jezero dodobra očistili
invazivnih školjk. Ličinke so se
že izlegle, zato še ne moremo
vedeti, kaj se bo pokazalo čez
čas. Školjke same po sebi niso
strupene, se pa lahko ob dotiku z njimi urežemo, še bolj
neprijetno pa je, da nimajo naravnega sovražnika in se zato
lahko neovirano razmnožujejo
in izrivajo avtohtone vrste. Občina je to hvalevredno potapljaško akcijo tudi finančno
podprla. Za okolje bomo naredili še nekaj pomembnega.
Mogoče ste opazili, da smo v
zdraviliškem parku zasadili
medovite trajnice, da bodo čebele imele čim bližnjo pašo iz
novega čebelnjaka, ki ga v kotu
parka postavljajo naši marljivi
čebelarji. Konec junija pride
na obisk tudi inšpekcija mednarodnega združenja »Entente
florale«, zato se bomo še posebej potrudili z urejenostjo našega okolja.
Po zaslugi domačega Muzejskega društva in hotela Triglav je bila teden dni na Bledu
tudi svetovno znana astronavtka slovensko indijskega
rodu, Sunita Williams. Na vse,
ki smo jo srečali, je naredila
izreden vtis. Priznam, da sem
po tihem pričakoval v slavo
svoje domovine zaverovano
možačo, nato pa srečal prijetno, razgledano in človeško
izredno toplo bitje, ki osvoji
srca vseh, s katerimi pride v

stik. Enako so občutili vsi, ki so
jo prišli poslušat v festivalno
dvorano. Po binkoštni maši jo
je na otoku naš župnik pozval
k besedi. Vidno ganjena nad
vso lepoto in duhovnostjo
otoške cerkvice, nam je povedala, da je rasla v sožitju versko mešane družine, po
slovenski materi v krščanski,
po indijskem očetu pa v hindujski veri, in da ko je iz
vesoljske postaje opazovala čudovito Zemljo, od zgoraj ni
videla nobenih meja med državami in religijami… Le dan
po njenem odhodu nas je
obiskala predsednica indijskega parlamenta gospa Meira
Kumar z nekaj izmed 545
poslancev te celo milijardo in
dvesto milijonske nacije. Preberite si prosim sporočilo, ki
nam ga je prinesla. Če nam
tako velik narod želi vse najboljše, se nam bo že moralo kaj
poznati. Pred kratkem so ob
jezeru Indijci snemali že drugi
film, zato v kratkem lahko
pričakujemo večji obisk iz te
hitro razvijajoče se velesile.
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Na Bledu se je pred kratkim zbralo tudi okrog tristo
neodvisnih britanskih potovalnih agentov, ki si vsako leto za
svojo skupščino izberejo drugo deželo, ni treba poudarjati,
da so bili navdušeni.
Bled je seveda najbolj prepoznavna podoba Slovenije in
zato ni čuda, da si ga želijo
obiskati skoraj vsi pomembni
državni gostje. V juniju tako
pričakujemo še šrilanškega zunanjega ministra, princa Edvarda, mlajšega brata britanskega prestolonaslednika in
princa Akishina, mlajšega brata japonskega prestolonaslednika, ki bo pred občino zasadil
japonsko češnjo.
Na koncu pa vas prisrčno
vabim na vse dogodke tega
meseca, še posebej na glavno
občinsko proslavo ob dnevu
državnosti, ki jo s pomočjo
ribenskih društev prirejamo v
petek, 21. junija, na prireditvenem prostoru pod Ribensko goro.
:: Vaš župan, Janez Fajfar
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Na podlagi 50. člena Zakona prostor-skem načrtovanju (ZPNačrt) - (Uradni list RS,
št. 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12
- ZUPUDPP-A, 109/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS - UPB2, Uradni
list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 51/10) in 30. člena Statuta Občine
Bled (Ur. l. RS, št. 67/09 - UPB, 87/12) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP
o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta
za Občino Bled in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje v postopku
priprave občinskega prostorskega načrta
1. člen
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta za Občino
Bled in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje v postopku priprave
občinskega prostorskega načrta, ki v skladu z izdanim sklepom št. 3505-3/2008-234
z dne 18. 4. 2013 poteka od petka, 3. maja 2013, do ponedeljka, 3. junija 2013, se podaljša do ponedeljka, 10. junija 2013.
2. člen
Dokumenta sta javno razgrnjena v avli Občine Bled v poslovnem času občine in
na spletni strani www.obcina. bled.si.
3. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Blejskih novicah in na spletni strani Občine Bled.
Št. 3505-3/2008-244
Bled, 21. 5. 2013
:: Janez Fajfar, l. r., Župan Občine Bled

Podpisana pogodba s Potočnikovimi
V petek, 17. maja, je župan Občine Bled Janez Fajfar kot predstavnik soinvestitorja
podpisal pogodbo o izgradnji nadomestne stanovanjske hiše za družino Potočnik. Obstoječi stanovanjski objekt ob vpadnici na Bled je predviden za rušenje ob izgradnji
krožišča in navezave na južno razbremenilno cesto. Pogodba je sklenjena z izbranim izvajalcem za postavitev montažne hiše, Marlesom, pogodbeni stranki pa sta še predstavnik družine Potočnik in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor kot glavni investitor.
Vrednost gradbene pogodbe znaša 164.698,78 EUR, delež Občine Bled pa 14.378,20
EUR. Z zemeljskimi in gradbenimi deli bodo izvajalci pričeli v juliju, montaža hiše se
predvideva v septembru z rokom izgradnje 150 dni, torej najkasneje do marca 2014.
Sicer pa pooblaščeni cenilci intenzivno pripravljajo ponudbe za odkupe na celotni
trasi južne razbremenilne ceste, kjer je parcelacija končana, na drugi stopnji pa rešenih
tudi devet pritožb iz tega naslova. V naslednjih tednih bodo tako potekali odkupi in na
tej podlagi bo še pred poletjem znano, ali se lahko pojavijo tudi kakšni zapleti v zvezi s
pridobivanjem zemljišč. Prav tako se pripravljajo projekti za izvedbo oz. popisi del, narejen je načrt organizacije gradbišča, dogovorjene so transportne poti in faznost gradnje.
Delo direkcije RS za ceste poteka izjemno korektno, z občino sproti usklajuje morebitne
dileme, zato tudi pričakujemo, da je realizacija projekta lahko zelo blizu.
:: Občina Bled

Slovenski čebelnjak in medovita učna pot
Ob letošnjem dnevu državnosti bo v sklopu občinskih prireditev v Zdraviliškem
parku v ponedeljek, 24. junija ob 18. uri, otvoritev slovenskega čebelnjaka in medovite
učne poti, ki sta nastala v sodelovanju med Občino Bled in Čebelarskim društvom Bled
– Gorje ter ostalimi pokrovitelji. Medovita učna pot se začne pri jezeru, kjer je zasajena
večja gredica z medovitimi trajnicami, potem gre čez glavno cesto in v Zdraviliški park,
kjer z gredicami ob sprehajalni poti mimo paviljona zavije v zgornji del parka. Tu je ČD
Bled – Gorje v sodelovanju s podjetjem Proform postavilo leseni slovenski čebelnjak. V
njem bo 14 panjev z ročno poslikanimi panjskimi končnicami po izboru župana Janeza
Fajfarja, delo Danijele Jovanovič. Pred njim bo postavljen skalnjak z medovitimi trajnicami. Slavnostni govornik bo slovenski etnolog, prof. dr. Janez Bogataj.
:: Blaž Ambrožič

Potrjen dopolnjen
Osnutek odloka o
občinskem prostorskem načrtu
Blejski občinski svet je na majski
seji sprejel dopolnjen Osnutek odloka o
občinskem prostorskem načrtu, ki je bil
v pripravi od leta 2005 - med tem časom se je Občina Bled razdelila na
Občini Bled in Gorje, sprejeta je bila
nova prostorska zakonodaja in še kaj.
Kako zahteven je dokument priča podatek, da je k njemu moralo dati soglasje 48 različnih služb in institucij.
Občina Bled je prejela 400 različnih individualnih pobud o dokumentu.
Župan Janez Fajfar je povedal, da
gre za strateški in temeljni razvojni
dokument Občine Bled. V dokumentu
se srečujemo s težnjami po pozidavi, ki
zagotavljajo razvoj in hkrati z varovanjem okolja - nove pozidave na varovanih območjih niso predvidene. Dokument predvideva več kot sto gradenj zasebnih stanovanjskih hiš v naseljih ter
dve pozidavi za poslovno dejavnost, pa
tudi poenotenje urbane opreme.
Usklajevanja dokumenta so bila
dolgotrajna, sam dokument pa je kompromis želja in pobud ter zakonskih
omejitev. Javna razgrnitev dokumenta
bo podaljšana do 10. junija.
Občina z dokumentom želi preprečiti nadaljevanje stihijske gradnje, želi
pa začeti tudi z obnovami občinskih
naselij, kot so na primer vaška jedra,
sočasno pa bodo na Bledu uredili tudi
stanje na jezeru in okoli jezera.
Prostorski razvoj vključuje različne
vidike ravnanja s prostorom, od ohranjanja narave in kulturne dediščine do
poselitve in podobno.
Pri prometu sta v prednosti izgradnji obeh razbremenilnih cest, kolesarske povezave se izboljšujejo. V jezerski skledi dokument dolgoročno
predvideva postopen umik motornega
prometa. Tudi pri razvoju turizma je
pomembno, da kljub velikemu številu
obiskovalcev varovanje jezera in obale
ostane na prvem mestu.
Določena so vodovarstvena območja, saj je eden izmed ciljev občine zavarovanje vodnih virov v občini Bled.
Župnija Bled je na Občino Bled naslovila prošnjo za spremembo dela imena Riklijeve ceste - številk 19, 22, 24 in
26 v Slovenski trg 1, 2, 3, 4. Gre za
stavbe v lasti Župnije in predstavljajo
zaokroženo celoto na koncu današnje
Riklijeve ceste. Vse stroške, ki bodo ob
tem nastali, bo nosila Župnija Bled.
Občinski svet je na majski seji spremembo potrdil. :: Romana Purkart
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Zgodba z naslovnice

Slovita astronavtka na Bledu
Na povabilo Občine Bled in
pobudo Muzejskega društva
Bled se je 19. maja na uradnem obisku na Bledu mudila
Sunita Williams, svetovno znana ameriška astronavtka slovensko-indijskega rodu, ki je v
vesolje doslej poletela že dvakrat, zadnjič lansko leto, ko je
prevzela tudi poveljstvo nad
ekspedicijo na Mednarodni
vesoljski postaji.
Sunita Williams je magistrica fizike in visoka častnica (majorka) z osupljivo vojaško kariero, ki jo je leta 1998
pripeljala v Nasin program za
astronavte. Rodila se je leta
1965 v Clevelandu materi slovenskega rodu Bonnie Zalokar
in očetu indijskega rodu Deepaku Pandyji. Williamsova je
slovenski javnosti postala bolj
znana, ko je pred leti razkrila
svoje slovenske korenine, saj
njena prababica Marija Bohinjec prihaja iz Leš pri Tržiču.
Sunita Williams je na Bled
prišla na pobudo predsednika
Muzejskega društva Bled Sreča Verniga. Na Blejskem gradu
jo je poleg blejskega župana
sprejel tudi direktor Zavoda za
kulturo Bled Matjaž Završnik,
v njunem spremstvu pa si je
ogledala muzej, si natisnila
spominsko listino v grajski
tiskarni, v grajski kleti pa so ji
v spomin na obisk poklonili
steklenico vrhunskega grajskega vina. Obiskala je veslaško središče in se srečala z
olimpijci, obiskala je Blejski

otok in Čebelarski muzej v
Radovljici. Obiske Williamsove na Bledu je spremljala prevajalka Branka Božič, ki je s
svojim natančnim, čustvenim
in doživetim prevajanjem,
prav tako kot gostja, sedla publiki v srce.
V zadnjih šestih letih je
Sunita Williams v vesolje
poletela kar dvakrat. Leta
2006 z raketoplanom Discovery, v vesolju je takrat bivala kar 195 dni in postavila nov rekord za astronavtke,
ki še vedno ni presežen. Lani
se je z ruskim Sojuzom, ki je
poletel iz Bajkonura, spet podala v vesolje (ekspedicija
32/33) in med drugim kot
druga ženska doslej prevzela
tudi poveljstvo na mednarodni
vesoljski postaji (ISS). Med
mejniki, ki jih je postavila
doslej, naj omenimo le nekaj
najpomembnejših: čas, ki ga je
doslej preživela v vesolju, je
321 dni 17 ur in 15 minut
(skupno na obeh poletih), skupen čas, prebit izven raketoplana, je 50 ur in 40 minut,
kar jo uvršča na 5. mesto najbolj izkušenih astronavtov. Iz
raketoplana se je v vesolje podala sedemkrat. Zadnja dva
rekorda sta poleg 195 dni
preživetih v vesolju na enem
poletu tudi absolutna ženska
rekorda.
Njen obisk je spremljal
tudi zanimiv dogodek v Festivalni dvorani, kjer so člani astronomskega društva Nova in

