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Prvi šolski dan
Novo šolsko leto prvošolčkom prinaša korak v novo okolje, de-

vetošolcem vstop v zadnje leto šolanja pri nas. Na matični šoli se še
posebej veselimo odprtja športno naravoslovnega parka, ki bo velika
pridobitev za vse. 

Letos začenjamo izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v
4. in 7. razredu. Pouk se bo za učenke in učence od 2. do 9. razreda
pričel ob 8.20. Avtobusi in šolski kombi bodo zjutraj vozili po
voznem redu, ki je na ogled na vratih šole in na šolski spletni strani.
Po pouku bodo odpeljali v vse smeri ob 10.15. 

Letos bo matično šolo obiskovalo 54, podružnično šolo Bohinj-
ska Bela 5 in podružnično šolo Ribno 8 prvošolcev. Na matični šoli
jih bomo sprejeli ob 17. uri, na podružničnih šolah pa ob 9. uri. 

Želim vam, da leto, ki prihaja, prinese vam, dragi osnovnošolci,
veliko znanja, odločitev in lepih dogodkov, predvsem pa nove
življenjske spomine. Srečno.

:: Nataša Ahačič, 
ravnateljica Osnovne Šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled
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kot vsako leto ob koncu poletja je tudi
letos na prvem mestu popotnica našim šo-
larjem, še posebej prvošolčkom, ki se
bodo zapodili v šolske klopi. Otroci in
mladina so naše največje bogastvo smo
včasih vztrajno ponavljali. Tudi v naši
občini jim še posebej zadnja leta posve-
čamo posebno skrb. To smo pokazali z
vrsto investicij v šole in trenutno vrtec. 

V zadnjih treh letih smo tako popol-
noma preuredili prometno situacijo pri
matični osnovni šoli, izvedli prve ukrepe
za večjo energetsko učinkovitost s toplot-
nimi črpalkami in fotonapetostno elek-
trarno, na novo uredili športni in nara-
voslovni park. V Ribnem smo zamenjali
način ogrevanja, obnovili oporni zid in
ograjo okoli šole ter šolskega igrišča. Na
Bohinjski Beli smo v sklopu vaškega jedra
uredili dvorišče pred šolo in zagotovili
varnejše šolske poti s pločniki in prehodi.

Naslednja dva ali tri mesece bo nekaj
več prilagajanja potrebnega za naše naj-
mlajše, njihove starše in vzgojitelje. Vrtec
se je namreč že preselil v vojašnico na Bo-
hinjsko Belo. Vsem se iskreno vnaprej za-
hvaljujem za potrpežljivost. Z izvajalci se
bomo potrudili, da bo ta čas čim krajši,
čeprav sem prepričan, da bodo prav otroci
najbolj vzljubili prečudovito novo okolje.
Tem najmlajšim, prvošolčkom, osnovno-
šolcem in srednješolcem ter njihovim
učiteljem želim uspešen začetek šolskega
leta in da začetna vnema zlepa ne bi po-
pustila!

Zaključile so se tudi številne druge ve-
like investicije tega leta, ki je bilo v tem
pogledu verjetno najbolj intenzivno v vsej
20-letni zgodovini samostojne občine
Bled. Tako smo v uporabo predali številna
temeljito obnovljena vaška jedra, po dol-
goletnih prizadevanjih je zaživel osrednji
gorenjski in blejski infocenter v prostorih
TNP. Večina projektov je bila sofinan-
cirana z EU sredstvi, ki so sploh še bila na
voljo, saj jih v novi finančni perspektivi za
večino teh namenov ne bo več. Malo slab-
ša plat tega je, da mora občina vse te in-
vesticije finančno premostiti, medtem ko
prihodki kapljajo bistveno počasneje.

S sprejemom Občinskega prostorske-
ga načrta se kaže nov razvojni zagon v
občini. Sprostile se bodo številne investi-
cije. Za javnost so morda bolj zanimivi iz-
postavljeni problemi kot sta npr. obnova

Riklijeve vile ali pa revitalizacija območja
Vezenin. V obeh primerih tečejo inten-
zivni dogovori z lastniki. Za skoraj že po-
drto Riklijevo vilo je občina s pristojnim
zavodom za varstvo kulturne dediščine
dosegla soglasje o tem, da jo je možno
tudi podreti do tal in na novo zgraditi v
istih gabaritih. Do sedaj to ni bilo mogoče. 

Na območju Vezenin je Sberbanka
pričela z urejanjem zemljišč na svojem
delu, dokončno odločitev Mercatorja čaka-
mo v septembru. Načrti prejšnjega last-
nika očitno niso stali na pravih temeljih,
zato se bo za celotno območje na novo
pripravila programska in urbanistična za-
snova. Nekateri ste verjetno že zasledili
tudi obsežno tržno raziskavo o gradnji os-
krbovanih stanovanj. Sicer pa občina pred-
nostno zasleduje svoje cilje. To je ureditev
parkirišč, avtobusne postaje, centra za za-
ščito in reševanje …

Prav tako ni nobena skrivnost, da bom
na volitvah 5. oktobra ponovno kandidiral
za župana s podporo volivcev na predlog
vsem dobro poznanega in uglednega Blej-
ca ter izumitelja svetovnega slovesa gospo-
da Petra Florjančiča in ne bom hkrati
kandidat na nobeni od kandidatnih list v
občinski svet. Po razmeroma dveh us-
pešnih mandatih še vedno vidim največji
izziv v izgradnji obeh obvoznic. Ne glede
na morda nasprotno splošno prepričanje
naj vendar poudarim, da je bilo tudi na
tem področju marsikaj postorjeno.

Za južno razbremenilno cesto je ob-
čina že aprila 2012 sprejela ustrezen po-

drobni prostorski načrt, v letu 2013 je bil
pripravljen projekt za pridobitev grad-
benega dovoljenja, izvedene so bile parce-
lacije in cenitve zemljišč. V letu 2014 je bil
izdelan še projekt za izvedbo. Za severno
razbremenilno cesto je občina sama naro-
čila vso potrebno prostorsko in projektno
dokumentacijo, ki se že izdeluje in bo prav
tako nared v začetku leta 2015. Javnosti pa
je dobro poznana problematika javnih fi-
nanc v državi, še zlasti na področju grad-
nje in vzdrževanja cest. 

Zato je občina vzela stvar v svoje roke
tudi glede odkupov in zamenjav zemljišč.
V tej številki objavljamo prvi poziv in pri
tem apeliram na lastnike, da poskušajo
čim bolj razumeti situacijo, v kateri se na-
hajamo. Sam pa bom s svojimi sodelavci
in drugimi povezavami še naprej izvajal
pritisk na pristojne državne organe in
predstavnike, da vendarle zagotovimo vsaj
kakšen korak v smeri čim prejšnje reali-
zacije. Mislim, da je ravno to projekt, ki bi
Blejce še posebej lahko povezal, da sto-
pimo skupaj. Samo tako bomo močnejši.
To je dokazala tudi pretekla sestava
občinskega sveta in želim si, da bi bili še
naprej kljub različnosti karseda enotni.

Z upanjem na čim več sončnih sep-
tembrskih dni, ki smo jih tako vneto
pričakovali celo poletje, vas zadnjič v tem
mandatu lepo pozdravljam, saj se bom v
naslednji, predvolilni izdaji temu uvod-
niku izognil.

:: Vaš župan 
Janez Fajfar

Drage občanke, spoštovani občani,

Obnova kulturnega doma na Bohinjski Beli
Potem, ko je konec lanskega leta požar v veliki meri uničil kulturni dom na Bo-

hinjski Beli, so stekle pripravljalne aktivnosti. Pomembna odločitev je padla na zboru
krajanov, kjer je prevladalo večinsko mnenje, da se dom obnovi v bolj ali manj ob-
stoječih gabaritih in se ne čaka na morebitno odločitev Mercatorja na skupen projekt,
večjega kulturno-poslovnega objekta.

Ker gre za rekonstrukcijo z dozidavo in nadzidavo na podlagi gradbenega do-
voljenja, smo morali opraviti še nekaj formalnosti. Na novo določiti parcelacijo in ob-
likovati ustrezno gradbeno parcelo, pri projektiranju pa upoštevati predpise s
področja zahtevnih javnih objektov. To se odraža predvsem na standardih požarne
varnosti, učinkovite rabe energije in vgradnji elementov strojnih ter elektro inštalacij.

V tem trenutku čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja, izvedeno pa je bilo tudi
javno naročilo za izvajalca gradbenih del, s katerimi naj bi začeli v septembru, tako
da bi bil dom pod streho še pred zimo.

:: Matjaž Berčon, vodja projektne skupine za obnovo
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Obnova vrtca na vrhuncu
Že vse poletje poteka skoraj 2,5 milijona evrov vredna ener-

getska sanacija in rekonstrukcija stavbe vrtca. Gre za največjo
naložbo tega mandata, ki pomeni novih 400 kvadratnih metrov
igralnih površin z dvema novima oddelkoma in večjo telovad-
nico. Popolnoma nova bo kuhinja in dodatni prostori za zapo-
slene. Zamenjan bo večji del inštalacij in preurejena kotlovnica
s toplotnimi črpalkami. Celovito bodo uredili okolico in dostop do
vrtca, vključno z večjimi in urejenimi parkirišči ob Seliški cesti
oziroma bodoči severni razbremenilni cesti. 

V pritličju so že v celoti zamenjani tlaki, ki so po novem tudi
ustrezno izolirani. Prav tako je po novem izolirana streha, ki bo
prekrita z novimi strešniki. Prostornina mansarde se je dodatno
povečala na račun štirih novih frčad, tako da je tudi zunanji izgled
strehe simetričen. Narejena je bila vrtina za izkoriščanje geo-
termalne energije in na novo so že razpeljane vse instalacije. V
tem trenutku se izvajajo tlakarska dela (estrihi) in ometi. Prav
tako nemudoma sledi fasadni ovoj. S strani Seliške ceste je nare-
jen nov dostop, ki bo bistveno olajšal dostop do glavnega vhoda.

Elektro Gorenjska bo ob parkiriščih postavila novo transfor-
matorsko postajo in polnilnico za električna vozila. Hkrati bo v
zemlji kabliran že del novega daljnovoda pod bodočo severno ob-
voznico. V teku so tudi druga dela, še posebej priprava notranje
opreme vrtca, stenskih in talnih oblog. Za enkrat se pri izvajanju
niso izpostavili nobeni večji problemi in dela potekajo skladno s
predvidenim terminskim načrtom. 

Vrtčevsko varstvo je tako do tega tedna potekalo v osnovni
šoli, sedaj pa se je 100 otrok z vzgojiteljicami že preselilo v vo-
jašnico na Bohinjsko Belo. 1. septembra jim sledi še preostalih
150 otrok. Prvi občutki v vojašnici so dobri, za varnost je
brezhibno poskrbljeno, tako kolektiv vrtca kot vojašnice pa sta s
skupnimi močmi zagotovila, da je selitev tekla zelo spontano in
skoraj ni vplivala na običajno delo. Zato obema kolektivoma in
njunima vodstvoma že sedaj velja velika zahvala.

:: Občina Bled

Župan je s svojimi sodelavci redno prisoten na gradbišču in
spremlja izvedbo. Vodja gradbenih del Miha Oblak (Kovinar grad-
nje ST, Jesenice) je v vsakem trenutku na voljo za pojasnila.

Pri selitvi vrtca v vojašnico se je izjemno potrudil njen poveljnik
podpolkovnik Robert Klinar iz Zasipa. Župan se je ob tej priliki
vpisal v knjigo častnih gostov, ki se nahaja v zgledno urejeni
spominski sobi vojašnice.

Pravila za izrabo prostora v Blejskih 
novicah za predstavitev kandidatk in 
kandidatov, političnih strank, list in 
njihovih programov na lokalnih volitvah 2014
Občina Bled bo pred letošnjimi lokalnimi volitvami v okviru

redne številke Blejskih novic, ki izide 26. septembra, zaintere-
siranim kandidatom in kandidatkam ter kandidatnim listam na
volitvah skladno s spodaj navedenimi pravili, omogočila brez-
plačne predstavitve:
a. redna številka Blejskih novic s prilogo Lokalne volitve 2014

izide 26. septembra 2014;
b. vsem političnim strankam, listam in skupinam volivcev, ki

so v skladu z zakonom uradno vložili kandidature, se
omogoči brezplačna objava v enakem obsegu:

- eno polovico strani za županske kandidate in kandidatke,
- eno četrtino strani za liste kandidatov za občinski svet,
c. vrstni red objav kandidatov in kandidatk za župana in občin-

ski svet bo identičen zaporedju, kot ga določi občinska vo-
lilna komisija; 

d. prva stran volilne priloge je namenjena izključno splošnim
uradnim informacijam, ki jih pripravi občinska volilna
komisija;

e. organizatorji volilne kampanje morajo oddati gradivo v pdf
formatu, shranjeni s stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva
za tisk (ločljivost slik 300dpi) na elektronski naslov:
blejskenovice.bled@gmail.com, in sicer najkasneje do
vključno četrtka 18. septembra 2014, kar je pogoj za objavo
v volilni prilogi.

