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Novo igrišče
v Zasipu
17. aprila so v Zasipu, nasproti gasilskega doma, slovesno odprli novo
otroško igrišče in pokrito avtobusno postajališče. Investicija, ki je obsegala še izgradnjo pločnika in ureditev ceste, je stala
okoli 40.000 evrov, od tega je Občina Bled
15.000 evrov pridobila iz evropskega programa Leader.
Ob tem je slovensko rodoslovno
gibanje ob igrišču zasadilo še avtohtona
sadna drevesa, nastopili so Navihančki,
župan Janez Fajfar in predsednik KS
Zasip Ciril Kraigher sta orisala investicijo
in se zahvalila župniku Matiji Selanu, saj
je za potrebe igrišča in postaje odstopil
zemljo, ki je last župnišča.
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Intervju župan Janez Fajfar

Vlada v Ljubljani
nima posluha za Bled
April je za Bled poseben mesec, saj 10.
aprila Občina Bled praznuje svoj praznik.
Praznik je tudi priložnost, da se ozremo
na opravljeno delo v minulem letu in si zastavimo cilje za naprej.
Konec marca so ministri aktualne
vlade obiskali Gorenjsko. Na Bledu ste
dočakali najbolj zaželenega, ministra za
infrastrukturo in prostor, Sama Omerzela,
ki pa ni prinesel dobrih novic.
Bled je poleg ministra za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Metoda Dragonje,
ter ministra za izobraževanje, znanost in
šport, Jerneja Pikala, obiskal tudi minister
Samo Omerzel, ki je na žalost prišel pojasniti, da država denarja za odkup zemljišč na trasi južne razbremenilne ceste
nima. Ne razumem, kaj se v Sloveniji dogaja - ali namreč država zares nima denarja za ključne razvojne in infrastrukturne
projekte za posamezna območja? V Bohinju se pripravljajo na izgradnjo novega
smučišča in novega lesnega centra, kar
seveda zelo podpiram, ampak, kako bosta
oba objekta funkcionirala brez južne obvoznice? Gre namreč za krepitev konkurenčne sposobnosti določenega območja
in te brez celovite infrastrukture seveda ni.
Zato smo bili na Bledu še najbolj zadovoljni z novicami, ki jih je prinesel minister Dragonja, ki je izpostavil prav krepitev
konkurenčne prednosti in obljubil, da bo
preveril, če bi se morda denar za nadaljevanje projekta našel v njegovem resorju.
Kljub vsemu naštetemu gremo na Bledu
s postopki naprej. Pred kratkim sva z direktorjem občinske uprave obiskala vršilca
dolžnosti direktorja Direkcije RS za ceste,
Sergeja Grmeka. Seznanila sva ga z dosedanjim dobrim sodelovanjem z direkcijo,
obljubil je, da se to ne bo spremenilo, in
da bodo še naprej pomagali pri postopkih
za izgradnjo obvoznic. Če bi država preko
zime odkupovala zemljišča, pa jih ni, ker
nima denarja, bi lahko do jeseni pridobili
gradbeno dovoljenje za izgradnjo južne
ceste. Kljub temu, da je težko, sami ne
popuščamo in tiščimo postopke naprej,
tako za južno kot tudi za severno ob-

voznico. Direkcijo smo opozorili na katastrofalno stanje nekaterih državnih cest,
Ljubljanske, ceste proti Bohinju in podobno. Še enkrat poudarjam, da infrastruktura
zagotavlja
konkurenčno
prednost območja, pa ne samo to, urejena
infrastruktura je osnovni pogoj za življenje in razvoj.
Sicer pa na Bledu v tem trenutku
poteka kar nekaj velikih in pomembnih
investicij, od izgradnje novega informacijskega središča v stavbi TNP, do obnove
vaških jeder.
Zelo sem vesel in ponosen. Upam, da
so tudi občani in prijatelji Bleda, saj se v
občini zares veliko dela in gradi. Na investicijskem področju lovimo še zadnja
evropska sredstva, ki so temu namenjena
- Gorenjska je namreč po novem uvrščena
v zahodno regijo, kjer nas zaradi Ljubljane
in Kopra uvrščajo med bogatejši del
Slovenije, kar pa še posebej za Zgornjo

Gorenjsko ne drži. V stavbi Triglavskega
narodnega parka nam je uspel projekt izgradnje novega informacijskega in naravovarstvenega ter turističnega središča
za vseh osemnajst gorenjskih občin. Triglavska roža tako dobiva novo podobo in
predvsem nove vsebine. Med drugim bo
postala turistično-informacijski center za
vso turistično ponudbo Gorenjske, saj je
Bled, seveda skupaj z Bohinjem in Kranjsko Goro, vse bolj tudi z Radovljico, s šeststo tisoč nočitvami na leto prav gotovo
turistični center Gorenjske, od tu pa bomo
goste usmerjali tudi v bolj skrite kotičke
regije. Gre za investicijo, ki je vredna skoraj milijon evrov, od tega smo dve tretjini
pridobili iz evropskih sredstev, četrtino je
prispevala Občina Bled, ostalo pa vse preostale gorenjske občine. Me pa prav tako
zelo veseli, da je Sberbanka, ki je postala
večinska lastnica območja nekdaj zelo uspešnega podjetja Vezenine, obljubila, da
bo propadajočo stavbo, ki je tik ob stavbi

Le nekaj dni za igriščem v Zasipu so odprli tudi novo igrišče v Ribnem, ki je prav tako
nastalo s pomočjo programa Leader. Vrednost del je 25.000 evrov.
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Intervju župan Janez Fajfar
TNP, podrla, čez poletje pa bodo tam začasna parkirišča.
Nadaljujejo se tudi obnove vaških
jeder, kako dela potekajo?
Po obnovljenih jedrih vasi Grad, Zagorice in Rebra v Zasipu, kjer smo se
srečevali z velikimi težavami, zdaj nadaljujemo z deli na Mlinem in na Bohinjski
Beli. Na Mlinem so dela prav tako zelo
zahtevna, saj kar naprej naletimo na kakšno novo oviro pri kopanju, na Bohinjski
Beli pa smo že čisto pri koncu. Tako blejske vasi dobivajo enotno podobo, še bolj
pomembno pa je, da obnove zagotavljajo
tudi novo komunalno infrastrukturo.
Največji samostojni projekt tega mandata bo energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled. Kako je s tem?
Vrtec Bled bo dobil povsem novo
podobo, za ta projekt pa se nameravamo
tudi zadolžiti. Do konca leta bomo namreč odplačali vse dosedanje kredite, ki
znašajo okoli tretjino dovoljenega kreditnega potenciala in se potem za deset leto
zadolžili za približno enako vsoto. Dejstvo
je, da si na Bledu zaslužimo obnovljen
vrtec, saj je vsebinsko delo v Vrtcu Bled
odlično, veliko jim pomeni tradicija, obujanje ljudskih običajev, poudarjajo pomen
doma pridelane hrane, ekologije in
podobno. Pomembno se mi zdi, da jim
damo še izboljšane pogoje za delo. To bo
zelo velika naložba za našo prihodnost.
Tudi osnovna šola dobiva novo
podobo...
Ja, pri šoli smo izkoristili sredstva iz
švicarskega sklada za energetske investicije, tako je šola dobila sončno elektrarno
in toplotne črpalke z novo kotlovnico. Že
pred tem smo zgradili novo dovozno
cesto, ki je pomembno izboljšala
prometno varnost, ob šoli je za potrebe
šole in pokopališča zraslo novo parkirišče
za približno sedemdeset avtomobilov, obnovili smo del Seliške, torej tisti del, ki ne
sodi pod območje severne razbremenilne
ceste.
Sedaj pa šola dobiva novo igrišče oziroma nov športni park, njena okolica pa
postaja tudi naravoslovni park, saj smo zasadili sadno drevje in grmovnice. Na srečo
smo imeli dovolj prostora, da smo to lahko
naredili, s šolo pa imamo v prihodnosti še
velike načrte. Čakata jo temeljita energetska sanacija in rekonstrukcija nekaterih
učilnic, kar bo seveda izjemno drago,
ampak tako je - če želimo razvoj, ta vedno
stane.
:: Romana Purkart
Na naslovnici: Nagrajenci Občine Bled.

Programski poziv Občine Bled
Vladi Republike Slovenije v letu 2014
Občina Bled je območje t. i. nacionalne prepoznavnosti kot ga opredeljuje Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Prav tako se več kot tretjina občine nahaja na
zavarovanih območjih naravne ali kulturne dediščine oz. vrednot.
Bled je zagotovo najbolj prepoznavna podoba in simbol Slovenije. Najdemo ga
na vseh promocijskih materialih, obiskujejo ga številni obiskovalci, med njimi so še
posebej izpostavljeni protokolarni obiski in vrhunska srečanja, ki se odvijajo tukaj.
Na žalost ugotavljamo, da državna oblast nima temu primernega posluha, ko se
oblikujejo prednostni ukrepi in delijo spodbude. V številnih dokumentih, posledično
pa tudi razpisih, so izpostavljena razna problemska območja, razne prometne osi
in podobno.
Obremenitve, ki jih za Bled predstavljata izjemno naravno okolje in kulturna
krajina, na drugi strani tudi druge obremenitve z infrastrukturo, pa niso nikjer vrednotene. Blejski obvoznici sta marginalizirani kot lokalni blejski problem, čeprav
pomenita ključno povezavo z zaledjem.
Zato Občina Bled poziva Vlado Republike Slovenije, da:
1. izgradnjo obeh blejskih obvoznic nemudoma uvrsti v državne načrte razvojnih
programov in zagotovi ustrezna sredstva za realizacijo oz. zagotovi sofinanciranje
s pomočjo EU virov;
2. izgradnjo obeh blejskih obvoznic opredeli kot projekta nacionalnega pomena,
pomembna za krepitev konkurenčnosti turističnega in gozdno-lesnopredelovalnega gospodarstva v Blejskem in Bohinjskem kotu z zaledjem Jelovice,
Mežaklje in Pokljuke ter celotnega Triglavskega narodnega parka;
3. zagotovi kakovostno vzdrževanje državnih cest skozi občino, ki kažejo vidne
znake dotrajanosti, in pristopi k sofinanciranju rekonstrukcije najbolj kritičnih
odsekov Ljubljanske, Prešernove in Rečiške ceste, za katere je občina že financirala in pridobila projektno dokumentacijo;
4. poskrbi za bolj kakovostno in strateško naravnano gospodarjenje s svojim premoženjem na Bledu (npr. Vila Bled, Pristava, Vila Solnčnica …), kar sicer kazi
podobo kraja in meče slabo luč v prvi vrsti na občino, saj obiskovalci ne razumejo,
da nimamo vpliva na takšno stanje;
5. prenese pristojnost vseh vidikov upravljanja z Blejskim jezerom na podlagi ustrezne vladne uredbe (podrobni načrt upravljanja z vodami) na občino, ki tudi
sama poskrbi za ustrezne namenske vire za izboljšanje stanja vode in vodne infrastrukture, ki sicer že propada;
6. podpre prizadevanja občine za uvrstitev v kohezijsko shemo, da v središču Bleda
ob jezerski obali zaključi izgradnjo kanalizacijskega sistema, za kar je sicer
občina v preteklih 10 letih že sama zagotovila 75 % vseh potrebnih sredstev
(preko 10 mil. €);
7. zagotovi ustrezna sredstva za urbane prenove, projekte trajnostne mobilnosti in
ureditev infrastrukture javnega značaja (tudi kulturne, športne in rekreacijske)
na turistično najbolj izpostavljenih in s tem obremenjenih krajih;
8. omogoči koriščenje prihodkov Blejskega gradu tudi za infrastrukturne projektne
lokalne skupnosti, ki pa so zaradi obremenjenosti predvsem državnega pomena;
9. omogoči občinam oblikovanje lastnih specifičnih dajatev (npr. turistična taksa,
turistična članarina, takse za druge nadstandardne komunalne storitve) in s tem
omogoči neodvisno financiranje kot to predvideva Evropska listina o lokalni
samoupravi;
10. zamrzne izvajanje nepremičninskega davka, dokler se ne uredijo državne evidence in doseže družbeni konsenz o pravičnejši obremenitvi posameznih kategorij zavezancev; do takrat pa naj občinam ostane uveljavljeno nadomestilo za
stavbna zemljišča.
Naj s skupnimi močmi Bled ostane podoba raja!
Bled, 27. in 28. marca 2014

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

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP
(106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 ZUP-UDPP-A, 109/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
5110, 40/12 – ZUJF) in 30. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
67/09 - UPB, 87/12) je župan Občine
Bled sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
severno razbremenilno cesto na
Bledu
1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne
dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno cesto na Bledu.
2. člen
Dopolnjeni osnutek bo javno razgrnjen v avli Občine Bled v poslovnem
času občine od ponedeljka, 19. maja
2014, do srede, 18. junija 2014.
Bistvene vsebine dokumenta bodo v
tem času javno razgrnjene tudi na
spletni strani www. obcina.bled.si.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v
sredo, 11. junija 2014, ob 16. 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, 18. junija 2014.
Prav tako lahko zainteresirani
svoje pripombe in predloge podajo
pisno ali ustno na zapisnik na javni
obravnavi 11. junija 2014.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v
Blejskih novicah in na spletni strani
Občine Bled.
Št. 3505-4/2013
Bled, 18. 4. 2014
:: Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled

Obvestilo volivcem na območju Bleda - sprememba
volišča Obveščamo vas, da je 2. Okrajna volilna komisija I. Volilne enote sprejela Sklep o
določitvi volišč in območij volišč za izvedbo Volitev poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament, ki bodo 25. maja 2014.
Zaradi prenove prostorov Triglavske-ga narodnega parka, Ljubljanska cesta 27, Bled,
je volišče št. 102006 na tem naslovu ukinjeno.
Za izvedbo glasovanja na Volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo dne 25. maja 2014, volivce, ki imajo stalno prebivališče na naslovih
Finžgarjeva cesta, Gozdarska ulica, Gradnikova cesta, Gregorčičeva ulica, Kajuhova
cesta, Koritenska cesta, Kumerdejeva ulica, Ljubljanska cesta, Pot na Lisice, Rožna ulica,
Ulica Matije Čopa, Za Potokom, obveščamo, da bodo glasovali na volišču št. 102007, ki
se nahaja na naslovu Društvo upokojencev Bled, Ljubljanska cesta 15, Bled.
To volišče bo določeno tudi za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih.
:: 2. Okrajna volilna komisija Radovljica

Nov katalog nastanitev na Bledu
Pred poletno sezono bomo natisnili nov katalog nastanitev na Bledu. Tiste, ki bi svojo
nastanitev radi objavili v katalogu, prosimo, da se obrnejo na Turizem Bled,
info@dzt.bled.si ali si obrazec poiščejo na naši spletni strani www. bled.si. Rok za prijavo podaljšujemo do konca meseca aprila.
::Turizem Bled

Volontersko pripravništvo
Občina Bled vabi kandidate k opravljanju volonterskega pripravništva na delovnem
mestu »OPERATIVEC VI«. Delovno mesto zajema predvsem delo na terenu v času turistične sezone (maj-oktober) in se izvaja kot pomoč pri informiranju obiskovalcev Bleda,
pomoč pri evidentiranju prekrškov zlasti s področja javnega reda in miru ter prometa.
Želeno je aktivno znanje vsaj enega tujega jezika ali večih pasivno zaradi osnovnega
sporazumevanja tudi s tujimi obiskovalci. Prav tako je želeno poznavanje predmetne
okoljske in prometne zakonodaje ter občinskih predpisov. Za usposabljanje na uradniškem delovnem mestu v VI. tarifnem razredu je predvidenih šest mesecev. Podrobnejši poziv bo objavljen na spletnih straneh http://www.e-bled.si, več informacij pa
dobite na elektronskem naslovu bojana.por@bled.si.

Prenovljene spletne strani
V času letošnjega občinskega praznika so luč sveta zagledale prenovljene uradne
spletne strani Občine Bled na naslovu http://www.e-bled.si. Spletne strani se bodo
skladno s potrebami v nadaljevanju še dopolnjevale, na njej pa naj bi si občani Bleda in
drugi obiskovalci lahko poiskali najbolj uporabne in pomembne podatke ter dokumente.
Spletna stran je povezana tudi s portalom http://www.mojaobcina.si/bled, kjer se nahajajo dnevno sveže novice iz življenja občine. Na tem mestu imajo vsa društva in druge
organizacije možnost brezplačnega gostovanja in objave svojih prispevkov. Spletni
naslov http//www.bled.si pa ostaja še naprej v upravljanju Turizma Bled za potrebe promocije Bleda kot turistične destinacije.

Prenehanje mandata občinskemu svetniku Vinku
Poklukarju
Potem, ko je občinski svet na svoji seji 3. 12. 2013 sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskemu svetniku Vinku Poklukarju, sta njegovo pritožbo obravnavala tako upravno kot višje sodišče. S sklepom višjega sodišča, ki je potrdil pravilnost
sklepa občinskega sveta je odločitev o prenehanju mandata zaradi ugotovitve stalnega
prebivališča v drugi občini dokončna. Naslednja kandidatka na Listi za naš kraj, ki ji pripada svetniški mandat, je Marija Piber.
:: Občina Bled

AKTUALNO

Občinski redarji tudi na kolesih
Po zgledu policije in redarskih služb nekaterih slovenskih občin je tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki redarje opremil s kolesi, ki
so zaradi večje odzivnosti in mobilnosti še posebej učinkoviti v središču Bleda in na območju jezerske sklede.
Trenutno sta v redarstvu dve polno opremljeni kolesi in dva usposobljena redarja, ki
lahko tudi na kolesih izvajata popolnoma enake naloge kot sicer, saj imata s seboj vso
potrebno opremo.
Prednosti uporabe koles so številne. Strošek nabave in vzdrževanja koles je bistveno
nižji od stroškov za osebna vozila oziroma motorje. Pri delu z občani so redarji v ožjem
središču hitrejši, bolj odzivni in dostopnejši. Uporaba službenih koles pomeni zmanjšanje motornega prometa na Bledu in posledično zmanjšanje emisij. Ne nazadnje
uporaba koles pozitivno vpliva na vzdrževanje dobre telesne pripravljenosti redarjev.
Redarja kolesarja bosta občasno izvajala aktivnosti tudi v mešanih kolesarskih patruljah s policijo. V ta namen je Občina Bled eno kolo v uporabo predala tudi Policijski
postaji Bled.
:: MIR Občin Bled, Bohinj in Železniki

Letne dovolilnice za parkiranje na Bledu
Občina Bled je za prodajo letnih dovolilnic za parkiranje na območju občine, z veljavnostjo od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015, ponovno pooblastila Turistično društvo Bled. Dovolilnice so na voljo na sedežu TD Bled.
Na podlagi Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih in sklepa župana, cena
letne dovolilnice za vozila, katerih lastniki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini
Bled in goste, ki bivajo v prenočitvenih kapacitetah v občini Bled več kot 3 dni, 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 prijavljenem stalnem prebivališču na območju Občine Bled, prometno dovoljenje za motorno
vozilo, na katerem bo nameščena dovolilnica in osebni dokument. 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 prosimo,
da vozilo parkirate na makadamskem parkirišču pri TVD. S tem boste pripomogli k
zagotovitvi parkirnih mest za dnevne goste Bleda.
Opozarjamo, da so dovolilnice za osebna vozila neprenosljive, in da se bo izvajal
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, Bohinj in Železniki

Sankanje na Straži
V Infrastrukturi Bled smo po zaključku zimske sezone na Straži pripravili vse
potrebno za novo sezono poletnega sankanja. Ob spodnji postaji vas pričakuje Plaža
Straža z gostinsko ponudbo in razvedrilom za najmlajše – mini otroškim parkom. Do
konca maja bomo v sodelovanju s Turističnim društvom, Občino Bled in Turizmom
Bled poskrbeli za obnovo Riklijeve trim steze. Ob zaključku šolskega leta (ali še bolje:
na začetku poletnih počitnic) bomo odprli zabavno in poučno pot, s katero bomo predstavili ljudske pripovedi z Bleda in okolice.
Tudi v Grajskem kopališču »se dogaja«. Intenzivno se pripravljamo na prihajajočo
sezono. Dela ni malo, za nekaj dodatnih opravil je poskrbel še žled. Letos spet pričakujemo Modro zastavo.
Vabimo vas, da nas obiščete, saj je to najlepša nagrada za ves trud s pripravo objektov.
:: Marjana Bajt, Infrastruktura Bled

Poziv lastnikom
zemljišč ob občinskih
cestah in pločnikih
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki
poziva vse lastnike zemljišč ob občinskih
cestah in pločnikih, naj poskrbijo za
redno vzdrževanje in obrezovanje živih
mej oziroma druge vegetacije tako, da ta
ne zmanjšuje preglednosti in ne ogroža,
ovira ali zmanjšuje varnosti prometa,
treba je zagotoviti tudi vidnost prometne
signalizacije. Namen zagotavljanje preglednosti cest je zagotavljanje varnosti
udeležencev v prometu, zlasti najšibkejših.
Zakon o cestah določa, da v območju
nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo
ali v območju cestnih priključkov na
občinsko cesto ter na notranjih straneh
cestnih krivin ni dovoljeno vzpostaviti
kakršnekoli vegetacije ali postaviti objektov, naprav in drugih predmetov ter
storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
Globa za navedeni prekršek znaša 500
evrov za posameznika.
Odlok o javnem redu in miru v
Občini Bled določa dolžnost lastnikov,
najemnikov in uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb ter
zemljišč, odstraniti ali znižati predmete
in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost.
Prav tako Zakon o cestah določa, da
je na cestnem svetu javne ceste prepovedano postavljati ograje, stebričke,
zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge
visoke nasade ali poljščine, nameščati ali
odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete. Globa za navedeni
prekršek pa znaša 1000 evrov za posameznika.
Začela so se dela na polju, zato vse
voznike pozivamo, da preden se vključijo
v promet na javni cesti, z vozila odstranijo zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče, kot to določa Zakon o
cestah. Medobčinski inšpektorat in redarstvo ugotavlja, da kljub temu, da globa za navedeni prekršek znaša 1000
evrov za posameznika, nekateri vozniki
traktorjev in delovnih strojev tega še
vedno ne upoštevajo, zato bo v naslednjih mesecih izveden poostren nadzor.
:: Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Bled,
Bohinj in Železniki
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Aktualno

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 in
spr.), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 in spr.)
in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Bled za leto 2014, objavlja

POZIV
ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA
PRODAJO NEPREMIČNIN
1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA
ZBIRANJA PONUDB
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
2. PREDMET PRODAJE IN IZHODIŠČNA CENA:
2.1 Predmet prodaje so nepremičnine:
- parc. št. 381/1 k.o. Rečica, dvorišče v izmeri 345 m2,
- parc. št. 381/4 k.o. Rečica, stanovanjska stavba v izmeri 143 m2,
- parc. št. 381/6 k.o. Rečica, dvorišče v izmeri 19 m2,
- parc. št. 381/7 k.o. Rečica, dvorišče in travnik v izmeri 73 m2.
Predmetne nepremičnine predstavljajo stanovanjski objekt
s pripadajočim zemljiščem na naslovu Kolodvorska cesta 48,
Bled, v skupni izmeri 580 m2. Nepremičnine se prodajajo kot
zaključena celota. Prodaja navedenih nepremičnin je vključena
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled
za leto 2014.
Objekt ima vzpostavljeno etažno lastnino (4 stanovanja),
vpis v zemljiški knjigi je urejen. Objekt je delno podkletena
enonadstropna stanovanjska stavba s funkcionalno neuporabnim podstrešjem zgrajena leta 1909, delno adaptirana do sedanjega stanja leta 1980, kasneje le manjše obnove.
Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom. Možna je menjava za stanovanje v izmeri približno
40 m2 z doplačilom.
2.2 Izhodiščna cena: 300.000,00 EUR.
2.3 Strošek priprave prodajne pogodbe, davek na promet
nepremičnin, strošek overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.
3. POGOJI PRODAJE
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno.
Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti
znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo
komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku
30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V
nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Bled pravico zadržati vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se
bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne
pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
4. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA
ZBIRANJA PONUDB
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne
cene nepremičnin (30.000,00 EUR). Varščino morajo

ponudniki vplačati na TRR proračuna št.: 012030100007903, sklic: 28 75027-7141998-71419973 s pripisom
»varščina za javno zbiranje ponudb – Kolodvorska cesta 48«.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v
ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti,
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov
oz. sedež, EMŠO oz. matično številko),
- davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine),
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne
cene nepremičnine,
- priloge iz točke 4.4.
4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - Ponudba za nakup
nepremičnine Kolodvorska cesta 48«. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba
mora prispeti v vložišče najkasneje do četrtka, 29. 5. 2014
do 10.00 ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
- fotokopijo potrdila o državljanstvu
- fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
- izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar ne starejši
od treh mesecev,
- potrdilo o plačani varščini,
- izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
- izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe.
5. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah dobijo interesenti na Občini Bled, pri Barbari Jančič, tel. št. 04/575-01-23,
elektronska pošta: obcina@bled.si ali barbara.jancic@bled.si.
6. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana
imenovana komisija.
6.2 Odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, 29. 5. 2014 ob
13.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled.
Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo
komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z
njimi opravila pogajanja.
6.4 O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb oz.
v 15 dneh po opravljenih pogajanjih.
6.5 Občina Bled si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od
prispelih ponudb.
7. RAZNO
Občina Bled si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.
Številka: 3502-11/2014
Datum: 16. 4. 2014
:: Janez Fajfar, l.r.
Župan Občine Bled