Dolga nedelja na Bledu se je končala s predavanjem v Festivalni dvorani.

družbe Zvezdogled postavili
planetarij, ki je bil zelo dobro
obiskan.
Bled je Sunito Williams še
zadnjič izredno množično pozdravil na njenem večernem
predavanju v Festivalni dvo-

rani, ki ga je izredno domiselno povezoval Srečo Vernig.
Obisk izjemno prijazne, dostopne in srčne znanstvenice
bo vsem, ki so ga spremljali,
ostal v izjemno lepem spominu.
:: Romana Purkart

Z veslači olimpijci je sedla v četverca. Na fotografiji: Sadik Mujkić in
Miha Pirih. Foto: Jani Klemenčič

Grajski vinar ji je podaril posebno vino.

Člani astronomskega društva Nova pred festivalno dvorano s
teleskopi - zaman so čakali na sonce!

Aktualno

Britanski neodvisni turistični agenti na Bledu
Bled je med 17. in 19. majem gostil prestižno strateško konferenco konzorcija The
Travel Network Group (TNG). Gre za enega najpomembnejših dogodkov največjega britanskega združenja neodvisnih turističnih agentov in organizatorjev potovanj.
Gostovanje enega od najpomembnejših dogodkov največjega britanskega združenja
neodvisnih turističnih agentov in organizatorjev potovanj prav v Sloveniji je rezultat uspešnega sodelovanja veleposlaništva RS v Londonu, Sektorja za turizem javne agencije
SPIRIT Slovenija ter njene informacijske pisarne v Londonu in slovenskega turističnega
gospodarstva, to je Turizma Bled, M-Tours Bled, Sava Hotelov Bled in nacionalnega
letalskega prevoznika Adria Airways.
Program konference TNG je bil izrazito strateško naravnan, saj je tudi poslovno
okolje britanske potovalne industrije pod pritiski trenutne gospodarske situacije in izzivi
prihodnosti. Udeležence do nagovorili številni ugledni predavatelji, v dveh dneh
strokovnega dela konference pa so predstavili številne praktične in konkretne primere
iz prakse uspešnega poslovanja. Gostovanje konference TNG na Bledu je bilo za
udeležence iz Velike Britanije odlična priložnost za spoznavanje Bleda, Slovenije in
slovenske turistične ponudbe »iz prve roke«.
Gary Lewis, The Travel Network Group, direktor: »Ko smo iskali lokacijo letošnje
konference, je Bled izpolnil vsa naša pričakovanja. Prepričan sem, da bo navdušil tudi
naše člane, ki bodo v tej destinaciji preživeli delovni konec tedna. Bled je butična destinacija, vendar ima vso potrebno infrastrukturo in prijazne ljudi, od Londona pa je oddaljena le dve uri z letalom in obenem blizu letališčema v Ljubljani in Trstu.«
Eva Štravs Podlogar, Turizem Bled: »Britanski trg je za vse gorske kraje zelo pomemben, kar dokazuje dolgoletna tradicija dobrega sodelovanja. Britanski gostje se v slovenskih alpskih destinacijah dobro počutijo, predvsem pa radi odkrivajo naravne in kulturne
znamenitosti destinacije. Kar še posebej veseli, je dolžina bivanja teh gostov - v primerjavi z drugimi gosti namreč beležimo večje število prenočitev. Samo na Bledu so britanski gostje leta 2006 ustvarili preko 100.000 prenočitev, v lanskem letu pa le še
42.000. Eden od pomembnih razlogov za padec števila teh gostov na Bledu je odločitev
Adrie Airways za ukinitev letalske linije Ljubljana – London. V letošnjem letu smo tako
na nacionalnem kot tudi na destinacijskem nivoju bistveno okrepili promocijske aktivnosti v Veliki Britaniji. Zato je strateška konferenca TNG, ki jo gostimo ta konec tedna
na Bledu, velikega pomena. Pomembna je tudi odločitev vplivnega organizatorja potovanj Inghams, ki bo v sodelovanju z Adrio Airways organiziral čarterski let enkrat na
teden na linji London – Ljubljana. Linija bo vzpostavljena prihodnjo soboto, trajala pa
bo vse do konca septembra. Številni naši tradicionalni partnerji (turistične agencije) se
poslužujejo tudi letališč v sosednjih državah, da bi pripeljali goste na počitnice v
Slovenijo.
V letošnjem letu bo na dodatno promocijo Slovenije v Angliji vplival tudi visoki obisk
kraljevega para v Sloveniji, ko bo princ Edward s soprogo konec junija obiskal tudi Bled.«
Velika Britanija je drugi največji trg v Evropi, takoj za Nemčijo. Britanski funt je še
vedno ena najmočnejših valut na svetu, britanski turisti imajo dobro kupno moč,
pomembno pa je tudi dejstvo, da imajo Britanci še vedno šest tednov plačanega dopusta
in si na leto povprečno privoščijo več kot le eno potovanje v tujino.
:: Turizem Bled

Klub Vinergija
Klub VINERGIJA, novoustanovljeno društvo ljubiteljev dobrega vina z Gorenjske, se
je aprila v vinskem klubu Hotela Triglav Bled, predstavilo na otvoritvenem dogodku,
katerega gost večera je bil priljubljeni vinar Miha Batič.
Otvoritev in predstavitev kluba VINERGIJA je uspela v pravem pomenu besede - vinsko in izjemno energično. Ustanovni člani so v polno zasedenem vinskem klubu Hotela
Triglav na Bledu predstavili svoj program delovanja za letos. Gost večera je bil Miha Batič,
ki je javnosti tudi premierno predstavil novosti iz svoje kleti.
Na dogodku so bili prisotni tudi številni F&B direktorji blejskih hotelov. Zanimanje za
včlanitev med Vinergiste je bila izjemna, saj so se vsi prisotni na dogodku odločili za včlanitev v društvo, vključno s priznanim vinarjem Miho Batičem.
Predsednik društva, Gašper Špec je ob zaključku večera povedal: »Za nami je res zelo
lep večer, številčni odziv nam daje motivacijo za nadaljnje delovanje društva, ki se bo še
naprej trudilo dvigovati vinsko kulturo in izobraževati vse željne novega znanja.«
Vinergisti do konca leta obljubljajo še veliko dogajanja in pester nabor dogodkov.
Več o društvu si lahko ogledate na www.vinergija.si in www.facebook.com/vinergija.
:: Tanja Švigelj

Zapora cest
Občane Bleda obveščamo, da bodo v
soboto, 8. 6., zaradi izvedbe 1. triatlona
Karavanke občasne popolne zapore
naslednjih cest:
- Del LC 012071 Kolodvorska cesta, od
konca parkirišča pri železniški postaji, do križišča za kamp Bled – od
9.00 do 12.00
- Del LC 012071 – Kolodvorska cesta,
od začetka parkirišč pri železniški
postaji na Bledu, do ceste Za žago
preko železniškega nadvoza proti
Poljšici – od 11.15 do 12.10
- Del LC012101 – Cesta v Vintgar, od
železniškega podvoza v Zasipu do
križišča LZ012071 –Sebenje, mimo
stanovanjske hiše Sebenje 59, kjer
zavije desno mimo Sebenje 47 in 49
po makadamski poti do Jermanke
30, nato levo do križišča Partizanske
in Blejske ceste in do križišča proti
Piškovci – od 11.35 do 12.50
Obvozi so predvideni po stranskih in
državni cesti Gorje–Bled. Oprostite zaradi morebitnih nevšečnosti, upoštevajte navodila rediteljev!
:: Zavod za turizem in kulturo
Žirovnica

Harmonike ob
Blejskem jezeru
V nedeljo, 21. 7.,
bo v sklopu prireditve Blejski dnevi
1. Poletno srečanje
harmonikark in
harmonikarjev ob
Blejskem jezeru,
kjer bo tisoč harmonik okoli jezera
zaigralo
»Otoček sredi
jezera«, povorka
harmonikarjev,
na čelu bo Majči Bobnar, bo
šla tudi skozi Promenado. Vse
skupaj bomo popestrili z glasbenim programom ansamblov Slovenski pozdravi in
Slovenski zvoki. Vsi v naprej prijavljeni
bodo dobili bon za malico in pijačo ter
sodelovali v žrebanju za bogate nagrade.
Želimo privabiti 1000 harmonik, saj je
srečanje namenjeno prav vsem ljubiteljem harmonike, tako ljudskim godcem
kot glasbeno izobraženim. Prijave na
www.harmonike-bled.si, za več informacij
pokličite 041-710-970.
:: Toni Mežan
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Eko

Več kot 60 potapljačev
se je spopadlo s
školjkami
V Blejskem jezeru je bila konec maja
že 20. tradicionalna podvodna čistilna akcija, ki je bila letos usmerjena predvsem v
odstranjevanje tujerodne in invazivne
školjke, potujoče trikotničarke.
V globine Blejskega jezera se je v organizaciji društva za podvodne dejavnosti
Bled podalo več kot 60 potapljačev. Kot je
povedal tehnični potapljač in koordinator
aktivnosti, povezanih s problematično tujerodno školjko, Rok Lesjak, so imeli
srečo, da so školjko odkrili v dokaj zgodnjem stadiju razvoja: »Nikjer na svetu se
niso lotili reševanja tega problema tako
kot pri nas, z ročnim odstranjevanjem in
preprečevanjem širjenja. Soočili so se
namreč s številnimi težavami, najsi bo to
prevelika površina, pregloboka voda ali
zasebna zemljišča, tako da školjke odstranjujejo le iz območij za kopanje in to
z vodnimi topovi.« Kot še dodaja Lesjak,
se zavedajo, da bo školjka verjetno za
vedno ostala v jezeru: »Ravno z velikim
odzivom in delom društva za podvodne
dejavnosti Bled pa že več kot eno leto
odstranjujemo školjke. Odstranjevanje je
težavno, še posebej v slabi vidljivosti, pa

tudi sicer potapljači potrebujejo tudi do 15
minut, da sploh uspejo prepoznati školjke, še posebej večje so prekrite z mahom
in rastlinami in jih je težko opaziti.«
Največjo težavo predstavlja več milijonov planktonskih ličink, ki jih izleže
vsaka školjka, čeprav ličinke nekatere ribe
tudi jedo, pa v vsakem primeru nekaj
odstotkov ličink preživi, kar pa glede na
število izleženih ličink vseeno predstavlja
več milijonov školjk.
Kot je povedala Mateja Poje z Agencije
za okolje, je pred pričetkom kopalne sezone treba razširiti zavedanje o preprečevanju prenosa te invazivne tujerodne
vrste školjke: "