Organizatorji volilne kampanje lahko kandidate dodatno
predstavijo, največ v obsegu do polovice strani, plačilo se
obračuna po veljavnem ceniku za komercialne objave. Pred-
stavitev lahko naročijo z naročilnico, ki mora vsebovati:
- točen naziv politične stranke, organizatorja volilne kam-

panje, kandidata, kandidatne liste,
- naslov naročnika
- številko računa, ki se uporablja za potrebe volilne kampanje,
- ID številka za DDV
- naziv odgovorne osebe in žig naročnika.

CENIK OBJAV: 
1/1 stran (185 mm x 255 mm, širina x višina) 340,00 EUR + ddv
1/2 stran (185 mm x 126 mm, širina x višina) 170,00 EUR + ddv
1/4 stran (91 mm x 126 mm, širina x višina) 85,00 EUR + ddv

Komercialna naročila in pripadajoče gradivo sprejema
Specom d.o.o., Dobrška ulica 4, 4248 Lesce, v njegovem imenu
Bojan Rauh tel. +386 (0)4 531 86 36, fax +386 (0)4 531 55 48,
gsm +386 (0)40 202 384, e-mail: bojan.rauh (at) specom.si. 

Oglasna sporočila morajo biti shranjena v pdf formatu, s
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za tisk (ločljivost slik 300
dpi). Gradivo bo objavljeno z oznako “plačana objava”. 

Komercialna naročila in gradivo sprejemamo najkasneje do
vključno četrtka, 18. septembra 2014. Po 18. septembru 2014
volilnih objav ne bomo več sprejemali, organizatorjev volilne
kampanje ne bomo dodatno obveščali, kdaj poteče rok.

:: Uredniški odbor Blejskih novic
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Nove prostorske 
ureditve v smeri 
trajnostnega in 
sonaravnega 
oblikovanja prostora
Občina Bled je s sprejetjem Občinske-

ga prostorskega načrta »odprla« pot načr-
tovalskemu pristopu, ki bo v prihodnosti
učinkoviteje uravnotežil razvojne pobude
z zahtevami varstva narave in kulturne
dediščine. Potencial izjemne krajine am-
bienta Bleda, ki privlači in spodbuja
številne razvojno naravnane pobude, bo
tudi v prihodnosti ohranjen, vendar us-
trezno dopolnjen, ne da bi bila ob tem
zmanjšana njegova vrednost. Občina Bled
je v skladu s tem načrtovalskim izhodi-
ščem že pričela s preoblikovanjem neka-
terih prostorskih ureditev, ki so sicer del
širše zastavljenega prostorskega načrta. 

Pot ob jezeru

Do nedavnega z asfaltom utrjena pot ob
jezeru je bila dotrajana in mestoma uni-
čena zaradi koreninskih sistemov dreves,
ki jim je poslabševala rastiščne pogoje. As-
falt je nadomestil naravni material – pesek,
ki je zamejen z nebarvanimi, globinsko im-
pregniranimi hrastovimi robniki. Pesek
omogoča v veliki meri odvodnjavanje pa-
davinske vode na licu mesta, na ta način pa
se zmanjša število muld in jaškov, potreb-
nih za odvodnjavanje. Pesek bo omogočal
boljše pogoje predvsem drevnini. Izbor
materiala je tudi posledica težnje, da re-

kreativci s kolesi in rolerji uporabljajo as-
faltirane poti, občutljiv prostor tik ob jezeru
pa se nameni pešcu. 

Sočasno s preoblikovanjem poti so bile
premeščene klopi, ki so bile prvotno tik ob
jezeru. Premaknjene so na drugo stran
poti, na ta način ostaja zatravljen pas tik
ob jezeru prost, odprt za poglede s poti in
dostopanje do jezera. Tlakovane so s ploš-
čami, izdelanimi iz lokalnega kamna –
prodnikov, ki so položene v zatravljeno
površino. 

V prihodnosti je predvidena ukinitev
prometa na Cesti svobode, v prvi fazi med
hotelom Park in Festivalno dvorano. Ces-
tišče bo preoblikovano v tlakovano spreha-
jalno promenado. Odstranitev nekaterih
zasaditev kot so žive meje, ki pretirano za-
stirajo poglede proti objektom, bo omogo-
čila vizualno in fizično povezavo med je-
zerom in parkom z objekti. Po drugi strani
se bo postopoma zasadilo novo visokode-
belno drevje, ki je glavna značilnost blejskih
parkov, obstoječim starim drevesom pa bo
potrebno nameniti večjo skrb in nego. 

Pot ob Seliški cesti

Peščena pot ob Seliški cesti, ki je sicer
mešana površina za pešce in kolesarje, je
nastala v sklopu prenove ceste. Krajinska
kakovost, ki je predstavljala izhodišče za
prenovo ceste in novo pot, je bila lede-
niška morena. Potek ceste in poti je zas-
novan tako, da kar najmanj posega vanjo
in se kar najbolj prilagaja njenim relief-
nim značilnostim. Cesta in pot sta »polo-
ženi« na obstoječo višinsko koto terena,
na ta način je poseg subtilneje vpet v pros-
tor. Pot je utrjena s peskom, na ta način se
ureditev v likovnem smislu učinkoviteje
vpne v kulturno krajino.

Športni in naravoslovni park
pri osnovni šoli

Nova ureditev športnega parka pri os-
novni šoli na Bledu skuša preseči togo po-
jmovanje prostora, ki ga imamo v zavesti
kot prostor za izvajanje športnih de-
javnosti s športnimi igrišči in zaplatami
zatravljenih površin med njimi. Obliko-
vana je kot podaljšek objekta šole, kot
prostor, ki omogoča izvajanje tako športne
dejavnosti, kot tudi spoznavanja narave,
pridelave sadja in jagodičevja, kot prostor
za raznolike oblike druženja in izobraže-
vanja. Zasnova je nastala v kontekstu
pobude Zdrave šole. 

Ureditev členijo zatravljene reliefne
»gube«, ki vizualno mehčajo značilnosti
športnih površin, ujetih v prostor ledeniš-
ke morene. Ureditev športnega parka je za-
snovana tako, da omogoča opazovanje od-
daljenih prizorišč. Sočasno z uporabo ses-
tavin, ki ga gradijo (sadna drevesa in dre-
vnina, ki je prisotna na ledeniški moreni)
postane integralni in integrativni del kra-
jine. Nova ureditev omogoča spoznavanje
značilnosti krajine ob sočasnem omogo-
čanju izvajanja športnih dejavnosti. Na ta
način postane več, kot le športno igrišče:
postane prostor izobraževanja in druženja,
ki omogoča tudi izvajanje športnih dejav-
nosti. 

:: Dr. Andreja Zapušek Černe, 
foto: Andreja Završnik

Obnovljena
Triglavska roža
Ob začetku poletne turistične sezone

je Občina Bled v sodelovanju z Javnim
zavodom Triglavski narodni park in Tur-
izmom Bled v prostorih TNP odprla vrata
regijskega turističnega in naravovarstve-
nega središča za potrebe turistične desti-
nacije Bled, celotne Gorenjske, Triglav-
skega narodnega parka ter predstavitve
območij NATURA 2000. S tem Gorenj-
ska uresničuje koncept sonaravnega raz-

voja turizma, TNP pa širi mrežo infor-
macijskih središč.   

Triglavska roža je v preteklih dveh
mesecih zabeležila dober obisk. 

V avgustu je z obratovanjem pričela
Kavarna Triglavska roža, kar je ponudbo
novega informacijskega središča še do-
datno obogatilo.

Obiskovalci Infocentra Triglavska ro-
ža Bled največ povprašujejo po Bledu z
bližnjo okolico, Triglavskem narodnem
parku in celotni gorenjski regiji.   

Poleg zanimanja za turistične zna-

menitosti je večji del vprašanj povezan s
pohodništvom in aktivnostmi v naravi.
Navdušeni so nad pestro ponudbo kraja
in regije ter očarani nad informacijskim
središčem, predvsem nad razstavo in
samim prostorom.

V aktivni jeseni  bodo v Infocentru
ponovno zaživele številne tedenske pri-
reditve in fotografske razstave,  ki jih bo
pripravila ekipa Infocentra oz. Triglav-
skega narodnega parka in Turizma Bled
s partnerji.

:: RP



Aktualno 5

Obvestilo!
Skladno s 6. odstavkom 50. člena Za-

kona o prostorskem načrtovanju (ZP-
Načrt) - (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
- ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP
(106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 -
ZUPUDPP-A, 109/12) vas obveščamo,
da bodo stališča do pripomb in predlo-
gov, podanih v času javne razgrnitve
Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za severno razbremenilno cesto
na Bledu, javno objavljena od 15. sep-
tembra 2014 dalje na spletnih straneh
občine Bled www.e-bled.si ter za čas
enega meseca tudi v avli Občine Bled. 

:: Župan Občine Bled Janez Fajfar

Dva osrednja pro-
storska dokumenta 
prinašata razvoj
Blejski občinski svet je na svoji zad-

nji seji v tej sestavi sprejel občinski pros-
torski načrt. 

Gre za ključen in dolgoročen doku-
ment, ki odraža strategijo prostorskega
razvoja, določa podrobno namensko
rabo na parcelo natančno, določa pravila
gradenj in drugih prostorskih ureditev v
občini. V preteklih letih je bilo vloženih
več 100 pobud, po dveh javnih razgrnit-
vah v letu 2013 pa prejetih še 239
pripomb. Približno dve tretjini pobud je
bilo vsaj delno upoštevanih. Rezultat
tega je med drugim tudi preko 150
zazidljivih zemljišč za novogradnje in
razvojno pomembna območja na Vezen-
inah, pri Lipu in pod Kozarco.

Blejski občinski svet je na taisti seji
dal tudi zeleno luč za nadaljevanje pri-
prave podrobnega prostorskega načrta
za ožje središče Bleda, ki predvideva tudi
ureditev obale. Te se je občina letos del-
no že lotila, v prihodnjih petih letih pa
namerava za to nameniti pet milijonov
evrov. Podoba Bleda bo takrat precej dru-
gačna, kot je danes. 

Osrednje smernice podrobnega pro-
storskega načrta za ožje središče Bleda
so umik motornega prometa z jezerske
sklede in ureditev promenade ter ured-
itev parka ob jezeru, za kar so že prido-
bili arboristično mnenje. 

Občina bo prihodnja leta sredstva za
komunalno urejanje, ki jih je prejšnjih
osem let usmerjala večinoma v vaška
jedra in druge kraje v občini, preusmer-
ila v samo središče Bleda. Pri tem se na
občini nadejajo, da bo tudi v prihodnji fi-
nančni perspektivi možno pridobiti
evropska sredstva, če ne že za samo ka-
nalizacijo pa vsaj za ureditev površin.

:: RP

POZIV 
lastnikom zemljišč na trasi Južne in Severne razbremenilne ceste na Bledu
Republika Slovenija v državnih proračunih za leti 2014 in 2015 za odkupe zemljišč

na trasi Južne razbremenilne ceste na Bledu (R1-209/1089 Bled – Soteska) ni zagotovila
finančnih sredstev. Zato je Direkcija RS za ceste ustavila postopke odkupa zemljišč. Do
ustavitve del pa je bila že v letu 2013 izvršena parcelacija vseh zemljišč znotraj ure-
ditvenega območja, ki ga določa Občinski podrobni prostorski načrt. 

Zato bo Občina Bled v času do zagotovitve finančnih sredstev s strani RS za na-
daljevanje aktivnosti za južno razbremenilno cesto glede na lastne finančne zmožnosti
sama poskušala zamenjati ali odkupiti čim več zemljišč v letu 2015. 

Obenem Občina Bled še do konca leta 2014 predvideva sprejem Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za Severno razbremenilno cesto. V prvi fazi bodo potekale
parcelacije in odkupi zemljišč od Ljubljanske vzdolž Seliške ceste.

Če ste zainteresirani za zamenjavo zemljišč ali za prodajo, kjer bo praviloma
izhodiščna odkupna cena po vrednotenju Geodetske uprave RS, nam posredujete vašo
ponudbo. Ponudbe bodo prednostno obravnavane glede na datum prispetja, spre-
jemljivost ponujene cene in dinamiko izvedbe investicije po odsekih. Več informacije po
e-pošti na naslovu barbara.jancic@bled.si ali telefonu (04) 575-01-23.

:: Župan Janez Fajfar 

Električno kolo za Bled
Družba Elektro Go-

renjska je jubilejno 50.
obletnico praznovala
skladno s trajnim pri-
zadevanjem podjetja –
skrbjo za zanesljivo in
kakovostno oskrbo z
električno energijo ter z
aktivnim prizadevan-
jem za ohranjanje
okolja. Na zaključnem
dogodku so pripravili
okroglo mizo na temo
gorenjske trajne mobil-
nosti, v želji povezo-
vanja v prizadevanjih za
čistejše okolje, pa so vsem sedemnajstim gorenjskih občinam podarili električno kolo,
ki ga je tako prejela tudi občina Bled.  

:: RP
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Poslovili smo se od
Davorine Pirc
V petek, 8. avgusta, smo se poslovili

od Davorine Pirc, občinske svetnice v
zadnjih dveh mandatih. Povzemam del
misli iz njenega življenjepisa. 

Rodila se je 11. februarja 1959 materi
Malči Kolman in očetu Jožetu Brencetu.
Po osnovni šoli je odšla na Gimnazijo
Kranj, šolanje je nadaljevala v Ljubljani.
Pri 23 letih je hkrati diplomirala na
ekonomski in pravni fakulteti.