Aktualno

Spremembe pri odvozu komunalnih odpadkov
Infrastruktura Bled d.o.o. je izvajalec javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov. Na področju ravnanja z
odpadki bodo skladno s sprejetim Tehnični pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in Letnim program ravnanja s komunalnimi odpadki maja začele veljate večje spremembe pri
odvozu odpadkov. Več informacij na www.ibled.si.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov na 14 dni
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo od 4. maja potekal
vsakih 14 dni in ne več tedensko. Možne izjeme so samo večji
večstanovanjski objekti – bloki in pogodbeni uporabniki, javne
ustanove in podjetja, kjer bodo odvozi potekali v skladu z dogovorom ali potrebami. Termini odvozov po posameznih naseljih
oz. ulicah so predstavljeni v Koledarju odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Seznam uporabnikov, kjer se bodo odvozi še
vedno izvajali tedensko oz. po dogovoru, je objavljen na spletni
strani www.ibled.si. Pogodbeni uporabniki lahko potrebo po
pogostejšem odvozu predlagajo v sprejemni pisarni Infastrukture Bled d.o.o. ali po tel.: 04 5780 535, 04 5780 512.
Sprememba cen storitev ravnanja z odpadki
Z majem so v veljavi spremenjene, nižje cene storitev ravnanja
z odpadki za gospodinjstva. Uporabniki boste to opazili na računu
za maj, ki ga boste prejeli junija. Uporabniki s 120 l zabojnikom
boste za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območjih, kjer je izvajalec javne službe Infrastruktura, po novem
privarčevali 2,84 EUR mesečno. Cena koncesionarja Saubermacher Slovenija d.o.o. se bo po novem zvišala za 0,08 EUR na eno
praznjenje 120 l zabojnika. Pogodbeni uporabniki boste glede na
stopnjo ločevanja odpakov po novem lahko imeli različne
prihranke ali celo dodatne stroške s storitvami ravnanja z odpadki.
Obvezen zabojnik za mešano embalažo pri vseh
gospodinjstvih
Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi
odpadki se uvaja obvezna uporaba zabojnika za mešano embalažo za vsa gospodinjstva. Precej gospodinjstev poleg zabojnika
za mešane komunalne odpadke že zdaj uporablja tudi zabojnik
za mešano embalažo (plastika in pločevnike). Ostala gospodinjstva, ki zabojnika za mešano embalažo še ne uporabljajo, so ga
dolžna čim prej zagotoviti. Enako velja za vse pogodbene uporabnike. Zabojnik lahko najamete ali kupite. Mesečni najem zabojnika znaša 0,85 EUR, za nakup zabojnika pa smo maja pripravili
posebne akcijske cene. Uporabniki, ki v prehodnem obdobju ne
bodo imeli zaboj-nika, ga bodo avtomatsko prejeli v najem.
Glede na podatke o zbranih količinah oz. zbranih volumnih
mešane embalaže v preteklem obdobju predlagamo naslednje velikosti zabojnikov za mešano embalažo:
• 120 l zabojnik za gospo-dinjstva z 1–3 člani v gos-podinjstvu,
• 240 l zabojnik za go-spodinjstva s 4–6 člani v gospodinjstvu.
Akcijske cene zabojnikov veljajo za nakup:
- 120 l ali 240 l zabojnika za mešano embalažo,
- 120 l ali 240 l zabojnika za papir in kartonsko embalažo.

Akcijske cene zabojnikov – maj 2014
Akcijska prodaja zabojnikov bo od 4. do 31. maja. Cena vsebuje zabojnik z ustrezno barvo pokrova, nalepko, s čipom in z
identifikacijsko nalepko ter z dostavo na vaš naslov. Cene že vsebujejo DDV (120 l zabojnik – 33 EUR; 240 l zabojnik – 44 EUR).

Akcijsko ceno boste lahko uveljavljali z izpolnjenim
kuponom, ki ga boste v času akcije dostavili v sprejemno pisarno
Infrastrukture. Kupone ste prejeli z obvestilom o spremenjenem
načinu odvoza in drugih spremembah na področju ravnanja z
odpadki, ki ste ga v nabiralnike dobili v preteklih dneh. Akcijske
cene veljajo samo za uporabnike javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Bled in Gorje.

Kaj spada v zabojnik za mešane komunalne odpadke?
V zabojnik sodijo predvsem: plastificiran papir, celofan, onesnažena embalaža, ki se ne da očistiti, umazana, z živili prepojena
papirnata in plastična embalaža, manjše količine stiropora in zamaščene folije, plenice, higienski vložki, tkanine, usnje,
izrabljena obuvala, šiviljski odpadki, vrečke iz sesalcev, lepilni
trak, kemični svinčniki, mačji pesek, kasete, filmi, fotografije, gumijasti izdelki, pluta, porcelan, svetilke, cigaretni ogorki, pometene smeti, plastični izdelki (smučarski čevlji, igrače).
Kaj spada v zabojnika za mešano embalažo?
V zabojnik sodijo plastenke za pijače in živila, plastični
kozarci in lončki, plastične vrečke in folije, kartonska embalaža
za tekoča živila (npr. tetrapaki), plastična embalaža nenevarnih
kemikalij (ustrezno spraznjena), prazne pločevinke živil in pijač,
embalaža iz stiropora, plastični zabojniki.
Podrobnejšo obrazložitev ločevanja odpadkov najdete v
Priročniku za ravnanje z odpadki, dosegljivim na spletni strani
www.ibled.si.
:: Štefan Korošec, Infrastruktura Bled
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Društva

Novo skladišče
rdečega križa

V spomin Henriku Zadelu
(1924 – 2014)

Krajevna organizacija Rdečega križa
Bled, ki deluje na območju krajevnih
skupnosti Bled, Mlino, Ribno in Rečica,
je s 1. aprilom odprla svoje priročno
skladišče v kletnih prostorih stavbe
Društva upokojencev Bled, Ljubljanska
cesta 15. Skladišče na Bledu je dislocirana enota centralnega skladišča v
Radovljici in je namenjeno samo hrambi
in izdaji prehranskih paketov, pralnega
praška, hrane iz rezerv EU in hrane,
zbrane s prostovoljnimi prispevki.
Stalni prejemniki materialnih pomoči bodo o datumu prevzema pomoči
pisno obveščeni. To pa ne pomeni, da ne
bodo prostovoljke tudi v bodoče dostavljale pomoči tistim posameznikom in
družinam, ki sami osebnega prevzema
ne zmorejo več. V prostorih priročnega
skladišča bo hranjen tudi arhiv vseh stalnih prejemnikov pomoči.
Uradne ure prostovoljk Rdečega križa so vsak prvi torek v mesecu
od 10.00 do 11.00 ure in vsak tretji
četrtek v mesecu od 15.00 do 16.00 ure.
V tem času bo tudi priložnost za obisk
vseh tistih občanov, ki jih morebiti še
nismo upoštevali v naših evidencah stalnih prejemnikov in potrebujejo našo
pomoč ali nasvet o vrstah pomoči v
skladu z novo zakonodajo o socialnih
pravicah.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
članom Društva upokojencev za pomoč
in razumevanje. Še posebej velja zahvala
članom gradbenega odbora DU Bled.
Priskočili so nam na pomoč in uredili
skladiščni prostor tako, da je v njem
zagotovljen osnovni higienski režim za
hranjenje naših zalog hrane in higienskih pripomočkov.
:: Anica Svetina,
predsednica OZRK Radovljica

Vabilo
Krajevni odbor ZB za vrednote NOB
Bled vabi na proslavo ob dnevu upora in
letno skupščino, ki bo v hotelu Astoria v
nedeljo, 27. aprila, ob 10. uri. Vabljeni
člani in članice borčevske organizacije
ter vsi občani in občanke, ki spoštujete
vrednote NOB.
:: Krajevni odbor Združenja borcev
za vrednote NOB Bled

Tonček in Henrik na blejski čarobni dan 2012.
Blejski planinci smo se v začetku marca poslovili od našega planinskega očaka, Henrika Zadela. Kleni Notranjec, preprost, skromen, delaven in vesel mož, ki ga je poznala
planinska srenja visoke Gorenjske pa še dalj, nam je vsem prirasel k srcu. Skozi dolgo
in polno življenje sta ga spremljali ljubezen do narave in ljudi, še posebej pa ljubezen
do hribov in čebel. Za dolgoletno delo v planinstvu ga je Planinska zveza večkrat odlikovala, leta 2013 je prejel srebrni častni znak, 19. januarja 2014 so mu čebelarji Bleda
in Gorij na občnem zboru podelili zlati znak.
Rodil se je 8. aprila 1924 v vasi Juršče na Notranjskem. Na domači kajži je bilo deset
otrok. Obiskoval je italijansko šolo, kjer je bil kot bister učenec večkrat tudi pohvaljen.
A doma so bili revni, denarja za šolanje ni bilo, zato je že kot mladenič sekal v gozdovih,
med »golcarji« je garal pet let. Sredi leta 1943 se je pridružil borcem NOB.
Leta 1950 je prišel na Jesenice, kjer mu je brat Maks priskrbel delo na železnici. Priučil se je za kurjača na parnih lokomotivah. Še isto leto se je vpisal v Planinsko društvo
Jesenice, istočasno se je pridružil tudi čebelarjem. Tu si je ustvaril družino, a žena mu
je kmalu umrla in mu zapustila edinko, Nado. Henrik je med nami, Gorenjci, postal
pravi hribov'c – pa saj je bil to po duši že prej. Kdo le se ga ne spominja, kako jo je s
težkim nahrbtnikom na ramenih in orglicami na ustih »primahal« na vrh gore! Leta
1965 je v celem prehodil Slovensko planinsko pot.
Leta 1968 se je preselil na Bled, kjer se je zaposlil kot kretničar na železniški postaji.
Rad je prebiral planinsko literaturo in še posebej poezijo. V prvih letih na Bledu se je
včlanil v PD Gorje. Pravil mi je, da se je počutil kot otrok, ko je stal poleg staroste gorjanskih planincev, pokojnega Matije Klinarja, ki je bil postaven in krepak mož. Matija
in Henrik sta bila planinska prijatelja, družile pa so ju tudi čebele. Okoli leta 1974 se je
pridružil blejskim planincem in že leta 1977 je postal markacist. Od takrat je dobrih
dvajset let skrbel za steze na Lipanci in bil tudi vzgojitelj mlajših markacistov. Čeprav
ni bil izšolan planinski vodnik, je vodil ali spremljal številne skupine planincev po
vrhovih nad Lipanco in tudi na Triglav. V upravnem odboru PD Bled je kot markacist in
mentor mlajših sodelavcev, sodeloval neprekinjeno od leta 1982.
Omeniti pa moramo še en njegov hobi - bicikel. Henrik se je, že v zrelih letih, rad
udeleževal številnih cestnih kolesarskih dirk za rekreativce in še posebno vzponov na
1611m visoki Vršič. Leta 1993 je kot 69-letni senior, med prvimi štirimi privozil gor, in
od veselja zajodlal in zaigral na orglice. Pravili so mu železni Henrik!
Na koncu spominom zaupajmo še, da je v njegovem srcu dolgo tlela tiha zadnja
želja - še enkrat se povzpeti na Triglav! Prav nazadnje, leta 2011, se je ponoči z lučjo v
roki odpravil s Pokljuke in dosegel Kredarico. Naneslo je, da so ga neki planinci prosili,
če jih slika, in prijel je za kamero. Nameril je, stopil še korak nazaj in zmanjkalo mu je
opore in ravnotežja. Omahnil je po skalah, si poškodoval ramo in se udaril na glavo. V
koči je prebedel noč in zjutraj razočaran, utrujen in pobit, sam, brez tuje pomoči sestopil v Kot. V svojem 88-em letu! Mož, ki so ga upognila leta, a mož neupogljivega
duha...
Henrik, spominjali se te bomo!
:: Tonček Marolt

Kultura

Odmev odmeva že
20 let
Kulturno društvo Odmev Bled letos
praznuje 20-letnico. Mešani pevski zbor
bo svojo obletnico obeležil z velikim koncertom 24. maja v Festivalni dvorani.
Zbor zadnji čas vodi Natalija Cilenšek, ki je povedala, da bo zbor na koncertu pokazal vse, kar se je naučil v teh
dvajsetih letih obstoja. Tako bodo na koncertu izvedli Pesem sužnjev iz opere
Nabucco, povedala pa je, da si je zelo
prizadevala, da bi izvedli tudi kakšno
slovensko noviteto. »In to se bo tudi
zgodilo, saj bo mladi slovenski skladatelj
David Veber prav za to priložnost napisal
skladbo za zbor in solo bas ter solo sopran.« Gosta na koncertu bosta namreč
član solističnega zbora SNG Opera in
balet Ljubljana, basist Tomaž Štuler in
sopranistka Janja Hvala, ki jo ljubitelji
Odmeva dobro poznajo.
Kot pravi Cilenškova, ki je zbor šele
dobro prevzela, se bo na koncertu videlo
tudi delo preteklih zborovodij, še najbolj
Marjete Jan Končar, ki je zbor vodila najdlje, pa tudi Mateje Praprotnik Blumauer, Jurija Dobravca in Urške Zupančič.
Zbor je imel v svoji zgodovini, dolgi
dve desetletji, svoje vzpone in padce, kar
je seveda razumljivo. Pred časom je
prišlo tudi do menjave pevcev, saj jih je

nekaj zbor zapustilo in odšlo drugam.
Zbor se je v zadnji sezoni predstavil
na dveh božičnih koncertih na Bledu in v
Radovljici, velik uspeh pa je dosegel na
območni reviji pevskih zborov, kjer ga je
selektor predlagal za nastopanje na državnih tekmovanjih.
»Na koncertu bomo res pokazali vse,
kar znamo - ženske bodo nastopile posebej, moški posebej... skratka, to bo prerez dela zbora v zadnjih dvajsetih letih«,

