
Energetska sanacija šole
Na Bledu so lani začeli z energetsko sanacijo osnovne šole,

kjer so v sklopu projekta REAAL že obnovili kotlovnico, saj se
šola po novem ogreva s pomočjo toplotnih črpalk, na strehi pa že
stoji fotonapetostna elektrarna, ki so jo ob koncu šolskega leta
uradno predali namenu. Energetska sanacija šole je skupaj
vredna okoli sedemsto tisoč evrov, od tega pol milijona prispeva
omenjeni švicarski finančni mehanizem.  

:: RP
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Drage občanke in 
občani, dragi 
prijatelji Bleda
Konec meseca je minil v praznovanju

dvaindvajsetega rojstnega dne naše lepe
republike, mladenke, ki v zanosu telesno,
a duševno še ne zrelega življenja, kot de-
dinja prečudovite dežele in pridnih ljudi,
vse prevečkrat lahkomiselno zapravlja tež-
ko prigarano dediščino prednikov. Svoje
premoženje poceni prodaja ali celo raz-
daja zvitim snubcem, ki bodo nanjo, ko bo
stara in revna, brezsrčno pozabili. 

V naši občini še vedno upamo, da bo
mladenka, kar se da kmalu, prišla k pa-
meti. Po najboljših močeh se trudimo, da
bi bilo naše skupno življenje čim prijet-
nejše, primerno čudovitemu okolju pa
tudi času,v katerem živimo. Praznika dr-
žavnosti nismo zaobšli, ampak ga še pose-
bej lepo obeležili, najprej s tremi, sicer ne
razsipnimi, a do srca segajočimi prosla-
vami. Pod Ribensko goro so domača druš-
tva priredila izvrstno osrednjo občinsko
prireditev ob dnevu državnosti, udeležil
sem se tudi prisrčne proslave v vrtcu in na
blejski šoli, kjer so nam šolarji zaigrali
odličen skeč iz našega vsakdanjega živ-
ljenja. Na koncu šolske proslave je sve-
čano pričela obratovati fotonapetostna
elektrarna s toplotnimi črpalkami za ener-
getsko oskrbo šole. Z lepo valeto se je, kot
je to že od nekdaj v navadi, poslovila ge-
neracija devetošolcev, ki jim vsi želimo, da
bi bili na nadaljnji poti kar se da uspešni
in obenem ostali zvesti domačemu kraju.
Dobro obiskani otvoritvi obnove vaškega
jedra Zagoric in vaškega jedra Rebr v Za-
sipu sta nam bili vsem na občini v veliko
spodbudo, da bomo končno zaključili še
dela na Bohinjski Beli in začeli z obnovo
vaškega jedra na Mlinem. Na predvečer
državnega praznika smo v Zdraviliškem
parku na pobudo in v sodelovanju s do-
mačim Čebelarski društvom Bled Gorje
prišli do čudovitega poslikanega čebel-
njaka z živim panjem. Park se je zasadil z
medovitim cvetjem, tako da bodo čebele
imele čim bliže čim boljšo pašo. Smo
edini narod na svetu, ki pozna poslikane
zunanje deščice panjev, končnice, ki so
najlepše kar je ustvarila naša ljudska
umetnost.

Letošnja mednarodna veslaška regata
je bila izredno dobro obiskana, za njo smo

si lahko ogledali še poslovno – diplo-
matsko regato, katere pokrovitelj je bil
BMW. V preteklem tednu so se na Bledu
kar vrstila srečanja najdražjih starodob-
nikov, kot so dvosedežniki Frazer Nash in
še bolj poznani  Rolce Roysi, ki so s svo-
jim prihodom obeležili stoto obletnico
prvega rallyja čez Alpe. V Grand hotelu
Toplice jih je sprejel sam britanski princ
Edvard. Jutri, v soboto, bo mlajši brat
japonskega prestolonaslednika, princ Aki-
shino pred občinsko zgradbo zasadil ja-
ponsko češnjo. O tem, kakšen ugled si
ustvarja v svetu naša politika, naj si misli
vsak po svoje, na Bledu pa nam počasi le
uspeva pričarati vsaj malo stare slave… V
soboto nas ocenjujejo strogi člani med-
narodne komisije Entente Florale Europe,
združenja najbolj urejenih krajev EU.
Upam, da bodo z videnim zadovoljni in
nas sprejeli medse.