Njeno delo je bilo že od samih za-
četkov izjemno raznoliko. V okviru prak-
se se je ukvarjala z analizami in davčno
inšpekcijo, bila praktikantka na sodišču,
kasneje vodja financ in računovodstva v
Iskri Instrumenti Otoče.

1991. se je odločila za samostojno
pot, začela se je ukvarjati s podjet-
ništvom, kar ji je bilo položeno v zibko.
Povedali so ji, da ji je že v času zgodnjega
otroštva neka udomačena kavka prinesla

v voziček prstan. Zlatarstvo ji je bilo
očitno namenjeno. Na Bled je pripeljala
znano slovensko podjetje, Zlatarno Celje.

Ena izmed njenih strasti so bili tuji
jeziki, znala je angleško, francosko,
nemško, italijansko in rusko.

Njeno mladost je v veliki meri za-
znamovala glasba. Osem let je igrala vio-
lino, štiri leta klavir, štiri leta se je učila
solo petja. Naklonjenost kulturi in Bledu
je najbolj utemeljila skupaj z bratom, s
katerim sta bila pobudnika in ustano-
vitelja Festivala Bled.  

Pred dvanajstimi leti je postala pred-
sednica občinskega nadzornega odbora,
kjer je podrobno spoznala delovanje
občine. Njena življenjska filozofija je
bila, da je potrebno združiti izkušnje in
modrost starejših generacij z idejami
mladih ter ustvariti Bled, ki bo pravi dom
za slehernega prebivalca.

Spominjali se je bomo kot prijet-
ne sogovornice in kot človeka števil-
nih znanj, kot osebe z novimi ideja-
mi, predvsem pa kot skrbne matere
dveh hčera in življenjske spremljevalke
moža Toneta.

:: Srečo Vernig

V SPOMIN NA BLAŽA JANA – TURŠ’ČA
(1874 - 1915)

Letos mineva stoletnica od strelov v Sarajevu, usodnih za
avstro-ogrsko monarhijo, slovenski narod in premnoge Kranjce.
Spominjamo se moža, ki ga je vzela vojska...

Blaž Jan je bil gospodar na kajži pr' Turš'č, Mlino, hišna št. 6,
danes Mlinska cesta št. 2. Pri hiši so bili več kot 200 let doma
tesarji. Stoletno ustno ljudsko izročilo ve povedati, da je njegov
prednik, Simon Jan skupaj s sosedom Kselom, okoli leta 1850
izdelal prvo pletno. Do takrat so romarje na otok prevažali s čolni,
ki so bili podobni ledenicam. Po očetu je podedoval tesarsko obrt,
s pomočnikom Johanom Žumrom – Kašarjem sta izdelovala
čolne vseh vrst, tudi pletne. Turščovi kajži je bila podeljena stara
služnostna pravica: vsakokratni gospodar je imel pravico imeti
pletno za prevoz ljudi na otok in pravico do priveza – vadiše na jez-
erski obali. Domače vadiše je bilo prav nasproti kajže, čez cesto,
tam kjer danes pri mostu čez Jezernico vodijo stopnice do jezera.

Vas Mlino je bila takrat eno od središč blejskega turizma. Že
pred prihodom Riklija na Bled je bila zbirališče romarjev s cele
Kranjske, ki so romali na otok, božjo pot Marije. V sloveči gostilni
Petran so se ustavljali imenitni in petični tujci, ki so si želeli ogle-
dati tudi Bohinj in se povzpeti na Triglav. Pojavila se je potreba po

gorskih vodnikih. Leta 1906 je postal pooblaščeni gorski vodnik
SPD. Desetletje pred začetkom prve svetovne vojne je bilo v Ble-
jskem kotu obdobje gospodarskega in turističnega razcveta.
Izbruh prve svetovne vojne (La Grande Guerre) je vse to obrnil na
glavo in do temeljev pretresel.

»Do božiča bomo že nazaj« – tako so možje in fantje, ki so
odhajali na vojsko, tolažili žene in dekleta. Bil je pripadnik 27.
ljubljanskega črnovojniškega pešpolka, ki je imel zbirališče v
Ljubljani. Ker je bil po poklicu tesar, so ga razporedili v artileri-
jski oddelek. Kranjski in štajerski polki so se zbirali v Gradcu, od
koder so 12. avgusta 1914 krenili na fronto v Galicijo - proti
Rusom. Njegov K. K. Landsturm-Artilerie-Abteilung No. 8/3 so,
kot okrepitev, poslali v trdnjavo PRZEMYSL na reki San v Galiciji.
Tam se je do 15. septembra 1914 nahajal tudi generalštab cesarske
Avstrije. Przemysl je bil trdnjavski sistem 12 utrdb z okoli 900
topovi, posadka je štela do 120.000 soldatov. Razpolagala je s
14.000 konji, imela je tudi letala, s katerimi so prevažali pošto in
brezžični telegraf, s katerim je bilo poveljstvo trdnjave v zvezi z
generalštabom.

Rusi so jo že do začetka oktobra 1914 obkolili z ogromno pre-
močjo v moštvu in orožju. 2. oktobra so Avstrijcem ponudili
častno predajo, ki pa so jo le-ti zavrnili. Po kratki deblokadi oble-
gane trdnjave so jo kmalu stisnili v neprediren obroč. Sledilo je
dolgotrajno obleganje in izčrpavanje branilcev trdnjave.

Zaradi pomanjkanja živeža so branilci do marca 1915 poklali
vse konje.

Po neuspelem preboju iz trdnjave in hudih izgubah je sledilo
uničevanje artilerije, dokumentov in vsega vojaškega materiala.
22. marca 1915 se je trdnjava predala in še isti dan so v rusko ujet-
ništvo odkorakali preživeli branilci -  med njimi je bil tudi Blaž
Jan. Po treh mesecih so se znašli globoko v Aziji, v daljnem
Turkestanu. Tam, v okolici Taškenta, so Rusi uredili taborišča za
vojne ujetnike. Ujetnike so pestile bolezni, huda vročina in po-
manjkanje vode. Konec julija 1915 je k Turščovim domačim na
Mlino prispela ruska kartica od očeta Blaža – po dolgih mesecih
prva – in poslednja...

Posvečeno spominu na deda in pradeda, ki mu ni bilo uso-
jeno vrniti se domov!

:: Tonček Marolt
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Zasip je praznoval
Krajevna skupnost Zasip svoj pra-

znik vsako leto praznuje 5. avgusta v
spomin na diverzantsko akcijo med
drugo svetovno vojno, ko so mladi fantje
razstrelili elektrarno v Piškovci.

Letošnje praznično dogajanje se je
začelo že konec junija z balinarskim
turnirjem, julija so praznovali borci, na
Homu je bil nogometni turnir, odvile pa
so se tudi Zasipške igre, ki jih je pripra-
vilo turistično društvo. Slavnostna seja s
podelitvijo priznanj je bila 1. avgusta, v
kulturnem programu so nastopili Navi-
hanci, Prgarke in Oktet Lip Bled. Pra-
znovanje se je nadaljevalo s pohodom
skozi Vintgar, piknikom na Homu ter
pohodom in piknikom v Krmi.

:: RP

Marjetin sejem na 
Bohinjski Beli

V nedeljo, 20. julija, smo na Bohinj-
ski Beli praznovali Marjetin sejem, ki ga
že tradicionalno prireja Turistično druš-
tvo Bohinjska Bela ob sodelovanju os-
talih društev in TNP. Posebnost letošnje
prireditve je bila razstava fotografij Bo-
hinjske Bele, ki so jo pripravili Eli Grad-
nik, Tom Pogačar, Alenka Žolger in Ana
Kunstelj. Razstava je nameščena na
prostem ob poti od obnovljenega vaš-
kega jedra do šole. Obiskovalci si jo
lahko ogledajo še v avgustu in septem-
bru. Kulturno-zabavni program se je
pričel ob 18. uri v vaškem jedru.  Obisko-
valci so uživali ob nastopih  otrok z Vrtca
in OŠ Boh. Bela ter  harmonikarjev in
pevce. Zabavali so se ob dobri glasbi Bel-
skih deklet in Aleša Pogačnika z odlič-
nima pevcema Danilom Lukanom in
Tino Debevec. Na prireditvi so se lahko
obiskovalci okrepčali z domačimi dobro-
tami, ki so jih pripravile članice Društva
žena in deklet na vasi, in letošnjo glavno
jedjo sejma – govnač s pečenko, ki ga je
na prizorišču skuhala Nikica Zorč. Pri-
jeten večer je omogočilo tudi lepo vreme. 

:: TD Bohinjska Bela

Igre ob koritu.

Srečanje čebelarjev
Na lepo zadnjo julijsko nedeljo smo se čebelarji čebelarskega društva Bled – Gorje

zbrali na tradicionalnem srečanju, tokrat pri čebelarju Jožetu Mačku na Spodnjih Lazah.
Bili smo deležni prijaznega sprejema in pogostitve. Pokazal nam je novi čebelnjak in
predstavil svoj način čebelarjenja. Čeprav nas večina čebelari že dalj časa, na teh sreča-
njih vedno zvemo kaj novega. Poleg druženja, je to tudi namen teh srečanj.

Predsednik društva
Lovro Legat, nas je sez-
nanil z delom našega
društva in Čebelarske
zveze Gorenjske ter pro-
gramom do konca leta.
Opozoril je na porast za-
jedavca varoze in nujnost
takojšnjega zdravljenja
čebel.

Srečanja se je ude-
ležil tudi predsednik Če-
belarskega društva Ra-
dovljica Franc Šolar.
Predstavil je delovanje
čebelarskega centra v
Lescah in problem plemenilne postaje Zelenica.

Po uradnem delu se je med čebelarji razvila živahna debata o letošnji slabi letini in
si med seboj izmenjavali izkušnje o delu s čebelami.

Dobili smo spodbude za dobro pripravo čebel na prezimovanje v upanju na boljše
prihodnje leto.

:: Čebelarsko društvo Bled - Gorje

Plamen miru na Bledu 
Plamen miru je v torek, 19. avgusta, prišel tudi na Bled

V spomin na 100-letnico začetka 1. svetovne vojne so v nemškem Aachnu v sodelo-
vanju z bosanskimi prijatelji pristopili k organizaciji maratonskega teka od Sarajeva do
Aachna z naslovom  „Flame for peace – Plamen mira“.

Maraton se je pričel
28. julija v Sarajevu in se
bo zaključil 21. septembra
v Aachnu. Sodelujejo
športniki, ki bodo na ta
način s plamenico v roki
ponesli »sporočilo miru«
po Evropi. Trasa je dolga
preko 2600 km, poteka
skozi 12 držav in sim-
bolizira željo mladih za
mir po Evropi. Skupaj s
6. Evropskim gledališkim
festivalom »Oder miru«,
ki se bo odvijal od 21.9. do
25.9. v Achnu, projekt
„Flame for peace-Plamen
mira“, poteka pod po-
kroviteljstvom Evropskega
parlamenta in Martina Schulza. Organizatorji  so za eno od etap na dolgi poti izbrali tudi
Bled in z veseljem smo pristopili k sodelovanju.

Tekačem  in spremstvu sta se na mostu v Bodeščah ob vstopu v občino Bled, v znak
dobrodošlice priključila dva blejska olimpijca - veslač Jani Klemenčič in smučar Ju-
re Košir. Pred Festivalno dvorano jih je pozdravil tudi župan Janez Fajfar. Udeleženci
so prespali na Bledu in bili kljub zelo omejenemu času nad Bledom očarani. Nasled-
nji dan so tek nadaljevali  proti Kranjski Gori ter nato v Beljak in naprej.

:: Eva Štravs Podlogar
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Festival Bled in 24. Okarina etno 
festival sta navdušila
Nastop skupine Family Atlantica je zaokrožil že 24. izda-

jo mednarodnega glasbenega Okarina etno festivala na
Bledu, ki je tudi tokrat popestril avgustovske večere na gradu in
v Zdraviliškem parku. Na enem najstarejših etno festivalov v
evropskem prostoru, ki ga na Bledu pripravljajo v okviru Zavo-
da za kulturo so se v sedmih odlično obiskanih koncertnih
večerih – več kot 5.000 obiskovalcev so našteli organizatorji - etno
glasbe željnemu občinstvu predstavile vrhunske zasedba z vsega
sveta.

Umetniški vodja 24. Okarina etno festivala Leo Ličof: »Z
letošnjim festivalom sem izredno zadovoljen. Vsi koncerti so bili
na vrhunski ravni. Imamo vrhunske pogoje: odličen oder, odlično
ozvočenje, boljše kot kadarkoli doslej. Vsi, ki pripravljamo festi-
val smo si doslej pridobili veliko izkušenj, sad našega dela pa je
letošnji festival, s katerim so, po obisku sodeč, zadovoljni tudi
obiskovalci. Okarina etno festival je tako pomemben del blejskega
turističnega mozaika.«

Po besedah Lea Ličofa je bistvo Okarina etno festivala med-
kulturnost: »Povezovanje med narodi in tudi med nami, do-
mačini je izredno pomembno. Gre za etiko, za odklanjanje
monolitov, ozkosti; pomembno je da iščemo čim širše horizonte,
razširjamo svojo zavest in se družimo v prijetnem ambientu
glasbe, ki podira vse meje.«

Z zaključnim koncertom skupine Balkan Boys se na
Belevederu nad Blejskim jezerom pa seje 17. julija zaključil 19.
mednarodni glasbeni festival Bled. Od 1. do 17. 7. je festival na ra-
zličnih blejskih prizoriščih ponudil 11 koncertnih dogodkov z
glasbo za vse vrste okusov: od vrhunskega zborovskega petja,
prek klasike do jazz ritmov in cross over glasbe. Svoje znanje in
virtuoznost so na koncertih poleg izkušenih in uveljavljenih
umetnikov predstavili predvsem mladi glasbeniki, ki so s svojimi
nastopi navdušili in očarali občinstvo.