Vabilo na akcijo odstranjevanja
invazivnih tujerodnih rastlin v širši
okolici Koritnega
Invazivne tujerodne vrste imajo veliko negativnih vplivov tako
na gospodarstvo in zdravje ljudi kot na biotsko pestrost in krajinsko podobo naših krajev. Ambrozija na primer je alergena, japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga, enoletna suholetnica
in še druge so nadležni pleveli, ogrožajo pa tudi biotsko pestrost.
Izpodrivajo namreč številne domorodne rastline, pa tudi živali.
Ker bi radi zmanjšali negativne vplive teh vrst, v okviru čezmejnega projekta Amc Promo BID organiziramo akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v širši okolici Koritnega.
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Društvo za varstvo narave Bled in Občina Bled vas vabimo, da se nam pridružite pri
akciji odstranjevanja invazivk, ki bo v soboto, 15. junija 2013, od
9. do 14. ure. Zbor udeležencev je ob kolesarski cesti Lesce – Bled
pri mostu čez Savo, zaključek pa v kampu Šobec.
Vse zainteresirane zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo
udeležbo napoveste najkasneje do torka, 11. junija na elektronski
naslov zrsvn. oekr@zrsvn.si ali na tel. št. 04 20 19 460.
Več o akciji si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za
varstvo narave (www.zrsvn.si)

Čebelarji in osebne finance
NLB – Nova Ljubljanska Banka, poslovalnica Bled, je v začetu
maja pripravila finančno izobraževanje in svetovanje za čebelarje ČD Bled-Gorje. Predstavnica NLB je pripravila predstavitev
in dejavnosti banke z naslovom Sedem korakov do urejenih osebnih financ. Čebelarji so predstavitev dobro sprejeli.
:: Lovro Legat

»Predvsem je potrebno biti pozoren, da se kopalna oprema ustrezno očisti, saj se lahko ličinke školjke primejo na kopalno opremo, predvsem če se nameravamo z isto opremo
kopati v bohinjskem jezeru ali bajerju
Šobec, da je ne bi zanesli v druge vode.«
Navodila za pravilno čiščenje kopalne in
potapljaške opreme ter čolnov so v sodelovanju z občino Bled in strokovnjaki z
ministrstva in Agencije za okolje pripravili tudi v zloženki, ki jo bodo delili obiskovalcem Bleda v turističnem društvu, ob
jezeru pa bodo postavljene tudi informacijske table.
:: Andraž Sodja

Obisk čebelnjaka

V maju čebele že pridno nabirajo cvetni prah, zato smo si
Žabice, skupina otrok s posebnimi potrebami, na Selu ogledali
čebelnjak Blaža Ambrožiča. To je bil zaključek celoletnega projekta »Čebele, naše zaveznice«, ki smo ga izvajali v okviru
ekošole.
Blaž nas je prijazno sprejel in nam pokazal notranjost panja,
predstavil delo čebel ter nas pogostil z domačimi medenjaki in
sladkim medom. Ogledali smo si tudi na novo zasajen vrtiček z
medovitimi cvetlicami, kamor čebele letajo na pašo. To je bilo za
nas veliko doživetje. Čebelar Blaž Ambrožič in Sandi Demšar Bled Tours, ki nas je s kombijem peljal k čebelnjaku, sta nam
svoje usluge ponudila brezplačno. Za vse se jima prijazno zahvaljujemo.
:: Irena Frelih in Branka Trpin, Vrtec Bled

Društva | Dogajanja

Prostovoljci širimo solidarnost
Že tretje leto zapored se je Center za socialno delo Radovljica skupaj z enoto Krizni
center za mlade Kresnička in prostovoljci odzval povabilu Slovenske filantropije in v začetku aprila organiziral Dan za spremembe s sloganom »Prostovoljci širimo solidarnost«.
Tokrat smo k sodelovanju povabili Osnovno šolo prof. dr. Josipa Plemlja Bled in
združili »koristno s koristnim«: doma opravili pomladansko čiščenje ter uporabne in koristne predmete tistim, ki jih potrebujejo, ponudili na bolšjaku. Pri zbiranju predmetov
so se zelo izkazali učenci blejske osnovne šole in prostovoljci.
Sredstva, zbrana na ta način, smo namenili šolskemu skladu OŠ Bled za izvedbo
načrtovanih programov za otroke iz družin, ki se srečujejo z materialno stisko.
V avli INFO središča Triglavska roža na Bledu so se na stojnicah znašli različni
uporabni predmeti: kuhinjski pripomočki, gospodinjski aparati, družabne igre, športna
oprema, oblačila, knjige, SI-Mobil pa je prispeval nekaj mobilnih telefonov. Dogajanje
so popestrili žonglerska skupina Čupakabra, učenci OŠ Bled so pripravili gledališko
predstavo in ples ter razstavo risb na temo solidarnosti. Kdor si je zaželel tatuja, mu ga
je narisala gospa Sonja. Pozdravil pa nas je tudi blejski župan Janez Fajfar.
Za pogostitev so poskrbeli v Pekarni Planika in predstavnice združenja Ladies circle
ter Eva Pogačar s kremšnitami.
Pri ponudbi predmetov in »prodaji« smo bili tako uspešni, da smo za šolski sklad
zbrali več kot 700 evrov, ostalo pa nam je toliko predmetov, da smo jih ponovno ponudili
na novi Triglavski tržnici konec aprila. Načrtujemo, da bi podobne akcije izpeljali vsako
tretjo soboto v mesecu.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se nam priključili, sodelovali in s tem postali tvorec pozitivnih sprememb!
:: Anica Klinar, CSD Radovljica

Evropsko srečanje farmacevtskih tehnikov
V okviru Slovenskega farmacevtskega društva je Sekcija farmacevtskih tehnikov
Slovenije organizirala Evropsko srečanje farmacevtskih tehnikov (EAPT), ki je potekalo
od 11. do 14. aprila na Bledu. Srečanja so se udeležili predstavniki 13. evropskih držav in
predstavnica ZDA. Na srečanju je bil poudarek na sistemizaciji izobraževanja farmacevtskih tehnikov v evropskih državah in delokrog farmacevtskega tehnika v teh državah.
Srečanje je vsako leto, organizator pa je vsako leto druga država. Predstavniki srečanja
so bili navdušeni nad organizacijo in nad lepotami Bleda in Slovenije. V času srečanja
smo si ogledali tudi tovarno zdravil Krko v Novem Mestu, kjer so nam predstavili
zgodovino »Krke« in pokazali novo proizvodnjo linijo NOTOL. Ogledali smo si tudi
Lekarno Zlatorog na Bledu. Vse predstavnike srečanja je sprejel na blejskem gradu
župan Janez Fajfar. Predstavil nam je zgodovino Bleda, ki je vse prisotne navdušila. Kongres smo zaključili z ogledom Turistične kmetije Mulej na Selu pri Bledu.
:: Irena Vidic

Razstave vezenja
Jurjev semenj v Gorjah je prinesel pravo priložnost za veliko razstavo vezenja na kar
treh razstaviščih hkrati - na Mlinem, v Gorjah in v Zasipu. Letošnja zima nam je bila kar
naklonjena, saj je precej časa snežilo, zato smo lahko več vezle. Največ izdelkov je nastalo
v tehniki rešelje. To je prijetna
tehnika, ki pa zahteva več pazljivosti
in natančnosti, na koncu pa je ves
trud poplačan z zares lepim izdelkom. Na razstavah v vseh treh krajih smo prikazale klekljarske
izdelke, narejene na različne načine.
Obiskovalci so jih lahko občudovali
v zavesah, ulite v uri in krožniku,
slikah in prtiču. Zelo natančno izdelan nadprt v senčni tehniki je izvezla Julka pri svojih osemdesetih letih.
Razstavo smo lepo aranžirale z cvetjem in ostalim dekorjem. Obisk je bil velik. Spoznale smo nove vezilje, dobile napotke
in izkušnje. Za nas, upokojenke, je bil to lep praznik in spoznanje, da še zmoremo ustvarjati to lepoto.
:: Krožek Katarine

Društvo izgnancev
Bled
V letu 2013 praznujemo dvajsetletnico delovanja našega društva. Društvo je deset let vodil Franc Mlakar in
šest let Marjan Sitar, oba žal že pokojna. Zadnja štiri leta je vodstvo v ženskih rokah. Izvršni odbor, skupaj s
predsednico, šteje pet članic.
V društvu so člani občin Bled in
Gorje. Članstvo upada, saj so bili naši najmlajši člani rojeni leta 1944
in 1945, rojeni v izgnanstvu. Največ članov je bilo izgnanih v Nemčijo, v različna taborišča, nekaj pa tudi
v Srbijo. Veliko jih je bilo prisilno izgnanih v letu 1942, vrnili pa so se
julija 1945.
Da se ohranja spomin na leta izgnanstva in trpljenja imamo vsakoletna srečanja izgnancev Gorenjske v
ljubljanskem Mostecu, kjer se udeležimo srečanj izgnancev iz vse Slovenije.
Članarino pobiramo po domovih
in tako negujemo stike s člani, saj nas
kar vsi povabijo na kavico in pogovor.
Spomnimo se jih tudi ob okroglih
obletnicah, vsako leto on novem letu
jih tudi nekaj obdarimo. Prav tako se
vsakega spomnimo ob slovesu.
DIS RS v Ljubljani izdaja dvomesečnik Vestnik – glasilo izgnancev,
tako da smo seznanjeni z delovanjem
drugih društev DIS in zavzetim delom
predsednice DIS Slovenije, da se
ohranja naše pravice in se ne pozabi,
da se je veliko izgnancev vrnilo v požgane ali izropane domove.
Našo himno najbolj čustveno doživljajo najstarejši izgnanci, ki so v taboriščih skrbeli še za svoje otroke in
številne druge bolne.
Oh, kako je dolga pot,
iz tujine pa do doma,
žica gosta je tako,
da ne morem skozi njo
na to dolgo, dolgo pot.
Povprečna starost članov je oseminsedemdeset let. Če ne bomo pridobili mlajših članov – naših otrok,
društva izgnancev v nekaj letih ne bo
več. Ohranjeni pa bodo spomini, saj je
več članov po Sloveniji izdalo knjige o
življenju v taboriščih in vrnitvi domov.
:: A. Cerkovnik
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Info središče TNP
zaradi prenove zapira
svoja vrata
1. junija Info središče TNP Triglavska
roža na Bledu zaradi obnovitvenih del zapira svoja vrata.
Projekt »Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled« financira EU iz Sklada za regionalni razvoj.
Preostala sredstva zagotavlja Občina
Bled, manjši del pa bodo sofinancirale
tudi gorenjske občine, ki se bodo predstavljale v regijskem središču. Ponovno
odprtje prenovljenega in obogatenega
središča v sodelovanju z Občino Bled in
Turizmom Bled načrtujemo v aprilu
2014.
Kljub temu, da bo info središče začasno zaprto, vas v naslednjih mesecih
vabimo na dogodke, ki jih na Bledu ter
na območju in v okolici TNP za vas
pripravlja ekipa Triglavske rože: vsako
tretjo soboto v mesecu na Triglavsko
tržnico; v juliju in avgustu k obisku poletnega programa Odkrivaj TNP/Discover TNP; k odkrivanju TNP skupaj z
animatorji, vodniki in naravovarstvenimi
nadzorniki TNP – program Doživetij
TNP ter skozi celo leto na Gostovanja
TNP. Informacije o dogajanju so vam na
voljo na: www.tnp.si, mesečnih letakih in
na tel. št. 04 5780 245.

