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Blejske novice

Novo informacijsko središče v
prostorih Triglavskega
narodnega parka
Na Bledu so 11. aprila predstavili enega letošnjih največjih
projektov v občini, posodobitev informacijskega središča Triglavska roža v prostorih Triglavskega narodnega parka. Namen projekta je ureditev in vzpostavitev sodobnega regijskega turističnega
in naravovarstvenega središča za potrebe turistične destinacije
Bled, celotne Gorenjske, Triglavskega narodnega parka in drugih
zavarovanih območij narave ter območij Nature 2000 na Gorenjskem. Več na 3. strani.
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Aktualno

Intervju z županom Janezom Fajfarjem

Številni načrti Občine Bled
April je v blejski občini praznični
mesec. Letošnje praznovanje so zaznamovali pestri dogodki, leto od lanskega do
letošnjega praznika pa številne investicije,
ki jih je Občina že izvedla - še več pa jih
ima v načrtu.
Kaj je pravzaprav zaznamovalo občino
v tem letu?
To so bili vsekakor številni projekti
in investicije - nekateri, kot je na primer
nova čolnarna, se zelo dobro vidijo, drugi
malo manj. Veliko smo postorili po občinskih in lokalnih cestah, od rekonstrukcije
in izgradnje opornega zidu na Selu,
sanacije ceste Kupljenik - Selo, do dokončanja tretje faze obnove Ceste v Vintgar. Omeniti moram ureditev kolesarske
poti in pločnika pri osnovni šoli, kjer smo
zgradili tudi novo parkirišče s sedemdesetimi mesti, nekaj smo postorili pri urejanju mirujočega prometa pri Alpskih
blokih, uredili začasno parkirišče pri
vrtcu, novo pot pod hotelom Jelovica, uredili smo pot s stopniščem od Veslaške
promenade do cerkve sv. Martina in še
naprej na grajski hrib, sanacija ceste na
grad se ravnokar zaključuje, pa še bi lahko
našteval.
Kako pa je s komunalno infrastrukturo?
Ja, tu dela - tako kot na cestah - zares
nikoli ne zmanjka. Uredili smo kanalizacijo na Obrnah, od Njivic do Zazerja
smo obnovili del vodovoda, največji projekt pa je ureditev komunalne infrastrukture v Rebru v Zasipu, ki bo letos
dokončana. To je bil za občino izjemen zalogaj. Še letos načrtujemo obnovo komunalne infrastrukture v Zazerju, končali
bomo z deli na Obrnah, sanirali del ceste
skozi Ledino, čaka pa nas tudi ureditev
Spodnje vasi na Bohinjski Beli. Izjemno
zahteven projekt bo dva milijona evrov
vredna investicija v izgradnjo ločenih
kanalizacijskih kanalov v središču Bleda za ta projekt nameravamo pridobiti kohezijska sredstva. Fekalna in meteorna
kanalizacija sredi Bleda preprosto morata
biti ločeni.

Po ureditvi starih blejskih jeder vasi
Grad in Zagorice je sledil Rebr. V občini
je še nekaj vaških jeder, ki bi jih bilo škoda
pustiti propadu. Kakšni so načrti?
Res je, obnova vaških jedr v občini se
nadaljuje. Obnovili smo staro jedro Zagoric, med načrti pa je tudi velik zalogaj, ki
ga predstavlja vaško jedro Mlino. Tam bo
investicija vredna kar 1,1 milijona evrov, od
tega smo 700.000 evrov pridobili iz evropskih sredstev. To bo največja naloga in
hkrati največji zalogaj Občine Bled v letošnjem letu, menim pa, da si Mlinani zaslužijo obnovo svoje dediščine, saj je Mlino ena najstarejših vasi v občini Bled, obnovo pa bo dočakalo tudi jedro v Stagnah.
Energetske sanacije stavb spodbuja
tudi Evropska unija. Na Bledu ste na tem
področju postorili že marsikaj. Drži?
Drži, pa še marsikaj bomo. Za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma smo
pridobili 300.000 evrov, v sanacijo sta
poleg Občine Bled vključena še Osnovno
zdravstvo Gorenjske in Občina Gorje.
Celotna energetska sanacija Vrtca Bled bo
stala kar dva milijona evrov, kar je seveda
prevelik zalogaj za Občino samo, zato smo
pridobili 470.000 evrov, sanacija pa bo
trajala več let. Na blejski osnovni šoli smo
že zamenjali del strehe, kjer smo montirali fotovoltaiko, izvrtali smo vrtine, projekt se nadaljuje. Naj ob tem omenim še
nov plinski kotel na podružnični šoli v
Ribnem, pa tudi sanacijo javne razsvetljave. Ta sedaj tam, kjer smo sanacijo izvedli, ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Tudi stavbo občine, torej Vilo Zora, čaka energetska sanacija, hidroizolacijo
pa smo na srečo že naredili. Plinificirali
smo precejšen del Ribnega, ribenskim
gasilcem pa smo tudi izdatno pomagali
pri nakupu novega gasilskega avtomobila.
Bled bo v prostorih TNP dobil nov informacijski center za vso Gorenjsko. Kaj
menite o tem?
To je za nas vsekakor velik korak, saj
je Bled ena osrednjih gorenjskih turističnih točk, - je tudi eno izmed največjih
izhodišč za vstop v Triglavski narodni

park. Investicija je seveda velika, tudi za
Občino, ki prispeva dvesto tisoč evrov,
veseli me pa, da smo dobili evropski denar
in da so k projektu pristopile tudi vse ostale gorenjske občine - v precej manjšem
obsegu, kot mi, pa vendarle.
Kako je s pridobitvijo denarja na različnih državnih razpisih in razpisih EU?
Vsekakor moramo za pridobitev katerihkoli sredstev imeti pripravljene projekte. To pomeni, da mora biti posamezni
projekt pripravljen praktično v taki meri,
da se z njim na primer lahko že zaprosi za
gradbeno dovoljenje. Na srečo imamo na
občini trenutno takih projektov za dvajset
milijonov evrov, kar pomeni skoraj za dva
celotna občinska proračuna.
Urejanje prostora je na Bledu precej
delikatno, saj je treba paziti na to, da se
preveč ne poseže v krajino, po drugi strani
pa mora Bled tudi živeti. Kako je s tem?
Res je, pri načrtovanju posegov v prostor smo zelo pazljivi. Na srečo smo končno prišli do razgrnitve Občinskega prostorskega načrta, pripravljamo podrobni
načrt za ureditev Promenade, komasacijo
zemljišča na Koritnem, kjer bo stalo
trideset hiš in idejni projekt za osem hiš v
Ribnem. Poleg tega imamo v načrtu še
precej obnov cest in pločnikov, tudi Ceste
Gorenjskega odreda na Mlinem, pred
nami je druga faza obnove Kolodvorske z
drevoredom, Selske in še kar nekaj jih je.
Pa obvoznici?
Lahko povem, da se na tem področju
seveda premika. Verjetno so občani opazili, na terenu južne obvoznice potekajo
geodetske odmere in odkupi. Za severno
razbremenilno cesto pa je trenutno odprt
javni razpis za projektiranje in upam, da
bomo v roku enega leta že obravnavali podrobnejši prostorski načrt. Moram pa še
enkrat ponoviti, da bosta obe razbremenilni cesti zelo prav prišli tudi Bohinju in
Gorjam, ne samo Bledu, zato verjamem,
da bomo z obema občinama tudi na tem
področju še tesneje sodelovali.
:: Romana Purkart
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Zgodba z naslovnice: Bled je praznoval!
Občina Bled 10. aprila praznuje svoj občinski praznik. Na predvečer praznika,
9. aprila, je bila v Festivalni dvorani, ki je bila kljub temu, da sprejme več kot 500 ljudi,
za vse obiskovalce premajhna, osrednja občinska slovesnost ob prazniku. Podelili so trinajst priznanj, častnik znakov in plaket, najvišje priznanje, zlato plaketo, pa je prejel
svetovno znani izumitelj Peter Florjančič. Program so pripravili otroci vseh enot Vrtca
Bled, ki si za ta velik projekt skupaj z ravnateljico Andrejo Novšak zasluži izjemno pohvalo!
Nastopilo je kar osemnajst skupin, od tega šestnajst iz enote Bled in dve skupini iz
enote Bohinjska Bela. Za kulturni program vseh otrok so poskrbeli strokovni delavci
Maksa Ambrožič, Petra Benedičič, Mateja Benko, Urška Bizjak, Veronika Bohinjec, Katarina Branc, Breda Cuznar, Špela Čop, Matejka Dijak, Barbi Džamastagič in Nadia Džamastagič, Mateja Frčej, Irena Frelih, Ana Gabršček, Claudia Gogala, Maruša Gumzej,
Jana Jan, Katarina Branc Jakopič, Darja Jurič, Aleš Kavalar, Nada Kodeh, Jelka Kolman,
Karmen Kovač, Nadja Lebar, Slavica Lokar, Metka Pohar, Maja Poklukar, Karmen Rosi,
Metka Rus, Sara Šolar, Tanja Tavčar, Branka Trpin, Anita Urevc, Karin Van Bakel, Klavdija
Vidic, Špela Vidic, Marjeta Vodnjov, Nada Vukovič in Helena Zupančič.
Prireditve so se udeležili številni domačini in gostje, med njimi tudi predstavnika prijateljskih občin Dubrovnik in Vračar.
Na fotografiji: letošnji nagrajenci skupaj z županom (foto: Rok Mučič).
:: Romana Purkart

Dve obletnici šole na Beli
5. april je bil za Podružnično osnovno šolo na Bohinjski Beli velik dan, saj so otroci
šole in vrtca praznovali dve pomembni obletnici - 160 let pouka in 110 let šolske stavbe.
Vodja šole, Nataša Klinar pravi, da je šola dragoceni prostor na Beli, kjer se rojevata
znanje in sodelovanje s krajem. »Na šoli imamo trenutno 23 otrok, ki obiskujejo pouk
od 1. do 5. razreda in 33 otrok, ki obiskujejo vrtec, tako da je šola kar polna«.

Šola na Beli je prav gotovo središče kraja - stara, a obnovljena stavba z ličnim vrtičkom na dvorišču že sto deset let ponuja znanje in vzgojo številnim generacijam
mladih Belanov, ki imajo tako veliko srečo, da svoja najbolj rosna leta lahko preživijo v
domači vasi. To je v teh časih vsekakor privilegij!
Zgodovina šole in pouka na Bohinjski Beli je dolga in pestra, večkrat so bili že tik
pred tem, da se šola zapre. »Vzroki so bili različni, od gradnje vodovoda do potresa,
ampak na srečo je šola ostala«, pravi Klinarjeva, ki dodaja, da so izjemno veseli, da so
ob stoletnici stavbe dobili novo telovadnico, ki jo otroci z veseljem uporabljajo. »Seveda
se še vedno kaj najde, pa vendarle smo zadovoljni s tem, kar imamo trenutno«, pravi
vodja šole.
Prav je, da nove mejnike v zgodovini šole postavljamo s pozitivnimi dogodki, zato so
se lani še toliko bolj ustrašili, saj so se bali, da bi pouk na podružničnih šolah zaradi
varčevalnih ukrepov države lahko celo ukinili. Na srečo in veselje vseh se to ni zgodilo.
Obletnici so, kot se spodobi, proslavili s kulturnim programom, ki so ga otroci iz
belanske enote Vrtca Bled ter Podružnične šole Bohinjska Bela skupaj z vzgojiteljicami
in učiteljicami pripravili v dvorani kulturnega doma.
:: Romana Purkart

Novo informacijsko
središče v prostorih
Triglavskega
narodnega parka
(nadaljevanje
z naslovnice)

Investitor v projekt je Občina Bled,
vrednost projekta je več kot 800.000
evrov, od tega dobrih 585.000 prispeva
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, preostala sredstva
zagotavlja Občina Bled, v manjši meri
pa tudi ostale gorenjske občine. Novo informacijsko središče bodo odprli točno
čez leto dni.
Gorenjska predstavlja dvajset odstotkov slovenskega turističnega prometa in
beleži rast turistov. Turizem je postal
pomembna gospodarska panoga regije,
zato mora temu slediti turistična infrastruktura - regija namreč nima osrednjega info središča kot ga poznajo
konkurenčne destinacije, to pa ni dobro.
Direktorica Turizma Bled in Regionalne
destinacijske organizacije Gorenjske
Eva Štravs Podlogar pravi, da se Gorenjski še kako pozna združevanje na promocijskem področju.
Za gorenjsko turistično regijo je
značilno, da se dolžina bivanja gostov
skrajšuje, sama regija pa je sezonsko
zelo odvisna, zato so potrebni ukrepi, ki
bodo obiskovalcu predstavili možnosti
za preživljanje počitnic, ga navdušili za
ogled novih atrakcij ter za podaljšanje
bivanja. Gorenjsko letno obišče več kot
pol milijona turistov, sedemintrideset
odstotkov jih biva na Bledu. TNP letno
beleži več kot dva milijona turistov, petinpetdeset odstotkov jih v park vstopa
prek Bleda, zato se ne gre čuditi, da bo
center zaživel prav v prostorih TNP na
Bledu.
S prenovo pritličnih in kletnih prostorov javnega objekta na Ljubljanski c.
27 bodo na Bledu na enem mestu
vzpostavili sodobno središče za obiskovalce, v katerem bo na sedemsto kvadratnih metrih velik info pult, prostor za
stalne in začasne razstave, otroški kotiček, večnamenski prostor, trgovina z
lokalnimi proizvodi, multimedijska dvorana in degustacijski kotiček.
V prenovljene prostore se bo preselil
tudi sedež Turizma Bled, prenovljena
dvorana pa bo nudila prostor za različne
dogodke in prireditve, ki so že tako ali
tako postali stalnica delovanja zdajšnjega Info središča. Informacijski center Turističnega društva, namenjen stacionarnim gostom, pa ostaja na Promenadi.
:: Romana Purkart
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Na podlagi 50. člena Zakona prostorskem 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 javni razgrnitvi 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
Za dobo 30 dni se javno razgrneta
dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta za Občino Bled in
Okoljsko poročilo za celovito presojo
vplivov na okolje v postopku priprave
občinskega prostorskega načrta.
2. člen
Dokumenta bosta javno razgrnjena
v avli Občine Bled v poslovnem času
občine od petka, 3. maja 2013, do
ponedeljka, 3. junija 2013. Dokumenta
bosta v tem času javno razgrnjena tudi
na spletni strani http://obcina.bled.si.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dokumentov,
ki bo v četrtek, 9. maja 2013, ob 18. uri,
v Festivalni dvorani na Bledu.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne
razgrnitve vpišejo svoje pripombe in
predloge v knjigo pripomb na mestu
javne razgrnitve, ali jih pisno posredujejo Občini Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled oziroma po e-pošti na naslov
obcina@bled.si. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve, 3. junija 2013.
Prav tako lahko vsi zainteresirani
svoje pripombe in predloge podajo
pisno ali ustno na zapisnik na javni
obravnavi 9. maja 2013.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v
Blejskih novicah in na spletni strani
Občine Bled.
Št. 3505-3/2008-234
Bled, 18. 4. 2013
:: Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled

Free movement - Evropa za državljane
Na Bledu je predzadnji konec tedna v aprilu v organizaciji Občine Bled potekal projekt
šestih partnerskih občin ''Free movement - vpliv migracij na življenje in razvoj lokalnih
skupnosti v Evropi'', ki sodi v okvir projektov Evropa za državljane. Osrednji dogodek je
bil seminar predstavnikov partnerskih občin Brixen, Doberdob, Vrba - Velden, Regensburg, Dubrovnik in Bled. Župan Janez Fajfar je med drugim dejal, da je med
najpomembnejšimi dejavniki, ki so prispevali k oblikovanju pojma evropske identitete, in
ki danes vplivajo na vsakodnevno življenje ter razvoj lokalnih skupnosti, zagotovo evropska politika prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala.
Poleg vseh prednosti in koristi omenjene politike
se ponekod kažejo tudi njeni negativni učniki. Tako
se številne občine soočajo s problemi, ki so povezani
z migracijami, s povečanim številom turistov, z vse
gostejšim prometom, s pomanjkanjem delovnih
mest za mlade ter begom možganov. Vse to so teme,
ki so jih obravnavali na srečanju in si med seboj izmenjali izkušnje in naredili načrte.
Zanimivo je bilo mnenje predstavnika majhne slovenske občine Doberdob v Italiji,
Pavla Vižentina, ki je povedal, da prebivalci Doberdoba že leta živijo v prepletu štirih
jezikov in štirih kultur: slovenskega, furlanskega, italijanskega in nemškega. Zanje je multikulturnost način življenja, ko se je Slovenija pridružila Evropski uniji, pa so, kot pravi,
padle še zadnje formalne meje - pomembno je, da izginejo še tiste v naših glavah.
Svojevrstna izkušnja prihaja iz Dobrovnika, ki se z Bledom povezuje že vrsto let, zdaj
pa je Hrvaška na pragu vstopa v EU. Številna delegacija iz Dubrovnika je bila mnenja, da
nas vse skupaj povezujejo različne stvari, predvsem pa, da imajo na Hrvaškem še vedno
živo v spominu vojno, zato je mirno sožitje v EU zanje izjemno pomembno.
Nemški Regensburg leži v samem centru Srednje Evrope, na križišču zgodovinskih
poti ob Donavi, zato je migraciji podvržen že nekaj stoletij, kar se pozna tudi v večjezičnosti mesta. Prav večjezičnost je darilo prihodnjim generacijam in njihovim priložnostim v prihodnosti.
Prav tako je za različne migracijske tokove zanimivo italijansko mesto Brixen, ki je
bilo že od nekdaj stičišče različnih poti, med njimi je zelo znana tudi stara trgovinska pot
z Bleda do Brixna.
Ravno tako so migracije del zgodovine Veldna, po slovensko Vrbe, mesteca ob Vrbskem jezeru v Avstriji. V Vrbo so se z izgradnjo južne železniške proge leta 1864 začeli
priseljevati Italijani in Nemci.
Kaj pa Bled? Velik turistični obisk majhnega kraja na vrhuncu sezone in odseljevanje
mladih, ker jim Bled ne more ponuditi služb, ter priseljevanje starejših.
Zaključki srečanja pa so spodbudni: povsod po Evropi moramo najti toliko modrosti
in strpnosti, da bomo v prihodnje lahko v miru živeli drug ob drugem ob sožitju različnih
kultur, jezikov, navad in običajev. To je edina prihodnost, ki jo stara celina ima.
Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
:: Romana Purkart

Zazidalni načrt BL S24 - Mlino
Zainteresirano javnost obveščamo, da so stališča do pripomb, podanih v času
javne razgrnitve na dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL S24 – Mlino, javno objavljena na
spletni strani Občine Bled www.obcina.bled.si ter v avli Občine Bled do 30. maja 2013.
:: Občina Bled
Infrastruktura Bled d.o.o. objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PODNAJEM DELA
NEPREMIČNINE
Predmet javnega razpisa je: Oddaja dela nepremičnine v podnajem v Športni dvorani
Prostor je namenjen za gostinsko dejavnost – bife s ponudbo pijače.
Lastnik prostorov je Občina Bled, najemnik pa družba Infrastruktura Bled d.o.o..
Razpis je od dne 03.05.2013 na voljo v tajništvu in na spletni strani podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.. www.Infrastruktura-bled.si
:: Infrastruktura Bled d.o.o.
Irena Gogala, univ.dipl.ekon., v.d. direktorice

Aktualno

Nove letne dovolilnice za parkiranje
na Bledu
Občina Bled je za prodajo letnih dovolilnic za parkiranje na
območju občine z veljavnostjo od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014
ponovno pooblastila Turistično društvo Bled. Dovolilnice so na
voljo od 19. 4. 2013 dalje v TIC-u Bled, Cesta svobode 10, Bled.
Na podlagi sklepa župana cena letne dovolilnice za občane
Bleda in goste, ki bivajo in so prijavljeni več kot tri dni v turistično - gostinskih kapacitetah na območju občine Bled, ostaja nespremenjena, in sicer 25 EUR. Cena dovolilnic za ostale znaša 75
EUR, za avtobuse 100 EUR.
Za nakup dovolilnice za občane in goste je potrebno predložiti dokazilo o stalnem ali začasnem bivanju na območju občine
Bled, prometno dovoljenje za motorno vozilo, na katerem bo
nameščena dovolilnica, osebni dokument ter potrdilo o začasni
prijavi v primeru, da je upravičenec začasno prijavljen v Občini Bled. Dokazilo za nakup dovolilnice za goste, ki
bivajo več kot 3 dni na območju občine
Bled, je žigosana in podpisana fotokopija prijavnice iz knjige gostov.
Uporabniki dovolilnic morajo v
primeru parkiranja v modri coni na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda, ni pa potrebno plačati parkirnine.
Po preteku dovoljenega časa morajo vozilo
odstraniti. V primeru parkiranja za daljše
časovno obdobje (služba, prevoz z drugim vozilom izven Bleda
itd.) prosimo, da vozilo parkirate na parkiriščih, ki so manj obremenjena (pri OŠ, TVD, železniška postaja). S tem boste pripomogli k zagotovitvi mest za kratkotrajno parkiranje.
Opozarjamo, da so dovolilnice za osebna vozila neprenosljive
in da se bo izvajal bolj poostren nadzor ujemanja številke dovolilnice in registrske oznake vozila. Na podlagi Odloka o varnosti
v cestnem prometu v naseljih kršitev določila o neprenosljivosti
dovolilnice prestavlja prekršek, za katerega je predpisana globa v
znesku 40 EUR.
:: Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Bled in Bohinj

Meritve hitrosti z radarjem
V prihodnjih mesecih na cestah v občini Bled zaradi turistične sezone pričakujemo večje število različnih udeležencev v
prometu, kar bo negativno vplivalo na prometno varnost. Dodaten dejavnik tveganja predstavlja sprememba vremena, saj
večina voznikov zaradi toplejšega in suhega vremena ter s tem
povezanimi boljšimi voznimi razmerami dobi občutek varnosti,
to pa posledično vpliva na povečanje povprečnih hitrosti.
Neprimerna oziroma neprilagojena hitrost na cestah še vedno
ostaja najpogostejši dejavnik za nastanek prometnih nesreč,
zato je umirjanje prometa, še zlasti v spomladanskih mesecih,
ključnega pomena.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled in Bohinj
bo letos izvajal meritve hitrosti s premičnim radarjem, s ciljem
spodbujati umirjeno in defenzivno vožnjo, zagotoviti spoštovanje omejitev hitrosti, zmanjšati število prometnih nesreč, ki
se zgodijo zaradi neprimerne oziroma neprilagojene hitrosti,
ter zmanjšati število mrtvih in telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. Aktivnosti bodo izvedene samostojno ali v skupnih nadzorih v okviru nacionalne akcije »Hitrost - počasneje je
varneje«, ki sovpada z evropsko usklajenim nadzorom hitrosti
pod okriljem Evropske mreže prometnih policij - TISPOL.
Vozniki lahko poostren nadzor hitrosti pričakujejo predvidoma med 24. in 27. majem, 21. in 24. junijem, 19. in 25. avgustom, 13. in 16. septembrom ter 11. in 14. oktobrom 2013.
Svetujemo, da tudi sicer prilagodite svojo vožnjo razmeram na
cestah, spoštujete omejitve hitrosti in drugo prometno signalizacijo ter na ta način poskrbite za lastno varnost in varnost
drugih v cestnem prometu.
:: Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Občin Bled in Bohinj

Na Bled prihaja astronavtka
Sunita L. Williams

Novo:
uradne ure Krajevnega urada Bled
Obveščamo vas, da so uradne ure Krajevnega urada Bled od 1.
februarja 2013 ob sredah in petkih. Uradne ure Krajevnega urada
Bled so ob sredah, od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih,
od 8. do 12. ure.

Test hoje na dva kilometra
Vsako leto 10. maja obeležujemo svetovni dan gibanja.
Znanstvene raziskave kažejo, da lahko pol ure zmernega gibanja
dnevno pomembno izboljša naše zdravje in nas ohranja aktivne
in samostojne tudi v poznejših letih.
Če vas zanima, kakšna je vaša telesna zmogljivost, se nam
pridružite na testu hoje na dva kilometra. Test bomo izvedli v
soboto, 11. maja ob 9. uri na že znani poti pod gradom. Štart in cilj
bosta nad vhodom v Grajsko kopališče.
Vabljeni vsi, ki ste se testa že udeležili, da boste primerjali
rezultate in ugotovili, kako dobro ste napredovali v skrbi za svoje
zdravje, in tudi tisti, ki vam bo to povedal prvi test.
:: Zdravstveni dom Bled

Svetovno znana indijsko-ameriška astronavtka s slovenskimi
predniki maja ponovno pride v Slovenijo, ob svojem obisku pa bo
obiskala tudi Bled.
Njen prihod v Slovenijo organizira Zavod slovenski astronavt iz
Leš pri Tržiču, znanstvenica, ki dela za NASO in je pripadnica
ameriške mornarice, bo na Bledu kar nekaj dni svojega obiska v
Sloveniji. Med drugim bo spala v Hotelu Triglav, njen pravi blejski
dan pa bo v nedeljo, 19. maja. Takrat bo obiskala veslaški center,
kjer se bo srečala s slovensko olimpijsko reprezentanco, ob 17. uri
bo prišla na grad, kjer se bo srečala s predstavniki Občine Bled, ob
18. uri pa bo na pobudo Muzejskega društva Bled predavala v
Viteški dvorani gradu.
Njen obisk v Sloveniji še ni določen do potankosti, zato spremljajte spletni strani www.mojaobcina.si/bled in www.radiotriglav.si
ter program Radia Triglav.
:: RP
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Aktualno

Festivalna dvorana
Bled v novi preobleki
Na Zavodu za kulturo Bled, ki upravlja
z Blejskim gradom in Festivalno dvorano,
smo tik pred občinskim praznikom zaključili s prvim projektom iz programa
letošnjih aktivnosti. Prenovili smo zunanjost Festivalne dvorane.
Po izgradnji leta 1961 je dvorana je
novo zunanjo podobo dobila z rekonstrukcijo v času priprav na 3. Svetovno prvenstvo v veslanju leta 1989. Zaradi
stalnih vremenskih vplivov v zadnjih dvajsetih letih, je predvsem zunanja lesena
obloga dotrajala in skupaj z lastnikom,
Občino Bled, smo se odločili za prenovo.
Nova obloga je ponovno iz svetlejšega lesa
in po barvi podobna tisti iz originalno
zgrajenega objekta. Za tako pomlajeno
dvorano je tako po našem mnenju sedaj
značilen vtis lahkotnosti in svežine. Objekt se kot tak tudi veliko bolje vklaplja v
parkovno okolje in med druge objekte na
tem delu Bleda in na obiskovalce deluje
veliko bolj prijazno.
Načrt za prenovo je tako kot za prenovo

velike dvorane (2008) in sanitarij (2011) v
dogovoru z avtorjem projekta prof. Vodopivcem izdelala Nena Gabrovec, univ. dipl.
ing. arh. iz Ljubljane. Oblogo je kvalitetno
in po ugodnih pogojih pripravilo in montiralo podjetje Riko hiše, za kar smo še posebej hvaležni lastniku in našemu občanu
Janezu Škrabcu. Poleg lesene obloge je bila
obnovljena tudi plast izolacije pod oblogo,
tako da se nadejamo tudi prihrankov pri
ogrevanju dvorane. V naslednjih dneh
bomo nadaljevali z deli in dokončno uredili tudi parkirišča in okolico dvorane.