Umetniški vodja festivala mag. Jernej Brence poudarja, da so
letošnji festival uspeli izvesti ob finančni podpori Zavoda za kul-
turo Bled. »Kljub preoblikovanju programa zaradi okrnjenega
proračuna - prvič v 15-letih nismo bili uspešni na razpisu za sred-
stva ministrstva za kulturo - festival v primerjavi s preteklimi leti

ni izgubil ravni svoje dosedanje kakovosti.« Zaradi omejenih
sredstev so se v letošnjem letu odrekli mednarodnemu
tekmovanju mladih glasbenikov in Noči slovenskih skladateljev,
prav tako pa niso gostili evropskega srečanja učiteljev godal
(ESTA).

Vzporedno s koncertnim programom je tudi letos potekalo
izpopolnjevanje mladih glasbenikov pod vodstvom vrhunskih do-
mačih in tujih glasbenih pedagogov; mojstrske tečaje je obiskalo
rekordno število mladih iz vsega sveta.

:: RP in zavod za kulturo Bled

Izobraževalni center Rutina
V začetku letošnjega leta je svoja vrata na Bledu odprl Izo-

braževalni center Rutina, ki se ukvarja s poučevanjem tujih
jezikov in prevajanjem. Poučujejo angleščino in nemščino ter
malce bolj eksotični ruščino in portugalščino, ki v zadnjih letih
postajata vedno bolj priljubljeni. Izvajajo tečaje za vse starosti, od
vrtčevskih otrok do šolarjev, študentov, odraslih in upokojencev.
Vsebino tečajev prilagajajo željam in potrebam udeležencev, saj
poleg splošnih jezikovnih tečajev organizirajo tečaje za turistične
delavce in poslovneže, udeležence pripravljajo na mednarodne
certifikate, maturo, izpite, inštruirajo osnovnošolce in sred-
nješolce itd. Znanje tujih jezikov je v turističnem kraju, kot je
Bled, prednost za domačine in nujno za vse, ki se ukvarjajo s tur-
izmom. 

:: RP  Utrinek iz Okarine.
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Kulturno umetniško
društvo Bled vabi k
sodelovanju nove
člane
Če rad/a plešeš, poješ ali igraš klar-

inet ali kateri drugi instrument, si
mlad/a po srcu in pozitivnih misli,
potem si pravi/a za našo družbo. Vabimo
te, da se pridružiš skupini mladih,
veselih in družabnih članov in članic Kul-
turno umetniškega društva Bled (odrasli
folklorni skupini Bled, Ljudskim pevcem
ali ljudskim godcem KUD Bled). Naučili
te bomo ljudskih plesov, kot so jih plesali
včasih, ljudskega petja  in viž, ki so jih
igrali tvoji predniki, nadgradili  tvoje
znanje o kulturni dediščini, udeležili se
bomo različnih gostovanj po Sloveniji in
tujini, spoznavali nove prijatelje… Pokliči

nas na mobilni telefon številka 040 331
711 ali nam piši na elektronski naslov an-
drej.begovic@kud-bled.si. Več o Kul-
turno umetniškem društvu Bled si lahko

ogledate na www.kud-bled.si.
Veselimo se vsakega novega člana ali

članice! 
:: Kulturno umetniško društvo Bled

Razstava fotografij Franca Ferjana

V torek, 2. septembra, ob 19. uri bodo v Viteški dvorani Blej-
skega gradu slovesno odprli razstavo fotografa Francija Ferjana,
člana foto kluba TNP, z naslovom Šestnajst odtenkov Bleda. Pro-
jekcijo bo na kljunasti flavti spremljala profesorica na akademiji
za glasbo Mateja Bajt in Tim Danijel Batelino. :: RP

Razgledi 2014
Muzejsko društvo Bled bo tudi letos izdalo Razglede, publi-

kacijo z različnimi prispevki, ki obravnavajo področja, s katerimi
se ukvarjajo člani Muzejskega društva Bled. Publikacijo bodo
uradno predstavili sredi septembra. 

Letošnje Razglede je oblikovalo 15 avtorjev in avtoric, uredil pa
jih je Marko Vidic. Uradna predstavitev Razgledov 2014 bo v
petek, 19. septembra v festivalni dvorani. 

:: RP

Strokovna ekskurzija Muzejskega
društva Bled 
27. septembra Muzejsko društvo Bled organizira strokovno

ekskurzijo v Gorico. Ob 8.35 se bomo z vlakom odpeljali proti
Novi Gorici.

Ogled bo trajal 3 - 4 ure, vodil nas bo gospod Aldo Rupel.

Ogledali si bomo Trg Evrope pred novogoriško železniško
postajo, po katerem teče mejna črta, Gorišček -  stičišče sedmih
smeri, Gregorčičev pogrebni sprevod, langobardska grobova, ju-
dovsko sinagogo, kulturni dom, kostnico iz prve svetovne vojne
na Oslavju, Travnik - goriški glavni trg, kraj obglavljenja tolmin-
skih puntarjev, Goriški grad, mestno središče s Trgovskim
domom in bližnjim sedežem slovenskih ustanov. Vmes bomo
spoznali vrsto podrobnosti o slovenski stvarnosti v preteklosti in
sedanjosti: šolstvo, kulturo, šport, gospodarstvo, stavbe in seveda
tudi sedanjo stvarnost mesta ob meji ter perspektive povezovanja
z Novo Gorico. Ob 18.05 pa se bomo z vlakom odpeljali nazaj
proti Bledu.  

:: Zlata Rejc, 
podpredsednica Muzejskega društva Bled

Žareče lepotice Sun of art celo 
poletje v Vili Bled

V Vili Bled je na ogled razstava energijskih portalov Urške
Lan, zbranih pod blagovno znamko Sun of art. Njena umetniška
dela so oddajnik predhodno zbrane energije, da nas ta podpira
na področjih, ki jih želimo okrepiti – naj bo naše počutje,
čustveno zdravje ali medsebojni odnosi. Moč njene umetnosti po
besedah vseh, ki so to že doživeli, izjemno pomaga k dobremu
počutju in razvoju ter s tem višji kvaliteti življenja. Razstava je
na ogled do 10. septembra, javni vodenji pa bosta še 28.8. in 10.9.

:: Tadeja Zupan Arsov, foto: Alex Lan, Alma Bayer
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Poletni oratorij na
Bledu
V župniji Bled smo tudi letos izvedli

že tradicionalno počitniško, versko in
družabno srečanje za osnovnošolce, ki ga
mnogi poznajo kot poletni oratorij.  Vsak
dan, od 30. junija do 6. julija, se nas je
na župnijskem dvorišču zbralo več kot
70 otrok in 20 navdušenih animatorjev
skupaj s sestrami HMP in župnikom
Janezom Ferkoljem.

Po dolgih pripravah smo le pričakali
slovesni začetek oratorija. Prispeli so
otroci in nam prinesli veliko dobre volje,
veselja in še več novega zagona za delo.
Zapeli smo himno, ki je iz dneva v dan
pridobivala na jakosti in odmevala po
Bledu. Apostol Peter nas je vsako jutro
popeljal skozi zgodbo oratorija, iz katere
smo se vsi veliko naučili. Spoznali smo,
da se je potrebno zelo truditi, nikoli obu-
pati in imeti močno vero, da ti lahko
uspe. To nam je zelo prav prišlo v sredo,
ko smo se podali na Petrovo pot nad Be-
gunjami. Po dolgi in strmi poti smo

dosegli vrh, kjer se nam je ob cerkvici
odprl čudovit razgled na Bled. 

Otroci so na oratoriju izboljšali tudi
svoje ročne spretnosti na najrazličnejših
delavnicah. Na vseh je nastalo polno
lepih izdelkov. Starejši udeleženci ora-
torija so se lotili celo umetniške izdelave
stojnice, s pomočjo katere smo mi-
moidočim podarili oratorijske izdelke, z
njimi poklepetali ali zapeli. Oratorij pa
seveda ne bi bil oratorij, če ne bi imeli ve-
likih iger. Vsak dan smo se zabavali in

hkrati učili sodelovanja v skupinah. 
Z veliko hvaležnostjo in veseljem

smo gledali otroke, ki so odhajali z ora-
torija s širokim nasmehom, za katerim
so se skrivala nova spoznanja, novi pri-
jatelji in nepozabni spomini na oratorij.  

Izraz hvaležnosti je namenjen tudi
Občini Bled za finančno podporo in
vsem, ki ste nas tako ali drugače spod-
bujali pri našem delu za dobro mladih.

:: Neža Pogačar, animatorka

Rumeni škrati na konju
Predšolske otroke na sprehodu po vasi krajani Bohinjske Bele

pogosto prijazno ustavljajo. Junija nas je Skminčov Tina povabil
k ogledu in jahanju konja. Otroci, najprej precej boječi, so konja
pobožali, nekateri pa tudi jahali. V vrtec smo odšli navdušeni nad
konji.

:: Maja Poklukar, 
za skupino Rumenih škratov iz vrtca na Boh. Beli

Sončkov dan na Mlinem

21. junija se je pred Penzionom Mlino ponovno odvijala do-
brodelna prireditev Sončkov dan, dan, ko varovancem društva
Sonček iz Zveze društev za cerebralno paralizo priredimo prav
poseben dan. Naši Sončki so nam tudi letos pripravili več glas-
benih točk ter gledališko igro. Prav tako kot lani, jih je tudi tokrat
pozdravila grajska gospoda z Blejskega gradu, igral nam je
ansambel Tramvaj, kot presenečenje pa so jih blejski kočijaži
popeljali še s kočijami. Seveda so se v Penzionu Mlino po vsem

tem dobro okrepčali, preživeli še preostanek dneva na Bledu ter
domov odnesli nepozaben spomin na njihov dan, na Sončkov
dan. Lepo nam je bilo skupaj in ob tej priložnosti bi se rad zah-
valil vsem, ki so prostovoljno sodelovali pri izvedbi že drugega
Sončkovega dneva.  

:: Gregor Sebanc, Penzion Mlino Bled

Letovanje gasilske mladine iz občin
Bled in Gorje
Kot že vrsto let je tudi letos Mladinska komisija pri Gasilski

zvezi Bled-Bohinj  organizirala letovanje gasilske mladine. Leto-
vanja, ki je letos potekalo sredi julija v kampu Veli Jože v Savu-
driji, se je udeležilo 61 otrok iz prostovoljnih gasilskih društev
Gorje, Podhom, Zasip, Ribno, Mlino in Bohinjska Bela. Z njimi
so bili tri mentorice in štirje mentorji.

Žal vreme udeleženkam in udeležencem letovanja letos ni
bilo naklonjeno, saj nas je skoraj vsakodnevno obiskal dež, kljub
temu pa smo skoraj v celoti izpeljali predvideni program. Imeli
smo gasilsko šolo, kjer smo mentorice in mentorji mlade sez-
nanili z vprašanji in odgovori za bronasto, srebrno in zlato pre-
ventivno značko.  Ob zaključku so mladi pisali tudi teste -
nekatere so le-ti resno skrbeli, a se je za vse dobro izteklo.

Bili smo tudi na izletu. Z avtobusom smo se odpeljali do Ka-
tora, nato pa z vlakcem naprej v Umag. Športne in družabne igre
so tokrat potekale v taboru, bile so zanimive, saj je tekmovalni
duh preveval tako med mladimi kakor tudi med mentoricami in
mentorji.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so podarili sokove,
sladko in slano pecivo, različne šolske potrebščine, majice, šale,
kape, obeske za ključe, brisače in še bi lahko naštevala. 

:: Mojca Pečar, PGD Gorje
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PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE 
HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA
Redno in pravilno čiščenje hišnega (sekundarnega) vodovod-

nega omrežja v stanovanjskih objektih je ena od osnov za
preskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Hišno
vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so
vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in
mestom uporabe pitne vode (pipe). Za minimalno in redno
vzdrževanje vam kot upravljavci javnega vodovoda priporočamo:
• Voda naj pred prvo uporabo skozi vsako pipo teče vsaj 2

minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti
svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na
pipi ustali. 

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

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

• Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti, dotlej pa
enkrat na teden spirati vodo iz njih.

Če obnavljate hišno vodovodno napeljavo za vodomerom ali
pitne vode ne uporabljate dlje časa (dopusti, počitnice), se delež
bakteriološko oporečnih pitnih vod lahko poveča. Posledica
povečanja bakteriološke oporečnosti omogoča idealne pogoje za
hitrejšo rast in razvoj biofilma na cevovodnem omrežju. Pri
ponovni uporabi vode se s sten cevi in z mrežic, nameščenih na
izlivkah, lušči in izpira vsebina razbohotenega biofilma. V vodi so
tako prisotne tudi bakterije, ki tvorijo in sestavljajo biofilm in
lahko povzročajo razna gastrointestinalna in respiratorna
obolenja (Escherichia coli, koliformne bakterije, legionela …).