Koledar prireditev
www.bled.si
datum

lokacija

prireditev

vsak ponedeljek 19.00 – 21.00 Hotel Jelovica

Večer ob pianinu

vsako sredo

19.00 – 21.00 Hotel Jelovica

Večer ob citrah

vsak četrtek

18.00 – 19.00 Hotel Triglav

Predstavitev avtohtonih slovenskih sort vina in
spajanje s slovenskimi prigrizki
Poletje na Grajski plaži: delavnice acro joga
Slovenski večer s harmoniko in pristnim slovenskim
menijem ter degustacijo pijač

19.15
20.00

Grajsko kopališče
Restavracija Grill
(Hotel Lovec)

vsak petek, so- 10.00 – 21.00 Zdraviliški park
boto in nedeljo

Sejem domače in umetnostne obrti

vsak petek

19.00 – 21.00 Hotel Jelovica

Slovenski večer

vsako soboto

8.00 – 10.00
9.00
18.00

24. 5. - 1. 6. 2013

Slaščičarska delavnica Ogled izdelave kremnih rezin
Hotela Park
Zbor: Terasa Grand
Riklijev tekaški krog
Hotela Toplice
Pivnica Lovec
Lounge glasba z DJ ekipo
Mala Zaka

Mednarodni teniški turnir ITF Slovenia F1 Futures
Bled 2013

Petek, 31. 5.

21.00

Izpred hotela Golf

Pohod z baklami

Sobota, 1. 6.

9.00 – 17.00
11.00 – 19.00
18.00

Velika Zaka
Info točka TNP:
Pocarjeva domačija v
Zgornji Radovni

15.00
20.00

Kavarna Park
Hotel Kompas

Košarkarski memorial Karli 2013
Poletje na Pocarjevi domačiji: Delavnice za otroke
in odrasle
Glasbeni večer pevcev in godcev KD Jerbas in
odprtje likovne razstave: Vodne podobe avtorice
Avguste Šenk
Sobotno popoldne ob kitarski glasbi
Otvoritev prenovljene terase Hotela Kompas Bled

Nedelja, 2. 6.

10.00

Zdraviliški park

Čarobni dan na Bledu

Četrtek, 6. 6.

15.00
19.30

Mini golf
Festivalna dvorana

Mini golf turnir: 4. Handicap
Med nebom in zemljo: orientalski plesi

8. 6. - 9. 6.

ves dan

Blejski grad

7. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu

Sobota, 8. 6.

11.00
16.00

Štart: Velika Zaka
Kavarna Park

V Trgovskem centru
bo letos pestro

Trgovski center Bled skupaj s Turizmom Bled in Občino Bled pripravlja zanimivo poletje. Najprej bodo na vrsti
družine z otroki. Vsako nedeljo od 16. junija do 15. septembra ob 17. uri bo predstava za otroke, sledila ji bo tematska
delavnica. Predstavila se bodo lutkovna
gledališča ter klovni in čarovniki. Vsak
četrtek v juniju in avgustu ob 21.00 pa
vabljeni na veselo po domače z narodno
zabavnih ansamblom.
:: Turizem Bled

ura

18.00
20.00

Triatlon Karavanke: veslanje, kolesarjenje, tek
Srednjeveške ustvarjalne delavnice za otroke:
mošnjički za male zaklade
Festivalna dvorana
Moj klub Bled: Zaključna predstava Lutka
Restavracija Panorama Plesni večer: Miha Kralj

Nedelja, 9. 6.

11.30

Velika Zaka

»Dragon Boat« festival: praznovanje kitajskega
praznika

Sreda, 12. 6.

19.00

Župnijska cerkev
sv. Martina

Koncert Sycamore Community Summer Singers

Četrtek, 13. 6.

18.00

Hotel Ribno

18.00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja

Predavanje Marjana Videnška (Zavod Preporod):
Kako sami učinkovito krepimo svoje zdravje
Predavanje Zgodovinskega društva Bled 1004:
Tri zvezde v slovenskem grbu

14. 6. - 16. 6.

ves dan

Blejsko jezero

58. Mednarodna veslaška regata

Petek, 14. 6.

17.30

Grajsko kopališče

Poletje na Grajski plaži:
lutkovna delavnica za otroke

Turizem | Prireditve
Sobota, 15. 6.

10.00 – 12.00 Info središče TNP
Triglavska roža
13.00
Velika Zaka
16.00
Kavarna Park
18.00 – 24.00 Blejski grad
20.00
Restavracija Panorama
20.30
Blejski grad

Nedelja, 16. 6. 10.00 – 12.00 Blejska promenada

Triglavska tržnica in Brihta: Pred kresovanjem spoznajmo praproti in njihova »semena«
Cirkuški dan 2013: Svetovni dan žongliranja na Bledu
Otvoritev poletne sezone na Bledu
Poletna muzejska noč
Plesni večer: Miha Kralj
Koncert Bid Band Radovljica

18.00

Festivala dvorana

18.00

Cerkev Matere Božje
na Blejskem otoku
Grajsko kopališče

Mercedes Benz SL Club potovanje 2013: ogled vozil
dvosedov – od najstarejšega do najnovejšega
Pozdrav poletju z Alpskim kvintetom
Otroški program v Trgovskem centru Bled:
Gledališče Ku-kuc: Paket Pika Net
Blejski zlati mikrofonček: tekmovanje mladih
pevskih talentov
Letni koncert Moškega pevskega zbora Triglav
Lesce-Bled
Poletje na Grajski plaži: ognjena predstava

Ponedeljek, 17. 6. 18.00

Festivalna dvorana

Zaključni nastop Glasbenega centra Do Re Mi

Četrtek, 20. 6.

15.00
17.00
20.30

Mini golf
Blejski grad
Blejski grad

Mini golf turnir: 5. Handicap
Pogumne Blejke, baročna upodobitev
Koncert Iva Stanič & band

Petek, 21. 6.

18.00

Prireditveni prostor
pod Ribensko goro
Olimpijski trg
Velika Zaka

Osrednja občinska proslava ob Dnevu državnosti z
bogatim kulturnim programom
Festival mladih
BMW Cleanwater Business Diplomatic Regatta:
otvoritev

12.00 – 18.00 Hotel Ribno
17.00
Trgovski center

21.00

18.00
20.00
Sobota, 22. 6.

11.00
12.00 – 19.30
16.00

Nedelja, 23. 6. 11.30

pred Penzionom Mlino Dobrodelna prireditev Sončkov dan: predstavitev
Zveze društev za cerebralno paralizo
Velika Zaka
BMW Cleanwater Business Diplomatic Regatta:
ogled regate
Zagorice
Otvoritev obnove vaškega jedra Zagorice in druge
komunalne infrastrukture
Zasip

17.00

Trgovski center

18.00

Grajsko kopališče

Ponedeljek, 24. 6. 10.00
18.00

Zdraviliški park

Slovesen pričetek obratovanja fotonapetostne elektrarne in toplotnih črpalk za energetsko oskrbo OŠ Bled
Otvoritev slovenskega čebelnjaka in medovite učne poti

Torek, 25. 6.

17.00

Blejski grad

Janičarjevo srce, srednjeveška upodobitev

Četrtek, 27. 6.

17.00
20.30

Blejski grad
Blejski grad

Pogumne Blejke, baročna upodobitev
Koncert: Godalni kvartet Calisto

Petek, 28. 6.

17.00

Pokljuka – Šotno
barje Goreljek

Petkovi popoldnevi v parku (družinski program:
Zeleni škrat hodi in raziskuje barje – zborno mesto:
parkirišče pri penzionu Jelka na Pokljuki)

Sobota, 29. 6.

ves dan

Info točka TNP
Poletje na Pocarjevi domačiji: Po alpskih dolinah s
Pocarjeva domačija
kolesom in peš – Dan Alpske konvencije
v Zgornji Radovni
Rudno polje, Pokljuka Oviratlon 2013: tekmovanje na 8 in 10 km dolgi
progi z ovirami
Prireditveni prostor
Meddruštveno gasilsko tekmovanje za kipec sv.
pod Ribensko goro
Florijana z gasilsko veselico

11.00
14.00
Nedelja, 30. 6. 10.30
17.00

OŠ Bled

Otvoritev obnove vaškega jedra Rebr in druge
komunalne infrastrukture
Otroški program v TC Bled: Zavod Enostavno prijatelji:
Pika Nogavička in gusar Val potujeta na otok zakladov
Poletje na Grajski plaži: delavnica oblikovanje iz gume

Grajsko kopališče
Trgovski center

Poletje na Grajski plaži: lutkovna delavnica za
otroke ter varstvo za predšolske otroke
Otroški program v Trgovskem centru Bled:
Čarodej Jani: Ju-hu-hu, počitnice so tu

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

»Dragon boat«
V sklopu kitajskega ljudskega praznika »Dragon boat« festivala, po kitajsko
duanwu, bo tudi letos Konfucijev inštitut
Ekonomske fakultete organiziral tekmovanje v veslanju z zmajevimi čolni.
Praznovanje bo potekalo v nedeljo, 9. junija, v Veliki Zaki. Poleg tekmovanja s
čolni bodo organizirane tudi številne kitajske tradicionalne igre, poskrbljeno pa
bo tudi za okrepčilo s pokušino kitajskih
prigrizkov.
Ljudski praznik »duanwu« Kitajci
praznujejo že več kot dva tisoč let. Ta
praznik je določen s kitajskim koledarjem, in sicer ga praznujejo vsako leto 5.
maja po celotni Kitajski. Imenujejo ga
tudi praznik »sredine poletja«. Na ta dan
se pripravi tipična kitajska hrana
»zongzi«, organizirajo pa tudi številne
kulturne prireditve, npr. tekmovanje v
veslanju z zmajevimi čolni, zaradi česar
se ta praznik imenuje tudi festival zmajevih čolnov (»dragon boat festival«).
Vljudno vabljeni!
Še opozorilo: tekmovanje s čolni je
dovoljeno samo starejšim nad 18 let.
:: Turizem Bled

Blejski zlati
mikrofonček
Glasbeni studio Osminka skupaj z
Občino Bled pripravlja tekmovanje
pevskih talentov, mlajših od 16 let. V Osminki pravijo, da je to festival z najbolj
bogatim nagradnim skladom pri nas.
Nastopilo bo 21 mladih pevcev v treh
starostnih kategorijah, ki so se uspešno
predstavili na avdiciji konec maja. Prireditev bo v Festivalni dvorani na Bledu, v
nedeljo 16. junija ob 18. uri. Nastopajoče
bo ocenjevala strokovna žirija, v kateri
bodo Nuša Derenda, Simona Vodopivec
Franko in Irena Vidic ter seveda tudi
občinstvo.

35. Odprto prvenstvo
za amaterje na Golf
igrišču Bled
Prvenstvo je potekalo med 23. in 25.
majem z rekordnim obiskom 134. igralcev in igralk iz 16 držav. Med njimi je bil
lanskoletni zmagovalec, Avstrijec Matthias Schwab, ki je trenutno 5. najboljši
amaterski igralec na svetu. Največ udeležencev je bilo iz Slovenije, Avstrije in
Nemčije. Turnir šteje tudi za evropsko in
svetovno amatersko lestvico.
:: Barbara Stopinšek, Sava Turizem
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Turizem

Nove pridobitve
Na blejski Promenadi pod Hotelom Park domačinom in obiskovalcem
Bleda svoje storitve od maja naprej
ponujata dve novi trgovini.
Piranske soline s solnimi izdelki in
z linijo naravne kozmetike Lepa Vida
tudi na Bledu pričarajo košček morja.
Darilni program lepo urejene trgovine
sloni na pridelkih z območja Krajinskega parka Sečoveljske soline in je
prepoznan ne le v Sloveniji, temveč
vedno bolj tudi v tujini.
Vsem ljubiteljem vrhunskih italijanskih oblačil za prosti čas ter igralcem golfa je v novem lokalu na Promenadi na voljo trgovina Conte of Florence. Ponudba lokala zajema izdelke
najboljše kakovosti in je dobrodošla
dopolnitev blejske trgovske ponudbe.