Janičarjevo srce v letošnjem poletju

Najnovejša srednjeveška predstava Gledališke skupine viteza
Gašperja Lambergarja Janičarjevo srce bo vsekakor na Blejski
grad v letošnjem poletju pritegnila številne obiskovalce. Predstava
prikazuje usodo ugrabljenega grajskega princa, obiskovalci bodo
lahko občudovali bogate kostume, srednjeveške in orientalske
plese ter spretnosti v mečevanju.
Gledališka skupina viteza Gašperja Lambergarja bo v letošnjem letu predstavi Janičarjevo srce in Pogumne Blejke uprizarjala vsak torek in četrtek, od 20. junija do 12. septembra, ob 17.
uri.
Gledališka skupina viteza Gašperja Lambergerja v letošnjem
letu praznuje že osemindvajseto leto svojega delovanja. Od prvih
nastopov v graščini Grimšče, kjer so uprizarjali baročne poroke,
so kasneje svoj program, že na Blejskem gradu, razširli s srednjeveškimi predstavami. Na sporedu 30-članske zasedbe, ki jo
vodita Matjaž in Matej Mužan, je danes bogat program sred-

Investicija pomeni tudi primer uspešnega dogovarjanja med lastnikom,
Občino Bled, in upravljavcem, Zavodom
za kulturo, saj se dela v skupni vrednosti
65.000 evrov financirajo iz združenih
sredstev. Pri tem je 40 % sredstev iz
občinskega proračuna, preostali del pa so
sredstva, ki jih Zavod na osnovi upravljavske pogodbe za Blejski grad lahko
vlaga v krajevne kulturne programe iz
naslova prihodkov gradu.
:: Matjaž Završnik,
Zavod za kulturo Bled

njeveških in baročnih predstav, med katerimi so Kralj Matjaž,
Martin Krpan, Povodni mož in Zvon želja. Člani skupine so s svojim bogatim in odlično izvajanim programom postali redni gostje
srednjeveških taborov v Romuniji, na Madžarskem, v Nemčiji in
Hrvaški.
Razstava na gradu. Na svoji drugi samostojni razstavi svoja
dela predstavlja Neža Semič, mlada umetnica iz Kamnika, ki se
posveča dekorativnemu slikarstvu. Na odprtju razstave Odtenki
zlate v Galeriji Stolp na Blejskem gradu so se obiskovalci lahko
prepričali da je, tako kot pravi mlada ustvarjalka, »zlata barva nepogrešljiva povsod tam, kjer želimo ustvariti vtis pomembnosti,
občudovanja ali veličastnosti«. Sama jo namreč uporabi prav na
vsaki od razstavljenih slik (pa tudi na ostalih), ustvarja pa v
tehniki akrila in gvaša na platnu v kombinaciji z žico, drobnimi
kamenčki in peskom.
Razstava Neže Semič Odtenki zlate je na ogled do 15. maja
2013, vsak dan med 8. in 20. uro.
:: Zavod za kulturo Bled

Glasba nas osrečuje in povezuje
V soboto, 11. maja, bo ob 19. uri v cerkvi sv. Martina na Bledu
srečanje pevskih zborov treh dežel.
Iz Ukev v sosednji Italiji prihaja Višarski oktet, mešana
pevska skupina, ki prepeva ljudske pesmi v italijanščini,
slovenščini in nemščini in z njimi izraža duha ljudi, ki živijo ob
tromeji. Pevski zbor Pletna je lani gostoval pri njih.
Mešani pevski zbor Ledenitzen Faaker See je bil soustanovitelj srečanja treh zborov z naslovom Pesem treh dežel.
Zbor nastopa v rožanskih nošah in poje koroške, domače in tuje
narodne pesmi.
Letošnji koncert organizira Ženski pevski zbor Pletna, v goste
pa smo povabili tudi kvintet Tivoli Lesce.
:: Marjeta Žerovec, ŽPZ Pletna Bled

Aktualno

Očistimo Bled z okolico 2013
Letošnjo akcijo Očistimo Bled z okolico 2013, ki smo jo načrtovali za 6. aprila, smo
morali zaradi slabega vremena nekaj dni pred tem prestaviti za teden dni. To in pa slabo
vreme v noči na soboto sta glavna razloga za nekoliko slabšo udeležbo kot v preteklih
letih. Kljub vsemu je bila akcija v vseh krajevnih skupnostih, poleg prostovoljcev so se
je predvsem v KS Ribno in Zasip v dokaj velikem številu udeležili tudi člani društev, ki
tam delujejo.
Glede na to, da je bilo v zadnjih letih saniranih precej divjih odlagališč, smo letos dali
poudarek čiščenju javnih površin po vaseh, okolici javnih objektov, pa tudi čiščenju sprehajalnih poti, obrežij rek in potokov, pa tudi okolice cest, ki potekajo po občini. Medtem
ko ob tem ugotavljamo zmanjševanje števila divjih odlagališč ter nasploh manj onesnaženo okolico naselij v naši občini, tudi kot posledico vse bolj uveljavljenega ločenega
zbiranja odpadkov, pa je okolica občinskih, predvsem pa državnih cest, bolj onesnažena
kot v preteklosti. Kljub večjemu številu eko otokov in smetnjakov nekateri, žal tudi
obiskovalci, ne trpijo vrečk z odpadki v svojem avtomobilu, ampak se jih po hitri poti
znebijo.

Kosovni odpadki, zbrani na Infrastrukturi Bled. Foto: Infrastruktura Bled

V letošnji akciji je v občini Bled sodelovalo dobrih dvesto prostovoljcev, ki so skupaj
zbrali preko 2500 kg raznih odpadkov, tudi avtomobilskih gum in nekaj večjih kosovnih
odpadkov. Za odvoz in deponiranje so že na dan akcije poskrbeli delavci Infrastrukture
Bled, ki so zadnje odpadke odpeljali v ponedeljek, dva dni po akciji.
V celoti gledano se stanje na tem področju v zadnjih letih izboljšuje, bi pa veljalo z
akcijo, ki je že tradicionalna, nadaljevati tudi v bodoče, saj akcija pomeni tudi druženje
krajanov - skoraj vsaka čistilna akcija se namreč konča z družabnim srečanjem.
Hvala vsem prostovoljcem in organizatorjem za trud in uspešno izvedeno akcijo, pa
ne pozabite - na Infrastrukturi lahko naročite odvoz zelenega odpada in kosovnih odpadkov!
:: Jože Dežman, Občina Bled

Brje ponovno v Naturi 2000
Vlada RS je na dopisni seji v petek, 19. aprila spremenila in povečala omrežje Natura
2000 v Sloveniji. S tem je država Slovenija prenesla neizpolnjene zahteve Direktive o
varstvu prostoživečih ptic in Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih
živalskih in rastlinskih vrst. Na neizpolnjevanje jo je namreč Evropska komisija lani
opozorila kar dvakrat, marca in novembra.
Med območji, ki po novem spadajo v Naturo 2000, so tudi Brje. S tem se je močno
zmanjšala petnajstletna grožnja potopitve doline zaradi doinstalacije hidroelektrarne
Moste. Sedaj se vsi posegi v ta prostor urejajo po evropski zakonodaji.
Na tem mestu se najlepše zahvaljujemo vsem članom, podpornikom, donatorjem in
vsem, ki so aktivno prispevali k ohranitvi doline. Več si lahko preberete tudi na spletni
strani društva in odbora www.zavest.net.
:: Miha Žvan,
za Odbor za rešitev Save Dolinke in Društvo za varstvo okolja Bled

Nadaljevanje
zbiranja starih
hišnih imen
Stara hišna imena so odraz zgodovine določene rodbine, domačije ali
kraja. Oblikovala so se na osnovi imena, priimka, oklica, značilnosti prednikov posamezne hiše ali iz značilnosti kraja, kjer domačija stoji. Večkrat
je zaradi starosti hišnega imena njegov
izvor celo neznan. Imena so pomemben del naše žive kulturne dediščine.
To se odraža v narečni izgovorjavi
hišnih imen in v njihovi rabi v vsakdanjih pogovorih med domačini. S
hišnimi imeni se ohranja tudi ponos
in pripadnost ljudi določenemu kraju.
Imena se še uporabljajo predvsem v
kmečkem okolju, medtem ko v naseljih, ki izgubljajo kmečki značaj, ta
imena zamirajo in izginjajo v pozabo.
Da bi to preprečili ter obudili in
ohranili hišna imena, je Občina Bled
skupaj s še enajstimi občinami Gorenjske pristopila k nadaljevanju projekta zbiranja hišnih imen. V prejšnjih
letih je bila tovrstna akcija že izvedena
v KS Bohinjska Bela, Rečica, Ribno in
Zasip, kjer je bilo zbranih okoli štiristo
starih hišnih imen. Projekt vsebuje
pregled zapisov hišnih imen v zgodovinskih virih in njihov nabor v
današnji podobi. Pri naboru se bomo
posvetili le tistim hišnim imenom, ki
so stara vsaj sedemdeset let. Tokrat bo
akcija v blejski občini posvečena krajevni skupnosti Bled oziroma nekdanjim ločenim naseljem Grad, Mlino,
Zagorice in Želeče.
V zbiranje so se že aktivno vključili
tudi učenci OŠ prof. dr. Josipa Plemlja
Bled. Za vse domačine bo v okviru projekta organizirano tudi srečanje, na
katerem se bomo o hišnih imenih
pogovorili in jih zapisali v njihovem
domačem narečnem izgovoru.
Rezultat projekta bo knjižica s pregledom hišnih imen, lastniki domačij
pa bodo, če se bodo s tem strinjali, prejeli tudi brezplačne table s hišnimi
imeni. V kolikor pri vas doma imate
staro hišno ime, vas pozivamo, da nam
ga sporočite na Razvojno agencijo
Zgornje Gorenjske, kjer bomo imena
zbirali. Pokličete nas lahko na 04/581
34 16 ali nam pišete na klemen.klinar@ragor.si.
Projekt »Nomen vulgare« poteka v
okviru Lokalne akcijske skupine
Gorenjska košarica in je sofinanciran s
strani Evropske unije in Ministrstva za
kmetijstvo in okolje preko programa
LEADER.
:: Klemen Klinar
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RAZPIS ZA VPIS UČENCEV V
GLASBENO ŠOLO RADOVLJICA ZA
ŠOLSKO LETO 2013/14
Glasbena šola Radovljica obvešča, da bo potekal vpis novih
učencev za šolsko leto 2013/2014 od ponedeljka, 6. 5. 2013, do
petka, 10. 5. 2013.
Vpišete se lahko v tajništvu Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg 1, Radovljica (2. nadstropje), vsak dan od 8. do 14.
ure, v sredo do 18. ure.
Otroke, rojene v letu 2008, bomo vpisovali v predšolsko
glasbeno vzgojo (PGV), otroke, rojene v letu 2007, pa v glasbeno pripravnico (GP).
Število učencev je omejeno, prednost imajo deficitarni instrumenti.
Sprejemni preizkusi za novo vpisane učence bodo po razporedu potekali v soboto, 25. 5. 2013. Razpored sprejemnih
preizkusov bo objavljen na oglasni deski in spletni strani šole
po 21. maju 2013.
Vpis sprejetih učencev v 1. razred bo potekal 7. in 10. junija 2013.
Vabimo vas, da nas obiščete 11. maja 2013 ob dnevu
odprtih vrat. Ob 10.00, 10.30 in 11.00 se bo v avli Radovljiške
graščine začelo Popotovanje po Glasbeni šoli Radovljica.
Vabljeni!