Predlagamo, da se sekundarno vodovodno in toplovodno om-
režje dvakrat letno očisti tako, da se voda na vseh izlivkah izpira
najmanj 30 minut. Pred izpiranjem naj se iz vodovodnih pip in
prh odstranijo vse mrežice, po izpiranju in pred vnovično mon-
tažo pa naj se tudi očistijo. Predlagamo, da se na celotnem
toplovodnem sistemu v stavbi izvede tudi toplotni šok, predvsem
zaradi morebitnega razvoja legionele. Toplotni šok naj bo izve-
den tako, da bo temperatura vode na najnižji izlivki vsaj 65 °C.

Čiščenje vodovodnega omrežja glavnega in stranskega
cevovoda v stavbi, še posebej pa mrtvih krakov (tj. ves toplovodni
sistem, še posebej grelna telesa, npr. bojlerji), kjer je gibanje vode
minimalno, bi bilo treba opravljati najmanj enkrat letno. S takim
ravnanjem preprečimo tvorbo bakterijskih biofilmov v notran-
josti cevovodov. 

Več informacij na spletni strani: www.ibled.si, www.ivz.si. 

RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI 
(BIOLOŠKI KUHINJSKI ODPADKI, 
ZELENI VRTNI ODPAD)
Posebej v jesenskem času, ko poteka spravilo (kmetijskih)

pridelkov, se srečujemo s povečanimi količinami bioloških
odpadkov. Zato vas pozivamo, da biološke odpadke odlagate v za
to primerne zabojnike oz. da v čim večji meri uporabljate
možnost kompostiranja na domačem vrtu. 

Na posameznih najbolj obremenjenih eko otokih bomo za-
časno povečali število zabojnikov za biološke odpadke, v zbirnem
centru pa so prav tako postavljeni ustrezni zabojniki, kamor
občani omenjene biološke odpadke lahko odložite. V kolikor
imate večjo količino bioloških odpadkov, vas prosimo, da jih
dostavite v zbirni center in jih ne odlagate na eko otokih, saj so
zaradi tega le-ti občasno preobremenjeni. 

Zabojnik za biološke kuhinjske
odpadke
Med biološke kuhinjske odpadke
sodijo:
– zelenjavni in sadni odpadki 
– jajčne lupine in kavna usedlina
– čajne in kavne filter vrečke 
– pokvarjeni prehrambeni izdelki
– netekoči ostanki hrane, kosti
– kruh in pecivo
– papirnati robčki in brisače

Zabojnik za zeleni vrtni odpad
Med zeleni vrtni odpad sodijo:
– obrezano vejevje
– obrezano grmičevje
– pokošena trava
– rože
– porezana živa meja
– odpadno listje
– stara zemlja lončnic ipd.

Tako kot zeleni vrtni odpad se lahko tudi biološke kuhinjske
odpadke kompostira, kjer za to obstajajo možnosti in želje. Pri
kompostiranju bioloških kuhinjskih odpadkov na domačem vrtu
se postavlja vprašanje kompostiranja ostankov hrane (predvsem
mesa, mastne hrane in kosti) in kompostiranja agrumov (po-
maranče, limone, banane), ki na eni strani privabljajo škodljivce,
na drugi stani pa vplivajo na kakovost komposta.

Kompostiranje je priporočljivo, saj s tem izboljšamo sestavo
prsti, dosežemo učinkovitejše zadrževanje vlage, prezračevanje
tal in akumulacijo toplote v tleh, zaradi česar so tako pridelane
rastline bolj zdrave, plodovi pa polnejšega okusa.  

Postavitev hišnega kompostnika
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo

polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko
dostopen. Hišni naj bo z vseh strani primerno zračen in naj ne
povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta os-
novna pravila so primerna za vse sisteme, ne glede na to, ali so
kompostniki odprti in iz lesa ali žičnati oz. plastični zaprti hišni
kompostniki.

Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Os-

novna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodajSkrb za ustrezno pitno vodo
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in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je
pomembna zadostna količina kisika, ki jo dosežemo tako, da se
suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) ter vlažni nestruk-
turni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj
mešajo.

Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba takoj prekriti z
listjem, zemljo, travo ali jih rahlo zagrebsti, da preprečimo nepri-
jetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov (podgane, ptiči
itn.).

Proces kompostiranja in uporaba komposta
V procesu razgradnje, ki poteka pri 50–60 °C, mikroorga-

nizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za
kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je
priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompost-
nik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino
preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozoreli
kompost presejemo s sitom z odprtinami 15–20 mm, preostanek
pa uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Zreli kompost presejemo skozi fino sito in ga uporabimo za
lončnice, gredice. Grobi, nepresejani kompost pa lahko upora-
bimo za gnojenje sadnega drevja in večjih rastlin. Kompost lahko
raztresemo po površini ali pa ga plitvo zamešamo v zemljo.

Nasveti in namigi
• Na kompost lahko odložimo le tanko plast sveže trave, saj se

le-ta sesede in tvori plast, ki ne prepušča zraka, kar povzroča
gnitje.

• Organskih odpadkov ne tlačimo.
• Kompostna masa se ne sme niti izsušiti niti prepojiti z vodo.
• Kompostiramo lahko le manjše količine pokvarjenih mesnih

izdelkov.
• Če ima kompost vonj po amonijaku, vsebuje preveč dušika,

če po gnilih jajcih, ima premalo zraka.
• Če je kislost v kompostu prevelika, lahko dodamo apno, ker

bodo v alkalnih pogojih mikroorganizmi učinkovitejši.
• Dober in kakovosten kompost lahko pridobimo samo iz do-

brega "vhodnega" materiala.

ODPADKI IN PRIREDITVE –
PRILOŽNOST ZA ORGANIZATORJE
V poletnem času na Bledu potekajo številne prireditve, ki pri-

vabljajo obiskovalce od blizu in daleč. V letošnjem letu Infra-
struktura Bled d.o.o. skupaj z organizatorji prireditev posebno
pozornost posveča pravilnemu in striktnemu ločevanju odpad-
kov, ki nastajajo v času prireditev. Tako želimo uspešen model
ločevanja odpadkov iz gospodinjstev prenesti tudi na povzroči-
telje odpadkov, ki jim je v večini primerov ločevanje odpadkov
nepotrebna obveza.

Naše vztrajanje in zahteve po ločevanju na eni strani ter cene

ravnanja z mešanimi odpadki in ekološka zavest na drugi kažejo
velik napredek pri ločevanju odpadkov ob prireditvah. Podjetje
Interseroh d.o.o. je na prireditvi BMW Clean Water Regatta sku-
paj z nami poskrbelo za celostno ravnanje z odpadki. Tako je bilo
kar 91 % zbrane količine odpadkov ločenih frakcij in le 9 %
mešanih odpadkov, ki smo jih odložili na deponijo. Tako zavzetih
organizatorjev si na Bledu želimo tudi v prihodnje.

OBVEZEN ZABOJNIK ZA MEŠANO 
EMBALAŽO V GOSPODINJSTVIH 
V mesecu maju je bil sprejet Tehnični pravilnik o ravnanju s

komunalnimi odpadki, ki uvaja obvezno uporabo zabojnika za
mešano embalažo v gospodinjstvih občin Bled in Gorje. V
mesecu maju smo tako skupaj z vami izvedli akcijsko prodajo
ustreznih zabojnikov in jih v obeh občinah oddali skoraj 500, kar
pomeni, da trenutno 80 % gospodinjstev že spoštuje sprejeto
določilo.

Vse druge občane pozivamo, da si zabojnike za mešano em-
balažo čim prej zagotovijo. Znano je, da je trenutno delež mešane
embalaže v gospodinjstvih daleč najvišji glede na druge vrste
odpadkov, zato je uporaba zabojnika ob objektu več kot upra-
vičena. Tako dodatno ne obremenjujemo ekoloških otokov, ki so
predvsem v poletnih mesecih kljub pogostemu odvažanju še
vedno preobremenjeni. Praznjenje zabojnikov za mešano em-
balažo je brezplačno, edini strošek je nakup ali najem zabojnika
ustrezne velikosti. 

ODDAJA EMBALAŽE NA EKOLOŠKIH
OTOKIH
Na ekoloških otokih so postavljeni zabojniki za embalažo,

papir, kartonsko in stekleno embalažo. Ekološki otoki so na-
menjeni izključno oddajanju embalaže, zbrane v gospodinjstvu.
Povzročitelji iz dejavnosti (industrija, gostinstvo, druge de-
javnosti) odpadne embalaže ne smejo oddajati na ekološ-
kih otokih, ampak se za odvoz dogovorijo z Infrastrukturo Bled
d.o.o.

Če imate občasno večje kose embalaže (veliki kartoni, em-
balaža iz stiropora), vas prosimo, da jih pripeljete v zbirni center
in jih ne odlagate na oz. ob zabojnikih. 

Na ekoloških otokih je odlaganje mešanih komunalnih in
kosovnih odpadkov strogo prepovedano. Na določenih ekoloških
otokih so že postavljene opozorilne table, napačno odlaganje se
skladno z odlokom lahko tudi kaznuje. Za kršitelje je v Občini
Bled zagrožena globa v višini od 400 do 1.400 EUR.

Primer urejenega ločevanja smeti na prireditvi
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NOVO SMETARSKO VOZILO 
Že v letu 2013 smo se odločili za nakup novega smetarskega

vozila, s katerim bi izpopolnili naš vozni park in izboljšali
storitve. V začetku avgusta smo novo vozilo renault D18 P 4x2
320 E6 z nadgradnjo Stummer mini high z manjšo slovesnostjo
prevzeli na našem dvorišču. 

Novo vozilo ima precej izboljšav, med njimi je treba omeniti
motor (Euro 6) s protihrupno zaščito 80 dB, je tudi ekološko na-
ravnan in bistveno manj onesnažuje okolje, prav tako vse svoje
funkcije opravlja z motorjem v prostem teku (brez povišanih vrt-
ljajev), samo korito, v katerega se praznijo zabojniki, pa se ob
pranju zapre oz. zaščiti z zavesami. Nadgradnja omogoča zbi-
ranje in prevažanje mešanih komunalnih odpadkov in ločeno
zbranih frakcij (papir, steklo, embalaža, bio …). Vgrajen ima
stiskalni mehanizem, ki volumen odpadkov zmanjša za 4-krat.
Sistem omogoča praznjenje dveh posod hkrati (v medsebojni
neodvisnosti), različne hitrosti praznjenja, pranje zabojnikov ...
Tako kot druga naša smetarska vozila prazni samo tipizirane
zabojnike z vgrajenim čipom. Vsako praznjenje sproti zabeleži,
podatke pa pošilja v naš obračunski center. Z delom je začel takoj
naslednji dan, zato ste ga morda že opazili. 

NOVA ZBIRALNICA LOČENIH FRAKCIJ
NA MLINEM
Konec junija so bila na območju Mlina zaključena ob-

novitvena dela komunalnih vodov in cestišča. Občina Bled je
nasproti objekta Mlinska cesta 20 (Kašar) pripravila tudi nov,
zgledno urejen prostor za ekološki otok. V začetku julija smo na
pripravljeno mesto postavili zabojnike za ločeno zbiranje in tako
bližnjim občanom olajšali pravilno ločevanje odpadkov. Upamo,
da bodo zabojnike z veseljem uporabljali.

REDNI ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV
Z začetkom septembra spet začnemo z rednim odvozom

kosovnih odpadkov. Prosimo vas, da pri naročanju odvoza upo-
števate termine odvozov za posamezno območje. Termini so
predstavljeni na koledarju odvoza kosovnih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada. Odpadke vedno pripravite na lokacijo, ki
omogoča vozilu enostaven dostop in nakladanje s hiabom.
Kosovne odpadke lahko tudi sami pripeljete v zbirni center na
Rečiški cesti.

Na spletni strani www.ibled.si si poleg koledarja za odvoz
kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada lahko ogledate
tudi koledar odvoza papirja in mešane embalaže ter koledar
odvoza mešanih komunalnih odpadkov.

POPIS VODOMEROV 
V jesenskih mesecih bomo nadaljevali z rednim popisom

vodomerov. Stanje vodomera lahko odčitate tudi sami in nam ga
sporočite na tel. 04/578 05 35. 