Festival mladih 2013!
LAS občin Bled in Gorje v petek,
21. junija ob 18. uri na Olimpijskem
trgu ponovno organizira Festival mladih! Letos bodo nastopili Srečko Fijavž, Witchass, Supersunset, Srečna
mladina in N'toko!
Mladi bodo lahko sodelovali na različnih delavnicah, vsako leto pa so na
festivalu prisotni tudi člani društva
Žarek, ki ima svoje prostore tudi na
Bledu. Lokalna akcijska skupina sicer
vse leto pripravlja različne dogodke za
mlade in starše v obeh občinah.
Festival je namenjen dobremu skoku v počitnice! Vabljeni!

Cirkuški dan na Bledu
Svetovni dan žongliranja je bil ustanovljen zato, da bi žonglerji širili
svoje znanje med ljudi, in da združuje
vse žonglerje po svetu.
Letošnji Cirkuški dan na Bledu bo 15.
junija v Veliki Zaki. Tudi letos boste v
prijetnem vzdušju na delavnicah spoznavali skrivnosti žongliranja in cirkuških spretnosti. Delavnice za začetnike in izkušene mojstre bodo vodile
izvrstne žonglerke in žonglerji, odlične akrobatke in akrobati ter mojstrice
in mojstri različnih cirkuških in ob
cirkuških veščin.
Letos Svetovni dan žongliranja organizirajo v Centru špor-ta in zabave
Inter Games Bled, v Veliki Zaki.
Delavnice se bodo začela ob 13. uri,
žonglerske igre ob 17. uri, gala predstava z ognjenim nastopom pa ob 20.
uri in 30 minut.
:: RP

Obnovljena sprehajalna pot ob Savi

Turistično društvo Bohinjska Bela je obnovilo sprehajalno pot ob Savi, ki je bila svoje
dni še kako živa. Obnovljena pot se prične na novo urejenem počivališču pri mostu čez
Savo na Bohinjski Beli, kjer so postavljene nove klopi in koši za odpadke. Pot se nato vije
ob Savi preko Golic, do glavne ceste proti Bledu in Selu, ali kot krožna pot preko Podroj
do vasi in Zake. Pot je bilo potrebno najprej očistiti, saj je bila zaradi zaraščenosti skoraj neprehodna, del pa je bilo treba tudi na novo strojno trasirati. Čez potok Belca je
postavljen ličen lesen most, ki vsem sprehajalcem in pohodnikom omogoča varen prehod.
Obnovljena pot omogoča varen in prijeten sprehod za krajane in turiste. Vabljeni
tudi vsi občani - sprehodite se po poti v objemu neokrnjene narave in žuborenju reke
Save.
:: TD Bohinjska Bela

Tekmovanje barmanov
V restavraciji Panorama je maja potekalo že 35. tradicionalno mednarodno tekmovanje barmanov v pripravi mešanih barskih pijač, ki je bilo posvečeno pokojnemu
kolegu Avgustu Trampušu, ustanovitelju Pokala Bled. Dogodka se je udeležilo 23 vrhunskih barmanov iz Estonije, Finske, Švice, Avstrije, Češke, Madžarske, Hrvaške Črne
Gore in Slovenije. Vzporedno je potekalo tudi ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol
za gostinstvo in turizem Slovenije, »Fructal trophy 2013«, ki so se ga udeležili dijaki
gostinskih šol iz Radovljice, Celja, Maribora in Radencev.
Največ znanja in spretnosti so prikazali dijaki SŠGT Radovljica, pod mentorstvom
Borisa Lindiča. Profesionalni barmani so se pomerili v dveh kategorijah in sicer v
pripravi sladkega koktajla in fantazijske pijače.
V pripravi sladkih koktajlov je bil Miro Petrevčič tretji, v fantazijskih pijačah je bil
Rok Dobnikar drugi, ki je osvojil tudi memorial Avgusta Trampuša. Priznanje za življenjsko delo je prejel častni član DBS, Janez Frelih.
Prireditev brez podpore lokalnih pokroviteljev in pokroviteljev Društva barmanov
Slovenije ne bi uspela, zato se jim člani Društva barmanov Slovenije iskreno zahvaljujejo in jih vabijo k sodelovanju tudi prihodnje leto, so sporočili iz društva.
:: RP

Dobrodošlica poletju z Alpskim kvintetom v
Hotelu Ribno
Narava se počasi prebuja, travniki zelenijo in Bled z okolico je vse bolj poln, poletna
sezona je pred vrati. V Sportini turizmu smo za vse občane in obiskovalce Bleda pripravili brezplačno prireditev »Dobrodošlica poletju z Alpskim kvintetom v Hotelu Ribno«,
ki bo 16. junija ob 12. uri pri Hotelu Ribno in bo trajala do 18. ure. Zabavali se boste
lahko ob dobri glasbi Alpskega kvinteta, za otroke pa bo poskrbljeno z animacijo.
Odlične domače hrane, jedi z žara in pijače zagotovo ne bo manjkalo, predstavili pa vam
bomo tudi novosti v celotni Sportini turizmu. Prisrčno Vas vabimo na nepozabno zabavo
pri Hotelu Ribno! Ne bo vam žal!
:: Ekipa Sportine turizem, d.o.o.

Kultura

Ameriški oskarjevec
Shanley očaran nad
Bledom
Svetovno znani in večkrat nagrajeni
ameriški dramatik, scenarist in režiser
John Patrick Shanley je med svojim
obiskom v Sloveniji 11. maja obiskal Bled,
kjer ga je sprejela direktorica Turizma
Bled Eva Štravs Podlogar. Ogledal si je
Blejski grad, užival v prečudovitem razgledu in bil navdušen nad grajsko
tiskarno, kjer si je v starodavni tehniki
natisnil podobo gradu in del Prešernove
Zdravljice (na fotografiji, foto: arhiv
PGK)). V grajski restavraciji so uglednega
gosta pogostili z znamenito blejsko
kremno rezino, ki jo je moč okusiti tudi v
eni od priznanih restavracij v New Yorku,
kjer živi omenjeni dramatik.
»Nobenih pričakovanj nisem imel,
zato sem še prijetneje presenečen. Na
Bledu se počutim odlično! Navdušen sem
nad pokrajino, ne le blejsko, pač pa slovensko,« je povedal Shanley, ki je svojo
zelo uspešno ustvarjalno pot začel kot
pesnik.
Nad njegovim obiskom je bila navdušena tudi Eva Štravs Podlogar, ki je bila

še posebej vesela naključja, da se ameriški dramatik mudi v Sloveniji prav v
času, ko je na Bledu potekalo mednarodno srečanje PEN. »Upam, da se mi bo
nekoč uresničila še želja, da bi bil Bled
prizorišče svetovno znanega filma. Morda
se bo prav gospod Shanley odločil za to,«

Letni koncert MPZ Triglav
Lesce - Bled
Moški Pevski Zbor Triglav Lesce-Bled z umetniško vodjo prof.
Slavico Magdič v nedeljo, 16. junija ob 18. uri v cerkvi na Blejskem otoku organizira letni koncert z naslovom »Po jezeru ...«
Gosti večera: Mladinski pevski zbor OŠ Žirovnica, Anja in prof.
Metka Magdič, Damjana Praprotnik (citre).
Prevoz na otok bo organiziran izpod hotela Vila Bled od 17.00
ure dalje. Prispevek za prevoz v obe smeri in obisk otoka: 5 eur
/osebo. Za otroke je vožnja brezplačna.

Srednjeveški dnevi na gradu

Od 6. do 9. junija bodo letos na Blejskem gradu potekali Srednjeveški dnevi - za grajskim obzidjem se bodo ponovno zbrali
pogumni vitezi, lepe gospodične, plemstvo in meščanstvo, trgovci
in rokodelci. Znotraj grajskega obzidja se bodo predstavili spretni

je še dodala Eva Štravs Podlogar.
Oskarjevec in Pulitzerjev nagrajenec
Shanley je prišel v Slovenijo na povabilo
Prešernovega gledališča iz Kranja, v
katerem si je ogledal svojo predstavo
Dvom v izvedbi Prešernovega gledališča,
so sporočili iz PGK.

mečevalci, lokostrelci, plesalci in grajska gospoda iz Slovenije in
tujine.
Srednjeveški tabor bo na jasi pod gradom na ogled od 6. junija
od 10. ure naprej, prvi nastop skupin iz Slovenije in tujine pa bo
v petek, 7. junija ob 16. uri. V soboto, 8. junija bo na grajskem
parkirišču zaživela srednjeveška tržnica, za otroke bodo postavili
srednjeveški vrtiljak, predstave pa bodo na ogled ob 11. uri, ob 16.
in ob 20. uri. V nedeljo, 9. junija bodo nastopi skupin ob 11. in ob
14. uri, na postavljena pa bosta tudi tržnica in vrtiljak.
:: RP

Glasba nas povezuje in osrečuje
V maju so se na Bledu srečali zbori treh dežel. Povezali smo
se že lansko leto, ko nas je povabila pevska skupina iz Ukev na
sodelovanje in izvedbo skupnega koncerta. Spremljal nas je tudi
župan Bleda Janez Fajfar. V KD Pletna Bled smo letos s pomočjo
občine Bled in Župnišča Bled organizirali koncert zborov treh
dežel v cerkvi svetega Martina na Bledu. Poleg ženskega pevskega
zbora Pletna so na koncertu sodelovali tudi kvintet Tivoli Lesce,
mešani pevski zbor iz Ledinc (Avstrija) in mešana pevska skupina
iz Ukev (Italija).
Vsak zbor je predstavil svoj program pesmi, za konec pa smo
zapeli skupno pesem pod vodstvom zborovodkinje Elizabete
Demšar Zupan. Za popestritev zadnje pesmi so sodelovali tudi
organistka Marjeta Končar in solistki Andreja Geržina ter njena
učenka Anja Blatnik.
Koncert je povezoval blejski župnik gospod Janez Ferkolj, vse
nastopajoče in obiskovalce koncerta je pozdravil blejski župan.
Cerkev je bila dobro obiskana in naslednji povezovalni koncert
pričakujemo v Ledincah.
:: Marjeta Žerovec,
predsednica KD Pletna Bled
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Društva | Obletnica

Zgodovinsko društvo
Bled 1004 z novim
elanom
Svoj čas zelo aktivno Zgodovinsko
društvo Bled1004, ki ima zasluge tudi za
to, da je praznik občine Bled 10. april, in
da je Bled svojo tisočletnico lahko izkoristil v turistične namene, se vrača z novim
elanom, saj je bilo delo društva s tem, ko
je nekaj vplivnih članov društvu obrnilo
hrbet, zelo oteženo.
Aprilski redni občni zbor naj bi za
društvo pomenil ponovno oživljanje dejavnosti, za kar bo odgovoren novi odbor
pod vodstvom novega predsednika Francija Kindlhoferja, pobudnika za ustanovitev društva in oživljanja ponovnih
stikov z mestom Briksen. Društvo želi
svoje delo postaviti na širšo osnovo, saj se
ne vidi kot izključno blejsko društvo,
ampak kot društvo vseh krajev, ki so
povezani z letnico 1004. Predvsem se
razume tudi kot gorjansko društvo, saj je
bil za podpredsednika izvoljen novi član
iz Spodnjih Gorij, diplomirani zgodovinar
Aleš Pogačnik. Predvideno je tudi sodelovanje s sorodnim društvom iz Bohinja.
Svoj prvi sestanek je novoizvoljeni
odbor imel simbolično v pizzeriji Briksen
na Bledu. Z mnogimi, zelo originalnimi
idejami, se društvu obeta zanimiva bodočnost. Najprej bo storilo nekaj za dvig naše,
že malo načete, slovenske samozavesti.
Zato 13. junija ob 18. uri v blejsko knjižnico vabi na predavanje »Tri zvezde v