Vabilo ljubiteljicam petja!
Drage ljubiteljice zborovskega petja! Pevke vokalne skupine
Društva upokojencev Bled vas vabimo, da se pridružite naši
skupini.
Če imate količkaj pevske kilometrine, lahko pa tudi brez nje,
pridite k nam in skupaj bomo ustvarile harmonijo in se trudile s
petjem za naše dobro počutje in tudi za počutje naših zvestih
poslušalcev. V slogi je moč in skupaj bomo vsem naredile prijetne trenutke.
Obiščete nas lahko vsak četrtek od 18. do 20. ure v prostorih
DU Bled, ali pa nas pokličite na tel.: 040/233 242 (Metka) ali
031/331 742 (Mirjana).
:: Ženska vokalna skupina DU Bled

Blagoslov grajske kapele

Na blejski praznični dan, 10. aprila, so na povabilo župana
Janeza Fajfarja Bled obiskali tudi visoki gostje iz Briksna: bolzansko – briksenski škof dr. Ivo Muser, župan občine Briksna Albert
Pürgstaller in prof. Josef Gelmi.
V okviru praznovanj letošnjega blejskega občinskega praznika je 10. aprila na Blejskem gradu potekala blagoslovitev grajske kapele. Kapelo sv. Ingenuina in sv. Albuina sta blagoslovila
ljubljanski škof Andrej Glavan in bolzansko briksenski škof dr.
Ivo Muser. Obred sta škofa pred zbrano množico gostov in
obiskovalcev v kapeli in na zgornjem grajskem dvorišču vodila v
spremstvu župnika blejske župnije Janeza Ferkolja in župnikov
sosednjih župnij. Pred obredom so si navzoči lahko ogledali tudi
nedavno odkrito oltarno sliko sv. Ingenuina in sv. Albuina. Gotska grajska kapela na zgornji terasi, orientirana pravilno proti
vzhodu, je posvečena briksenškima škofoma sv. Albuinu in sv.
Ingenuinu. Po drugem potresu leta 1690 je bila kapela povišana

pravi Natalija Cilenšek. Povedala je, da se
zbor na koncert pripravlja v dveh smereh - ena je seveda glasbena, glasovna,
tista, ki postavlja repertoar, druga pa organizacijska in promocijska.
Veliki koncert zbora Odmev bo torej
24. maja ob 20. uri v Festivalni dvorani
na Bledu, koncert pa bodo ponovili 1. junija ob 18. uri v cerkvi sv. Martina v Srednji vasi.
:: Romana Purkart

in baročno obokana. V času baročne prezidave ali kmalu potem
so kapelo okrasili s freskami. Po blagoslovitvi bodo v njej
ponovno mogoči cerkveni obredi.
Pomembnost zgodovinskega trenutka sta v svojih nastopih
izpostavila tudi oba škofa, tako ljubljanski škof Andrej Glavan
kot bolzansko – briksenski škof dr. Ivo Muser.
Občini Bled in Briksen povezujejo tako zgodovinske vezi kot
dobri odnosi, ki so jih njuni predstavniki navezali v preteklih
letih. V tej luči je tokratni obisk visoke briksenske delegacije
nadaljevanje utrjevanja vezi med občinama.
Visoki gostje so na Blejskem gradu obiskali grajsko tiskarno in
se udeležili predavanj v organizaciji Muzejskega društva Bled in
Občine Bled. V Viteški dvorani je o briksenskem pogledu na Bled
predaval prof. Josef Gelmi, profesor za cerkveno zgodovino in škofijsko zgodovino na Filozofsko – teološki visoki šoli v Briksnu. Od l.
1998 je predsednik Škofijskega muzeja v Briksnu. Med drugim
raziskuje cerkveno zgodovino na Tirolskem in zgodovino bolzansko
- briksenskih škofov. O Blejskem pogledu na Briksen pa sta predavala Janez Fajfar in Janez Bizjak, arhitekt, naravovarstvenik in
publicist.
:: Zavod za kulturo Bled, Foto: Boris Pretnar

Vabilo!
Muzejsko društvo Bled in Zavod za kulturo Bled vabita vse
ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem
gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled, v četrtek, 8. maja, ob
19. uri. Janez Bizjak, arhitekt, urbanist, publicist in naravovarstvenik, bo spregovoril o Zgodovini rudarstva v blejskem zaledju Julijskih Alp. Arheološke raziskave zadnjih 15 let odpirajo
nova spoznanja o rudarjenju v Julijskih Alpah, Karavankah in bohinjskih gorah.
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Kultura

Slovenska popevka
ponovno na Bledu
11. aprila je v nabito polni Festivalni
dvorani Bled ponovno zadonela slovenska popevka, tokrat v izvedbi 65 mladih
dijakov in dijakinj Srednje šole Jesenice.
Za idejo in aranžmaje, ki so bili
sodobni in sveži ter celotno glasbeno in
umetniško vodenje je poskrbela Nataša
Vester Trseglav. Mladi so na odru res
žareli. Poleg petja so dijaki igrali na Orffov instrumentarij - kitare, cajon, klavir
in flavte, plesalke in plesalec pa so se
popevki poklonili s plesom. Koreografije
je sestavila Marta Bajc, celoten koncert je
bil podprt z vizualijami Petra Novaka in
Mijane Huljev, vse skupaj pa sta povezovala dijaka Maja Jamnik in Tilen Stenovec.
Slovenska popevka v izvedbi Srednje
šole Jesenice pred nabito polno dvorano
je dokaz, da če nekaj delaš s srcem, srce
pride k tebi nazaj.
Dijaki in vsi sodelujoči se za vso podporo zahvaljujejo Zavodu za kulturo Bled
in njegovemu direktorju Matjažu Za-

vršniku ter Občini Bled, saj so lahko
nastopili v srčiki začetka Slovenske
popevke. Denar, ki so ga zbrali s prostovoljnimi prispevki, bodo namenili socialno šibkejšim dijakom in za nakup
sodobnejše opreme, ki bo omogočila
kvalitetnejši pouk.

Še en glaž ga 'mo spili

Na odru se je dijakinjam in dijakom
v skladbi Za prijatelje, ki je bila tudi
zmagovalna pesem festivala slovenske
popevke leta 1998, pridružil Andrej
Šifrer.
:: RP

izpeljati vaje in koncerte. Ogled koncerta je zato brezplačen. Želimo si številčnega občinstva. Hkrati bi izkoristili še priložnost, da
povabimo v naše kroge nove člane, torej tiste, ki ste željni plesa,
petja, igranja inštrumenta in prijetnega druženja.
KUD Bled se poleg spomladanskega koncerta odpravlja tudi na srečanje objezerskih mest v Italiji, čaka pa nas tudi vesel dogodek – poroka dveh članov, ki bosta skočila v zakonski
stan, ostali člani pa jih bomo na najbolj vesel način k temu
pospremili.
:: Andrej Begovič, KUD Bled

Premiera v Ribnem

Po uspešnem nastopu na območnem srečanju folklornih
skupin v Bohinjski Bistrici, izstopanju z oblačilnim izgledom
folklornikov in doseganju regijskega nivoja, KUD Bled maja
pripravlja novo prireditev. Spomladanski koncert z naslovom Še
en glaž ga 'mo spili bo 24. maja ob 20.00 uri oziroma po večerni
maši v Gorjanskem domu. Tematsko se koncert navezuje na jesenski koncert »Oktober je fest na Bled«. Tako je dogajanje
postavljeno v vaško gostilnico, kjer se ne le pije, pač pa tudi
prepeva in pleše. Poleg tega je vaška gostilnica in njen birt vir in
skrinja vseh vaških čenč. Tako bo prireditev prežeta s pesmijo,
prikazani bodo nekateri gorenjskimi plesi in igre, program pa
popestren z anekdotami iz gostilniških krogov. KUD Bled se s
tem koncertom želi predstaviti lokalnemu okolju in se hkrati zahvaliti Občini Gorje, Občini Bled, OŠ Gorje, Festivalni dvorani
Bled, staršem in vsem ostalim podpornikom skupine, ki kakorkoli prispevajo k delovanju društva in nam omogočajo uspešno

Dramska skupina Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno
je 29. marca na domačem odru uprizorila novo predstavo. Tokrat
so se odločili za avtorja Toneta Partljiča ter skupaj z režiserjem
Janezom Kristanom izbrali komedijo ! »Slikar na vasi«. Je ena od
številnih predelav Partljičeve prve komedije Tolmun in kamen.
Komedija nastavlja ogledalo vse prevečkrat sprti skupnosti
in v svojem groteskno komičnem koncu pokaže, da je ravno pripadnost neki skupnosti, društvu ali kraju tisti element, ki osmišlja življenje.
Predstava je polna komičnih zapletov , preobratov, zato
gledalcu ponuja prijetno zabavo in veliko smeha.
Igralski skupini se je pridružilo kar nekaj debitantov, ki so se
lepo znašli na odru. Hkrati je imel tudi režiser krstno premiero,
tako da je opravičil zaupanje društva in igralcev, v kar resnično
niso nikdar dvomili.
Premiero in prvo ponovitev naslednji dan, si je ogledalo zopet
veliko naših zvestih obiskovalcev, ki igralce domačega odra nikoli
ne razočarajo. Tega smo še posebno veseli. Zato se vsem iskreno
zahvaljujemo in kličemo nasvidenje.
:: KD Rudija Jedretiča Ribno

Turizem

Kolekcija kremšnita

Originalna
blejska
kremna rezina po receptu
Ištvana Lukačevića iz leta
1953 se dnevno sveže
pripravlja le v slaščičarski
delavnici Hotela Park na
Bledu, kjer so v šestih desetletjih spekli že 12 milijonov Originalnih blejskih
kremnih rezin! Originalna
blejska kremna rezina privablja nasmehe tudi z
novima okusoma čokolade
in gozdnih sadežev, na
voljo je tudi družinska različica, medtem ko za poletno osvežitev v slaščičarski delavnici poskrbijo tudi s sladoledom z okusom blejske kremšnite.

Drive-in kremšnita
Pred Hotelom Jadran (nasproti Grand Hotela Toplice) lahko vsako soboto in nedeljo
med 14. in 18. uro kupite kremšnito za s seboj iz vašega avta.

Gostinske šole ustvarjajo
Sava Hoteli Bled so k sodelovanju povabili gostinsko-turistične šole, da s svojimi idejami obogatijo ponudbo kremšnite. Ustvarjajo kulinarične dobrote z okusom blejske
kremšnite, najboljše tri predloge po izboru komisije pa bodo predstavili na otvoritvi poletne sezone, ko bodo izbrali zmagovalca, ki bo uvrščen v novo kolekcijo Originalne blejske kremne rezine. Gostinstvo Sava Hotelov Bled bo zmagovalni predlog kulinarične
dobrote z okusom blejske kremšnite v poletnih mesecih razvilo in po potrebi ustrezno
prilagodilo. Kot del uradne ponudbe bo zmagovalni predlog zaživel na tradicionalnem
Prazniku kremšnite v začetku oktobra.

Vodeni ogledi priprave
Voden ogled priprave Originalnih blejskih kremšnit v slaščičarski delavnici hotela
Park je vsako soboto med 8. in 10. uro za individualne obiskovalce, za skupine so ogledi
organizirani po dogovoru in je potrebna predhodna rezervacija dva dni vnaprej.
:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled

Kratke novičke – Sportina Turizem Bled
Vila Prešeren z novo teraso ter kopalnicami
V aprilu so v Vili Prešeren začeli s prenovo kopalnic v sobah za goste ter menjavo
dotrajane zunanje terase.

Hostel Vila Viktorija ponovno odpira svoja vrata
Lani je bil med majem in oktobrom prvič odprt Hostel Vila Viktorija, ki tudi letos
odpira svoja vrata v maju. Za novo sezono so pripravili obogateno ponudbo, še več dogodkov za goste ter različnih možnosti spoznavanja Bleda kot tudi celotne Slovenije.

Hotel Ribno obiskali nadarjeni učenci
V Ribnem pri Bledu je Osnovna šola Naklo organizirala tabor za nadarjene učence.
Skupno 38 učencev je prehodilo pot od železniške postaje na Bledu, mimo Regatnega
centra in naprej do Ribnega, vmes pa so opravljali različne geografske naloge. Bivali so
v Hotelu Ribno ter se udeleževali različnih delavnic: iskanje in razvoj potencialov, joga
plesa, likovne delavnice, sudoku delavnice ter raziskovanje okolice Ribnega.