KONTAKTNE ŠTEVILKE PODJETJA 
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.:

• informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera: (04)
578 05 35, (04) 578 05 12

• informacije pokopališka in pogrebna dejavnost: (04) 578 05 33
• dežurna služba vodovod: 031/65 742 3
• izvajanje pogrebne službe: 041/65 59 87 (Anton Novak,

pogrebne storitve d.o.o.)
• spletna stran: www.ibled.si

• DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA na Rečiški cesti 2:
• vsak delovnik 7.00–19.00
• sobota 8.00–12.00

Novo smetarsko vozilo

Opozorilne table na eko otokih
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UTRINKI IZ POLETNE 
TURISTIČNE PONUDBE
Na Straži smo za letošnjo sezono

pripravili vrsto novosti, s katerimi smo
obogatili ponudbo za naše goste. Polet-
nemu sankališču in Pustolovskemu parku
se je pridružila Dežela ljudskih pravljic,
kjer obiskovalce pričakujejo žalik žene, Aj-
dovska deklica, divja baba, divji lovec in
povodni mož. V bližini je tudi manjše
otroško igrišče. V sodelovanju s Turis-
tičnim društvom Bled, Občino Bled, Tu-
rizmom Bled in izvajalcem del Hišo novih
tehnologij smo obnovili trim stezo – Blej-
sko fitnes promenado. Osem trim postaj
in dve skupini zunanjih fitnes naprav
ponujajo dovolj možnosti za razgibavanje
in krepitev mišic. Uredili smo tri lepe raz-
gledne točke in jih opremili s panoram-
skimi tablami. Še posebej smo poudarili
razgledišče nad sankaško progo in tja
postavili panoramski foto okvir s pogle-
dom na Bled, jezero, grad ter hribe in gore
v ozadju. Tako tam lahko posnamete svoj
»selfie z najlepšim razgledom«. 

Na vrhuncu sezone smo uredili os-
vetlitev celotne sankaške proge ter
dnevnemu obratovanju dodali nočno
sankanje trikrat tedensko med 21. in 23.
uro. In če boste ob vseh aktivnostih postali
žejni ali lačni, se lahko okrepčate v
brunarici na vrhu Straže ali na Plaži
Straža ob spodnji postaji sedežnice. Naše
parkirišče ob vznožju Straže je za obisko-
valce brezplačno. 

Poletno sankališče je do 31. avgusta
odprto vsak dan od 10. do 20. ure, do 14.
septembra vsak dan od 11. do 18. ure, od 15.
septembra naprej do zaključka obratovalne
sezone pa ob sobotah in nedeljah. Priprav-
ljamo tudi posebno akcijo ob prvem
šolskem dnevu, in sicer Športni dan družin
na Straži Bled. 

Septembra bomo nadaljevali z vese-
limi uricami, ki bodo potekale od 14. do
15. ure – takrat bo veljala tudi posebna
ponudba: na poletnem sankališču za ceno
dveh voženj dobite tri.

Spremljajte nas na spletni strani
www.straza-bled.si ali facebook profilu
strazabled.

V Grajskem kopališču smo se na po-
letno sezono dobro pripravili. Poleg red-
nih vzdrževalnih del smo investirali
obnovo lesenega pomola v zadnjem delu
kopališča. Tudi letos pri nas vihra Modra
zastava, ki zagotavlja, da je kopališče ure-
jeno v skladu z zahtevnimi mednarod-
nimi merili za kakovost kopalne vode,
čistočo, varnost in okoljsko odgovorno ob-
našanje. Sodelujemo v akciji Naj kopališče
in za nas še vedno lahko glasujete na
spletni strani http://www.dj-slovenija.
si/naj-kopalisce ali z glasovnico, ki jo do-

bite v kopališču. Vrsta uvrstitev na prvo in
drugo mesto v zadnjih letih je najlepša
nagrada za vse sodelavce, ki skrbijo, da je
kopališče prijetno in varno za obiskovalce.
Letos nam jo je pošteno zagodlo vreme,
zaradi česar se soočamo z izpadom pri-
hodka. A tako pač je pri dejavnostih, ki so
odvisne od vremena. Kopališče bo sicer ob
primernem vremenu odprto še vse do 15.
septembra. Predlanskim smo v ponudbo
vključili najem kajakov, letos smo dokupili
še dva. Tako v »Grajcu« lahko uživate tudi
takrat, ko vreme ni ravno najprimernejše
za kopanje. Pripravljamo celostni načrt za
ureditev kopališča, pa tudi nove programe
za popestritev poletnih dni. Informacije o
kopališču so na voljo na spletni strani
www.kopalisce-bled.si oziroma www.
grajc.si ter na facebooku.

Športna dvorana je tudi v poletnem
času polno zasedena. Sezona se je začela
30. junija s Poletnim mednarodnim kam-
pom bratov Hiti in nadaljevala v drugi po-
lovici julija s 25. mednarodno poletno
hokejsko šolo Cansport. Avgusta je pote-
kalo še nekaj hokejskih kampov, med
drugimi smo gostili mlade hokejiste iz
Beljaka, različne državne selekcije in vrsto
drugih skupin. Še posebej nas veseli, da
pri nas redno opravlja poletne treninge
Anže Kopitar. Od 21. do 23. avgusta so bile
v dvorani tekme 22. poletne hokejske lige
Rudi Hiti Bled 2014. 

Junija smo v dvorani začeli tudi z grad-
njo centralnega ogrevanja za hotele, ob-
činsko stavbo in Športno dvorano. 

:: Infrastruktura Bled

»Selfie z najlepšim razgledom«

Poletni živžav na Grajskem kopališču
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Sonce se je še z zadnjimi močmi pri-
jemalo neba, da bi pomagalo skupini pota-
pljačev osvetliti jezero. Pod Hotelom
Toplice so že vse popoldne neutrudno
iskali starega brkatega prijatelja, saj jim je
velikan zadnjih 20 let spreminjal potope
v nepozabna doživetja. Žal skoraj 80 let-
nega, 90 kilogramskega ter 2,5 me-
terskega kralja jezara niso našli. Z vsako
minuto iskanja jih je bolj skrbelo, da je bil
na fotografijah, ki so nastale istega jutra,
Maks.

Som Maks, ki je veljal za največjo
znano živo slovensko sladkovodno ribo, je
bil najbrž eden prvih potomcev somov, ki
so jih pred pribljižno 100 leti naselili v
Blejsko jezero. 

Vseh 80 let življenja je Maksu uspe-
valo ukaniti ribiče, pa čeprav ga je to
včasih stalo tudi kakšne grde brazgotine.
Prezimoval je v enem od skrivnostnih
globokih kraterjev jezera, za katere ve le
peščica ljudi, vanje pa so se do sedaj po-
topili le trije potapljači. 

Maks že kakšen mesec ni zapuščal
svojega poletnega kamnitega brloga, ob-
danega s piloti, ki držijo sprehajalno pot
nad vodo. Nemara je med koreninami
drevesa, ki so prebila dno poti, pazil na
gnezdo, kjer je julija po drstitvi s kako lepo
so(a)mičko zaplodil nov zarod. 

Po večdnevnem dežuranju otročjadi, je
to jutro moral zapustiti dom. V to ga je
prisilil prazen želodec. Glede na to, da je bil
vsejed, se je na njegovem jedilniku zvrstilo
že marsikaj, od rakov jelševcev, rib, pa vse
do mladih račk. Najbolj pa mu so mu šli v
slast ostanki iz kuhinje hotela Toplice, ki pa
jih zadnih 20 let ni bilo več na meniju. Prav
zato je v drugi polovici prejšnjega stoletja
največ pridobil na rasti, zadnjih 20 let pa je
nekako ostal v velikosti odraslega potapl-
jača z iztegnjenimi plavutmi.

Kljub temu, da je bil skoraj popol-
noma slep, je s svojimi tremi pari tipalk in
izostrenim vonjem ponavadi brez prob-
lema našel hrano. Če že ni bilo drugega,
se je vselej našel kak košček potopljenega
razmočenega kruha, ki so ga zgrešili per-
nati sosedi stanujoči nadstropje višje. A to
jutro ni našel ničesar.

Naenkrat pa mu je nekaj neizmerno
zadišalo. Na dnu jezera je nanj čakala
prava poslastica. Zapustil je gnezdo, hitro
zaplaval in ne da bi slutil da gre za past,
ugriznil v vabo. 

Pričel se je boj za življenje.
Neutrudno se je boril z ribičem, vlekel

zdaj sem, zdaj tja, ribiča s čolnom vred. Vsi
triki, kako pretrgati laks so zatajili. Elek-
trični motor na čolnu je bil premočan, vrvi-
ca predebela in vaba pregloboko zataknjena
med več vrst zob. Po treh urah boja je popol-
noma izmučen moral priznati poraz. Upal
je, da se bo zgodilo to, kar se mu je že
enkrat, dolgo časa nazaj. Upal je, da ga bo
ribič, ko ga bo potegnil iz vode izmeril, ste-
htal, se z njim fotografiral in izpustil nazaj,
da se bo lahko tudi to noč odpravil varovat
potomce, ki se bodo vsak čas izlegli.

Že mu je pohajala sapa, ko je v svojem
mogočnem gobcu skeleče začutil kavelj,
potegnili so ga na čoln, kmalu za tem pa je
nemočen obvisel na drevesu. Mogočni
kralj jezera je bil postavljen na ogled. Na
ogled kot trofeja, kot ničvreden kos mesa. 

Skozi misli so mu še zadnjič švignile
zgodbe, ki so si jih po potopih navdušeno
izmenjavali potapljači od blizu in daleč.
Zgodbe o prijaznem velikanu, varuhu Ble-
jskega jezera, ki so jih verjeli le tisti, ki
smo se z s kraljem, v njegovem jezeru,
srečali iz oči v oči.

V spomin na našega velikega prijatelja,
potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled

:: Rok Lesjak, DPD Bled
foto Marko Osojnik, DPD Bled

Maksa je bilo najlažje, poleg enormne ve-
likosti, prepoznati po raztrganini na zgornji
levi ustnici.

Maks v svojem poletnem domu…
Med drstitvijo somji samec zgradi gnezdo, v
katerega samica odleže ikre. Do dokončnega
razvoja jih čuva samec.

Sprehajalcem se niti sanjalo ni, da meter pod
sprehajalno potjo domuje mogočni velikan.
Maks je bil zaradi svoje velikosti med sloven-
skimi potapljači izredno pri-ljubljen. Skoraj
vse življenje se je zadrževal na istem mestu
pod hotelom Toplice.

MAKS(imalno) od spodaj…
Evropski som lahko zraste do dolžine tri
metre in tehta tudi preko 250 kilogramov.
Je ena prvih sladkovodnih rib, ki prične z
zimskim spanjem in tudi ena zadnjih, ki
se "zbudi". Sicer velja za nočno ribo, najraje
pa se prehranjuje pozno zvečer ali zgodaj zju-
traj.

Mladi somi zelo hitro rastejo. Že v enem letu
so veliki 20 centimetrov in tehtajo pol kilo-
grama, v petih letih pa že tri kilograme,
spolno pa dozorijo v šestem letu starosti.

Legenda o kralju blejskega jezera
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Koledar prireditev
www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

Petek, 29.8. 17:00 Zbor: parkirišče pri Petkovi popoldnevi v parku: Zeleni škrat raziskuje
penzionu Jelka, Goreljek življenje v gozdu na Pokljuki

20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri: Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, 
Latino, Funk)

Sobota, 30.8. 10:30 – 12:00 Trgovski center Bled Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled: 
Fijakerji so previdni v prometu: Tri kepice prometa, 
predstava ter prometni poligon

16:00 Olimpijski veslaški 5. Mali blejski maraton: mali maraton (21 km), družinski 
center Mala Zaka tek (6 km), otroški Zakijev tek

20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri: Beer Belly Band 
(irska, škotska in keltska glasbe)

1. – 2.9. Bled Blejski strateški forum

Torek, 2.9. 17:00 Blejski grad Srednjeveški nastop: Janičarjevo srce

Četrtek, 4.9. 17:00 Blejski grad Renesančni nastop: Kraljevi meč
19:00 Blejski grad Predavanje Evgenije Lazarini: Zgodovina rodbine Lazarini

Sobota, 6.9. 6:00 Zbor: parkirišče pri ga- Poldijev dan na Maretovem ranču: pohod na Talež ter 
silnem domu, Predoslje Poldijeva olimpijada

10:00 Olimpijski veslaški Triatlon Bled 2014 – plavanje, kolesarjenje in tek: Pokal 
center Mala Zaka Alpe Adria 2014, Cici akvatlon, Triatlon za vsakogar, 

Štafetni triatlon, Olimpik triatlon
10:30 – 12:00 Trgovski center Bled Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled: Vitez 

reši princesko iz blejskega gradu: Vitez Rok in princeska 
Zala, predstava in ustvarjalna delavnica

20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri: Soul jazz in jaz 
(Soul, Jazz, Latino, Funk)

Nedelja, 7.9. 10:10 Olimpijski veslaški 16. Originalni tek okrog jezera – tek za dober namen
center Mala Zaka

11:00 - 16:00 Parkirišče pri 7. memorial Marina Simiča - rally starodobnih vozil: ogled 
TVD Partizanu vozil

16:00 – 19:00 Terasa Kavarne Park Sladko popoldne ob kitarski glasbi

Torek, 9.9. 17:00 Blejski grad Srednjeveški nastop: Janičarjevo srce

Sreda, 10.9. 18:00 Vila Bled Voden ogled po razstavi Sun of Art

Četrtek, 11.9. 17:00 Blejski grad Renesančni nastop: Kraljevi meč

Sobota, 13.9. 10:30 – 12:00 Trgovski center Bled Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled: Prijatelji 
za vedno: Vsi otroci sveta, predstava in ustvarjalna 
delavnica

11:00 Mini golf Bled 50 let mini golfa na Bledu, 1964 – 2014: odprti turnir v 
klasičnem malem golfu

11:00 Olimpijski veslaški Dobrodelni Proteini.si utrip – športno dobrodelno 
center Mala Zaka druženje za vso družino

Sobota, 20.9. ves dan Blejsko jezero 24. Državno prvenstvo v veslanju Bled 2014
10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska Triglavska tržnica in spremljevalni program

roža Bled
14:00 Straža Bled Hill Run Bled 2014 – adrenalinski vzpon na Stražo Bled

Četrtek, 25.9. 18:00 Knjižnica Blaža Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: Slovenska 
Kumerdeja Bled družba proti slovenski državi, predava prof. dr. 