Novi upravni odbor pod simbolom začetkov Zgodovinskega društva Bled 1004 - briksenškim grbom. Od leve proti desni: Aleš Pogačnik, Ana Marija Kovač, Srečo Kunčič,
Franc Ambrožič, Valentina Kindlhofer, Metka Žnidar, Franci Kindlhofer.
našem grbu«, ki bo osvetlilo zgodovino
grofov in knezov Celjskih. Predavala bo
kustosinja iz Pokrajinskega muzeja Celje,
Rolanda Fugger – Germadnik. Društvo organizira tudi v zgodovinsko mesto Celje,
v soboto 22. junija, ki se bo zaključil z zanimivim presenečenjem. Informacije po
telefonu 04-574 00 82 in 051-880 907 ali
po e-mailu: stajerfranci@aol.com in ales-

90 let Marije Zupanec

Prišel je 8. maj in naša mama je dopolnila 90 let - lepa
številka, kajne! Rojena je bila 8. maja 1923 v Zasipu, od leta 1962
pa živi na Bledu. Od leta 1960 pa vse do upokojitve je bil kuharica v hotelu Jelovica Bled! Pred dvema letoma je šla v Dom dr.
Janka Benedika v Radovljici. Na njen 90. rojstni dan so ji voščili
tudi podžupan Občine Bled Toni Mežan, predstavnici Rdečega
križa ter seveda sin Dušan in vnukinja Tjaša.
:: Tjaša Zupanc

pogacnik@gmail.com Načrtovan je tudi
obisk Dunaja.
Na vsak način si bo Zgodovinsko
društvo Bled 1004 prizadevalo vsem zainteresiranim približati pomembne zgodovinske dogodke na zanimiv in razumljiv
način. Posebna pozornost bo posvečena
tudi podmladku.
:: Franci Kindlhofer

Kmečke igre v Hrvatinih

Maja so bile v Hrvatinih na Primorskem kmečke igre.
Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje so zastopale
Agata Ravnik, Francka Smolej in Nataša Rimahazi.
:: Marija Pazlar,
Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje

Dogajanja

Sv. Janez Bosko je povezal Gorenjsko
Na prihod relikvij sv. Janeza Boska smo se pripravljali mesece. V tej pripravi smo bili
povezani duhovniki, sestre hčere Marije Pomočnice in veliko število laikov, tako odraslih,
mladih in otrok. Ob skrbno načrtovanih korakih smo povezani z molitvijo in spoznavanjem življenja sv. Janeza Boska počasi pripravili zunanji okvir praznovanja. Prav za to
priložnost je bil ustanovljen pevski zbor, povezali so se glasbeniki, ki delujejo v župniji
Bled in tudi širše. Povezale so se skupine učencev iz Zasipa, Gorij, Koroške Bele, Bohinjske Bistrice in Bleda. Pri veroučnih urah so se poglabljale temeljne resnice vere, na
katerih je gradil svoj oratorij tudi sv. Janez Bosko. Predvajani so bili filmi, ki opisujejo
življenje svetnika. Izvedeno je bilo predavanje, z namenom, da se na prihod svetnika
pripravi pot. Duhovniki so podajali spodbude s pridigami, ko so evangelij povezovali s
pričakovanjem tega velikega dogodka. Pripravljale in poslušale so se radijske oddaje,
brali članki in knjige, ki so mesece krožile med ljudmi. Pripravljali so se plakati, vabila,
čez glavno cesto na Bled se je obesil transparent. Po mesecih priprav in pričakovanja je
napočil pričakovani dan, 5. in 6. maj. To nedeljsko popoldne je župnijsko dvorišče pred
cerkvijo sv. Martina na Bledu oživelo na prav poseben način. Množica sodelujočih je
izvedla pripravljen program, obiskovalci so bili navdušeni. Don Boskov prihod so
počastili tudi predstavniki krajevne oblasti in javnih služb, ki so v svoji naklonjenosti veliko pripomogli k izvedbi praznovanja, za kar se jim želimo na tem mestu iskreno zahvaliti.

Počutili smo se, kot bi nas pokrila tančica, ki nas je do zadnjega trenutka obvarovala
tudi pred dežjem. Iz zvonika se je zaslišal glas zvonov, pritrkovalci so bili na delu. Iz grl
pevcev združenega zbora se je zaslišala pesem in don Bosko je bil med nami. V procesiji do oltarja so urno z relikvijami pospremili duhovniki, ministranti, narodne noše in
zbrano ljudstvo. Po uvodnih govorih je sledilo evharistično slavje. V posebnem trenutku
srečanja svetnika z otroki in mladimi je bilo slišati pesem in utrinke iz življenja svetnika.
V večernih urah je don Bosko v procesiji nadaljeval svojo pot v samostan hčera Marije Pomočnice, kjer je bilo celonočno češčenje. V jutranjih urah so bile hvalnice in sveta maša,
pri kateri so sodelovali skoraj vsi duhovniki dekanije. Napočil je čas slovesa, ki ga je zaznamovala velika hvaležnost in tudi nekaj tesnobe, ker se je srečanje bližalo sklepnemu
delu. Sv. Janez Bosko nas je zbral, povezal, učil in obdaroval na poseben način. Pokazal
nam je, da je prava ljubezen v darovanju tega kar imamo, kar smo in kar zmoremo. V
vseh nas je okrepil zavedanje kaj je tisto pravo veselje, veselje, ki vodi k svetosti. Bog od
nas ne pričakuje nič posebnega, le to, da smo pristni, živimo v zvestobi in ljubezni drug
do drugega, v spoštovanju, razumevanju in resnici. Obisk, ki smo ga bili deležni nas je
povezal v občestvo, ki ga je vredno ohranjati, krepiti in iz njega rasti. Ne gre za enkratni
dogodek, temveč za priložnost, da svoja srca po priprošnji sv. Janeza Boska približamo
Bogu. Sv. Janez Bosko nas vabi k rednemu prejemanju zakramentov, svete spovedi in
svetega obhajila. Spodbuja nas, da se zatekamo k Mariji, naši skupni materi. Prejete
milosti in sadovi obiska nas bodo krepili tudi v dneh preizkušenj in stiskah, ki so sestavni
del naših življenj. Ne moremo se jim izogniti, lahko pa drug drugemu stojimo ob strani.
Prejeli smo zgled in poslani smo v življenje obogateni z njim.
Sv. Janez Bosko nas je spodbudil k zvestemu delu za mlade, zato v prvih dneh počitnic sestre vabimo otroke in mlade na Duhovno-počitniški teden Bled pod drobnogled v
poeziji in prozi, ki bo potekal v Marijinem domu od 25. do 29. junija 2013.
:: Petra Ulamec in sestre HMP

Gasilsko tekmovanje
v Švici

V švicarskem mestu Interlaken je od
10. do 12. maja potekalo tekmovanje
gasilcev imenovano »CODE.3800«. Tekmovalo je okrog petdeset ekip, v
glavnem Švicarjev. V goste so povabili
gasilce iz različnih koncev sveta, med
njimi tudi ekipo z Bleda, ki smo jo
častno zastopale članice PGD Zasip. Uspešno smo pregnale vse ovire, dale vse
od sebe in se dobro odrezale tudi pri
promociji Bleda. Udeležile smo se tiskovne konference, spoznavale nove ljudi
in njihove navade, ter tri naporne dni
preživele v gasilskem duhu. Z nami so
bili tudi predsednik GZ Bled-Bohinj
Jože Smole, poveljnik Viktor Dovžan in
župan Janez Fajfar, ki nas je prvi dan
peljal na ogled mesta Wangen an der
Aare, kjer se je rodil Arnold Rikli. Z gondolo smo se povzpeli na Schilthorn,
3000 m visoko goro v švicarskih Alpah,
žal pa zaradi slabega vremena nismo
imeli dobrega razgleda. Zadnji dan smo
zaključili z gasilsko parado, ki je potekala po ulicah mesta Interlaken. Hvala županu za povabilo in vsem ostalim za
gostoljubje in nepozabne dni, ki smo jih
preživeli v Švici.
:: Članice PGD Zasip

Dve tepki
Maja nam je Občina Bled podarila
dve hruški – stari avtohtoni blejski tepki.
Z otroki smo se odločili, da bomo drevesi zasadili zraven na novo pridobljenega
vrtička.
Za spodbudo, da bi drevesi čim bolje
uspevali, so jima otroci ob zasaditvi zapeli pesmico. Obljubili so, da bodo
drevesi večkrat obiskali, ju zalivali in se
z njima pogovarjali. V vrtcu smo veseli
nove pridobitve, saj tako otroci skozi vse
letne čase lahko spremljajo in opazujejo
spremembe na drevju. Najboljše od vsega pa bo, ko se bomo lahko posladkali z
zdravim in svežim pridelkom.
:: Nadja Lebar
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Mladi

Eko dan v vrtcu na Bohinjski Beli

»Tek za zdravje!« so vzkliknili otroci, ko smo jih vprašale,
kaj pomeni tek ob prazniku Zemlje. Pripravili smo startne
številke in se odpravili na igrišče, kjer smo le te najprej izžrebali, se pripravili na start in tekli. seveda smo vsi zmagali in si
za nagrado prislužili medaljo ter zasluženo malico.
:: Mateja Dijak

Prometna kača na blejski osnovni
šoli
V zadnjem aprilskem tednu ste prav gotovo opazili posebno
kačo, ki se je vila proti blejski osnovni šoli. Ne, nismo iznašli nove
vrste plazilcev, ampak smo za dolgo kačo poskrbeli kar sami. Cel
teden smo se trudili zmanjšati število avtomobilov v okolici naše
šole. Zato smo v šolo prihajali peš, s kolesom, rolerji in skiroji ali
pa smo se pripeljali s šolskim avtobusom. Sodelovali smo prav
vsi, od 1. do 5. razreda, skupaj kar 250 učencev. Odrezali smo se
za oceno pet, saj smo količino avtomobilov zmanjšali

Izmenjavi dijakov v okviru programa
Comenius

V sklopu mednarodnega comeniusovega programa »Viribus
Unitis« sta bili letos dve izmenjavi dijakov iz Slovenije. Februarja smo tri dijakinje Srednje medijske in grafične šole v Ljubljani odšle za en teden na izmenjavo v grško glavno mesto Atene.
Tam so nas sprejeli dijaki 2. Gimnazije v Cholargosu. Ves teden
smo bivale pri družinah, ki so nas gostile. Ogledali smo si celotne
Atene, predvsem pa smo uživale. Aprila je bila druga izmenjava,
tokrat v Sloveniji. V izmenjavi so sodelovali dijaki s Češke,
Poljske, iz Litve, Turčije ter Grčije. Gostili smo jih učenci naše
šole. Nekaj jih je bivalo pri dijakih, nekaj pa v dijaškem domu
Tabor v Ljubljani. Vseh dijakov skupaj nas je bilo približno 60.
Peljali smo jih na ogled Ljubljanskega gradu in mesta ter Postojnske jame in Predjamskega gradu. Skupaj z grškimi dijaki
smo se zbrali na Blejskem gradu, po katerem nas je vodil blejski
župan Janez Fajfar. V teh dveh tednih izmenjav smo se zelo veliko naučili ter izpopolnili znanje angleškega jezika.
:: Urška Šalej