Dogajanje v Info središču in nova
otroška slikanica TNP
Z dogodki Info središča TNP Triglavska roža na Bledu smo v
aprilu spoznavali primorski del parka in njegove neposredne okolice. S predavanjem in odprtjem razstave o dejavnosti Jamarske
sekcije Planinskega društva Tolmin smo se podali v
podzemlje visokogorja – pod goro
Tolminski Migovec;
v osrčju Triglavskega narodnega
parka so lani odkrili najdaljši jamski sistem v Sloveniji. Da jamarstvo v
visokogorju ni mačji
kašelj, dokazuje razstava, ki prikazuje to
dejavnost in je v Info
središču na ogled do
konca maja. Od Tolmina proti Gorenjski pa
leži odmaknjena, že v
zgodovini precej posebna dolina, Baška grapa.
Člani društva Baška dediščina so nam predstavili
svojo grapo, ki leži v neposredni bližini Triglavskega narodnega parka, ima
bogato ter svojevrstno naravno in kulturno dediščino,
pa tudi narečje. Zelo zanimiva je njihova nova Te-

matska pot Na svoji zemlji, ki povezuje dediščino prvega slovenskega zvočnega celovečernega igranega filma Na svoji zemlji
s prostorom Baške grape, kjer je bila posneta večina prizorov. Kot
v vseh kotičkih našega lepega alpskega sveta, je tudi tam mogoče
odkriti marsikaj, kar je očesu na prvi pogled skrito, še posebej, če
se obrneš na domačine, ki svojo dediščino poznajo, cenijo in se
jo trudijo ohraniti. Prav z namenom spoznavanja tistih posebnosti parka, ki jih morda poznajo le domačini ali pa sodelavci
parka, smo pripravili program doživetij TNP. Odkrivati tudi že
znane dele parka s parkovnim vodnikom ali naravovarstvenim
nadzornikom je nekaj posebnega. Zaključene skupine vseh
starosti si z našo pomočjo iz nabora zanimivih točk gorenjskega
dela parka lahko sestavijo enkratno izkušnjo. Društven, družinski ali služben izlet, na primer v dolino Zgornje Radovne, vam
popestri obisk Pocarjeve domačije. Tam vas pričaka preteklost
življenja v alpski dolini, v katero vas ekipa sodelavcev TNP aktivno in zabavno vključi. Zanimivosti ne zmanjka kar tak: našo
ponudbo predlaganih aktivnosti in lokacij spoznavanja Triglavskega narodnega parka si lahko ogledate na spletni strani
www.tnp.si.
V maju vas vabimo, da se nam pridružite, ne le na poteh po
parku, pač pa tudi na dogodkih Info središča: 8. maja ob 19. uri
v sodelovanju z Občino Bled napovedujemo predavanje Antona
Komata o trajnostni samooskrbi, 22. maja ob 19. uri pa predavanje mag. Sama Cotlja in Andreja Svetine o toplotnih črpalkah
za ogrevanje stanovanjskih stavb.
Z velikim veseljem napovedujemo izid nove otroške slikanice
Pri babici na kmetiji, avtorja Grega Kržeta in ilustratorke Nine
Meglič, ki je nastala v okviru projekta Leader LIN 2011, Otroški
parlament o naravi in tradiciji. Triglavski narodni park s projektom vzpodbuja otroke, da raziskujejo tradicionalno znanje svojih prednikov, zgodbe slikanice pa prinašajo utrinke življenja
sodobnega otroka, ki s pomočjo babice začuti tudi počasnejši, z
naravo in letnimi časi povezan utrip življenja in dela v alpskem
svetu. Predstavitev slikanice, razstava ilustracij in pokušina
babičinega domačega kruha bo 15. maja 2013 ob 19. uri v Info
središču TNP Triglavska roža na Bledu.
:: Ana Marija Kunstelj, TNP

Podoba raja na spletu
Turizem Bled je v sodelovanju s podjetjem AV studiem
posodobil spletni portal www.bled.si, ki eno najlepših alpskih
letovišč predstavlja z novo podobo, novimi fotografijami ter številnimi možnostmi za aktivno preživljanje prostega časa, kulinarične užitke ali poslovna srečanja. V petih jezikovnih različicah je
na voljo več kot tisoč strani, od tega je tristo fotografij, ki so bile
zbrane s pomočjo foto natečajev ali odkupljene od različnih
slovenskih avtorjev ter iz domačih in tujih foto arhivov.
Portal je izveden v responsive web designu za optimalen
prikaz in prijazno uporabniško izkušnjo na osebnih računalnikih, pametnih telefonih in tabličnih napravah. Cilj novega portala je izboljšati komunikacijo Bleda na spletu ter povečati število
obiskov - tako na spletnih straneh kot na destinaciji. Blejski
spletni portal letno obišče 600.000 obiskovalcev in je eden najbolje obiskanih krajevnih turističnih portalov v Sloveniji.
Ponudnike, ki so se predstavili še na stari spletni strani,
vabimo, da si nov portal ogledajo ter nam sporočijo morebitne
popravke, tisti, ki pa bi na novo želeli sodelovati na naših spletnih straneh, pa naj se oglasijo!
:: Turizem Bled

Turizem

Predstavitev Slovenskih Alp na sejmu Freizeit v
Celovcu
Gorenjske občine so se v okviru projekta RDO Gorenjska med 5. in 7. aprilom predstavljale na sejmu Freizeit v Celovcu. Prvi dan so na stojnici Slovenske Alpe - Gorenjska,
pripravili srečanje politikov
in gospodarstvenikov z
Gorenjske in avstrijske Koroške. Poleg štirih gorenjskih županov je stojnico
obiskal tudi novi deželni
glavar Koroške, Peter Kaiser
(na fotografiji z županom
Bleda Janezom Fajfarjem)
ob spremstvu generalne
konzulke Republike Slovenije v Celovcu, Dragice Urtelj. Deželni glavar je dejal,
da je velik ljubitelj slovenskih Alp in blejskih kremnih rezin.
Sejem je v treh dneh
obiskalo 50.000 obiskovalcev, ki so predstavitev Gorenjske toplo pozdravili in presenetili
z dobrim poznavanjem naših krajev.
:: Maja Rimahazi, Turizem Bled

Projekt »Zdravilstvo Arnolda Riklija v sodobni
preobleki« uspešen pri pridobivanju sredstev
Zavod za kulturo je prijavil projekt »Zdravilstvo Arnolda Riklija v sodobni preobleki«
kot evropski projekt LAS - gorenjska košarica 2011 na BSC in bil uspešen pri pridobivanju sredstev.
Projektu se je pridružil tudi Turizem Bled. Temeljni namen projekta je, da goste in
prebivalce Bleda animira k aktivnostim, ki potekajo v naravnem okolju Bleda po Riklijevih metodah, prilagojenih današnjemu času, in po prenovljenih poteh, na katerih
udeleženci spoznavajo naravno in kulturno dediščino. Koncept programa je, da predstavlja zdrav način življenja in aktivnosti, ki jih lahko izvajamo tako individualno kot
organizirano ali v okviru turističnega paketa v vseh letnih časih. Riklijev veliki krog se
bo zgodil 12. maja, gre za pohodništvo, 2. junija mu bo sledil Riklijev kolesarski krog,
22. junija pa še plavalni.
Vljudno vabljeni, da sem nam pridružite, več informacij na spletni strani www.
bled.si/dogodki.
:: Turizem Bled

Kolesarski dan
Bled – Bohinj
Letošnji kolesarski dan Bled - Bohinj bo potekal 26. maja. Bled in Bohinj sta dva bisera v Alpah, ki sta po
svetu prepoznana po izjemnih naravnih lepotah in pestri turistični ponudbi. Logično bi bilo, da sta med seboj
povezana s kolesarsko stezo, a žal so to
še neizpolnjene želje. V veliko zadovoljstvo domačih in tujih gostov ter
obiskovalcev smo se blejski in bohinjski
turistični delavci z veseljem pridružili
ideji agencije Koren sports in skupaj
pristopili k izpeljavi projekta Kolesarski
dan Bled – Bohinj. Letos bomo prireditev izvedli drugič in sicer v nedeljo,
26. maja. Na pot se bomo podajali iz
leta v leto do otvoritve kolesarske steze,
ki bo povezala Bled z Bohinjem.
Seveda bo regionalna cesta zaradi
varnosti občasno zaprta (dvakrat po
petdeset minut), kolesarili pa bomo
skupaj v skupinah. Celotna trasa do
prostora za piknik v Senožetih je dolga
okoli trideset kilometrov, prevozili jo
bomo v dveh etapah.

Kako bo kolesarski dan
potekal?
9.00 – 9.30 Velika Zaka: zbrali se
bomo s kolesi, avtomobile bomo pustili na uradnih parkirnih mestih po Bledu, saj v Veliki Zaki ni parkirišč;
9.45: začetek poti proti Bohinjski
Beli, nato od Soteske dalje po gozdni
poti ob reki Savi do vasi Nomenj, kjer
bo kratek postanek;
12.00: cesta bo za petdeset minut
zaprta, kar nam bo omogočilo varno
pot od Nomenja do Ribčevega Laza,
tudi po novi kolesarski poti;
14.00: zaključek v športnem centru Senožeta v Srednji vasi, kjer bo za
vse udeležence pripravljena malica in
seveda obilo dobre volje. Informacije
na www.bled.si in www.bohinj.si

Kako nazaj na Bled?
Udeležencem, ki se bodo na Bled
vračali s kolesom vsekakor predlagamo, da si kolesarski dan popestrijo
tudi z vožnjo z vlakom. Iz Srednje vasi
se po kolesarski poti vrnete v Bohinjsko Bistrico in se nato z vlakom odpeljete nazaj na Bled. S Slovenskimi železnicami smo dogovorjeni, da bosta
vlaka ob 15.40 in 16.43 prijazna do
kolesarjev. Prireditev v primeru dežja
odpade! Štartnina je petnajst evrov, za
družine petindvajset. Obvezne so prijave na e-mail info@dzt.bled.si in info
@bohinj.si do 24. maja do 12.ure. Plačilo štartnine ob prevzemu darila in bona za malico. Vabljeni!
:: Turizem Bled
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Novo vodstvo Turističnega društva Bled
Letošnji občni zbor Turističnega društva Bled je poleg poročila o delu v letu
2012 in obravnave programa dela za leto
2013 izvedel tudi volitve organov za
naslednji štiriletni mandat 2013 – 2017.
Novi upravni odbor pod vodstvom predsednice Jane Špec sestavljajo: Ludvik Kerčmar, Sabina Rešek, Matjaž Završnik,
Miran Lavrič, Marina Vukaševič, Ema
Poga-čar, Jani Klemenčič, Marjeta Žerovec
– sobodajalci, Blaž Kajdiž – pletnarji in
Janez Mežan – fijakerji. Ostale organe najdete na spletni strani društva www.tdbled.si
Ker želimo v naše delo vnesti nov
zagon in svežino, bomo ponovno poskušali obuditi sekcijo mladih, ki je pred leti
kratek čas že delovala. Vodenje sekcije je
prevzel mladi turistični delavec Blaž Pretnar, ki se je članstvu prav tako predstavil
na občnem zboru. Večjo svežino in nove
ideje pričakujemo tudi pri sekciji sobodajalcev, kjer je vodenje prevzela Marjeta
Žerovec.
Program dela društva je naravnan v
prvi vrsti v skrb za urejeno okolje ter izobraževanje in osveščanje prebivalstva na
tem področju. Delno smo ga že izvedli, s
prihodom pomladi, ki je letos pozna, pa
bomo največ pozornosti posvetili urejenim sprehajalnim potem.

Koledar prireditev
www.bled.si
datum

ura

22. 4. - 28. 4.

9.00 – 13.00 Športna dvorana
15.00 – 19.00

Petek, 26. 4.

21.00

zbor: pred Hotelom Golf Pohod z baklami ob Blejskem jezeru

Sobota, 27. 4.

20.00

Restavracija Panorama Plesni večer s predstavitvijo Argentinskega tanga

Nedelja, 28. 4. 10.00 – 12.00 Hotel Triglav Bled
20.30
Torek, 30. 4.

Grand hotel Toplice,
Jezerski salon

prireditev
Evropsko prvenstvo v ITF tradicionalnem
taekwondo-ju

Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica
za otroke
Koncert pop in soul glasbe z Ano Soklič,
finalistko X faktorja

20.30

Grand hotel Toplice,
Jezerski salon

Zakijev rojstni dan
Kresovanje KS Bled na vrhu smučišča Straža;
žičnica obratuje od 19.00 do 23.00
Koncert klasične in popularne glasbe z violino
in klavirjem

9.00 – 17.00
15.00 – 18.00

Jama pod
Babjim zobom
Kavarna Park Bled

Tradicionalni prvomajski pohod v jamo pod Babjim
zobom
Glasbeno popoldne s skupino Soul jazz in jaz

15.00 – 18.00

Kavarna Park Bled

21.00

Zbor: pred
Hotelom Golf

Pomladanske sladke urice: Poskusite Truffel torto
in whisky Chivas Regal
Pohod z baklami ob Blejskem jezeru

Sobota, 4. 5.

15.00 – 18.00

Kavarna Park Bled

5. 5. - 6. 5.

od 18.00 dalje Cerkev sv. Martina na Svetnik med nami - obisk don Boskovih relikvij
Bledu, Sestre hčere
Marije Pomočnice Bled

Sreda, 8. 5.

19.00

Info središče TNP
Sredin večer v sodelovanju z Občino Bled: TrajTriglavska roža na Bledu nostna lokalna samooskrba, predava Anton Komat

Četrtek, 9. 5.

18.00

Hotel Ribno

Predavanje Marjana Videnška (Zavod Preporod):
Tudi vi se lahko pomladite

Petek, 10. 5.

17.00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Hotel Triglav Bled

Pravljica za otroke: Babica Marmelada,
Navihančki iz KD Zasip
Večer treh chefov: Najboljše stvari so tri – Igor
Jagodic (Restavracija Strelec, Ljubljanski grad), Bine
Volčič (Gourmet restavracija Promenada), Uroš
Štefelin (Hotel Triglav & Restavracija 1906 Bled)
Blejski večer: Matrica življenja, povzetek dokumentarnega filma "Matrica Življenja" in predavanje
slovenske pionirke metode ponovne povezave Anite
Kejžar Škulj

Sreda, 1. 5.

Petek, 3. 5.

17.00
Hotel Savica
19.00 – 23.00 Straža

19.00

Sobota, 11. 5.