9. julija je napovedana seja občinskega
sveta z glavno točko – rebalansom letoš-
njega proračuna. Država govori o zadol-
ženih občinah, mi smo morali vzeti četrt

milijona evrov kratkoročnega kredita
samo zato, ker nam ravno ta država ne iz-
plača že zdavnaj odobrenih evropskih
sredstev za že izpeljane projekte – obnovo
poročne dvorane, čolnarne in šolske foto-
voltaike… A s tem vas zdaj, pred tako
težko pričakovanim poletjem, ne bom
gnjavil. Skupaj z občinsko upravo se ne
damo in bomo, kljub vse težjim pogojem,
večino obljub izpolnili, saj sem bil za to
izvoljen in sem si za to tudi izbral sode-
lavce, na katere se lahko zanesem.  

Naj vas na koncu povabim na številne
poletne športne, pa tudi kulturne prire-
ditve kot so Festival Bled, Blejski dnevi,
Okarina in še marsikaj za vsak okus. Blej-
ske dneve bodo popestrili tudi harmoni-
karji, ki bodo sklenili krog okoli jezera in
hkrati zaigrali »Otoček sredi jezera«. Če
kdo še kje pozna koga, ki bi s to pesmijo
raztegnil svoj meh, ga povabite! 

Čim lepši počitniški in dopustniški
čas, pa čim boljšo turistično sezono, vam
od srca želi

:: Vaš župan, Janez Fajfar
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Sončkov dan pred Penzionom Mlino

22. junija smo pred Penzionom Mlino gostili varovance društev za cerebralno
paralizo iz Kranja in Ljubljane. Uvodno presenečenje je bil prihod »grajske gospode«
z Blejskega gradu in topla dobrodošlica ter prisrčen nastop otrok Folklorne skupine
Ribno. Opisali so delovanje društva, nato pa je sledil še glasbeni nastop ob sprem-
ljavi kitare. Čestitke! Na stojnici so predstavili svoje ročno narejene izdelke nad ka-
terimi smo bili vsi navdušeni. Blejski pletnarji so jih popeljali na nepozabno vožnjo
s pletno okoli Blejskega otoka, v restavraciji Penziona Mlino pa smo jih seveda pogos-
tili kot se spodobi. :: Gregor Sebanc
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Slovenski čebelnjak in medovita učna pot

Mladi čebelar s Sela, sicer letošnji občinski nagrajenec Blaž Ambrožič, je dal idejo
za postavitev medovite učne poti v Zdraviliškem parku na Bledu. Z njo je navdušil ble-
jskega župana Janeza Fajfarja in direktorja občinske uprave, Matjaža Berčona. Tako je
ob pomoči številnih nastala pot, ki se zaključuje s slovenskim čebelnjakom. 

Čebelarsko društvo Bled - Gorje ima tako v  Zdraviliškem parku čebelnjak, zgrajen
v blejskem stilu, takem, kot so bili čebelnjaki po blejskih vaseh zgrajeni v starih časih,
sam čebelnjak bo služil kot društvena prodajalna medu, do njega pa od jezera po
medoviti poti vodi dva tisoč trajnic, medovitih rastlin, ki pomagajo čebelam preživeti.
Panjske končnice je po izboru župana Janeza Fajfarja poslikala soproga Blaža Am-
brožiča, Danijela Jovanovič. Skalnjak ob čebelnjaku je postavljen tako, da sam čebeln-
jak delno varuje in preprečuje neposreden kontakt s čebelami, aktivnih je šest panjev,
naseljen je eden. Čebelnjak je v celoti lesen in pokrit s skodlami. 

:: RP

Obnovljena cesta na Blejski grad

Občina Bled je še pred novo poletno turistično sezono uspela urediti Grajsko cesto
na Blejski grad. Z deli so začeli oktobra lani in jih končali v letošnjem maju, vrednost
investicije pa je presegla pol milijona evrov.  Poleg ureditve same ceste so urejeni tudi
fekalni kanalizacijski sistem, meteorni kanalizacijski sistem ter zemeljski kablovod za
javno razsvetljavo. Urejeno je odvodnjavanje izvirskih in površinskih meteornih voda,
ki so ob večjih neurjih poplavljale stanovanjske objekte na območju Grajske ceste.