Evropska vas

kar za 80 odstotkov. Na
nas so bile zelo ponosne naše učiteljice, na poti
pa so nam pomagali starši, policisti iz Policijske postaje Bled
in prijazni člani SPV Občine Bled. Za pomoč se jim zahvaljujemo!
Čaka nas še zaključek akcije Prometna kača, na katerem
bomo vse udeležence nagradili s simboličnimi nagradami, ki so
jih prijazno prispevale zavarovalnice Triglav in Adriatic ter tovarna Gorenjka Lesce.
Veseli smo, da nam je uspelo narediti nekaj za naše okolje in
naše zdravje, pomladni meseci pa kar vabijo, da prometno kačo
vijemo še naprej.
:: Učenke in učenci razredne stopnje
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Leto 2013 je Evropsko leto državljanov. Državljanstvo in z
njim povezane pravice so eden od temeljev Evropske unije. To je
bil tudi vsebinski poudarek letošnjega projekta Evropska vas, ki
ga v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje in
organizira Evropska hiša Maribor.
Vse, kar je nastajalo skozi šolsko leto pri pouku in drugih dejavnostih, smo 8. maja predstavili na stojnicah na Linhartovem
trgu v Radovljici. Z medsebojnim sodelovanjem sosednjih šol
smo postavili pravcato vas, ki je predstavljala vseh 27 članic EU.
Letos so naše mentorice Petra Dermota, Jana Nerat, Metka
Jemec, Sergeja Ažman Lapajne, Petra Tonejc in koordinatorica
projekta Meta Pazlar, namenile precej pozornosti znanosti in
umetnosti v Franciji, Bolgariji, Luksemburgu na Malti in na
Irskem. Prava paša za obiskovalce, ki so jih privabile domiselno
okrašene stojnice, so bili izdelki iz kartona, ki so predstavljali
gradove, Eifflov stolp, klife… Seveda pa ni manjkalo niti kulinaričnih dobrot navedenih držav, ki so jih obiskovalci lahko okušali.
Letos smo se odločili, da na zaključni prireditvi predstavimo
Irsko. Učenki Kaja Železnikar in Tamara Šmit sta zapeli pesem
Hold me now, irskega pevca Johnnya Logana, s katero je leta 1987
zmagal na Evroviziji.
V projekt smo tako učenci kot mentorji vložili veliko znanja
in energije, tako pri sami izdelavi izdelkov, prispevkov in plakatov. Pohvalo si zaslužijo učenci, ki so bili zelo motivirani za delo!
:: Meta Pazlar

Mladi

Študentsko delovanje – med prostovoljstvom in
zabavo

Šah v slovenske šole

Klub radovljiških študentov ima za seboj pestro obdobje. V aprilu so uspešno izpeljali več projektov, med katerimi je bil poudarek na prostovoljstvu. Sodelovali so pri projektu Očistimo Radovljico, na Voglu so soorganizirali dvodnevni zabavni projekt Kon'c
Session, s katerim so se želeli posloviti od mrzle in dolge zime. Udeležilo se ga je preko
200 študentov, ki so se preizkusili v različnih trikih na snegu, v sklopu Študentskega krvodajalskega tedna so se skupaj s Športnim društvom Gibaj se odpravili v Splošno bolnišnico na Jesenice, kjer so darovali kri. Konec maja so na trgu pred Linhartovo dvorano
v Radovljici skupaj z društvom PALIAS sodelovali pri projektu Stekleničke upanja. S
tem prostovoljnim projektom so pomagali razvedriti onkološke bolnike in tiste, ki so
raka preživeli, kmalu pa bo čas tudi za njihov največji projekt, in sicer Ko Radovljica zaživi 2013. Zadnji junijski vikend, 28. in 29., bodo ponovno združili vse ljudi, željne
zabave na največji glasbeni prireditev v občini Radovljica.
:: Mateja Zupan

Občinski otroški parlament
Aprila smo parlamentarci sklicali sejo občinskega otroškega parlamenta. Letošnja
tema se navezuje na odraščanje, zato smo bili mnenja, da nam je ta tema pisana na
kožo. Na seji je bil navzoč tudi župan Janez Fajfar, ki nam je namenil nekaj uvodnih
besed in predstavil slike šole v prihodnosti - projekt o prenovi šole in njene okolice, ki
se bo začel že letos z ureditvijo igrišč. Vsak razred je predstavil svoje poglede na
odraščanje. Ankete se nam zdijo suhoparne in brezvezne (uporabljali smo jih vsako
leto). Zato smo letos izbrali drugačno pot. 4. razredi so izdelali plakate in se predstavili
zelo izvirno. Da imamo na šoli dobre pisce, so dokazali šestošolci, saj so napisali odlične
spise. Tudi sedmošolci so bili zares izvirni, saj so kar sami sestavili skeč o svojih težav
v odraščanju, glasbene vložke so predstavili osmošolci. Anketam ne da izogniti, zato
smo devetošolci svoje težave v odraščanju predstavili na ta način.
Mladi parlamentarci smo pod vodstvom mentorice Mete Pazlar skozi vse leto zelo aktivni. Začnemo s sprejemom prvošolcev in zaključimo z ekskurzijo. Letos se odpravljamo v Bruselj in Pariz. Veseli smo, da je mentorici za potovanje uspelo pridobiti tudi
evropska sredstva. Ponosni pa smo tudi na naše lansko delo. Iz HG HELIOS Group
smo dobili obvestilo, da nas je komisija uvrstila med štiri nagrajence za dodelitev sredstev Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda. Parlamentarci smo oddali idejno zasnovo Vodne učne poti po Blejskem kotu. Kot nagrada so bila šoli dodeljena
sredstva v višini 1050 evrov. Mladi parlamentarci se bomo zavzemali, da bo ta idejna zasnova zaživela tudi v praksi.
:: Tom Varl 9. a in Zala Serianz 9. c

Blejski kozorogi na občnem zboru PD Bled
22. marca smo se zbrali na občnem zboru Planinskega društva Bled. Mladi planinci
smo zaigrali prisrčno igrico o pripravi na izlet. Vsi so se smejali in uživali. Zapeli smo
pesmico Jaz pa pojdem na Gorenjsko in Kranjski Janez. Mladi planinci - Blejski kozorogi, smo pridno hodili v planine in gore. Naše izlete smo si zapisovali v knjižico
Mladi planinec. Udeležili smo se veliko zanimivih izletov. Pod mentorstvom Bernardke
Bernard in Marine Vukaševič smo se naučili veliko novega o planinski opremi, o pravem
planinskem obnašanju, o
varovanju narave, o rastlinah, živalih in o gorstvih.
Veseli smo, da smo dosegli bronaste, srebrne in zlate
znake za mladega planinca. Priznanja in znake
nam je slovesno podelil
predsednik PD Bled Janez
Petkoš. Bronasti znak so
prejeli: Connie Žerovec,
Katarina Arko, Zala Šepič,
Lan Černe, Evita Dolenc, Saša Poljanec, Naieli Oliva, Rok Justin, Drejc Poljanec, Nadej
Rešek, Nejc Novosel, Matija Valant in Gaber Ferjan. Srebrni znak so prejeli: Miha Jan,
Jure Kos, Katarina Lucija Lakota, Irena Bogataj, Ana Poklukar, Neža Kozlevčar, Gregor
Traven, Roscoe Žerovec, Vida Obersnel, Ana Ristič in Nika Frelih. Zlati znak so prejeli:
Urša Rihtar, Grega Rihtar, Aljaž Belec, Jaka Stare in Mirjam Potočnik.
Hvala našima mentoricama gospe Bernardki in gospe Marini in PD Bled, ki nam
omogoča planinske izlete. Se vidimo v hribih!
:: Grega Rihtar, 5. a

Na povabilo otroškega parlamenta
OŠ Bled nas je aprila, skupaj z mednarodnim šahovskim mojstrom Vojkom Mencingerjem v sklopu projekta
»Šah v slovenske šole«, obiskal evropski poslanec dr. Milan Zver.
Uvodoma so mladi parlamentarci
pripravili kulturni program, potem pa
predstavili šolski šahovski krožek.
Evropski poslanec je v nagovoru povedal, da je cilj projekta približati šahovsko igro otrokom in tako spodbuditi njihov intelektualni in vrednostni razvoj. Skozi igro se otroci namreč
naučijo reševanja problemov in prepoznavanja vzorcev, taka dejavnost pa
tudi izboljšuje njihovo koncentracijo
in matematično dojemanje, nauči pa
jih še nekaj zelo pomembnega - kako
prenesti poraz.
Dr. Zver je šoli predal 15 šahovskih
garnitur, na katerih so učenci odigrali
simultanko z mednarodnim šahovskim mojstrom Vojkom Mencingerjem.
Projekt evropskega poslanca dr. Milana Zvera »Šah v slovenske šole« sicer
podpira tudi šahovski velemojster in
nekdanji svetovni prvak Gari Kasparov.
Kasparov je v pismu podpore dr. Zveru
zapisal, da si želi, da »bi več politikov
vašega kova pokazalo takšno zanimanje za šahovsko igro in njene
številne koristi pri izobraževanju. Slovenija ima dolgo šahovsko tradicijo,
zato je idealen kraj za prevzem vodilne
vloge pri izvajanju pisne izjave Evropskega parlamenta, ki podpira uvajanje
šaha v izobraževalne sisteme in je brez
vašega aktivnega vodenja in pomoči
nebi bilo.«
Izvedeli smo, da v nekaterih državah šah že poučujejo kot obvezen
predmet v šoli. Pouk izvajajo učitelji
matematike.
:: Meta Pazlar
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18 – slovenski rekord
enak svetovnemu
Kar je na prvem letošnjem turnirju deželne lige v bližnjih Hodišah
na severni strani Karavank dosegel
47-letni predsednik Športnega društva Mini golf Bled, bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovino slovenskega mini golfa. Domačin Sergej
Učakar, ki sicer že peto sezono v avstrijskem prvenstvu nastopa v dresu celovškega kluba 1. KMGC, je poskrbel za sanjski uvod v novo tekmovalno obdobje, saj je konec aprila
kot prvi Slovenec standardizirano
igrišče z osemnajstimi igralnimi polji premagal s prav toliko udarci. V
lanskem letu se je absolutnemu svetovnemu rekordu enega kroga kar trikrat približal na en sam udarec, zdaj
je dokončno premagal igrišče – kot
minigolfisti imenujejo tovrstni rezultat – in s tem postavil nov mejnik vsem,
ki se pri nas ukvarjajo s to miselno
spretnostjo s pomočjo palice in žogic.
Prvi občutki? »Tolikokrat sem bil popolnoma blizu in vendar vedno znova tako zelo daleč. Zdaj je »tisto absolutno«, čisto prava osemnajstica končno tudi v slovenski las ti. Zasluženo,
čeprav je dosežena v tujini! Edini pravi razlog za moje igranje v Avstriji,
kjer je ta šport še vedno zelo popularen in množičen, je dejstvo, da se pri
nas z vrhunskim mini golfom žal
še vedno ne ukvarja dovolj ljudi, zato
ni prave konkurence,« je po vrnitvi
na matično blejsko igrišče dejal presrečni zmagovalec sedemnajstih mednarodnih turnirjev, lanski in predlanski deželni prvak Koroške, sedemkratni državni prvak in slovenski
rekorder. »Rekord blejskega igrišča,
tistih famoznih 24 udarcev na enem
največjih betonskih igrišč v Evropi
ima že pošteno dolgo brado. V dobri družbi sem ga odigral 19. maja
2004. Da, pred devetimi leti je bilo
kaj takega še mogoče,« je s primerjavo obeh izjemnih dosežkov nasmejano zaključil Blejec, ki se je z vrhunskim mini golfom kot večina njegovih somišljenikov srečal na prelomu
tisočletja. In ne pozabimo: prav njemu gre zahvala, da je mini golf s skoraj petdesetletno tradicijo na Bledu
še vedno priljubljen kot pred leti. Prvi
palici naše športne zveze ob dotiku športnih nebes iskreno čestitamo in obenem vse, ki bi jih tovrstno
udejstvovanje zanimalo, vabimo v naše
vrste.
:: Mini golf zveza Slovenije