Tvoja bom. Ste opazili napis na Vili Prešeren?
V marcu in aprilu ste lahko pri vhodu Vile Prešeren opazili napis »Tvoja bom.«, marsikdo pa nam je tudi zastavil vprašanje, kaj napis pomeni. Vsega še ne smemo razkriti,
lahko pa povemo, da bo v maju uganka razkrita in če boste na sprehodu okrog jezera pozorni na napis, boste opazili novosti. Oglasite se v Vili Prešeren za več informacij ter tudi
drobno pozornost.
:: Manca Dežman, Sportina Turizem

Hotel Kompas odpira
vrata centra
tradicionalne
indijske medicine
V začetku maja bodo v Hotelu Kompas odprli center tradicionalne indijske
medicine – Ayurveda Center Kompas
Bled. V centru, ki ga bo vodil vaidya –
tradicionalni zdravnik – Smajo Safić
Gupta, bodo ponujali ajurvedske programe, ki se osredotočajo na uravnovešenje telesa, uma in duha, krepitev
telesa in vzpostavitev notranjega miru in
zadovoljstva. Ajurveda učinkovito odstranjuje negativnosti, ki so prisotne v telesu, in je še posebej priporočljiva kot
preventivna, komplementarna in pooperativna terapija.
Pregled, s pomočjo katerega vaidya
vzpostavi diagnozo, vključuje vprašalnik
o telesnem in duševnem stanju ter klinični zgodovini, pregled telesnih polj
(čaker) in fizičnega videza kože, oči, zob
in jezika, merjenje srčnega utripa in
vpogled v vitalne telesne organe, pri
njem pa vaidya upošteva biološko
zgradbo in stanje človeškega telesa. Po
pregledu stranka prejme individualen
program prehrane, ki je posebej prikrojen slehernemu posamezniku in je
odvisen od pretoka doš (vata-pita-kapha)
in petih elementov (voda-zemlja-eterogenj-zrak).
Večdnevni terapevtski programi,
ki po želji sledijo pregledu, se ob pravilni prehrani osredotočajo na manualne masažne tehnike vtiranja zeliščnih
in medicinskih olj ter drugih biotskih sestavin v celo telo, ki jih izvajata
dva terapevta. Poleg antistresnih programov in programov za razstrupljanje in pomlajevanje telesa bodo v
Hotelu Kompas ponujali preventivne
programe, posebej prikrojene osebam z
visokim holesterolom in sladkorno boleznijo, ginekološkimi težavami, osteoporozo, artritisom in artrozo, multiplo
sklerozo ipd.
Ayurveda Center Kompas Bled bo v
torek, 6. maja ob 11.00 uri svečano otvoril indijski veleposlanik v Sloveniji, od
16.00 ure dalje pa v Hotelu Kompas
vabijo na »Dan odprtih vrat«, v sklopu
katerega se bodo obiskovalci lahko podrobneje seznanili z ajurvedo in ponudbo novega centra.
:: Sandra Cerar, Best Western
Premier Hotel Lovec & Hotel
Kompas
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Prireditve |Turizem

Novičke iz Sava
hotelov Bled

Koledar prireditev

Nova ponudba domačega
sladoleda na Bledu
Kranjska klobasnica je v spomladanskih dneh zamenjala svojo podobo. V Sava
Hotelih Bled so bili z njenim obratovanjem zadovoljni, ker pa prihajajo toplejši
dnevi, so ponudbo kranjskih klobas zamenjali za domači sladoled. Sladolednica,
ki se nahaja na glavni blejski promenadi,
je tako dobila povsem novo podobo. Prenovili so tudi ponudbo sladoleda, ki ga
izdelujejo sami. Novost so 100 % sladoledi
brez laktoze in glutena.

Največja slovenska
tehnološka konferenca
letos ponovno na Bledu
NT konferenca je že 19 let največja
slovenska tehnološka konferenca, na kateri se različni strokovnjaki seznanjajo z
najnovejšimi storitvami, napravami, rešitvami in trendi na področju informacijskih
tehnologij. Letošnja NT konferenca je
ponovno potekala na Bledu v Hotelu Golf,
Hotelu Park ter Grand hotelu Toplice, ki
poslujejo v okviru Sava hotelov Bled. Na
konferenci so sodelovali ugledni in
izkušeni strokovnjaki, ki so v okviru krajših predavanj in celodnevnih poglobljenih seminarjev udeležencem približali
izbrane aktualne teme.

Sava Hoteli Bled gostili
biatlonce in številne navijače

www.bled.si
datum

ura

lokacija

prireditev

Petek, 25.4.

21:00

Zbor: Hotel Golf

Sprehod z baklami ob jezeru

26. - 27.4.

ves dan

Blejsko jezero

55. prvomajska veslaška regata

Sobota, 26.4.

16:00
16:00
19:00

Blejski mladinski center
Terasa Kavarne Park
Restavracija Panorama

Delavnica modnega risanja in oblikovanja
Koncert šolskega orkestra Baradena iz Nove Zelandije
Narodno zabavni večer z ansamblom Veseli Begunjčani

Nedelja, 27.4.

15:00 - 18:00

Terasa Kavarne Park

Nedeljsko popoldne ob kitarski glasbi

Sreda, 30.4.

19:00 - 23:00

Straža

20:00

Pizzerija Jurček, Hom

Kresovanje na Straži z ŽPZ Pletna Bled (žičnica obratuje
od 19.00 do 23.00)
Kresovanje na Homu

9:00 - 15:00
15:00 - 18:00

Jama pod Babjim zobom Tradicionalni prvomajski pohod v jamo pod Babjim
zobom: voden ogled jame
Terasa Kavarne Park
Glasbeno popoldne s skupino Soul jazz in jaz

Petek, 2.5.

20:30

Grand Hotel Toplice

Koncert klasične in popularne glasbe z violino in klavirjem

Sobota, 3.5.

15:00 - 18:00

Terasa Kavarne Park

Glasbeno popoldne s skupino Soul jazz in jaz

6. - 7.5.

10:00

Restavracija Panorama

36. Pokal Bleda - Mednarodno tekmovanje barmanov

Torek, 6.5.

11:00
16:00

Hotel Kompas Bled

Otvoritev Ayurveda centra Kompas Bled
Dan odprtih vrat Ayurveda centra Kompas Bled

Hotel Park

46. Mednarodno srečanje pisateljev - "PEN" Blejska srečanja

Četrtek, 1.5.

7. - 10.5.
Četrtek, 8.5.

19:00

Blejski grad

Večer z Muzejskim društvom Bled: tematsko predavanje

Petek, 9.5.

17:00

Knjižnica
Blaža Kumerdeja

19:00

Knjižnica
Blaža Kumerdeja

Zmoremo - čez ovire do oviranih: Ste že kdaj z zaprtimi
očmi poskušati hoditi ali igrati spomin?, delavnica
Andreja Jalna
Literarni večer: Obrazi miru, v okviru 46. Mednarodnega
srečanja pisateljev in 1. Literarnega festivala literature za
mir: pogovor Barbare Simoniti s predstavniki iz Romunije,
Francije, Gruzije, Osetije, Črne Gore, Makedonije in Srbije

Sobota, 10.5.

9:00 – 14:00

Železniška postaja Bled Velika Zaka - Mala Zaka

42. Tradicionalna kolesarska dirka ob Blejskem jezeru
za pokal Slovenije

Nedelja, 11.5.

10:00 - 12:00

Hotel Triglav Bled

Kuharska šola za otroke: Posebna družinska nedelja

Sreda, 14.5.

18:00

Športna dvorana Bled

Marca je Pokljuka gostila tekme svetovnega pokala v biatlonu. V Sava Hotelih
Bled že drugo leto zapored ponujajo in

19:30
Petek, 16.5.

17:00
19:30

Sobota, 17.5.

10:00 – 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 18:00
10:30 - 12:00

Slavnostni govornik Anders Besseberg,
predsednik Mednarodne biatlonske zveze.

Dobrodelna prireditev za šolsko igrišče OŠ prof.
dr. J. Plemlja Bled
Knjižnica Blaža Kumerdeja Predavanje Žiga Šorlija: Venezuela
Knjižnica
Blaža Kumerdeja
Knjižnica
Blaža Kumerdeja

Potovanje v deželo klovnade, cirkuška predstava
Zavoda Bufeto
Blejski večer: Tri generacije v Nepalu, predavanje Marine
in Duške Vukaševič o vtisih iz oddaljene dežele ter o
dobrodelnem projektu pomoči šoli v Mungjiju

Infosredišče Triglavska roža
Bled, parkirišče nasproti
gostišča Pri Klaudiji
Hotel Triglav Bled
Vojašnica Boštjana Kekca
Bohinjska Bela
Trgovski center Bled

Triglavska tržnica in otroško - družinski
program Brihta: družinsko kmetovanje
Delavnica oblikovanja gline: Atelje Škulj, delavnica za otroke
Dan odprtih vrat
Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled:
Pričarajmo zvonček želja: Čarovnik Grega, predstava in
ustvarjalne delavnice

Prireditve | Turizem
Nedelja, 18.5.

10:00
12:00

15:00

Kupljenik
Zgornja Radovna,
Pocarjeva domačija

Pohod s Kupljenika na Babji zob
Mednarodni dan muzejev: Slovesno odkritje restavrirane
poslikave Višarske Marije in odprtje razstave Pojmo,
pojmo na Božjo pot - Poslikave kot romarski kažipoti s
kratkim predavanjem Bernarde Jesenko Filipič (ZVKDS
OE Kranj)
Kupljenik – pred cerkvijo Dobrodelni koncert mešanega pevskega zbora Anton
Tomaž Linhart

Petek, 23.5.

16:16

Mala zaka –
Veslaški center

Poslovni tek trojk (3 x 6 km)

Sobota, 24.5.

9:00 - 15:00
10:00 - 16:00

Hotel Triglav Bled
Zgornja Radovna,
Pocarjeva domačija

10:30 - 12:00

Trgovski center Bled

20:00

Festivalna dvorana

Kuharska šola: Kuharska delavnica za odrasle
Po alpskih dolinah s kolesom ali peš - v Radovno in Krmo!
5. Dan Alpske konvencije: kolesarjenje, pohod, dogajanje
pred Slovenskim planinskim muzejem in na Pocarjevi
domačiji v Zgornji Radovni
Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled: Pika
pripravlja »kremšnite«: Nogavičkine »kremšnite«,
predstava in ustvarjalne delavnice
Gala koncert ob dvajsetletnici delovanja Blejskega odmeva

10:00

Zdraviliški park,
Promenada

Čarobni dan na Bledu: čarobno doživetje za vso družino

Ponedeljek, 26.5. 19:30

Zadružni dom Ribno

Ta veseli knjižni svet: zaključna prireditev za udeležence
projekta

Torek, 27.5.

19:30

Knjižnica
Blaža Kumerdeja

Mladi glasbeniki se predstavijo:
nastop učencev Glasbene šole Radovljica, ki so doma iz
Bleda in okolice

Četrtek, 29.5.

18:00

Knjižnica
Blaža Kumerdeja

Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: prof. dr. Jurij
Diaci z Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete: Dileme
bodoče organiziranosti gozdarstva v Sloveniji

31.5. – 1.6.

10:00

Blejski grad

8. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu
Srednjeveški tabor na jasi pod gradom bo postavljen na
ogled že od 26. maja dalje

Sobota, 31.5.

8:00

Velika Zaka

10:30 - 12:00

Trgovski center Bled

17:00

Maretov ranč, Talež

18:00

Festivalna dvorana

Kolesarski dan Bled (štart: Velika Zaka) – Bohinj (cilj:
Športni center Senožeta, Srednja vas)
Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled: Otoček
sredi jezera…: Legenda o nastanku otoka, pravljica ter
velika skupinska ustvarjalna delavnica
Astronomski dan: predavanje Bojana Ambrožiča » Meteoriti – grožnje iz vesolja« ter ogled neba skozi teleskop
Moj klub Bled: Zaključna predstava »Cirkus«

Vsak petek,
10:00 - 19:00
soboto in nedeljo

Zdraviliški park

Sejem slovenske domače in umetnostne obrti

Vsako soboto

Slaščičarska delavnica
Hotela Park
Zbor: Terasa Grand
hotela Toplice
Restavracija Panorama

Ogled izdelave kremnih rezin

Plesni večeri

Vsak dan do 16.5. 8:00 – 20:00

Blejski grad Galerija Stolp

Likovna razstava Brigite Mulej - Požegar in Marije Prelog:
Gozd. cvetnice

Vsak dan od 17.5. 8:00 – 20:00

Blejski grad Galerija Stolp

Fotografska razstava Uroša Podlogarja

10. - 30.5.

Maretov ranč, Talež

Razstava fotografij Toneta Trebarja: Simpatične prijateljice živali

Nedelja, 25.5.

8:00
9:00
20:00

Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka

RAZSTAVE:

9:00 – 20:00

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

nadgrajujejo VIP pakete za navijače, ki
ponujajo širok spekter storitev za gosta in
so se izkazali za zelo uspešne. Gostili so
veliko navijačev, športnikov in televizijskih
ekip, se pa že pripravljajo na decembrski
svetovni pokal.