Sobotno popoldne ob kitarski glasbi

19.30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

9.00 – 14.00

Blejsko jezero (ŽP Bled - 41. Tradicionalna kolesarska dirka ob Blejskem
Velika Zaka - Mala Zaka) jezeru
Cerkev sv. Martina Bled Glasba nas osrečuje in povezuje: Srečanje pevskih
zborov treh dežel
Športna dvorana Bled 27. Alpski večer 2013: Alpski kvintet, Ansambel Rosa,
Vesele Štajerke, Vagabundi, Vera in originali, Ansambel Svetlin, Slovenskih šest, Robert Goter, Skater,
Gorenjski kvintet, Okrogli muzikantje, Veseli svatje,
Mitja kvintet, Veseli Begunjčani, Trio Siniša Čeh,
Čuki, Oto Pestner, Weinstadl Musi, folklorna skupina Iskra Emeco (voditelja Ana Tavčar in Boris Kobal)

Udeleženci čistilne akcije.

V soboto, 13. aprila smo se pridružili
občinski čistilni akciji. Člani društva smo
čistili nabrežje potoka Ledina od blejskega
pokopališča do glavne ceste v Betinskem
klancu, ob Seliški cesti in nazadnje še pas
ob cesti na blejski grad. Kljub temu, da
vsako leto ugotavljamo, da se stanje izboljšuje in smeti ni več toliko, kot smo jih
videvali nekoč, smo napolnili kar nekaj
vreč, med odpadki pa prevladujejo plastenke, pločevinke in tudi steklenice.
:: Vanja Piber, TD Bled

lokacija

19.00
20.00
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Nedelja, 12. 5.

10.00 – 12.00 Hotel Triglav Bled
Bled

Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica
za otroke
Zdravilstvo Arnolda Riklija v sodobni preobleki:
Pohodništvo: Riklijev veliki krog

Sreda, 15. 5.

19.00

Info središče TNP
Sredin večer: Pri babici na kmetiji, predstavitev
Triglavska roža na Bledu nove otroške slikanice TNP in odprtje razstave
ilustracij Nine Meglič (Projekt Leader)

Petek, 17. 5.

17.00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

19.30
Sobota, 18. 5.

Nedelja, 19. 5.

9.00 – 15.00

Pravljica za otroke: Trije prašički, lutkovna predstava, Gledališče Kuglica (Marjan Kunaver).
Blejski večer: prof. Mojca Ekart: Skrivnostna
Sibirija, potopisno predavanje

Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica
za odrasle
10.00 – 12.00 Info središče TNP
Triglavska tržnica in Brihta: Ob Dnevu biodiverziteTriglavska roža na Bledu te raziskujemo življenje na travnikih

Hotel Triglav Bled

od 10.00 dalje Zdraviliški park Bled
18.00
Blejski grad

Čarobni dan na Bledu
Predavanje Sunite Williams: Slovenija z vesolja

Ponedeljek, 20. 5. 17.00

Festivalna dvorana
Bled

Sreda, 22. 5.

19.00

Info središče TNP
Sredin večer v sodelovanju z Občino Bled: Toplotne
Triglavska roža na Bledu črpalke za ogrevanje stanovanjskih stavb, predavata
mag. Samo Cotelj in Andrej Svetina

Četrtek, 23. 5.

18.00

Hotel Ribno

Predavanje mag. Petre Benčina Rupel: Bioresonanca – učinkovita pomoč pri menopavzalnih težavah

Petek, 24. 5.

16.16

Mala Zaka
(Regatni center) Bled

Poslovni tek trojk (3x6 km)

Bled - Bohinj

Kolesarski dan Bled - Bohinj
Bled (štart: Velika Zaka)
Bohinj (cilj: Športni center Senožeta, Srednja vas)
Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica
za otroke

Nedelja, 26. 5. od 9.00 dalje

10.00 – 12.00 Hotel Triglav Bled

Knjižnica - vesolje zakladov: Lutkovna predstava Svinjski pastir Gledališča Fru-fru in Zapik iz Ljubljane

Ponedeljek, 27. 5. 19.30

Festivalna dvorana
Bled

Ta veseli knjižni svet: Zaključna prireditev za
udeležence projekta "Ta veseli knjižni svet"

Četrtek, 30. 5.

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: dr. Miha
Krofel - Naši volkovi

18.00

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

Sejem domače in umetnostne obrti

vsako soboto

Riklijev tekaški krog - Sobotno tekanje - brezplačna
šola teka

9.00

Bled in Henley

zbor: Terasa Grand
Hotela Toplice

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

Harmonike ob
Blejskem jezeru
Blejski dnevi, ki jih vsako leto organizira Turizem Bled, bodo letos obogateni
z nekaterimi novimi vsebinami. Nedelja
na tridnevni prireditvi, letos bo to 21.
julija, bo v znamenju harmonik. Pripravljamo namreč 1. poletno srečanje harmonikark in harmonikarjev ob Blejskem
jezeru. Naš cilj je s pomočjo mnogih prostovoljcev, medijskih sponzorjev in dobre
volje k jezeru privabiti čimveč har-

monikark in harmonikarjev, ki bodo ob 12.
uri skupaj zaigrali Otoček sredi jezera. Dogodek bomo obogatili s povorko vseh
udeležencev ter z glasbo našega domačega
ansambla Slovenski pozdravi, ki je poleg
Antolin-teama, Športne agencije Sporty in
Društva blejskih fijakerjev del organizacijske ekipe. Radio Veseljak je že potrdil generalno medijsko pokroviteljstvo, zato v
uspeh tega organizacijsko zahtevnega dogodka ne dvomimo. Vse, ki bi želeli s svojim delom, storitvami ali pokroviteljstvom
sodelovati pri tem čudovitem dogodku,

22. aprila je župan Janez Fajfar podpisal
pogodbo o partnerstvu med Bledom in angleškim Henleyem. Henley-on-Thames je
svetovno znano prizorišče prestižne kraljeve regate, ravno blejska tradicija v veslanju, športni uspehi in zelo dobra organizacija zadnjega svetovnega prvenstva na
Bledu je prepričala svetnike v Henleyu, da
so soglasno podprli partnerstvo. Na slavnostni seji mestnega sveta sta bila prisotna
tudi oba veleposlanika, slovenski Iztok Jarc
in Andrew Page, britanski veleposlanik v
Ljubljani. O dogovoru je poročal tudi BBC
in vključil izjave svojih najboljših veslačev,
ki so obujali spomine na lepote Bleda in prvenstvo 2011. Na sliki so župan občine Bled,
Janez Fajfar in županja Henleya, Elizabeth
Hodgkin s podpisano pogodbo, Jernej Slivnik, sekretar VK Bled in VZS in Eva Štravs
Podlogar, direktorica Turizma Bled.

Odlični kuharji
Kuharja Simon Bertoncelj, Gregor
Rozman in slaščičarka Alma Rekič iz Sava
Hotelov Bled, ki so tudi člani nacionalne
kuharske ekipe, so se udeležili državnega
kuharskega tekmovanja Črne gore v Budvi
in ponovno dosegli odlične rezultate.
Sodelovalo je preko 200 tekmovalcev iz
sosednjih držav, naši kuharski mojstri pa
so ponovno prejeli zlata odličja v vseh kategorijah ter ekipno zlato odličje.
:: Barbara Stopinšek,
Sava Hoteli Bled
vabimo k sodelovanju. Med drugim bomo
potrebovali najmanj 60 prostovoljcev za
sprejem harmonikarjev, njihovo spremstvo v času postavitve ob jezeru in podobno.
Občanke in občane, ki igrajo na katerokoli vrsto harmonike, vabimo, da se prijavijo in o dogodku obvestijo tudi svoje
prijatelje in znance. Brezplačne prijave
sprejemamo na harmonike.bled@gmail.
com. Več informacij lahko dobite tudi po
tel. št.: 041 710 970.
:: Toni Mežan, podžupan
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Alpe Adria Porsche Clubs Tour 2013

Mogoče ne ve vsak, da je športni avtomobil Porsche, za katerim vzdihuje prenekateri mladenič zgodnejših ali kasnejših
let, nastal iz Volksvagnovega hrošča. Pisalo se je leto 1948.
Naslednja velika prelomnica v vzponu tovarne Porsche pa je bilo
leto 1963, ko so prvič na Frankfurtskem sejmu pokazali ikono,
ki ji pravimo 911. Torej praznuje ta Porsche avtomobil, ki ga
številni poznajo tudi pod imenom Carrera, letos 50. obletnico.
Zato bo mogoče za občane Bleda, okoličane in obiskovalce
toliko bolj zanimiv štart mednarodne prireditve Alpe Adria
Porsche Clubs Tour, ki ga pripravljata skupaj Porsche klub
Slovenija in Porsche Club Croatia. Prireditev, na kateri pričakujejo okoli 50 vozil Porsche, bo potekala od 24. maja popoldan do
26. maja. V tem času bodo udeleženci prispeli na Bled in si ga
prvi dan kratko ogledali. V soboto, 25. maja sledi zjutraj med
8.30 in 9.45 štart in odhod vozil naprej proti Postojni. Najprej
se bodo ekipe zbrale na blejski promenadi, kjer bodo ti
priljubljeni športni avtomobili tudi na ogled sprehajalcem. Ob
9.15 sledi štart pred Casinojem – v smeri mimo Hotela Toplice
in naprej vse do Velike Zake. Vozili bodo v koloni, s čemer jim
organizatorji želijo omogočiti kar največ pogledov s strani južne
in dela zahodne obale blejskega jezera. To naj služi tudi temu,
da si potencialni gostje, ki so zelo mobilni, ogledajo in vzljubijo Bled, kjer jih bomo seveda znova z veseljem sprejeli. Ob
parkirišču pri Campingu bodo obrnili in se ob Pristavi vrnili na
državno cesto ter po njej skozi Bled nadaljevali pot proti Postojni, ki je njihova naslednja postojanka.
Predsednik Porsche kluba Slovenija Rasto Ovin in predsednik Porsche Club Croatia Nenad Đurović, ki vodita celotno
prireditev, sta izrazila upanje, da bo prireditev uspela privabiti
dovolj domačih in tujih ljubiteljev vozil Porsche. »To nam je toliko pomembneje, saj se z letošnjo Alpe Adria Porsche Clubs
Tour dejansko začenjajo priprave na največji dogodek, ki so
nam ga zaupali v Evropi: Porsche Parade Europe. Takrat je
pričakovati nekaj so avtomobilov Porsche in obremenitev a tudi
priložnost za Bled bo izjemna«, pravita. Trudili pa se bomo, in
se veselimo še naprej dobrega sodelovanja s Sava Hoteli Bled,
Upravno enoto Radovljica, Policijo in seveda Občino Bled.
:: Rasto Ovin

Društva so v
preteklem letu opravila 248 intervencij gašenj požarov, reševanj posledic naravnih nesreč in tehničnih intervencij v
prometu ter pri nesrečah z nevarnimi
snovmi. V občini
Bled največ intervencij izvede PGD
Bled, ki ima tudi
državno koncesijo
za ukrepanje ob prometnih nesrečah, nevarnih snoveh in reševanja na vodi, v občini Gorje pa PGD Gorje.
Na občnem zboru so udeleženci slišali poročila o delu, intervencijah, vajah, usposabljanjih in izobraževanjih ter delu z
mladimi. Pozornost so namenili tudi poročilu o namenski porabi
sredstev, ki jih občinski proračuni namenjajo za področje izvajanja požarne varnosti, zaščite in reševanja. Financiran je tudi
sistem civilne zaščite.
Občnega zbora so se poleg predstavnikov GZ udeležili tudi
predstavnik Gasilske zveze Slovenije Vili Tomat, župan Občine
Bled Janez Fajfar in župan Občine Gorje Peter Torkar. Oba župana sta se gasilcem zahvalila in pohvalila opravljeno prostovoljno delo. Poudarila sta pomen gasilskih društev za varovanje
ljudi in premoženja v občinah, saj njihovo uspešno delo zagotavlja varnost. Poudarila sta tudi uspešno delo z mladimi, zlasti
pri (pri)vzgoji prostovoljstva, gojenju tovariških odnosov, povezovanju med generacijami in se zahvalila za uspešno delo, ki sta
ga opravila zveza ter PGD.
Letošnji občni zbor je bil tudi volilni. Za predsednika Gasilske
zveze je bil izvoljen Jože Smole, PGD Ribno, za poveljnika pa Viktor Dovžan, PGD Zasip. Po petnajstletnem vodenju operativnih
gasilcev naše zveze se je poslovil dosedanji poveljnik GZ Drago
Stojc, občni zbor pa ga je izvolil za častnega poveljnika GZ.
Občni zbor je na zasedanju sprejel tudi program dela za letos
in finančni program ter izvolil delegate za 16. kongres Slovenskih gasilcev (pred desetimi leti je bil na Bledu) in delegata za
Plenum GZ Slovenije, ki je bil 20. aprila na Bledu v Festivalni
dvorani.
:: Jože Smole

Tanja Žagar na obisku

Občni zbor Gasilske zveze
Bled-Bohinj
Predstavniki PGD občin Bled, Bohinj in Gorje, ki so povezani
v Gasilsko zvezo (GZ) Bled-Bohinj, so 28. marca na Zatrniku v
Gostišču pri Jagru imeli občni zbor. V GZ je vključenih triindvajset prostovoljnih gasilskih društev - iz občine Bled osem prostovoljnih teritorialnih in eno industrijsko društvo, iz občine Bohinj
enajst in eno industrijsko, iz občine Gorje pa dve prostovoljni teritorialni gasilski društvi. Skupno združuje gasilske vrste 2491
prostovoljnih gasilk in gasilcev, od tega 1.556 članov, 546 članic in
389 mladincev in pionirjev.