V spomin Asji Oražem
Draga Asja,
bolj ko brskamo po spominu, bolj se
spominjamo samo tvoje živahnosti in dobre
volje. Ko pregledujemo skupne fotografije, se
ob vsaki nasmejimo.
To so drobni trenutki, polni živahnosti,
energije, radosti in pričakovanj.
V naš klub si prišla kot mlajša cicibanka,
vesela, iskriva in radoživa.
Skupaj smo bili vsaj trenutek dneva, skoraj vsak dan. Skupaj smo bili v zgodnjih zimskih jutrih pred odhodom na smučanje, ob
lepih sončnih dnevih ob našem jezeru, na stadionu, akrobatiki, rolanju. Veselje je bilo delati s tabo in napredovala si iz leta v leto v
smučarskem znanju in se razvijala v obetavno
tekmovalko. V minuli sezoni si nastopala v
kategoriji mlajših deklic in dosegala odlične
rezultate - tako v slalomu kot veleslalomu.
Pa ni bilo le smučanje tvoja ljubezen. Izjemno si uživala v naravi in v vseh aktivnostih, povezanih z njo. Rada si hodila v hribe, plavala, se potapljala in Mljet je bil tvoj
drugi dom. Narava je najbolj bogatila tvoje življenje, te navdajala z ljubeznijo in srečo
in znala si uživati v njej. Kljub mladosti je bilo tvoje življenje bogato in izpolnjeno.
Narava sicer predvideva, da gre življenje skozi cel cikel. Pri tebi se je odločila drugače
in te sprejela v cvetu mladosti.
Vendar si ti še vedno z nami, ostajaš naš vzor in tvoji svetli lasje in modre oči, ter
širok nasmeh, nas spremljajo vsepovsod. Z mislimi nate se bomo družili, sledili tvojemu vzoru ter poskušali dosegati cilje na pošten način, da boš lahko ponosna na nas.
Srečni smo, da smo lahko delili trenutke s tabo. Srečni smo, da smo te poznali.
Ne jokajte na mojem grobu, ni me tam, ne spim.
Sem v pomladni sapi vetra, v zimskem snegu se iskrim,
sem sončni žarek v žitnem polju in dežna kaplja na jesen.
Sem zjutraj ptica v mirnem letu, zvečer kot zvezda zažarim.
Prosim, ne jokajte na mojem grobu, nisem tam, ne spim.
:: Člani Smučarskega kluba Bled

Blejci najboljši v državi
Na državnem prvenstvu v skvošu do 19 let so Gorenjci pobrali sedemnajst medalj,
med njimi izstopajo Blejci s kar desetimi. Mladinke in mladinci so ob glasni podpori s
tribun pokazali pravo borbenost ter napredek v igri.
Mladinsko državno prvenstvo v eni mešani, dveh dekliških in petih fantovskih kategorijah je bilo v Besnici. V najmlajši mešani skupini skvošistov je prvo mesto osvojil
Blejec Nejc Jan, ki je že z lanskoletnim naslovom dokazal, da je nepremagljiv. drugo
mesto v skupini do 11 let je pripadlo Luki Kustecu, tretje pa še eni Blejki Taši Mihelčič.
V konkurenci deklic do 13 let je bila najuspešnejša Lina Kopše, drugo mesto si je priigrala, sicer teniška državna prvakinja, Kristina Novak in tretje Tina Tavčar. Najštevilčnejša skupina fantov do 13 let je v finalu postregla z bratoma Jan. Vsak na svoji
strani sta bila prevelik zalogaj za nasprotnike in se brez težav prebila v finale, kjer sta
obračunala ne samo klubsko, ampak tudi »bratsko«. Boljši je bil starejši Miha. Zanimiv
preobrat se je zgodil pri dekletih v starejši skupini. Kristina in Lina sta se pomerili že v
prvem krogu, kjer je bila tokrat uspešnejša, članica Squash kluba Bled, Kristina, ki je v
polfinalu izgubila proti starejši ter prvo postavljeni nosilki, Nini Kustec, zmagovalki
skupine. 15-letni fantje so v svoji skupini pokazali višji nivo igre skvoša. Podobno kot lani
sta si zlato in srebro okoli vratu nadela najperspektivnejša mladinca Andraž Demšar in
Tiam Škodlar, na tretji stopnički se jima je letos pridružil Miha Jan. Demšar je bil najboljši tudi v kategoriji višje, kjer sta se mu na zmagovalnem odru pridružila Domen
Livk in Mark Hafner. Slednji je bil prvi v najstarejši skupini in sicer pred Dominkiom
Balaškom ter Žanom Bombekom.
Mladinci so z dobro igro in odličnim napredkom dokazali, da se nivo skvoša v
Sloveniji, predvsem pa na Gorenjskem, dviguje. Novo znanje si bodo lahko nabrali že
1. in 2. junija, ob ogledu članskega državnega skvoš prvenstva v Ljubljani, kjer Blejci
ravno tako pričakujejo medaljo med dekleti.
:: Squash klub Bled
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Dirka ob Blejskem jezeru
Maja je potekala že 41. tradicionalna dirka ob Blejskem
jezeru. Kolesarki klub Grega Bole Bled in soorganizator, Kolesarski klub Gorje, sta prireditev uspešno izpeljala kljub težkim
vremenskim razmeram. Dirke se je udeležilo prek 300 udeležencev od najmlajših do veteranov.
Lepe uvrstitve so dosegli tudi kolesarji blejskega kluba, ki so
bili rezultatsko med najbolj opaznimi. Med dečki do 13 let je tretje
mesto osvojil Andrej Šranc, peti je bil Maj Žnidar.
V kategoriji do 14 let je bil najboljši domačin Miha Fink na
petem mestu. Med petnajstletniki je bila ekipa Grega Boleta zelo
uspešna. 2. mesto je osvojil David Kosovel, tretji je bil Peter
Šranc, 8. Matic Šmit in 9. Kristjan Medja. Med mlajšimi mladinci
je zmagal domačin Gregor Matija Černe, ki se je pred kratkim
vrnil z etapne dirke na Češkem, kjer je v reprezentančnem dresu
osvojil 7. mesto v skupnem seštevku med 150 kolesarji iz desetih
držav. V mladinski kategoriji pa se je na četrto mesto zavihtel
Matic Veber.
Organizator že sedaj vabi na 42. izvedbo dirke, ki bo maja prihodnje leto!
:: KK Grega Bole Bled

pali Miha Dolar, Klemen Razinger, Nik Piber, Anže Strgar ter
Luka Novosel. Klemen Razinger se je uvrstil tud na EYOF, kjer
ga je kot trener spremljal Matija Rimahazi. Žal je celotno sezono
zaradi poškodbe izpustil Rob Svenšek.
Pri mlajših mladincih je uspešno nastopal tudi Rok Potočnik, nastopali so še Martin Jug, Domen Primožič, Ciril Zupan, Erazem Grašič in Maksim Žvegelj. Pri mlajših mladinkah je velik napredek pokazala Liza Noč, na katero velja računati
tudi v prihodnje, prav tako pa tudi na Metko Finžgar in Tiro Kolman.
Ciril Zupan in Liza Noč sta bila udeleženca OPA iger.
Starejši dečki so v letošnji sezoni presegli pričakovanja trenerjev in na državnem prvenstvu dosegli zavidljive uspehe. Prva
ekipa v postavi Tim Fabjan, Jaka Bizjak, Miha Jan je bila 3. na
državnem prvenstvu. Pri starejših deklicah je nastopala Zala
Legat, ki je dosegla veliko dobrih uvrstitev, med drugim tudi 3.
mesto na tekmi pokala Geoplin.
Uspešni nastopi so tudi za mlajšimi dečki, ki so kljub prvi sezoni v tej kategoriji, dosegli lepe uvrstitve. Pri mlajših deklicah sta
nastopali Mirjam Potočnik in Tinkara Slivnik.
Treningov so se redno udeleževali tudi najmlajši v kategoriji
cicibanov.
:: Vinko Poklukar

Uspešna sezona blejskih tekačev
Za Tekaško smučarskim klubom Bled je še ena zelo uspešna
sezona v sedemindvajsetletni zgodovini obstoja kluba, saj je med
kopico odličnih dosežkov za rezultat sezone poskrbela Katja Višnar, ki je osvojila 4. mesto na svetovnem nordijskem članskem
prvenstvu v Val Di Fiemme v disciplini sprint klasično. Na svetovnem prvenstvu sta poleg Katje nastopali tudi Nika Razinger
in Alenka Čebašek.
Letošnje mladinsko svetovno prvenstvo in svetovno prvenstvo
do 23 let je bilo žal manj uspešno kot lansko. Iz našega kluba so
nastopali Nika Razinger, Anja Eržen, Mark Klinar in Luka
Prosen. Anja Eržen in Nika Razinger sta poleg tega odlično
nastopali tudi v celinskem pokalu.
V svetovnem pokalu je izmed članic blejskega kluba nastopala Katja Višnar, ki je dosegla najboljši rezultat 5. mesto, v skupnem seštevku pa končala na 14. mestu. Tam je nastopala tudi
Alenka Čebašek, ki ji je trikrat uspel preboj med najboljših
trideset.
V blejski tekaško smučarski klub je trenutno včlanjenih
53 tekmovalcev in tekmovalk različnih starostnih kategorij.
Janez Marič se je uvrstil v ekipo za SP v Nove Mesto na Češkem, uspešno pa je nastopal tudi v svetovnem pokalu v biatlonu.
Matija Rimahazi se je poleg dela v klubu kot trener udeleževal tudi nekaterih domačih tekmovanj. Na državnem prvenstvu v
sprintu je bil 2., v skupni razvrstitvi slovenskega pokala pa je med
člani osvojil zmagal.
Domen Potočnik je poleg solidnih nastopov na celinskem
pokalu, nastopal tudi doma. Postal je absolutni državni prvak na
30km razdalji v klasični tehniki. V skupnem seštevku SLO pokala
je bil tretji.
Luka Prosen je v prehodu iz mladinske v člansko vrsto
dosegel napredek in solidno nastopal na celinskem pokalu in pokalu Geoplin. Jure Čebašek je klubski tekmovalec,
ki je v pokalu Geoplin ogromno pripomogel h končni skupni zmagi blejskega kluba. Pri uspešnih nastopih v tem tekmovanju je treba omeniti še Tineta Zupana, Sreča Kopača in
Igorja Ropiča.
Pri juniorjih je skupni zmagovalec v pokalu Geoplin Mark
Klinar, Grega Krničar je bil 3. Tjaša Zupan je pri članicah osvojila
skupno četrto mesto. Pri starejših mladincih so uspešno nasto-

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!
Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341
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HOTEL ASTORIA ODPIRA SVOJA VRATA
Po enoletni obnovi je hotel Astoria
pripravljen na novo sezono.

voj).Stroški obnove znašajo 5.091.440,69 EUR. Obnovo sofinancirata tudi Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
Namen obnove hotela je bila rekonstrukcija hotela in dozidava velneškega centra Astoria ter
uveljavitev sistema šolskega hotela, z namenom
izboljšati kakovost hotelske ponudbe ter izobraževanja bodočih gostinskih, turističnih in velneških
delavcev.

Projekt obnove je bil izdelan v kontekstu razvoja
turizma in multiplikativnih učinkov na razvoj turistične
destinacije, krepitve institucij znanja – ker je to šolski
hotel, ki izobražuje študente v povezavi s prakso in
se odziva na potrebe turističnega gospodarstva.
Šolski hotel Astoria Bled je del Višje strokovne šole
za gostinstvo in turizem Bled in je njena organizacijska enota – MIC Šolski hotel Astoria.
Obnova hotela se je pričela v mesecu maju 2012,
ko je Zavod VSŠGT prejel odločbo o dodelitvi sredstev iz ESRR (Evropski sklad za regionalni raz-

Z obnovo je hotel Astoria bližje ciljem okoljske trajnosti in trajnostnega razvoja turizma. Poslanstvo
šolskega hotela Astoria je postati prepoznavno, tržno
uspešno hotelsko središče, zazrto v znanje, z učnim
centrom za študente ter s konstruktivno odgovornim
in spoštljivim odnosom do naravnega, družbenega in
kulturnega okolja.

Veslaška promenada 11, Bled
E. carman@siol.net

IZPOSOJA
ČOLNOV

DOŽIVITE BLED DRUGAČE

Oglasi - 040/202 384

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