Veljko Rus

353 harmonik ob 
Blejskem jezeru  

2. poletno srečanje harmonikaric in
harmonikarjev ob Blejskem jezeru je na
nedeljo med Blejskimi dnevi  privabilo 353
udeleženk in udeležencev, ki so ob 12. uri
skupaj ubrano zaigrali znano Avsenikovo
''Otoček sredi jezera''. Seveda je bilo pris-
otnih še nekajkrat več obiskovalcev, lju-
biteljev harmonike in narodno-zabavne
glasbe.

Po blejski promenadi se je odvila tudi
povorka harmonikaric in harmonikarjev z
Majči Bobnar na čelu. Že drugo leto za-
pored sta nagrado za  najmlajšega in naj-
starejšega udeleženca iz rok blejskega
župana Janeza Fajfarja prejela 6 - letni Žan
Papler iz Mevkuža in 87 letni Albin Valant
iz Bodešč. Izbrali smo še najvišjega ude-
leženca in najvišjo udeleženko ter največjo
organizirano skupino. Letos so to nagrado
prejeli “Briški harmonikarji”, saj se jih je
skoraj 40 z vlakom pripeljalo na Bled. 

Glavni nagradi – bon za lajbič goren-
jske narodne noše iz rok Marije Mojce
Berce iz Selc ter harmoniko Poličar so si
seveda želeli prav vsi udeleženci. A sreča
pri žrebu je bila tudi tokrat namenjena le
dvema. Bon za lajbič je prejel še ne 12-
letni Primož Lah iz Deteljice v Tržiču, har-
moniko Poličar pa kraški harmonikar
Boris Kuret.  

Organizator je poskrbel za brezplačne
prevoze, ki sta jih izvedla Bled Tours in
Jože Kuralt,  vsak pravočasno prijavljen
udeleženec je brezplačno prejel bon za
malico, ki jo je prispevala Oštarija Moskva
iz Lesc in pijačo skupine Laško. 

Prireditev je popestril mojster zvoncev
Marjan Novak, znan iz TV šova Slovenija
ima talent. Za glasbo na glavnem odru je
poskrbel ansambel Slovenski pozdravi. Da
pa je vse potekalo po zamisli organizaci-
jskega odbora, ki smo ga sestavljali Grega
Antolin, Uroš Ambrožič, Iztok Pesrl in
Toni Mežan, so poskrbeli številni spon-
zorji in prostovoljci, ki so se tudi tokrat
odzvali v zavidljivem številu. Tako smo
ponovno dokazali, da tudi na Bledu zna-
mo stopiti skupaj za dobre projekte. Vsem
skupaj in vsakemu posebej ISKRENA
HVALA! 

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

Sobota, 27.9. 9:30 Mini golf Bled 15. mini golf festival: odprti turnir

Nedelja, 28.9. 9:00 Mini golf Bled 15. mini golf festival: finale
16:00 Zaključna slovesnost in podelitev nagrad

Vsak ponedeljek 19:30 Hotel Jelovica Glasbeni večer

Vsak torek 19:00 Hotel Krim, restavracija Slovenska večerja ob zvokih harmonike

Vsako sredo 20:00 Hotel Jelovica Večer ob pianinu

Vsak četrtek 19:00 Hotel Krim, restavracija Svečana večerja ob svečah

Vsak petek 19:30 Hotel Jelovica Slovenski večer

Vsak petek, so- 10:00 – 20:00 Zdraviliški park Sejem slovenske domače in umetnostne obrti
boto in nedeljo

Vsako soboto 8:00 Slaščičarska delav- Ogled izdelave kremnih rezin
nica Hotela Park

9:00 Zbor: Terasa Grand Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka
hotela Toplice

20:00 Restavracija Panorama Blejski glasbeni in plesni večeri ob jezeru

Vsako soboto 16:00 – 20:00 Straža Bled Dežela ljudskih pravljic; predhodne najave na 031 874 756
in nedeljo ali e-mail pravljicebled@gmail.com

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

10.7. – 10.9. Vila Bled Razstava energijskih portalov Urške Lan: Sun of art

1. – 30.9. Knjižnica Blaža Gorenjska v času prve svetovne vojne 1914 - 1918:
Kumerdeja Bled zbiramo spomine

1. – 30.9.        Blejski grad - Fotografska razstava slik Francija Ferjana
Galerija Stolp

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

TEDENSKI PROGRAM POLETNIH PRIREDITEV:

RAZSTAVE:

Novičke iz Sava
hotelov Bled 
Odprte vinske degustacije v
vinoteki Vinarte
Vinoteka Vinarte je zopet zaživela.

A tokrat organizirajo nekoliko dru-
gačne vinske degustacije, saj vinarja
gostijo več dni skupaj. V avgustu so
od četrtka do sobote gostili vinarja Gaube
in Ptujsko klet. Vinar je gostom na raz-
polago med 18. in 21. uro, gost pa lah-
ko na degustacijo pride kadarkoli znot-
raj tega časa. Vinarje na razpolago za
prosto debato in vprašanja o vinu, po-
streže pa s petimi kozarci vina po promo-
cijski ceni. 

DEŽNA MASAŽA – novost v
Wellnessu Živa
Dežne kapljice so lahko tudi sproš-

čujoče in prijetne… Še posebej, če se pre-
pustite naravnim in nežnim alpskim
dežnim kapljicam na obrežju Blejskega
jezera. V Wellnessu Živa so v slabem po-
letnem vremenu našli idejo za prav
posebno inovacijo – dežno masažo. Ma-
sažo izvajajo na prostem, ob spremljavi
poživljajočih dežnih kapljic, ki kožo zme-
hčajo in zagotavljajo naravno, izjemno
čisto in sproščujočo izkušnjo. Masaža z
alpskimi olji gorskih borov v kombinaciji
z dežjem je neponovljiva in ekskluzivna
izkušnja.

Izdelki iz konoplje na prodaj
v Wellnessu Živa
Wellness Živa sledi najnovejšim tren-

dom na področju dobrega počutja, zato so
v svojo ponudbo vključili tudi izdelke iz
konoplje (konopljini proteini, semena,
olje ipd.), saj pozitivno vplivajo na pre-
prečevanje bolezni srca in ožilja, na ome-
jevanje neprijetnih učinkov predmenstru-
alnega sindroma in tudi na odpravljanje
težav, ki se pojavljajo zaradi multiple skle-
roze, raka in shizofrenije.  

Modna revija White Summer v
Grand Hotelu Toplice
V petek, 25. julija se je na terasi Grad

hotela Toplice zgodil pravi modni spek-
takel na katerem se je predstavila mlada
modna oblikovalka Mirjam Bernard Var-
ga, bolje poznana kot Passion for fashion
– MBV Design. Predstavila je svojo bla-
govno znamko MBV Design. V oblačilih
MBV Design so se po modni pisti spre-
hodile naše najbolj znane manekenke: Iris
Mulej, Daša Podržaj, Sabina Remar,  Zlata
Okugić, Jana Koteska, Stefania Bojić, Tara
Zupančič in Diamantki.

:: Tanja Švigelj, 
Sava Hoteli Bled

»Okusi Bleda« očarali obiskovalce Blejskih dni
Na Bledu je več restavracij z izbrano kulinariko in postrežbo in prav je, da informa-

cijo o tem delimo tudi z našimi gosti. Blejski dnevi so se izkazali kot dobra priložnost
za predstavitev projekta »Okusi Bleda – Taste Bled«, kljub temu, da je to vrhunec sezone
in imajo gostinci obilico dela. To je tudi razlog, da so se za prvi skupni dogodek (seveda
bodo v nadaljevanju leta še sledili) odločile štiri restavracije, ki so z izborom jedi in pred-
stavitvijo le-teh na posebni stojnici Okusi Bleda očarali obiskovalce. 

Sava hoteli Bled so tradicionalni blejski kremni rezini dodali še smutije in kopunovo
obaro z ajdovimi krapci in krompirjevo peno, ki jo gostje lahko naročijo tudi v
Restavraciji Julijana v GHT . Restavracija  A L'Art iz Vile Istra  se je predstavila z lokalno
obarvano pirino rižoto s kozjim sirom in dimljeno postrvjo. Grill Restavracija in terasa
hotela Lovec je pripravila lokalni hamburger, prežet z lokalnimi sestavinami- od  gove-
dine, skutnega namaza do zelišč in zelenjave. Hotel Astoria Bled se je predstavil z izbra-
nimi sladkimi okusi oz. mini potičke z okusom pehtrana in  korenčka, zanimivi pa so
bili piškoti, polnjeni z marmelado in mohantom.

Okusi Bleda je uspešen projekt, ki bo tudi v bodoče povezoval ponudnike na Bledu
in na ta način utrjeval kakovost kulinarične ponudbe.

:: Eva Štravs Podlogar



90 let Ane Slivnik
Na Kajuhovi cesti 12 smo župan in

prostovoljki RK Bled 24. julija obiskali
gospo Ano Slivnik, ki je praznovala svoj
devetdeseti rojstni dan. Slavljenka nas  je
pričakala s svojo najstarejšo hčerko, polna
vedrine, smeha in dobre volje.  Slavljenki
niti najmanj ne bi prisodil tako visoke
starosti!  

Gospa Anica se je rodila v Sovodnjah
v Poljanski dolini v družini s sedmi-
mi otroki. Izučila se je za šiviljo in ta
poklic je imela rada vse življenje. Med
vojno so se v njihovi hiši zbirali partiza-
ni in tako je spoznala partizana Jane-
za Slivnika, svojega bodočega moža, le-
ta 1946 sta se poročila in se po poroki
preselila na Bled. Kmalu se jima je ro-
dila hčerka Ivica. Stanovali so v vili v Za-
ki. Gospa Anica, kot jo poznamo Reči-
čani, je skrbela za družino, čistila han-
gar,če je imela čas, se je rada usedla za
šivalni stroj in prav po šivanju smo jo poz-
nali vsi. Na Rečici je imela dobro žensko
družbo, ki se je rada spominja in jo
pogreša še danes. Leta 1956 se jima je
rodila še druga hčerka Tatjana, tako da je
bilo dela kar veliko.

Leta 1962 se je družina preselila v
novozgrajene bloke na Kajuhovi cesti, kjer
še danes živi v lepem stanovanju skupaj z
vnukom. Mož je bil veliko let direktor
Kovinske delavnice, gospa Anica pa je skr-
bela za družino in se še vedno rada usedla
za šivalni stroj. Z možem Janezom sta
imela veliko dobrih prijateljev in sorod-
nikov, ki so srečevali, hodili po hribih in
tudi na morje. Pred enajstimi leti je mož
umrl in ga zelo pogreša. K sreči se zna za-
posliti, da ne čuti samote. Razveseljujejo
jo obiski hčerkinih družin, ima tri vnuke
in dva pravnuka.

Zdravje ji dobro služi, tegobe jeseni
življenja je ne pestijo. Vedrine, dobre volje
in optimizma ji želimo še mnogo let!

:: Jožica Pazlar, RK Bled

»Naša tovarišica 
Marija« in njenih 95 let
Župan Janez Fajfar, sin Uroš s snaho

Marijo, soseda Meta in prostovoljki RK
Bled smo se zbrali v hišni utici na Poljski

poti ob praznovanju petindevetdesetega
rojstnega dne naše dobre »tovarišice Ma-
rije«.

Gradiva za klepet in prijetno druženje
nam ni manjkalo, saj je bila naša slav-
ljenka priljubljena osnovnošolska učitel-
jica več generacij, med njenimi učenci je
bil tudi naš župan. Poznamo jo kot
učiteljico, ki je bila velikim kot druga mati,
kot nekdanjo prizadevno delavko v
krajevni organizaciji RK Bled, kjer je de-
lala vse od leta 1945, in po nekajdeset-
letnem delovanju v krajevni organizaciji
ZB Bled. Še letos je sestavila govor za
srečanje borcev pri spomeniku pod Li-
panco, sre-čanja se je tudi udeležila, pa
čeprav v invalidskem vozičku. Pestijo jo
različne starostne tegobe, le glava je bis-
tra, v očeh polno vedrine in tudi opti-
mizma in dobre volje ji ne manjka. Še
vedno veliko bere, rešuje križanke in gleda
televizijo, tako da je z vsemi dogodki na
tekočem. Ogromno ji pomenijo stiki z
bratoma, svakinjama in z vsemi sorodniki.
Še posebno jo razveseljuje vnukinja z
možem in s svojimi tremi otroci. Raz-
veseli se vsakega znanca in prijatelja, ki jih
tudi ni malo.  

Neizmerno je hvaležna sosedi Diani in
njeni družini za vso njihovo pomoč, saj
brez tega ne bi mogla živeti v domačem
okolju, ki ji ogromno pomeni in ji daje
smisel življenja.