Petje in ples v povezavi z neverjetno energijo! To je verjetno
najbolj pristen opis nastopa pevke Tanje Žagar v Vrtcu Bled.
Poleg svojih največjih uspešnic je zapela tudi venček slovenskih
ljudskih pesmi, ki so že nekaj let stalnica in vodilo našega vrtca
pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Slika pove vse!
:: Aleš Kavalar
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Gradimo mostove med generacijami
Podaljševanje življenja in nesmrtnost so večne teme v vseh družbah tako v preteklosti kot danes. Demografski podatki nazorno prikazujejo, kako se naša družba stara,
treba je zagotavljanje primerne oskrbe na vseh področjih, ki jih človek v tretjem življenjskem obdobju potrebuje, pojme, kot so starost, staranje in biti star pa nujno približati mladim. Nujno moramo zgraditi most med
generacijami, saj je to v
zadovoljstvo vseh. To so dejanja, na katerih sloni
človeški odnos. Za tako dejanje smo se odločili z
učenci OŠ Bled v sodelovanju s KS Bled. Unovčili
smo svoje znanje in vrednote, ko smo se aprilskega
popoldneva odpravili v
Dom starostnikov sv. Martina v Srednjo vas v Bohinju, kjer domuje devet
občanov Občine Bled. Kljub
prijaznim zaposlenim, ki poskušajo pričarati čim bolj domače vzdušje, bivanje v
domskem varstvu vpliva na starostnika. Z našim in podobnimi obiski preprečujemo socialno izolacijo, osamljenost in dvigujemo kakovost življenja. Z dvema glasbenima
točkama in našo predstavo za starejše En naš lahek komad, smo jim polepšali dan in jim
priklicali nasmeh na obraz. To je bil dan, ko so tudi mladi pomislili, da bodo tudi sami
nekoč stari in potrebni pomoči. Ugotovili smo, kako malo je potrebno, da se vzpostavi
most med generacijami - pokloniti moramo samo svoj čas in prijazno besedo, kar pa nič
ne stane, a dela čudeže, v kar nas je prepričala čustvena zahvala gospoda Milana Gundeja. Obljubili smo, da še pridemo, projekt pa bomo razširili tudi na domove starostnikov v Radovljici in v Kranjski Gori.
:: Meta Pazlar

Pomladni utrinki z ribenske šole

Učenci blejske šole
obiskali London
Tudi letos smo se učenci in spremljevalne učiteljice z blejske osnovne šole
odpravili v London. Bilo nas je za cel avtobus in naš težko pričakovani izlet je
kar (pre)hitro minil. V treh dneh smo si
ogledali veliko znamenitosti. Otroke so
najbolj navdušili muzej voščenih lutk
Madame Tussauds, Big Ben, »wibely
wobely« most, katedrala sv. Pavla, prirodoslovni muzej, britanski muzej z egipčanskimi mumijami, vožnja z ladjico po
Temzi, slavni rdeči avtobusi, rdeče telefonske govorilnice, pa še in še …, predvsem pa so spoznali živahen svetovljanski utrip mesta z mešanico ljudi in
kultur z vsega sveta. Naučili so se potovati s podzemno železnico in nekateri so
tudi prvič sedli v letalo. Naši učenci so
dobili vpogled v enega najlepših in največjih svetovnih mest in nekateri so se
že odločili, da se tja kmalu spet vrnejo,
mogoče pa bodo tam tudi študirali.
Držimo pesti, da jim bo to tudi uspelo! V
njihovem in svojem imenu se zahvaljujem tudi staršem, da ste jim ta vzgojnopoučni izlet omogočili.
:: Jana Nerat,
učiteljica angleščine na OŠ Bled

veseljem iz materiala, ki nam ga je tudi pripravil gospod Prem,
izdelal svoje. Zelo ponosno so jih odnesli domov svojim mamicam za 8. marec.
:: Blanka Valant

Noč z Andersenom

Letošnja zima se kar ni hotela posloviti, nam pa je kljub temu
na prireditvi Pozdrav pomladi v Zadružnem domu Ribno uspelo
ustvariti prijetno pomladansko vzdušje.
S pesmijo so nas v pomlad popeljali učenci pevskega zbora z
zborovodkinjo Ireno Kosmač. Prisrčno so se predstavili tudi
mladi recitatorji z mentoricami Alenko Čeh, Meto Skumavec in
Blanko Valant. Vrhunec večera so priredili petošolci, ki so z mentorico Nušo Poljanec zaigrali igrico Kraljična na zrnu graha.
Igralci so na hudomušen način uspeli razvedriti in zabavati
gledalce v dvorani. Za sceno so poskrbeli učenci podaljšanega bivanja in petošolci.
V okviru projekta Ohranjamo kulturno dediščino, so prav
tako petošolci, skupaj s krajanom Jožetom Premom, izdelali
priročne lesene grablje. Vsak izmed njih je z veliko vnemo in

Blejski osnovnošolci smo se že tretje leto zbrali, da bi doživeli
pravljično noč. Naša »noč s pravljičarjem Andersenom« se je začela ob 18. uri v šolski knjižnici. Topel uvodni pozdrav predstavnice sveta staršev Katarine Jarc nam je na obrazih pričaral
nasmešek in hvaležnost, saj nam je podarila več knjig, ki iščejo
nove lastnike. Pravljica nas je popeljala skozi Bled in pred stavbo
občine smo doživeli prve sončne žarke, prvo čutno pravljico, se
podali iskat palčke na podrto drevo in se strinjali, da bo lepo, če
ostane kar tam - kot simbol Bleda - mogočno, skrivnostno,
pravljično. Skrite želje smo poslali na cvetu trobentice v jezero
in upali, da jih ponese na krilih kakšen labod. Z nočjo smo se
vrnili v šolo, kjer smo ob ogledu risanke Snežna kraljica počakali,
da so nam učiteljice in učenke 6. razredov pripravile bife.
Pravljični sendviči, mavrična sadna nabodala v čokoladi, slastne
Emine kremšnite so nam dali energijo za delavnico, ki jo je vodila
Tadeja Zupan Arsov. Super! Črkovna luknja nam je zmasirala
možgančke, maserka Duška Vukaševič pa nam je ob tem masirala utrujene vratove in prepolne glavice. Joj, ura je bila kar
naenkrat polnoč, mi pa še toliko dela! Pa smo vseeno nadaljevali
in naredili cvetlice čustev, jih polepšali z našimi nasmejanimi fotografijami, se počasi ob 3. uri umili in na glavo dali nočne
svetilke. Zakaj? Da smo do poznega jutra še tiho brali...
Vsem skupaj mavrični pravljični Andersenov pozdrav od
vseh zanesenjakov, Marine Vukaševič in Saše Zupan!
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Sv. Janez Bosko – vzgojitelj mladih
V teh dneh v naših srcih raste pričakovanje ob skorajšnjem prihodu relikvij sv.
Janeza Boska med nas. Na Bledu jih bomo
sprejeli 5. in 6. maja pod geslom Svetnik
med nami. Geslo nas spominja na Božje,
sveto, dobro navzoče med nami, ki ima to
lastnost, da nikoli ne ostane samo. Lahko
pa nam ime tega dogajanja pove tudi to:
da si lahko svetnik tudi ti! Don Bosko je
živel v Turinu, v severni Italiji med leti
1815 in 1888. Njegov čas zaznamuje čas
hitrega razvoja tovarn. Plaz ljudi se je
zgrnil s pode-

želja v mesto za delom.
Mladi so se potikali po ulicah, obupani,
brez dela, pripravljeni na vse slabo. Don
Boska je položaj ljudi, še zlasti pa mladih,
globoko pretresel. Spraševal se je, kaj
lahko stori in spoznal, da fantje potrebujejo nekoga, ki jim bo pomagal, da se bodo
naučili poklica in našli delo; predvsem pa
potrebujejo nekoga, ki jim bo pravi prijatelj. Tudi v današnjem času veliko
poslušamo o mnogih krizah, posebej še
moralni, gospodarski, vzgojni ... Tudi
danes doživljamo revolucijo kot je še ni
bilo: ne samo tehnološko in elektronsko,
ampak tudi biološko in genetsko. Danes,

ko živimo v svobodi, pa vendar doživljamo
strah in negotovost. Mlade danes zaznamujejo izguba lastne identitete, virtualni
svet, doživljajo strah pred prihodnostjo, v
sebi so krhki, težko se soočijo s težavami
in trpljenjem … Vsako zgodovinsko obdobje ima svoje značilnosti. Vzgojno delo
pa je bilo pomembno v don Boskovem
času in je pomembno tudi v našem času.
Mladih ne moremo prepuščati zgolj
naključju ali samim sebi. Sv. Janez Bosko
nam s svojim načinom delovanja kaže pot,
kako lahko vzgajamo tudi mi danes;
doma, v šoli, med počitnicami ... Njegov cilj je bil, da
bi bili mladi dobri
kristjani in pošteni državljani. V
množici je vedno
videl posameznike:
tiste, ki so potrebovali pogum, dobro
besedo, prijateljski
pogled. Dobro je videl tiste, ki so potrebovali spoved in srčni
mir. Ustanavljal je
šole, razne delavnice,
tiskarno. Pisal je najrazličnejše knjige: zgodovino Italije in Cerkve, učbenike za matematiko, italijansko
slovnico, molitvenike, biografije mladih
fantov; prirejal za njih gledališke igre, organiziral izlete … Mislil je na njihovo
razvedrilo in želel, da bi se čutili sprejeti in
ljubljeni; predvsem pa jih je vodil k Bogu.
V misli na svoje fante mu ni nikoli zmanjkalo idej in ustvarjalnosti. Don Bosko je
pri svojem vzgojnem delu žel mnoge uspehe. Iz meseca v mesec se je ob njem
zbiralo več mladih. Zato so ga večkrat
prosili, da bi ustno ali pisno podal nekaj
misli o svojem tako imenovanem preven-

Voščilo po naše
V marcu se zvrsti kar nekaj praznikov. Začne se z 8. marcem, sledita Gregorjevo
in materinski dan. 20. marca smo učenci OŠ Bled pripravili prijetno popoldansko
druženje, ki smo ga poimenovali Voščilo po naše. Na šoli že dolga leta uspešno delujeta dramski krožek in gledališki klub, ki ju vodi učiteljica Meta Pazlar. Letos so
pripravili eno igrico za otroke, Janko in Metka, in eno za odraslo publiko pod naslovom
En naš lahek komad ali Vsakemu svoje. Na šoli imamo tudi veliko raznoraznih talentov. Z glasbenima točkama sta popestrili prireditev Kaja Železnikar in Tamara Šmit.
Ni manjkal niti sladek zaključek, za katerega je poskrbela gospa Sonja Kunčič. Preden
smo se razšli, smo svoje mame obdarili s cvetjem, ki ga že tradicionalno podari župan
Janez Fajfar. Ponosni smo, da smo lahko s kulturno prireditvijo počastili marčevske
praznike.
:: Tamara Šmit, Ana Urh 8.c

tivnem vzgojnem sistemu. Don Bosko
sam je dejal, da vse njegove vzgojne ustanove nosijo pečat: doma, ki sprejema,
šole, ki uvaja v življenje, župnije, ki evangelizira in dvorišča za veselje in prijateljske stike. Poleg ljubeznivosti pa
dajeta značilno vzdušje salezijanski vzgoji
še razum in vera. Don Bosku razumnost
pomeni pravo mero vsega, preprostost,
beg pred pretiravanjem in pravo ljubezen.
Prav tako je prepričan, da je vzgoja stvar
srca, čigar gospodar je samo Bog. Zato
brez vere in odnosa z Bogom ostaja
nemočen. Tak način vzgoje, ki temelji na
ljubeznivosti, razumu in veri daje v
središče mladega človeka ter izključuje
vsako nasilno kazen in se skuša ogibati
celo majhni kazni. Ko opazujemo mlade
iz don Boskovega časa in mlade danes,
lahko opazimo, da se niso pravzaprav nič
spremenili. Spremenjen je samo kontekst, v katerem živimo. Ne glede na drugačnost časov še vedno velja temeljno don
Boskovo sporočilo, da bo naša vzgoja uspešna le, če bomo vzgajali z ljubeznijo,
razumom in vero. In kot se je don Bosko
učil ljubezni pri Jezusu, tako smo tudi mi
danes povabljeni, da se jo učimo pri Njem.
Dragi otroci in mladi, ne zamudite
priložnosti, da si pridobite velikega prijatelja; dragi starši in vzgojitelji tudi vi ne
zamudite te priložnosti srečanja z velikim
svetnikom in vzgojiteljem, ki vam lahko
pomaga s svojo priprošnjo pri Bogu in da
mnogo nasvetov za vzgojo. Don Bosko se
želi srečati z vsemi, zato lepo povabljeni,
da pridete in ga pričakate z nami. V
nedeljo, 5. maja bo od 18. ure dalje pred
blejsko župnijsko cerkvijo sv. Martina
potekal uvodni program v pričakovanju
don Boskovih relikvij, ki jih bomo sprejeli
petnajst minut do sedmih zvečer. Sledila
bo sveta maša, ki jo bo vodil blejski župnik g. Janez Ferkolj. Po maši bo možnost
osebne počastitve relikvij. Ves čas bo tudi
priložnost za sveto spoved. Nato bomo relikvije prenesli v sprevodu k sestram
hčeram Marije Pomočnice (Partizanska c.
6), kjer bo potekalo celonočno bdenje. K
nočni molitvi vabimo VSE, lahko se
pridružite kadarkoli med 22.30 in 7.30
uro. V ponedeljek dopoldne, 6. maja, to je
na praznik sv. Dominika Savia, ki je bil
don Boskov gojenec v Oratoriju, bomo ob
8. uri obhajali hvalnice, sledila bo molitvena ura. Ob 10. uri bo sveta maša. Ob
12. uri pa se bomo poslovili od tega velikega priprošnjika pri Bogu. Z veseljem
vas vabimo, da se nam pridružite.
:: s. Martina Golavšek, HMP
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Kdo jih pozna?
Po poti starejših fotografij - »Lipanca«
Pred drugo svetovno vojno je bilo na planini Lipanca pet koč. Vse koče so bile med
vojno požgane. Iz arhiva Janeza Slivnika, po domače Krevličevega, objavljamo fotografijo
skupine moških, ki so po vojni obnavljali kočo na Lipanci. Predpostavljamo, da so na fotografiji predvsem domačini iz vasi Grad na Bledu.
Za fotografijo »Naborniki«, ki smo jo objavili v
prejšnjih Blejskih novicah
in jo je prijazno odstopila
gospa Mojca Pintar, do sedaj nismo prejeli še nobenega podatka. Škoda. Mogoče še kdo pokliče ali
sporoči, da je prepoznal
katero od oseb, ki je na fotografiji. (fotografijo si lahko ogledate tudi na spletni
strani www.mojaobcina.
si/bled).
Prepričan sem pa, da
današnja fotografija ne bo prevelik zalogaj. Nastala je po drugi svetovni vojni. Spomin
še seže v tiste čase. Če bi kdo prepoznal katero od oseb, nas bo veselilo, če pokličete
predsednika Muzejskega društva Bled, Sreča Verniga, tel. 041 767 293 ali mu pošljete
elektronsko pošto na: sreco.vernig@kovinska-bled.si
:: Srečo Vernig, Muzejsko društvo Bled