Hotel Golf odslej
klimatiziran
V Sava Hotelih Bled želijo ponoviti uspešno turistično sezono preteklega leta,
zato so v letošnjem letu pričeli z delnimi
obnovami svojih objektov. Da bi povišali
stopnjo zadovoljstva svojih gostov so v
celoti klimatizirali sobe v Hotelu Golf, s
čimer želijo gostom omogočiti prijetnejše
bivanje v hotelu tudi v vročih poletnih
dneh.
Poleg klimatizacije sob v Hotelu Golf,
je bila v februarju končana tudi prenova
sob v Hotelu Park, v Grand hotelu Toplice
pa poteka zahtevna obnova fasade objekta
ter lož in balkonov hotelskih sob.
:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled

Velikonočne delavnice
in čistilna akcija

Turistično društvo Bled je v predvelikonočnem času letos organiziralo delavnici izdelovanja velikonočnih butar pod
vodstvom našega člana Franca Žerovca, ki
smo jo izvedli v tednu pred cvetno nedeljo,
in delavnico izdelovanja pirhov v starodavni tehniki Kimekomi pod vodstvom
Mete Kenda. Delavnici smo izvedli z namenom ohranjanja starih običajev v tem
času, udeleženci pa so preživeli nekaj prijetnih uric ob kreativnem ustvarjanju v
sproščenem vzdušju.
V soboto, 12. aprila, pa smo člani Turističnega društva Bled skupaj z nekaj
članicami ŽPZ Pletna izvedli čistilno akcijo na Straži, pograbili pot iz smeri
parkirišča pod Stražo po fitnes promenadi
in izvedli tudi nekatera manjša popravila.
Pot je urejena in varna za hojo.
:: Vanja Piber, TD Bled
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Dobrodelni koncert
na Kupljeniku
Lani je bila obnovljena zunanjost
cerkve svetega Štefana na Kupljeniku.
Cerkev in zvonik sta bila na novo
ometana in poslikana z originalnimi barvami, ki so bile odkrite pri obnovi. Zamenjana so bila okna v ladji in vezi na
zvoniku. Pri tem je bila odkrita letnica
1684, ko je bil cerkvi dozidan obstoječi
zvonik.
Potrebno je še restavrirati fresko na
sprednji strani in obnoviti notranjost
cerkve.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo se vaščani Kupljenika skupaj z
župnijo na Bohinjski Beli odločili, da 18.
maja organiziramo dobrodelni koncert.
Na Kupljenik se lahko odpravite že v
dopoldanskih urah, saj bo ob 10. uri
voden pohod na Babji zob z ogledom
novo zgrajene ceste Kupljenik – Jelovica.
Ob 14.30 bo bogoslužni obred v cerkvi,
ob 15. uri pa pred cerkvijo koncert

mešanega pevskega zbora Anton Tomaž
Linhart Radovljica. Za pijačo in jedačo bo
poskrbljeno.
Vabimo vse ljubitelje prelepe vasice
pod obronki Jelovice in častilce sv. Šte-

Obrazi Bleda - Mirko Vovk

fana, da nas obiščete. V primeru slabega
vremena bo prireditev prestavljena na
naslednjo nedeljo.
:: Davorin Bernard

Kresovanje na Straži

Ob prazniku občine Bled, 10. aprilu, je bil v blejski knjižnici
večer Obrazi Bleda z gostom Mirkom Vovkom. Znani blejski fotograf, ki je spremljal Bled od leta 1931, je svojo življenjsko
zgodbo predstavil v pogovoru s knjižničarko Ireno.
Rodil se je v vasi Grad. V zgodnji mladosti je vozil dvigalo v
hotelu Park in spoznaval turistični utrip medvojnega časa, ko so
Bled obiskovali kraljeva družina, diplomati in politiki. Sokolsko
društvo Bled z učiteljem Albinom Završnikom ga je sprejelo v
svoje vrste. Mirko je obiskoval gimnazijo v Beljaku in kasneje
meščansko šolo na Jesenicah. V času nemške okupacije ga je
zanimalo modelarstvo, za zmago na modelarskem tekmovanju
je obiskal Berlin.
Ukvarjal se je z mnogimi športi, plavanje, nogomet, tek na
smučeh, smučarski skoki, kegljanje na ledu. Zgodaj ga je pritegnilo letalstvo, a na vojaško akademijo ni želel oditi. Z jadralnim
letalom je 1959 je preletel Triglav na višini 4000 m. Po vojni je
spoznaval svet fotografije pri gospe Lergetporer, pri kateri se je
izučila tudi Mirkova teta. Do samostojnega foto ateljeja je bila pot
dolga. Poleti je delal v Park hotelu na Bledu, pozimi pa v hotelu
Slon v Ljubljani. Spoznal je švicarskega hotelirja in pot ga je
zanesla na obalo Luganskega jezera. Ker ni želel sprejeti tujega
državljanstva, se je vrnil na Bled.
Z ženo Jelko je zasnoval družino in začel samostojno pot fotografa. Sledil je utripu dogodkov in letnim časom na Bledu. Za
Kompas je fotografil hotele na jugoslovanski obali. Pel je na koru
in 30 let sodeloval pri folklori.
Šport njegovega življenja je bil golf. Bil je med zanesenjaki, ki
so z obnovo golf igrišča na Hraški gmajni v 70. letih opravili pionirsko delo pri razvoju golfa v Sloveniji. Udeležil se je svetovnih
prvenstev v golfu v Bankoku, Manili in Colorado Springsu. Mirko
je bil predsednik Golf zveze Slovenija 15 let, do leta 2000. Sedaj
je njen častni predsednik. Kot golfist je prehodil več kot 2000
km na leto in igral v 300 igrah. Spoznal je mnoge zanimive
obraze slovenske diplomacije, politike in poslovnega sveta.

1. maja mineva 10 let od vstopa Slovenije v EU. 1. maj se je
uveljavil kot dan, ko se praznujejo dosežki delavskega gibanja.
Eden od ritualov ob tem prazniku je tudi kurjenje kresov, ki
zagorijo na predvečer praznika. Gospodarski položaj ni rožnat in
marsikdo ob prazniku dela ne bo preveč praznično razpoložen.
Mi pa vas vabimo 30. aprila, da izkoristite predpraznični večer in
se nam pridružite na druženju ob tradicionalnem prvomajskem
kresu na Straži. Žičnica bo obratovala med 19.00 in 23.00 uro.
Za kulturni program bodo poskrbele članice pevskega zbora
Pletna. Želimo Vam lepe prvomajske praznike ter vrnitev na delovna mesta po končanih praznikih.

:: Irena Razinger, Knjižnica Bled

:: Natalija Kos

:: Meta Pazlar,
predsednica KS Bled

Izlet in pohod
Društvo upokojencev Bled je konec marca organiziralo izlet v
Opatijo, Reko in Trsat. Za dva avtobusa udeležencev je veliko
izvedelo o krajih, mimo katerih smo se peljali, najbolj nam je v
spominu ostala razdejana Postojna. V Opatiji in na Reki smo
spoznali tamkajšnje znamenitosti, v Trsatu pa smo spoznali
cerkev Matere Božje Trsatske in se povzpeli na hrib Turn, kjer je
razgledni stolp z obzidjem, ki nudi veličasten razgled na Reko.
Pohodniki društva smo se 1. aprila odpravili na pohod do
Šobca in sotočja Sav. Ogledali smo si kamp Šobec, hodili ob reki
Savi, prečkali potoček na povirju pri Bodeščah, ki spada med zaščitene habitate Nature 2000. Svojo pot smo z malico iz nahrbtnikov končali pri sotočju obeh rek v Radovljici, nato pa smo jo
mahnili proti Bodeščam. Povzpeli smo se na Gradišče, ustavili
smo se pri cerkvici sv. Lenarta, na domačiji dveh pohodnikov,
Mire in Albina pa smo dobili piškote in pijačo.

Mladi

Bled - Vračar
Seneka je zapisal:
»Nisem rojen samo za en
kraj, ves svet je moja domovina«. Da spoznavamo svet se moramo
odpraviti na popotovanja, ki naj ne bodo le
nabiranje vtisov in informacij. Na njih naj bi
človek tudi globlje spoznal, kdo je, kje so njegove
korenine; na potovanju
se zave, kaj pomeni biti
član kake skupnosti –
narodne, šolske… Potovanje. Šolska izmenjava. Nova izkušnja. Beograd. Vse to in še več
opisujejo nepozabni dnevi 37 učencev, ki so se v začetku aprila odpravili na izmenjavo.
Pisali smo že o obisku otrok iz Vračarja na Bledu v januarju. Tokrat pa smo jim obisk
vrnili. Ob prihodu smo bili prijetno presenečeni nad prisrčnim sprejemom in gostoljubjem gostiteljev - od tamkajšnjega župana, ravnateljev, učiteljev in seveda otrok, do
njihovih družin. Nastanili so nas v športno rekreativnem centru Šuplja stena na Avali,
približno 16 km izven Beograda. Naj omenim, da so naši otroci eno dopoldne preživeli
s svojimi gostitelji pri pouku. Zanimivo je bilo videti, kako poteka njihov pouk, ki se v
marsičem razlikuje od našega. Glede težavnosti so se učenci družno strinjali, da je naša
šola težja in zahtevnejša od njihove. S svojim obiskom nas je razveselil tudi župan Janez
Fajfar. Gostitelji so nas popeljali na panoramski ogled Beograda, vstopili smo v cerkev
sv. Save, in se sprehodili po trdnjavi Kalemegdan. Da je menjava v celoti uspela po načelu
sladko in koristno, so poskrbeli gostitelji, profesorji, oba župana ter tudi voznika avtobusa, ki so s prijaznimi besedami, nasmehi ter dobro voljo polepšali naše dneve. Hvala
vsem.
:: Meta Pazlar, vodja projekta

Drug drugemu smo dar
Letošnji materinski
dan je povezal mlade
pevke in pevce naše podružnične šole ter oskrbovance
Doma
sv.
Martina v Srednji vasi.
Učenci so s pesmijo,
dramsko uprizoritvijo in
plesom prinesli starejšim
v domu pomladno vzdušje. Ob zaključku smo zapeli še vsi skupaj ob
spremljavi harmonike, na
katero je zaigrala ena od
oskrbovank doma. Učenci so starejšim razdelili srčke, ki so jih izdelali zanje, ter rožice – delo tamkajšnjih birmancev. Srečanje nas je vse obogatilo in nam polepšalo dan.
:: Veronika Koselj, POŠ Bohinjska Bela

Poletne otroške prireditve že od 17. maja
V Trgovskem centru Bled se že maja prične »Blejsko otroško poletje«. Predstave za
otroke bodo vsako soboto med 17. majem in 5. julijem ter med 23. avgustom in 13. septembrom vsakokrat ob 10.30, po predstavi pa se bo druženje nadaljevalo z otroškimi
delavnicami. Različni izvajalci otroških predstav se bodo z vsebinami poizkušali čim
bolj približati tematskim delavnicam, ki bodo sledile. Njihova rdeča nit bodo zvonček
želja, »kremšnite«, pletnarji, rajska ptica. Dogajanje bo potekalo na zgornji terasi trgovskega centra, prva predstava Pričarajmo zvonček želja bo 17. maja. Vstopnine ni.
:: RP

V vrtcu spoznavamo
svet

V Vrtcu Bled smo od 13. marca do 18.
aprila v sodelovanju z AIESEC-om gostili študenta Alejandra iz Argentine.
Otroke je na različne načine seznanil z
deželo, iz katere prihaja. Ogledali smo si
značilni ples - tango, peli argentinsko
otroško pesmico, spoznali gauče (njihove kavboje), njihov jezik, zastavo,
okušali tipično argentinsko sladico, prepoznavali znane osebnosti iz Argentine,
ogledali smo si risanko, ki jo zelo radi
gledajo tamkajšnji otroci in navdušila je
tudi nas. Mi smo se potrudili in Alejandru kar najbolje predstavili biser Slovenije – naš Bled.
24. marca smo v sklopu tega projekta
gostili prireditev Globalna vas. Gostujoči
študenti iz tujine so nam ob glasbi, diapozitivih, pokušanju tradicionalnih jedi,
značilnih predmetih, oblačilih, slikah
itd. prikazali značilnosti njihovih držav:
Nemčije, Ukrajine, Tanzanije, Argentine.
Alejandro Javier Guliani Sancassani:
»Moja izkušnja na Bledu je bila več kot
fantastična. Tukajšnji ljudje so lahko
resnično srečni, da živijo v stiku s tako
lepo pokrajino: jezerom, gradom, gorami, drevjem, zelenjem, ki ga je v izobilju
vse naokoli... Bled je krasen kraj tako za
življenje z družino kot seveda tudi za
počitnice oz. bivanje v času dopusta. Kar
se tiče Vrtca Bled, sem spoznal, da so tu
doma izredno prijazni ljudje (otroci in
odrasli), ki so mi vsakodnevno dajali
vedeti, da sem dobrodošel. Hvala jim za
vse in želim jim vse najlepše. Upam, da
se bomo ponovno videli v bližnji prihodnosti!«
:: Rebeka Poček Oštir,
Vrtec Bled
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Olimpijka Nika na obisku