Mi vsi, ki poznamo »našo Marijo« kot
srčno žensko, neizmerno čutečo osebo,
prijateljico in znanko, ji želimo še veliko
zdravja, optimizma in dobrega počutja!

:: Jožica Pazlar, RK Bled

95 let Marije Vidic
16. avgusta smo prostovoljke RK Bled

Tea Triplat, Tončka Mužan in Jožica Pazlar
obiskale slavljenko Marijo Vidic, ki je
praznovala petindevetdeseti rojstni dan.
Izročile smo ji čestitke in darila v imenu
Občine Bled in Krajevne organizacije RK
Bled. Vsega se je zelo razveselila!

Gospa Marija Vidic se je rodila pred
petindevetdesetimi leti v številni družini
Erman v Radovljici. Po poroki med II. sve-
tovno vojno  se je preselila v Ribno, kjer

sta si z možem zgradila hišo. V zakonu so
se jima rodili trije otroci, danes pa ima dva
vnuka, enega pravnuka in tri pravnukinje.
V domači hiši živi z najmlajšo hčerko
Božo, ki skrbi za njeno dobro počutje v do-
mačem okolju. V veliko pomoč sta ji tudi
starejša hčerka Mojca in snaha Diana. S
skupnimi močmi premagajo vse zdrav-
stvene in druge tegobe tako visoke sta-
rosti. Slavljenka v svojem naslanjaču kaže
srečo in zadovoljstvo v domačem okolju in
med svojimi dragimi.

Ob slovesu smo vsem zaželeli veli-
ko zdravja, dobre volje in moči tudi v
bodoče!

:: Jožica Pazlar, RK Bled

Srečali smo se in
praznovali ...

Zazvenela je pesem v uvodu našega
srečanja v čast ponovnemu druženju po
šestdesetih letih končane osnovne šole in
male mature na Bledu in v pozdrav 95-let-
nici naše edino še živeče osnovnošolske
učiteljice Marije Staretove.

V naših srcih je vzkipela radost, v
naših očeh so se zasvetile solze sreče, naše
misli so obudile spomine na nekdanje os-
novnošolske dni.

Zbrali smo se v Alp penzionu , kjer
smo ob odlični postrežbi in prijaznosti
gospe Mateje in njenega osebja preživeli
nepozabno popoldne, ki se je nadaljevalo
kar skoraj v večerne ure. 
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Uspešni atleti

Konec junija je AK Poljane Maribor organiziral prvenstvo
Slovenije za pionirje in pionirke U12 in U14. Na tekmovanju je
nastopilo skoraj 500 mladih športnikov iz 46 klubov, društev in
osnovnih šol z vse Slovenije. Šlo je zares za zelo množično tek-
movanje in organizator se je res potrudil, da je ta  dvodnevni do-
godek na atletskem stadionu Poljane v Mariboru ostal v lepem
spominu.

Odlični pogoji z občasno premočnim vetrom so poskrbeli,da
so padali številni rekordi, tako osebni kot tudi državni. Naši mladi

atleti Jon Štular, Žiga Lešnjak, Sara Slamnik, Nina Crnovič in
Maja Arnež  nas tudi tokrat niso razočarali in ponovno pokazali,
da znajo biti zelo hitri. Vsi so dobro tekmovali in dosegli odlične
rezultate ter osebne rekorde. Izstopal je Jon Štular, ki je bil drugi
na 200 m. Pretekel jih je v času 25,15 s in za več kakor dve
sekundi popravil lanski rezultat. Zmagal je na 60 m s časom 7,77
s in v skoku v daljino, kjer je postavil nov državni rekord 6,04.
Kako premočno je zmagal govori dejstvo, da je drugo uvrščenega
premagal za več kakor en meter. S premočnim vetrom je skočil
6,17 m. Prizadevnost na treningih so se obrestovali, dobri rezul-
tati so popotnica za dobro delo v prihodje.  

Člansko državno prvenstvo  
V organizaciji AD Kladivar Celje je 2. in 3. avgusta potekalo

prvenstvo Slovenije za člane in članice ter za mlajše člane in član-
ice.

Tekmovanja je bilo obenem za večino naših najboljših atle-
tov zadnji preizkus pred bližajočim se evropskim prvenstvom v
Zürichu ter za nekatere zadnja možnost za izpolnitev norme.

Prvenstvo je ponujalo odlično priložnost, da v akciji vidimo
najboljše slovenske atlete, vključno z Martino Ratej, Primožem
Kozmusom, Snežano Vukmirović, Marušo Mišmaš in ostalimi
zvezdniki kraljice športov.

Ad Bled je dostojno zastopal Mitja Nučič , ki je tekmoval v
kategoriji mlajših članov. Bil je 3. v teku na 100 m in 2. v teku na
200 m  - v tej disciplini je izboljšal osebni rezultat , ki sedaj znaša
21,99 s. Čestitamo za odlične rezultate.

:: Robert Bogožalec, AD Bled
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Žensko veslanje na Bledu
Blejsko veslanje je šlo v

športno zgodovino pred-
vsem kot dosežek moških
veslačev, ob tem pa smo vsi
skupaj kar nekoliko pozabili
na zametke dekliškega ves-
lanja, ki segajo v leto 1951,
šest let kasneje, 1957. pa je
blejska ženska posadka na-
stopila na VII. mednarodni
veslaški tekmi na Bledu. 

Tekma je bila julija pred
sedeminpetdesetimi leti,
Veslaški klub Bled pa so za-
stopale članice četverca s kr-
marko. Pomerile so se na
progi, dolgi sto metrov, ves-
lale pa so Vilma Hribar, kasneje višja uradnica, Berta Kalajžič, kasneje prav tako višja
uradnica, Nada Urevc, ki je kasneje diplomirala iz medicinske kozmetike, Darinka
Svetina, ki je potem prav tako delala v uradništvu in krmarka Mici Heberle, katere
oče je takrat vrtel filme v blejskem kinu. 

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

Dogodka se živo spominja gospa Nada Urevc, ki je tudi priskrbela arhivske po-
datke o tekmi. Blejski hangar so odprli samo leto dni pred tekmo, sama pa je bila
takrat skupaj s kolegicami aktivna športnica v TVD Partizanu. In kako so mlada dek-
leta takrat zašla v čoln? “Tako, da so nas prišli iskat v telovadnico in vprašali, če bi kat-
era veslala,” pravi gospa Nada. Od leta 1952 do 1957 so se po pripovedovanju gospe
Urevc dekleta udeležila tekem v Avstriji, Izoli in na Štajerskem.

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

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

Pred šestdesetimi leti, junijskega dne,
leta 1954 smo stopili na nove poti, usmer-
jene k različnim poklicem. Te smo dosegli
in te sanje, želje,… smo uresničili do up-
okojitve.

Zdaj preživljamo bolj umirjene dni.
Ali pa tudi ne? 

Bili smo veseli med prijatelji, nekdan-
jimi sošolci in sošolkami ter našo učitel-
jico Marijo.

Spomnili smo se besed gospoda
Hudečka, ki je skupaj z gospodom Nikom
Mučičem izdal knjigo o Bledu – »Pojdi tja,
kjer je naša zemlja najlepša, najbolj bo-
gata in ker je njegova govorica najbolj od-
kritosrčna, najbolj darežljiva z resnico.
Pojdi na Bled.«

Pripravili smo srečelov z zanimivimi
dobitki in vzpodbudnimi besedami.
Sošolki Marjana in Ljuba sta pripravili
pesnitvi v verzih. Sošolec Vladimir pa
nam je predstavil svoji knjigi – Čez os-
amelce in ledine Blejske kotline ter Rezl-
jana vrata na Slovenskem. Vsakemu ude-
ležencu je podaril svojo knjigo v spomin
na srečanje.

Srečni smo na Bledu. Tisti, ki živijo
daleč od tod, pa se radi vračajo v rodni
kraj, ki je obdarjen z naravnimi lepotami
in zanimivostmi.

»Čez pet let se bomo spet srečali.
Upamo, da še vsi zdravi,« smo si ob slo-
vesu rekli in segli v roke.

:: Tončka Ferjan in Berta Kozelj  

Nada Urevc in župan Janez Fajfar.



Najtežji dve minuti v športu

Predzadnji konec tedna je Bled gostil tekmovanje z naslovov
Najtežji dve minuti v športu, ki je že peto leto v Slovenijo priteg-
nilo skoraj 300 tekmovalcev in več kot dva tisoč obiskovalcev, or-
ganiziralo pa ga je PGD Radovljica. Tekmovanje je namenjeno
vsem operativnim gasilcem. 

Letos se je tekmovanja udeležilo skoraj 300 tekmovalk in tek-
movalcev, največ je bilo prostovoljcev iz Slovenije, tuje profe-
sionalne ekipe pa so prišle iz Avstrije, Francije, Hrvaške, Kanade,
Nemčije, Poljske, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.
Med 165 tekmovalci so najboljše čase v posameznem boju dosegli
štirje Slovenci, ki so dobesedno pometli s konkurenco svetovnega
kova in dokazali svojo veličino. Zmagal je Domen Pavlič.

:: RP

Odprto prvenstvo Mini golf zveze
Slovenije je pred vrati

Le slab mesec dni nas loči od vrhunca letošnje domače mini
golf sezone, ko bo blejsko igrišče, ki letos praznuje 50. obletnico
delovanja, zadnji septembrski konec tedna (od 26. do 28.9.) gos-
tilo 1. EVROPSKI POKAL V KLASIČNEM MALEM GOLFU. Na
pravem maratonu pod okriljem Svetovne mini golf federacije
(WMF) in v sodelovanju z Avstrijsko mini golf zvezo (OEBGV) se
bodo poleg nekaterih zvenečih imen iz tujine spet predstavili vsi
najboljši lokalni igralci, ki jim je vihtenje palic in udarjanje žogic
najrazličnejših odbojnih lastnosti v veselje in ponos. Že petna-
jsto leto zapored se bodo na Bledu mini golfisti preizkusili na eni
od najzahtevnejših in največjih betonskih naprav v Evropi, kar

vsekakor pomeni, da je uspeh na tem tekmovanju zelo cenjen
med poznavalci in ljubitelji. Zgodovina tradicionalne prireditve je
zelo pestra, z zlatimi črkami pa so na pokalu za absolutne zmago-
valce tega turnirja do sedaj vpisani: Friedrich Dangl, Steyr (2002),
Matjaž Sopotnik, Bled (2004), Stefan Kolnhofer, Braunau (2008),
Guenther Kreuzmayr, Altheim (2011), Franz Lechner, Braunau
(2012) in branilec naslova, domačin Sergej Učakar z osmimi
naslovi najboljšega na Mednarodnem mini golf festivalu, kot se
je turnir imenoval do lani (2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2009,
2010 in 2013).

Obeta se prava paša za oči, saj so se nekateri iz domače vrste
medtem uspešno spoprijemali z igrišči v naši severni soseščini.
Tako je Danilo Pavšič julija slavil na 51. Veliki nagradi Pernitza,
enem najstarejših turnirjev v Avstriji. Na poti do končnega us-
peha, kar je bila že 33. slovenska zmaga v tujini, je v četrtfinalu
premagal Učakarja in s tem dokazal, da je pred »blejskim spek-
taklom« v izjemni formi.

:: Mini golf zveza Slovenije
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PICERIJA BETLEHEM
V Spodnjih Gorjah na Poljanah!

Nudimo vam
različne pice iz krušne peči

in sveže solate.

Odprto: petek, sobota, nedelja.
Tel. 041/821 603. Vabljeni!
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Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341

Stripydent, d.o.o.
@irovnica, Moste 77a

Delovni ~as zobne

ordinacije: sreda,

petek 16 - 18

Delovni ~as
zobotehni~nega

laboratorija:

od doponedeljka

petka 8 - 15

Informacije in naro~anje: na tel. Samo Mekina580 12 59,

www.stripydent.si

UGODNO - ZANESLJIVO - HITRO POPRAVILO PROTEZ
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Hotel Triglav Bled in Restavracija 1906 predstavljata:

Terasa z najlepšim pogledom na blejski otok

Vabljeni vsak dan med 12. in 22. uro!
Kontakt: info@hoteltriglavbled.si, tel. 04 575 26 10.

Hotel Triglav Bled skupaj z Restavracijo 1906 spada med najlepše butične
kotičke na Bledu. Sam hotel piše svojo romantično zgodbo z odličnim

ambientom, nepozabno atmosfero in čudovitim pogledom na otok in jezero
z okolico. Na novi terasi, ki sprejme do 30 gostov, vas bodo naši sodelavci
presenetili z vrhunsko ponudbo lahkih poletnih kosil ob pestri izbiri vin, po
čemer je Hotel Triglav Bled z Restavracijo 1906 tudi svetovno že poznan.
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Sprejemamo
naro~ila za sve`e
in suhe ikebane,
`alne ikebane,
{opke, poro~ne
{opke in
aran`maje
ter aran`maje
daril.

Tel. 040/551 828

Razkošje idej in
harmonija bivanja

Izletniška ul. 11, RIBNO, BLED
(Zadružni dom Ribno)

04 57 66 111
041 735 905
salondekorative@gmail.com

www.salon-dekorative.si

T:
G:
E:

Del. as: pon., sreda, petek 12.00 - 19.00
tor., četr., 9.00 - 16.00, sobota 9.00 - 13.00

č

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



Zadnja stran24