Dotik glasbe in barv
Letošnjega trinajstega strokovnega posveta Društva učiteljev podružničnih šol
Slovenije (DUPŠ), ki ga je 12. in 13. aprila organizirala podružnica Javorje, smo se
udeležile tudi učiteljice s podružnic Bohinjska Bela in Ribno. Naslov posveta je bil Dotik
glasbe in barv.
Matična šola Črna na Koroškem ima še dve podružnici: Koprivna in Žerjav. Za podružnico Javorje je značilno, da je najvišje ležeča šola v Sloveniji, saj leži na 1150 m
nadmorske višine. Šolo obiskuje sedem učencev. Učiteljici Bojana Hudrap in Aleksandra Grabner Jonke sta skupaj s starši, krajani, predavatelji in povabljenimi gosti pripravili nepozabno srečanje.
Ponovno smo se prepričali, da so šole na podeželju izjemnega pomena, saj nudijo
učencem v domačem okolju kakovostno in uporabno znanje, enakovredno znanju vrstnikov na večjih šolah. Hkrati so šole na podeželju vedno prostor, kjer se ljudje srečujejo,
izmenjujejo izkušnje in se kulturno bogatijo. So center družabnega življenja na vasi.
Vas in vaško jedro nam je predstavil mag. Tone Vrisk, župnik, ki je zelo ponosen na
svojo najvišje ležečo župnijo, krajane in šolo. Anamarija Grabner, upokojena učiteljica,
je pripovedovala o delu in dogajanju na podružnici Javorje, kamor je prišla iz doline in
poučevala na njej vse do upokojitve. Vsem podružničarjem je zaželela še mnogo ustvarjalnih let, z upanjem, da podružnic ne bi ukinjali. Temu se je pridružila tudi županja
Občine Ravne na Koroškem, Romana Lesjak, z razmišljanjem, da je za slovensko šolstvo
pomemben prav vsak učenec, pa najsi obiskuje mestno šolo ali šolo v odročnih krajih.
V glasbeni delavnici sta nas od ideje do glasbe popeljala Majda in Marjan Petan. S
sprostitveno zvočno delavnico nas je razveselila Maja Ocepek. Kiparili smo z glino ob
mentorstvu Alijane Tertinek, slikali akvarele, o katerih nas je poučil Leander Fužir, s
pastelom smo ustvarjali ob pomoči Štefana Bobka. Marsikatero idejo iz delavnic in
posveta bomo prenesle med naše učence.
V Mlinšah je pod okriljem DUPŠ-a in v organizaciji OŠ Ivana Kavčiča – podružnice
Mlinše ter OŠ Toneta Okrogarja –podružnica Šentlampert, potekalo peto gledališko
srečanje podružničnih šol Slovenije, na katerem je nastopilo skoraj dvesto mladih gledališčnikov.
Ob koncu je v nas odmevalo razmišljanje Marjete Kepec, višje svetovalke ZRSŠ, OE
Kranj: »Ob delu v kombiniranih oddelkih se učenci srečujejo s sodelovalnim delom, se
učijo drug od drugega, se dopolnjujejo in praktično spoznavajo strpnost, pomoč, vztrajnost in soodvisnost.« Mi pa dodajamo: vse to je bogata popotnica za življenje, ki je obarvano različno paleto barv.
:: Meri Poklukar, POŠ Ribno

Digitalizacija kina v
Linhartovi dvorani
Radovljica
V Sloveniji imamo dobro stotnijo dvoran, v katerih se filmi še vedno
ali so se v preteklosti, vrteli na 35
mm filmskem traku. Prehod iz analognega na digitalno predvajanje filmov v evropskih kinodvoranah se je
odvil mnogo hitreje, kot se je predvidevalo. Po nekaterih napovedih novih filmov brez digitalnega projektorja ne bo mogoče predvajati že od julija letos. Posledično bo zato vrata zaprlo najmanj deset odstotkov evropskih kinodvoran. V Sloveniji bo ta
delež po nekaterih predvidevanjih precej večji.
Digitalizacija kinodvorane predstavlja velik finančni zalogaj in zato
smo v Linhartovi dvorani še pravočasno pristopili k reševanju tega problema. Najprej smo bili uspešni na
razpisu Slovenskega filmskega centra,
v naslednjem koraku pa je projekt podprla Občina Radovljica, ki je krizi
navkljub decembra lani odobrila občinski delež za digitalizacijo. Za pomemben delež nakupa novega projektorja
pa smo se lahko zanesli na svoje
obiskovalce: na vaše donacije in vaš
močno povečani obisk.
Poleg nakupa samega digitalnega
projektorja je bilo potrebno izvesti številna pripravljalna dela, zamenjali smo
dvoranski projektor, izpeljali sanacijo
in menjavo napačno izvedene električne napeljave, odstranili dotrajani
par analognih projektorjev in instalirali
samostojnega, zamenjali dotrajane
dele na obstoječem kinoojačevalcu,
obesili novo maskirno zaveso, vgradili
v kabino sistem za hlajenje, izdelali
razvod za izpuh zraka … in najbrž še
kaj, dolgčas nam ni bilo. Med ponudbo
digitalnih projektorjev smo se odločili
za preizkušen in močan model DP2K15C, ki ga izdeluje med filmofili sloveče podjetje Barco, do zob oborožen
tudi za teh-nično zahtevnejše predvajanje 3D filmov. Nova »mašinca« bo v
radovljiški kinodvorani zagodla že med
prvomajskimi prazniki in kino v
Radovljici ne bo zaprl svojih vrat.
Novo pridobitev bomo prvič javno
predstavili 26. aprila v Linharovi dvorani Radovljica. Najprej našim mlajšim
obiskovalcem s filmom v 3D tehniki in
v večernih urah s predvajanjem novejšega slovenskega filma Srečen za umret. Vljudno vabljeni!
:: Toni Bogožalec,
Linhartova dvorana Radovljica
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Kdo jih pozna?
Po poti starejših fotografij - »Lipanca«
Pred drugo svetovno vojno je bilo na planini Lipanca pet koč. Vse koče so bile med
vojno požgane. Iz arhiva Janeza Slivnika, po domače Krevličevega, objavljamo fotografijo
skupine moških, ki so po vojni obnavljali kočo na Lipanci. Predpostavljamo, da so na fotografiji predvsem domačini iz vasi Grad na Bledu.
Za fotografijo »Naborniki«, ki smo jo objavili v
prejšnjih Blejskih novicah
in jo je prijazno odstopila
gospa Mojca Pintar, do sedaj nismo prejeli še nobenega podatka. Škoda. Mogoče še kdo pokliče ali
sporoči, da je prepoznal
katero od oseb, ki je na fotografiji. (fotografijo si lahko ogledate tudi na spletni
strani www.mojaobcina.
si/bled).
Prepričan sem pa, da
današnja fotografija ne bo prevelik zalogaj. Nastala je po drugi svetovni vojni. Spomin
še seže v tiste čase. Če bi kdo prepoznal katero od oseb, nas bo veselilo, če pokličete
predsednika Muzejskega društva Bled, Sreča Verniga, tel. 041 767 293 ali mu pošljete
elektronsko pošto na: sreco.vernig@kovinska-bled.si
:: Srečo Vernig, Muzejsko društvo Bled

Dotik glasbe in barv
Letošnjega trinajstega strokovnega posveta Društva učiteljev podružničnih šol
Slovenije (DUPŠ), ki ga je 12. in 13. aprila organizirala podružnica Javorje, smo se
udeležile tudi učiteljice s podružnic Bohinjska Bela in Ribno. Naslov posveta je bil Dotik
glasbe in barv.
Matična šola Črna na Koroškem ima še dve podružnici: Koprivna in Žerjav. Za podružnico Javorje je značilno, da je najvišje ležeča šola v Sloveniji, saj leži na 1150 m
nadmorske višine. Šolo obiskuje sedem učencev. Učiteljici Bojana Hudrap in Aleksandra Grabner Jonke sta skupaj s starši, krajani, predavatelji in povabljenimi gosti pripravili nepozabno srečanje.
Ponovno smo se prepričali, da so šole na podeželju izjemnega pomena, saj nudijo
učencem v domačem okolju kakovostno in uporabno znanje, enakovredno znanju vrstnikov na večjih šolah. Hkrati so šole na podeželju vedno prostor, kjer se ljudje srečujejo,
izmenjujejo izkušnje in se kulturno bogatijo. So center družabnega življenja na vasi.
Vas in vaško jedro nam je predstavil mag. Tone Vrisk, župnik, ki je zelo ponosen na
svojo najvišje ležečo župnijo, krajane in šolo. Anamarija Grabner, upokojena učiteljica,
je pripovedovala o delu in dogajanju na podružnici Javorje, kamor je prišla iz doline in
poučevala na njej vse do upokojitve. Vsem podružničarjem je zaželela še mnogo ustvarjalnih let, z upanjem, da podružnic ne bi ukinjali. Temu se je pridružila tudi županja
Občine Ravne na Koroškem, Romana Lesjak, z razmišljanjem, da je za slovensko šolstvo
pomemben prav vsak učenec, pa najsi obiskuje mestno šolo ali šolo v odročnih krajih.
V glasbeni delavnici sta nas od ideje do glasbe popeljala Majda in Marjan Petan. S
sprostitveno zvočno delavnico nas je razveselila Maja Ocepek. Kiparili smo z glino ob
mentorstvu Alijane Tertinek, slikali akvarele, o katerih nas je poučil Leander Fužir, s
pastelom smo ustvarjali ob pomoči Štefana Bobka. Marsikatero idejo iz delavnic in
posveta bomo prenesle med naše učence.
V Mlinšah je pod okriljem DUPŠ-a in v organizaciji OŠ Ivana Kavčiča – podružnice
Mlinše ter OŠ Toneta Okrogarja –podružnica Šentlampert, potekalo peto gledališko
srečanje podružničnih šol Slovenije, na katerem je nastopilo skoraj dvesto mladih gledališčnikov.
Ob koncu je v nas odmevalo razmišljanje Marjete Kepec, višje svetovalke ZRSŠ, OE
Kranj: »Ob delu v kombiniranih oddelkih se učenci srečujejo s sodelovalnim delom, se
učijo drug od drugega, se dopolnjujejo in praktično spoznavajo strpnost, pomoč, vztrajnost in soodvisnost.« Mi pa dodajamo: vse to je bogata popotnica za življenje, ki je obarvano različno paleto barv.
:: Meri Poklukar, POŠ Ribno

Digitalizacija kina v
Linhartovi dvorani
Radovljica
V Sloveniji imamo dobro stotnijo dvoran, v katerih se filmi še vedno
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odvil mnogo hitreje, kot se je predvidevalo. Po nekaterih napovedih novih filmov brez digitalnega projektorja ne bo mogoče predvajati že od julija letos. Posledično bo zato vrata zaprlo najmanj deset odstotkov evropskih kinodvoran. V Sloveniji bo ta
delež po nekaterih predvidevanjih precej večji.
Digitalizacija kinodvorane predstavlja velik finančni zalogaj in zato
smo v Linhartovi dvorani še pravočasno pristopili k reševanju tega problema. Najprej smo bili uspešni na
razpisu Slovenskega filmskega centra,
v naslednjem koraku pa je projekt podprla Občina Radovljica, ki je krizi
navkljub decembra lani odobrila občinski delež za digitalizacijo. Za pomemben delež nakupa novega projektorja
pa smo se lahko zanesli na svoje
obiskovalce: na vaše donacije in vaš
močno povečani obisk.
Poleg nakupa samega digitalnega
projektorja je bilo potrebno izvesti številna pripravljalna dela, zamenjali smo
dvoranski projektor, izpeljali sanacijo
in menjavo napačno izvedene električne napeljave, odstranili dotrajani
par analognih projektorjev in instalirali
samostojnega, zamenjali dotrajane
dele na obstoječem kinoojačevalcu,
obesili novo maskirno zaveso, vgradili
v kabino sistem za hlajenje, izdelali
razvod za izpuh zraka … in najbrž še
kaj, dolgčas nam ni bilo. Med ponudbo
digitalnih projektorjev smo se odločili
za preizkušen in močan model DP2K15C, ki ga izdeluje med filmofili sloveče podjetje Barco, do zob oborožen
tudi za teh-nično zahtevnejše predvajanje 3D filmov. Nova »mašinca« bo v
radovljiški kinodvorani zagodla že med
prvomajskimi prazniki in kino v
Radovljici ne bo zaprl svojih vrat.
Novo pridobitev bomo prvič javno
predstavili 26. aprila v Linharovi dvorani Radovljica. Najprej našim mlajšim
obiskovalcem s filmom v 3D tehniki in
v večernih urah s predvajanjem novejšega slovenskega filma Srečen za umret. Vljudno vabljeni!
:: Toni Bogožalec,
Linhartova dvorana Radovljica