Otroke v šoli in vrtcu na Bohinjski Beli je obiskala olimpijka Nika
Razinger s Kupljenika. Veliko smo izvedeli o njenem življenju.
Ko je bila še majhna, je hodila v našo podružnično šolo. Tek na
smučeh je začela trenirati v sedmem razredu, prvič pa je tekla na
smučeh v zimski šoli v naravi. Predstavila nam je tudi tekaške
smuči. Letošnje leto je bila na ZOI zelo uspešna. Ima veliko
pokalov in še veliko več medalj.
Razkazali smo ji šolo. Bila je vesela, da je našo šolo spet obiskala.
Še bolj veseli pa smo bili mi. Dobili smo njen avtogram.
:: Eva Strgar, 3. razred, Tea Leka, 4. razred

Prideš tudi ti v Marijin dom na
popoldanski oratorij?
Obhajanje velike noči v nas prebuja novo življenje in naznanja
novo obdobje. Komaj smo začeli šolsko leto, že gremo proti
koncu. Vedno, ko gledamo nazaj, lahko ostajamo le začudeni nad
tem, kaj vse smo živeli, se veselili, trpeli in koliko ljudi smo
srečali. V Marijinem domu so se v tem zadnjem obdobju zvrstili
na duhovnih vajah in drugih krajših srečanjih številni otroci,
mladi, starši, družine. Kar težko vse preštejemo! Kaj šele, če bi
morali opisati, kaj vse smo doživeli in kaj vse se je zgodilo … ne
bi bilo ne konca ne kraja. Izgledalo bi nekako tako, kot če bi hodili

okoli Blejskega jezera. Ne prideš nikoli do konca, razen, če se
sam ne ustaviš. Pred nami je še eno in za mnoge najbolj naporno
obdobje šolskega leta, ki ga še najbolj občutijo šolarji, ko je treba
bolj zavzeto in vztrajno 'zagristi' v zvezke. Mnogim gre z lahkoto,
nekateri potrebujete malo spodbude, drugi pa ob tem doživljate
stisko in ne veste, kako bi se lotili stvari! Naj vas ob tem spomnimo, da smo vam sestre hčere Marije Pomočnice in prostovoljci
vsak dan od torka do četrtka med 14.00 in 17.30, v prostorih Marijinega doma (Partizanska c. 6, Bled), še vedno na razpolago za
pomoč. V okviru programa POPOLDANSKI ORATORIJ, s katerim smo začeli lani oktobra, ponujamo možnost: učne pomoči,
pomoči pri pisanju domačih nalog; poleg tega pa nudimo tudi
možnost za druženje in medsebojno spodbujanje preko raznih
ustvarjalnih delavnic, družabnih iger in preprostega pogovora.
Vsi osnovnošoli, ne glede na socialni položaj in versko pripadnost, ki bi vam bila ta oblika pomoči in druženja v spodbudo, ste
dobrodošli. Za več informacij in dogovor sem na voljo s. Martina
Golavšek, 031-443-771 ali md.bled@gmail.com.
:: sestra Martina Golavšek

Maj v Blejskem mladinskem centru
26. in 27. aprila od 10. do 19. ure: prodajni spomladanski
bazar. Ponovno se bomo srečali z vitražem, pachwork-šivanjem,
slikanjem, aranžiranjem, kvačkanjem, vezenjem, izdelavo torbic
in fimo nakitom. Razstavljajo in prodajajo lokalne umetnice pod
imenom Unique Art Corner - Unikatni umetniški kotiček.
2. in 3. maj od 11. do 14. ure, BMC klub: Igranje namiznih
iger, druženje, igranje namiznega nogometa, branje, reševanje
naloge.....
10. maj ob 16. uri: Igranje namiznega nogometa - predstavitev
novih trikov! Preživite popoldne v družbi svojih prijateljev in Simona Zormana iz Društva namiznega nogometa Udarni val!
24. in 25. maj od 10. do 19. ure: prodajni spomladanski bazar.
Vsi tisti, ki pa želite kakorkoli sodelovati ali delati v programih
za otroke in mlade v našem društvu, vljudno vab-ljeni, da se nam
pridružite! Pokličete me lahko na 040 597 603, da se dogovorimo o možnostih sodelovanja! Vaših idej, vaše družbe in pomoči
bomo veseli mi in naši obiskovalci!
:: Jasmina Djordjevič, vodja BMC

Mladi

Na blejskem šolskem igrišču so sadili drevesa
5. aprila smo na
blejskem
šolskem
igrišču, ki dobiva svojo
novo podobo in se je že
vsi veselimo, posadili
14 sadik sadnega
drevja in 41 grmovnic.
Dogodek se je zgodil na pobudo društva
Slovensko rodovno gibanje, ki so s svojim
navdušenjem pripomogli, da so mnoge
gorenjske šole in vrtci
bogatejši z vrsto avtohtonih slovenskih dreves in grmovnic. Prostovoljci društva in
nadebudneži z blejske šole smo skupaj zasadili jablane, slive, češnje, rdeči in črni ribez,
aronijo, josto..., sadike pa je kupila Občina Bled. Po zasaditvenem načrtu je bilo potrebno
narediti dovolj globoke luknje, jih obdati z ovčjo volno, ki zaščiti korenine pred voluharjem, v to »gnezdece« previdno položiti sadiko, nato pa pripeljati še nekaj »ta dobre«
zemlje s kupa, dodati malo organskega gnojila in kamene moke in z ljubeznijo zakopati.
V upanju na dobro rast in zdrave domače sadeže vsem sodelujočim hvala!
:: Mina Kunstelj

Petnajst let lutkovnega krožka
V šolskem letu lutkovni krožek praznuje petnajst let delovanja pod mentorstvom
Elizabete Žnidaršič S. – Erži.
V letošnjem letu smo pripravili predstave Poslednji škrat, prirejeno besedilo po istoimenski knjigi Vladimirja Verdnika. V njej so se z odrskim debijem predstavili tretješolci in četrtošolec, ki se je z lutko spoprijateljil že v lanskem letu.
Preizkušene lutkarice so pripravile
predstavo Drevo ima
srce in sicer v senčni
tehniki. Ob premieri
smo v goste povabili
Otroški pevski zbor
pod vodstvom Irene
Kosmač. Ubrano so
zapeli nekaj simpatičnih pesmi in
prisrčno popestrili
večer. Prav posebej
za to priložnost so se
zbrali tudi« stari
lutkarji«, ki zdaj že
obiskujejo srednje
šole in pripravili kraj- Razstava lutk.
šo lutkovno – igrano
improvizacijo. Z veseljem smo v dvorani pozdravili tudi prvo generacijo lutkaric, ki je
pred več kot desetletjem žela uspehe z lutkovno igrico Zeleni fantek. Ob dogodku nas
je šola presenetila z rojstnodnevno torto. Premiero so si ogledali tudi prizadevni bralci,
ki so večer nadaljevali v Noč z Andersenom.
V petnajstih letih se je nabralo preko 40 lutkovnih prireditev, s katerimi smo
nastopali po bližnji in daljni okolici. Skupine se redno uvrščajo na selekcionirana območna srečanja lutkarjev v Kranju, v letih 2008, 2010 in 2011, pa je skupina Zvezdni
prah žela še prav posebne uspehe s svojimi avtorskimi predstavami Vojna zvezd VII,
J&J in 23 ur- 1 frej.com.
:: Elizabeta Žnidaršič Š. - Erži, OŠ Bled

Plašček za Barbaro

Ob praznovanju prihoda pomladi
smo »Prgarke« iz KUD-a Zasip za otroke
blejskega vrtca in vrtca na Beli pripravile
igrico Plašček za Barbaro. Za mlajše
otroke je bil to pravi dogodek, saj so se v
Zasip pripeljali z avtobusom, skupine
starejših otrok pa so si igrico ogledale v
telovadnici vrtca. Dogodek je bil posebno
doživetje tudi za ustvarjalke, saj vrtec
zelo rade obiščejo. Tako krepimo medgeneracijsko sožitje in hkrati uživamo v
družbi drug drugega. V igrici uživajo
tudi strokovne delavke, Prgarke pa ob
številnih pohvalah in prisrčnem sprejemu.
:: Maksa Ambrožič, vzgojiteljica in
vodja skupine Prgarke,
foto: Uršula Bizjak

Škisova tržnica letos
7. maja
Škisova tržnica, največja enodnevna
kulturno-zabavna prireditev na prostem
za mlade v Sloveniji, prihaja na narodno
telovadišče ND Ilirija v sredo, 7. maja.
Zveza študentskih klubov Slovenije letos
obljublja nepozabno doživetje značilnosti vseh slovenskih pokrajin ter zabavo
ob odlični glasbi.
Priča bomo raznim družabnim dogodkom in predstavitvam študentskih
klubov Slovenije. Dogodka se bo udeležil
tudi Klub radovljiških študentov, ki bo
ponosno predstavljal ne le Gorenjsko,
ampak tudi domačo Radovljico, Bled in
ostale kraje, ki spadajo pod okrilje Kluba.
Kot vsako leto, bo KRŠ predstavljal regijo
na stojnici v stilu čebelnjaka, kjer bodo
obiskovalcem od 12. pa vse do 18. ure,
nudili brezplačno degustacijo tradicionalne pijače in jedače. Za letošnjo Škisovo tržnico pa pripravljajo tudi posebno presenečenje za obiskovalce, ki pa bo
razkrito na samem dogodku.
:: Ana Košir
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Noč z Andersenom na blejski šoli

Na blejski šolski knjižnici smo tudi letos, že četrto leto zapored, obeležili Noč z Andersenom. 35 otrok je to aprilsko noč
preživelo med pravljicami, delavnicami in čarobnimi utrinki.
Letos smo začeli z ogledom lutkovnih predstav, ki so obeležile 15.
let lutkovnega krožka na naši šoli. Po ogledu smo se odpravili na
sprehod do javne knjižnice, kjer nas je Irena Razingar popeljala
skozi življenjepis H. C. Andersena in nam skozi pravljico približala ljudske modrosti. Mateja Sirk nas je popeljala skozi čarobni
svet besed, z Meto Sebanc smo iskali skrivnosti v kokosovih
kroglicah, Bernardka Bernard je z nami barvala čarobna in
strašna jajčka za veliko noč, Mirjam, Ana in Nika iz 7. razreda pa
so nam večer polepšale s sadnimi nabodali. Ob pol enih smo se
zbrali, si podarili knjigo in se počasi spravili v spalne vreče. Petje,
branje ob naglavnih lučkah, ples, igre babic in dedkov so nas
popeljali do jutra!
:: Saša Zupan in Marina Vukaševič

Lepota in moč besede na
podružničnih šolah
Letošnji štirinajsti strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije je potekal 11. in 12. aprila na osnovni
šoli Dobravlje in podružnicah Črniče in Vipavski Križ, ki skupaj
s podružnicami Skrilje, Vrtovin in Šmarje sodijo pod okrilje
občine Ajdovščina.
Svoje znanje smo obnovili in nadgradili v delavnicah: retorika
- javno nastopanje in doživljajsko branje umetnostnih besedil,
beseda v gibu in beseda v glasbi. Ugotovili smo, da so slovenska

narečja bogastvo, ki ohranjajo domačnost in žlahtnost pripovedovalca določenega lokalnega okolja.
Mnogo lepih, pravljičnih, bleščečih in nepozabnih besed pa
smo slišali, občutili in videli na 6. gledališkem srečanju podružničnih šol Slovenije - Majhno je lepo. Gledališka dejavnost v
šolah je močno prisotna, zato smo ga v letošnjem letu prvič
izvedli na treh lokacijah: v Mlinšah, na Vrhu Svetih Treh Kraljev,
9. aprila in v Ribnem, 10. aprila. V dvorani zadružnega doma so
se poleg dramske skupine PŠ Ribno, Bohinjska Bela in OŠ Bled,
predstavili še igralci iz Trstenika, Gorič in Trboj.
Za podporo pri organizaciji gledališkega srečanja se iskreno
zahvaljujemo KUD-Rudi Jedretič Ribno, GD-Ribno, Občini Bled
in OŠ Bled, z željo, naj bo tako tudi v prihodnje.
:: V imenu učiteljic PŠ Ribno in Bohinjska Bela
Meri Poklukar

Spoznavali svet slepih in slabovidnih
Zadnji marčevski dan je Podružnično šolo Ribno obiskal
knjižničar Andrej Jalen. Poskušal nam je približati svet slepih in
slabovidnih oseb. S seboj je prinesel mnogo pripomočkov, s katerimi smo ta svet lahko še bolje spoznavali.
Prebral in s pomočjo lutke je predstavil zgodbico Žiga špaget
gre v širni svet. Žiga špaget je nekega dne zlezel iz lonca in odšel
skozi vrata v širni svet. Srečal je jabolko. Mislil je, da je jabolko
paradižnik. Jabolko se ga je prestrašilo, pozelenelo in ugotovilo,
da Žiga ni črv. Postala sta prijatelja. Zgodbica mi je bila všeč, še
posebej lutka Žiga špaget.
Nato smo pod prtom otipali razne predmete in skušali ugotoviti, za katero stvar gre. Ugibali smo različne vonjave. Andrej
nam je pokazal še, kako slepi berejo in pišejo. Uporabljajo
Braillovo pisavo. Pokazal nam je tudi stroj za pi-sanje te pisave.
Nadeli smo si tudi pri-veze za oči in tipali različne materiale ter
tako iskali pare. Hodili smo s palico za slepe. Slepi si pomagajo
tudi s sluhom. Andrej nam je, s prilagojenimi očali pokazal, kako
vidijo slabovidni.
Razložil nam je, kako se vedemo do slepih in slabovidnih ter
kako jim lahko pomagamo. Ta ura mi je bila zelo všeč. Zdaj bolje
razumem slepe in slabovidne.
:: Erik A. Matthewes, 3. razred
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Visoki jubilej oplemenitil z veliko zmago
Mini golf Bled je spet odprl svoja vrata. Letos bo na igrišču še posebno praznično, saj
skupaj z občani obhajamo visok jubilej. Vse, ki jim je preživljanje prostega časa v naravi pri srcu, vabimo, da se na najstarejšem tovrstnem športno-rekreativnem objektu v
državi pozabavajo s prijatelji ali v krogu svojih najbližjih.
Zgodba, ki so jo blejski turistični delavci začeli pisati pred petdesetimi leti, je v
prvi polovici aprila z velikim uspehom blejskih tekmovalcev dobila novo nadaljevanje, ki bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovino domačega kluba. Sergej Učakar, najboljši slovenski posameznik in prva palica Športnega društva Mini golf Bled, je v avstrijskem Knittelfeldu nadigral vso konkurenco in s tridesetimi »asi« (hole in one), doseženimi v treh krogih turnirja, osvojil prestižno lovoriko. Z rezultatom 81 (27, 25 in 29)
je premagal lepo število zvenečih imen in bil v svoji kategoriji razred zase. S to zmago, predvsem pa z značilno zbranostjo, potrebno za premagovanje najtežjih igralnih
ovir na standardnem igrišču, je dosegel enega največjih uspehov v svoji petletni karieri
med severnimi sosedi, ki so s številnimi prvaki v evropskem me-rilu vsekakor med velesilami.
Na svojega predsednika smo v klubu izredno ponosni in mu želimo veliko dobrih
udarcev tudi v prihajajoči domači tekmovalni sezoni.
:: ŠD Mini golf Bled

Bled bo ponovno
gostil veslače
Svetovna veslaška zveza FISA je
sprejela odločitev, da prvo tekmo svetovnega pokala, ki je bila lani in letos v
Sydneyu, zaradi slabe udeležbe reprezentanc in neugodnega marčevskega
termina preseli nazaj v Evropo.
Izvedba tekme v letu 2015 je bila
ponujena tudi Veslaški zvezi Slovenije oziroma Bledu, k čemur so pripomogle odlične reference iz let
2010, 2011 in 2012, ko smo zapovrstjo
organizirali tekmo svetovnega pokala,
svetovno prvenstvo in mladinsko
evropsko prvenstvo, želja funkcionarjev in večine reprezentanc ter odličnost
Bleda kot prizorišča. Sprejeli smo
ponoven izziv in Bled bo gostil tekmo
svetovnega pokala od 8. do 10. maja
2015.
:: Jernej Slivnik

Bled Cup 2014
V Športni dvorani na Bledu se je 12. in 13. aprila premierno odvijal hokejski turnir
za rekreativce in veterane Bled Cup. Prve iz-vedbe se je udeležilo 8 ekip, pokal za prvo
mesto pa je na koncu dvignila domača ekipa Casino Tivoli. Ostale ekipe so Bled zapustile
za-dovoljne in obljubljajo, da se bodo vrnile tudi naslednje leto.
Cilj organizatorjev je turnir nadgraditi v tro- ali štiridnevni dogodek mednarodnega
značaja in letošnja izvedba je bila le prvi korak v to smer. Bled z okolico je seveda odlično
prizorišče, saj rekreativni športniki športne užitke želijo združiti tudi z oddihom in
zabavo. Tak turnir bo postal svojevrstna popestritev dogajanja v »mrtvi« sezoni in se
tudi odlično umeščal v ponudbo vse bolj priljubljenega aktivnega turizma.
Organizatorji se zahvaljujemo vsem partnerjem, podpornikom in športnikom ter
obljubljamo, da bo turnir postal tradicionalen.
:: Anže Ulčar

Morda veste?
Na uredništvu Blejskih novic se že nekaj časa ukvarjamo z raziskovanjem ženske
zgodovine veslanja na Bledu. Po podatkih, ki nam jih je posredovala bralka, naj bi v 50.
in 60. letih na Bledu obstajala močna ženska ekipa. Če ima kdo zanesljive informacije
o ekipi in ženskem veslanju, naj to sporoči uredništvu na naslov: blejskenovice.
bled@gmail.com ali naj informacije pošlje po navadni pošti na naslov Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled. Najlepša hvala!
:: Uredništvo

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

Zmaga domačih
košarkarjev
Konec aprila je v Osnovni šoli Bled
potekal mednarodni košarkarski turnir
Pizzerije Gallus za dečke do 13 let, ki so
se ga poleg Vesele košarke udeležili
tudi mladi KK Krvavec in hrvaški
košarkarji iz Umaga in Poreča. V
postavi domače ekipe so med drugimi
zaigrali Nejc Repinc, Grega Traven ter
Maj in Nej Donoša. Kolege iz Umaga
so premagali z 55:23, na tekmi pa se je
izkazal Nejc Repinc z doseženimi 16
točkami! V zadnji tekmi dneva sta se
pomerili ekipa Vesele košarke in KK
Poreč. Zmagali so Blejci z 66:20 in osvojili turnir..
Vsi udeleženci turnirja so prejeli
priznanja za osvojena mesta, za utrujene in lačne mlade košarkarje pa je
poskrbela Pizzeria Gallus. ponovili.
:: Vesela košarka
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15 let Centra športa in zabave Inter
Games Bled

Borut Božič – mladi up slovenskega
smučanja

Že petnajsto leto teče, odkar sta Damjana in Zoran v Veliki
Zaki začela organizirati aktivnosti za obiskovalce Campinga Bled.
V tem času se je Inter Games razvil v center, ki tako turistom kot
domačinom ponuja številne športno-rekreacijske aktivnosti v
zimskem in letnem času. Skrbijo pa tudi za urejeno plažo v Veliki Zaki in gostinsko ponudbo na najvišjem nivoju.
Letošnja poletna sezona prinaša dogajanje na trampolinih,
odbojko na plaži in lokostrelstvo, na voljo bodo kajaki ali supi,
za vse otroke, ki bi želeli redno skakati na trampolinih, so na voljo
sezonske karte. Center Inter Games je postal tudi priljubljeno
prizorišče organiziranih in z zabavo nabitih aktivnih rojstnodnevnih praznovanj.
:: RP

Pravljica o Planici

Ilustratorka Irena Skumavec (levo) in avtorica Nataša Albreht s
knjižico Poslednje sanje bloškega smučarja.
Avtorica Nataša Albreht je dejala, da je razlog za nastanek
pravljice »Poslednje sanje bloškega smučarja« kandidatura Planice za nordijsko svetovno prvenstvo 2019.
Navadno kandidati vso kot promocijsko gradivo pripravijo
zgibanke, prospekte in podobno. Glede na to, da ima Slovenija
dolgo zgodovino nordijskega smučanja, je padla ideja, da bi tako
zgodbo napisali v obliki pravljice. Pravljice so bile v začetku
pisane za odrasle ljudi, in tudi ta je namenjena zlasti njim, čeprav
jo bodo veseli tudi otroci. Poskušali so najti pravljičarja, da bi jo
napisal. Po nekaj ponesrečenih poskusih je generalni sekretar
Planice ta izziv ponudil Nataši Albreht z Bleda. Sprejela ga je, saj
ji je tema zelo blizu, že deset let namreč sodeluje s Planico kot
grafična oblikovalka, opravlja pa tudi druge organizacijske zadeve. Knjigo je ilustrirala Irena Skumavec iz Lesc.
Knjiga je izključno za potrebe kandidature izšla v nakladi 500
izvodov v slovenskem in 500 izvodov v angleškem jeziku. Avtorici je projekt navdušil, polni sta adrenalina in neverjetne energije. Nataša Albreht je prepričana, da je za planiško pravljico čas,
da jo pripeljemo do srečnega konca: »Za naše predhodnike, ki so
srce pustili v Planici, za nas, ki nam srce bije za Planico, in za
naše otroke, da dosanjajo svoje sanje.«
:: Ivanka Korošec

Aprila se je sklenila tudi sezona otroškega alpskega smučanja,
v kateri je letos izjemne rezultate dosegal trinajstletni Borut
Božič, član smučarskega kluba Radovljica, sicer doma z Mlina.
Mladi Blejčan je namreč zmago na državnem prvenstvu v
slalomu, osvojil tudi prvo mesto za kombinacijo 23. Otroškega
državnega prvenstva Slovenije,v kategoriji do 14 let,ki je potekalo
na Sorici, kjer je zmagale tudi v veleslalomu, na Golteh pa je
postal podprvak tudi v superveleslalomu. To pa še ni vse, Borut
je letos nanizal toliko uspehov, da jih je pravzaprav težko strniti
v teh nekaj vrstic. Med mlajšimi dečki je tako osvojil tudi državni
pokal za Veliko nagrado Raucha, kjer je na najvišji stopnički stal
kar šestkrat, od skupno 10 tekem. Priboril si je tudi Pokal
Zavarovalnice Triglav, saj je zmagal na skoraj vseh tekmah Zahodne regije. Med drugim se je udeležil tudi državnega prvenstva osnovnih šol, kjer je OŠ Josipa Plemlja Bled prismučal prvo
mesto v paralelnem slalomu. Glede na dosežene rezultate si je
Borut letos zagotovil udeležbo tudi na dveh največjih otroških
svetovnih tekmovanjih, kjer lahko sodelujeta le po dva predstavnika kategorije iz države in možnosti nastopov odlično izkoristil. V Abetoneju na Pinocchiu je v veleslalomu dosegel drugo
mesto, v slalomu pa osvojil bron in s tem zmagal tudi v kombinaciji v kategoriji mlajših dečkov. Na Topolinu pa je, kljub težji
poškodbi dan pred dogodkom, uspel osvojiti četrto mesto v
slalomu. Kot pravi Borut je z letošnjo sezono res lahko zadovoljen, njegovi cilji pa z novimi izkušnjami in uspehi samo še
rastejo in nekoč upa, se bo lahko meril tudi z najboljšimi na
svetu. Do takrat ga seveda čaka še veliko treninga in odrekanja,
saj je usklajevanje natrpanega tempa treningov in tekmovanj s
šolo, kar naporno, a volje in energije pravi, mu ne manjka.
Boruta je prvih zavojev po belih strminah učil trener Bojan
Kavčič, sicer aktualni trener njegovega mlajšega brata Bruna. Kot
pravi, se je Borut sicer dokaj pozno vključil v smučarsko vadbo,
a je s svojo vestnostjo in predanostjo zelo hitro napredoval in z
rezultati zdaj dokazuje, da mu je ta šport v resnici pisan na kožo.
Družina Božič pa ima še enega perspektivnega tekmovalca. Borutov mlajši brat Bruno je namreč, pri svojih devetih letih, prav tako
daleč najboljši tekmovalec v svoji kategoriji, premaguje pa tudi
starejše tekmovalce. V minuli sezoni je sicer nastopal v kategoriji
mlajših cicibanov in bil na vsaki tekmi, ki jo je končal, z veliko
prednostjo prvi.
Brez dvoma lahko slovenski smučarski šport ob takem nadaljevanju tako od Boruta, kot tudi Bruna še veliko pričakuje.
:: R. E.

Oglasi - 040/202 384

Razkošje idej in
harmonija bivanja
Izletniška ul. 11, RIBNO, BLED
(Zadružni dom Ribno)
T: 04 57 66 111
G: 041 735 905
E: salondekorative@gmail.com
www.salon-dekorative.si

... vse za
dekorativno
opremo
bivalnega in
poslovnega
prostora,
zavese,
karnise, talne
obloge,
vzmetnice,
blazine,
pregrinjala,
oblazinjanje
pohištva, ...

Sprejemamo
naro~ila za sve`e
in suhe ikebane,
`alne ikebane,
{opke, poro~ne
{opke in
aran`maje
ter aran`maje
daril.

Tel. 040/551 828

Del. čas: pon., sreda, petek 12.00 - 19.00
tor., četr., 9.00 - 16.00, sobota 9.00 - 13.00
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Oglasi - 040/202 384

Nova pomlad.
Nova očala.

Oglasi - 040/202 384
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Zadnja stran