15

16

Šport

Mini golf pred
slavnostno obletnico

Ljudi dobre volje, člane društev v
občini Bled, naše cenjene stalne obiskovalce in vse, ki radi preživljajo prosti čas
v naravi, obveščamo, da je MINI GOLF
BLED znova odprl svoja vrata in obratuje
vsak dan v času od aprila do druge
polovice oktobra. Na našem igrišču, ki
bo prihodnje leto praznovalo častitljiv
petdesetletni jubilej, se lahko v družabni
igri s tradicionalno pestro gostinsko-turistično ponudbo v senci stoletnih dreves tudi letos preizkusite v spremljevalnem tekmovalnem programu. Poleg
rekreativne prvenstvene zvezne lige bo
na sporedu še nekaj zanimivih turnirjev
in družabnih srečanj. Hkrati vas obveščamo, da poskrbimo za vse potrebno ob
rojstnodnevnih zabavah za otroške in
odrasle zaključene družbe.
Najuspešnejši mini golfisti pretekle
sezone so postali: Darjan Pavšič iz Ljubljane med najmlajšimi, Rosa Dangl iz
avstrijskega Steyra med ženskami, domačin Sergej Učakar je bil najboljši senior, Davor Kukovič iz Radovljice pa v
moški kategoriji. Prisrčno vabljeni!
:: Sergej Učakar

Karavanke – narava, rekreacija, turizem
Rekreativni dogodek Triatlon Karavanke 2013 bo povezal turistično ponudbo treh
občin.
Rekreativni turizem v svetu je v porastu. Turisti potujejo zato, da se udeležijo
privlačnih športno-rekreativnih dogodkov, pri tem pa v kraju dogajanja pričakujejo gostoljubje, pozornost in zgodbe. To velja tudi za žirovniško občino, oziroma kraje pod
Stolom, v osrčju Karavank. V Zavodu za turizem in kulturo (ZTK) Žirovnica bomo zato
naši dozdajšnji ponudbi letos dodali novost – Triatlon Karavanke 2013.
Triatlon pripravljamo v sodelovanju z občinama Bled in Gorje, pri pripravi in izvedbi
pa bo s prostovoljnim delom sodelovalo kar 15 različnih društev. Omenjeni triatlon bo
8. junija, s startom ob 11. uri, namenjen je rekreativcem, ki se bodo pomerili v treh disciplinah – veslanju, teku in kolesarjenju. Pričakujemo okoli 200 športnih navdušencev,
ki bodo morali preveslati Blejsko jezero, preteči razdaljo treh kilometrov od Završnice
do Valvasorjevega doma, pri čemer bodo premagali 500 višinskih metrov, in prekolesariti štirinajstkilometrsko pot od blejske Zake skozi Gorje do Završnice.
To bo odličen izziv za rekreativce, ki bodo lahko svojo telesno pripravljenost primerjali tudi s pripravljenostjo profesionalnih športnikov, kajti po prvih prijavah na triatlonu
pričakujemo tudi te. V sklopu Regionalne destinacijske organizacije (RDO) tako športnorekreativno prireditev na Gorenjskem organiziramo prvič, z njo pa želimo povezati
ponudbo omenjenih občin ter športa in turizma. Trasa triatlona ni zahtevna, zato je še
posebej v sestavi trojk primerna za vse povprečne rekreativce, tudi domačine, ki jih
vabimo, da pridejo na Triatlon Karavanke 2013, če že ne kot tekmovalci, pa kot gledalci
in navijači. Občane gorjanske, blejske in žirovniške občine ter uporabnike lokalnih in
državne ceste skozi Gorje pa prosimo za razumevanje, saj bodo zaradi triatlona 8. junija
krajše cestne zapore.

Če ste ljubitelj ene od disciplin triatlona (veslanja, teka in kolesarjenja), pa nimate
partnerjev za sestavo trojke, jih bomo poiskali skupaj. Pišite nam na: info@zirovnica.eu.
Podrobne informacije o dogodku najdete na spletni strani: www.triatlon-karavanke.si.
V ZTK Žirovnica se zavedamo dejstva, da želijo biti turisti in obiskovalci aktivni v
naravi. Iščejo raznolika doživetja z zgodbami in gostoljubje domačinov. Območje Ka-ravank nudi vse našteto. Še več, je povezovalna točka s sosednjo Koroško. Bodite del te
zgodbe tudi vi! Prisrčno vabljeni na 1. triatlon Karavanke 2013.
: Maja Zupan, direktorica ZTK Žirovnica

Evropsko prvenstvo v
ITF tekvondoju
Bled v teh dneh gosti odprto evropsko prvenstvo v ITF
tradicionalnem tekvondoju, ki združuje kar štiri prvenstva: 18. člansko, 19. mladinsko, 5. veteransko in 3. otroško.
Pred nami so še zadnja tekmovanja:
Sobota, 27. april: 9.00-13.00: tekmovanja in podelitev
odličij, 15.00-19.30: finalne preizkušnje in podelitev
odličij.
Nedelja, 28. april: 9.00-13.00: tekmovanja in podelitev
odličij, 15.00-19.30: finalne preizkušnje in podelitev
odličij.
Tekmovanja potekajo v Športni dvorani na Bledu,
vstopnine ni!
:: Turizem Bled
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Blejski smučarski up Bruno Božič
Za osemletnim Brunom je zelo uspešna tekmovalna sezona.
V kategoriji mlajših cicibanov, v kateri tekmujejo tekmovalci dveh
letnikov (2003 in 2004), kar pomeni, da v tej kategoriji Bruno
tekmuje tudi z leto dni starejšimi tekmovalci, je dosegal odlične
rezultate. V končni razvrstitvi pokala Dr. Bobo, je zasedel prvo
mesto. Prav na vseh tekmah se je uvrstil na zmagovalne stopničke: v veleslalomu je bil trikrat prvi in enkrat drugi, v slalomu
pa je osvojil enkrat prvo in dvakrat tretje mesto. To so izjemni
rezultati za mladega tekmovalca, ki je šele drugo leto vključen v
tekmovalno selekcijo mlajših cicibanov pri SK Radovljica. Pred
tem je osnove smučarskega znanja pridobival v Alpski šoli in že
takrat kazal veliko zanimanja, talenta in veselja do alpskega
smučanja. Zelo je motiviran za delo v tekmovalni sekciji, ki je
nadgradnja dela Alpske šole, v kateri se je izkazal kot marljiv in
ambiciozen tekmovalec z veliko željo po tekmovanjih. Glede na
njegovo mladost se zato že po tako kratki »smučarski karieri«
lahko pohvali tudi z visoko stopnjo smučarskega znanja. Velik
vzornik mu je štiri leta starejši brat Borut, ki je ravno tako uspešen tekmovalec v alpskem smučanju in član SK Radovljica.
Poleg brata pa ima Bruno tudi vso podporo staršev, kar je posebej v otroških kategorijah zelo pomembno. Ob vsem povedanem
ni dvoma, da je pred Brunom še lepa smučarska kariera!
:: Bojan Kavčič

Zmaga domačih košarkarjev na
turnirju na Bledu
7. aprila je v osnovni šoli potekal mednarodni košarkarski
turnir Pizzerie Gallus za dečke do 12 let. Turnirja so se poleg domače ekipe 'Vesela košarka' udeležili tudi mladi košarkarji KK
Krvavec in hrvaški košarkarji iz Umaga.
V postavi domače ekipe so med drugimi zaigrali Nejc Repinc,
Grega Traven, Matija Valant ter Maj in Nej Donoša. V prvi tekmi
se je najprej pomerila domača ekipa s Krvavčani - skozi vso tekmo
so gostje vodili, tako da domačim košarkarjem rezultata do zadnjega sodnikovega žvižga ni uspelo preobrniti. Na koncu tekme
je bil rezultat 27:22 za KK Krvavec.
V drugi tekmi sta se pomerili ekipi KK Umag in KK Krvavec.
Mladi košarkarji Umaga so skozi vso tekmo vodili za več točk,
vendar je košarkarjem KK Krvavec uspelo priključiti rezultat in so
v zadnjih sekundah izenačili rezultat na 21:21. Nato je sledil podaljšek, po katerem so zmago odnesli košarkarji KK Umag z
25:24. Zmaga hrvaških košarkarjev je pomenila, da morajo domači košarkarji v zadnji tekmi premagati hrvaške za več kot pet
točk, če želijo na domačem turnirju osvojiti prvo mesto. In prav
z takim pristopom so se domači lotili tekme, na koncu so premagali KK Umag z rezultatom 43:16. Visoka zmaga je pomenila tudi
zmago na turnirju, za kar so bili košarkarji Vesele košarke nagrajeni z bučnim aplavzom gledalcev!
:: Vesela košarka

Umetnostni drsalci zaključili
sezono
Naši drsalci so si po uspešni sezoni vzeli dva tedna počitnic,
v drugi polovici aprila pa že začeli s pripravo na naslednjo sezono. Finale sezone je bil za drsalce Drsalnega društva Labod
Bled uspešen: Matej Gregorc, ki je po sanirani poškodbi pometel
s konkurenco na Pokalu Slovenije, se je udeležil tudi mednarodnega tabora na Poljskem in v močni konkurenci zmagal. Na
Pokalu Slovenije sta v kategoriji deklice D Anika Košir in Pia
Šmid osvojili 5. oziroma 6. mesto, pri deklicah C smo se veselili
z Lano Omovšek in Alino Košir na 9. oz. 10. mestu, med dečki C
je bil David Gregorc drugi, pri deklicah B pa je bila Pia Omovšek
četrta, v kategoriji A pa je pri dečkih slavil Matej Gregorc, Tjaša
Buršič pa je med deklicami zasedla 7. mesto.
V italijanskem Canazeiu je bila zadnja tekma v točkovanju za
Evropski kriterij, v najmlajši kategoriji je Živa Brajlih Novosel
prejela pokal za skupno 2. mesto, na kar smo izredno ponosni.
Vse otroke vabimo, da se nam pridružijo. Informacije:
www.labod-bled.si, za kandidate, ki se nam bodo pridružili do
konca šolskega leta, imamo posebno ponudbo.
:: Drsalno društvo Labod Bled
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Vabljeni na prireditve v

Sava Hoteli Bled

•Sprehod z baklami ob jezeru - Petek, 26.4.2013 & 3.5.2013
Hotel Golf ob 21.uri, Hotel Park ob 21.15 uri

•Plesni večer s plesalci argentinskega tanga
Restavracija Panorama, 27.4.2013 od 20.ure dalje

•Koncert pop in soul glasbe z Ano Soklič (finalistka X-faktorja)
Grand Hotel Toplice, 28.4.2013 ob 20.30 uri

•Koncert klasične in popularne glasbe z violino in
klavirjem - Grand Hotel Toplice, 30.4.2013 ob 20.30 uri
•Glasbeno popoldne s skupino Soul jazz in jaz
Kavarna Park, 1.5.2013 od 15. do 18. ure

•Pomladanske sladke urice: Truffel torta in whisky
Chivas Regal - Kavarna Park, 3.5.2013 od 15. do 18. ure
•Sobotno popoldne ob kitarski glasbi
Kavarna Park, 4.5.2013 od 15. do 18. ure

•Plesni večeri
Restavracija Panorama, vsako soboto od 20. ure dalje
Informacije in rezervacije: Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 6, 4260 Bled;
T: 04 579 16 00, www.sava-hotels-resorts.com

Stripydent, d.o.o.
@irovnica, Moste 77a
www.stripydent.si

Delovni ~as zobne
ordinacije: sreda,
petek 16 - 18
Delovni ~as
zobotehni~nega
laboratorija:
od ponedeljka do
petka 8 - 15

Informacije in naro~anje: na tel. 580 12 59, Samo Mekina

UGODNO - ZANESLJIVO - HITRO POPRAVILO PROTEZ

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!
Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341

Oglasi - 040/202 384
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Zadnja stran

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

SVETLOBNI NAPISI REKLAME PLEKSI IZDELKI
Valvazorjeva 2, 4260 Bled

GSM: 041 670 383

e-mail: ivo.mezeg@telemech.net

PLEKSI STEKLO - razrez, krivljenje, obdelava, lepljenje, ...

IZDELKI IZ PLEKSI STEKLA - za{~ite, pokrovi, nosilci, zaboji, stojala, pokrovi za nagrobne plo{~e, za{~itna stekla za vili~arje, traktorje
REKLAME - smerokazi, ozna~evalni sistemi, ...
SVETLOBNI REKLAMNI NAPISI - led, neon, fluo osvetlitev