:: RP, foto: Franci Pavlič

Zgodba z naslovnice: 
Obnovljene Zagorice
Pred državnim praznikom so na-

menu predali obnovljeno infrastruk-
turo v Zagoricah, starem vaškem jedru
Bleda, ki se v urbarjih prvič omenja leta
1253, torej 760 let nazaj. 

Obnova vaškega jedra ter Levstikove
in Planinske ulice je stala okoli četrt
milijona evrov, kot je povedal župan
Janez Fajfar, pa si občina prizadeva, da
bi obnovila vsa stara vaška jedra, ki tako
dobivajo enotno in urejeno podobo. 

V Zagoricah je bil leta 1738 rojen
jezikoslovec Blaž Kumerdej, ki je za-
služen za uvajanje slovenskih šol v času
Marije Terezije. Na naslovnici je foto-
grafija njegove rojstne hiše. 

Kulturni program so pripravili učen-
ci in učenke blejske osnovne šole, pod
mentorstvom Mete Pazlar so se poklo-
nili tudi dnevu državnosti.

:: Romana Purkart

Obnovljeni Rebr

Obnovljeno infrastrukturo v Reb-
ru so ob dnevu državnosti s krajšo
slovesnostjo, nagovorom župana, di-
rektorja občinske uprave,izvajalca del
ter predsednika KS in blagoslovom za-
sipškega župnika simbolično predali
krajankam in krajanom Zasipa v upo-
rabo. Zahtevna in zamudna dela so
Občino Bled stala skoraj milijon evrov,
kot pa je bilo slišati ob samem do-
godku, so na koncu vsi zadovoljni. Dela
je izvajalo jeseniško podjetje Kovinar
gradnje, uradna otvoritev te velike pri-
dobitve pa bo ob krajevnem prazniku
Zasipa avgusta na Homu.

:: Romana Purkart
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Spremenjen parkirni 
režim pri 
zdravstvenem domu
Obveščamo vas, da je Občina Bled

na parkirnih prostorih, namenjenih
pacientom Zdravstvenega doma Bled,
uvedla časovno omejitev parkiranja, ki
je določena s predpisano prometno
signalizacijo, na kateri je naveden
dveurni dovoljeni čas parkiranja. Pred-
pisi, ki urejajo področje cestnega
prometa, določajo, da mora voznik na
območju časovno omejenega parki-
ranja označiti čas prihoda na vidnem
mestu v vozilu, po izteku dovoljenega
časa pa mora voznik vozilo odpeljati.
To pomeni, da mora voznik, ki parkira
svoje vozilo v območju časovno ome-
jenega parkiranja, označiti točno uro,
ko je prišel na navedeno parkirišče. To
lahko voznik stori na kakršenkoli
način (napiše čas prihoda na list pa-
pirja, označi čas prihoda s parkirno
uro itd…) saj predpisi točnega načina
ne določajo, mora pa biti čas prihoda
označen na vidnem mestu (npr. na ar-
maturni plošči vozila). Nadzor spošto-
vanja parkirnega režima redno izvaja
medobčinsko redarstvo. Globa za pre-
koračitev časovne omejitve oziroma v
primeru, ko voznik ne označi časa pri-
hoda, znaša 40 evrov. 

:: mag. Primož Lah, vodja
medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Bled in Bohinj

Obnovljena Astoria je odprla svoja vrata

»To je dobra novica,« je ob junijski otvoritvi prenovljenega šolskega hotela Astoria
na Bledu dejal predsednik republike Borut Pahor, ki skupaj z vršilko dolžnosti direk-
torice Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, Rožico Slavico Ferjančič pre-
rezal otvoritveni trak. Povedal je, da bo ta novica skupaj z drugimi po »večletni krizi,
ravnodušnosti in celo obupu dela naše javnosti dala vedeti, da se začenjamo iz krize
počasi, a zanesljivo vleči ven ter da optimizem, poslovna vizija, vztrajnost in znanje
premagujejo vse tisto, kar se je morda še pred leti zdelo nemogoče«.

Obnova hotela je potekala leto dni in je stala nekaj več kot pet milijonov evrov. Hotel
je že sredi maja sprejel prve goste, študentom pa nudi bolj kakovostne pogoje za prak-
tično izobraževanje. S prenovo pa so v hotelu pridobili še učilnico strežbe, novo šolsko
kuhinjo, prostore za izvajanje strokovnih predmetov in novega programa wellnessa.
Posodobljen pa je bil tudi gostinski in turistični del hotela, obnovljenih je bilo 24 sob,
restavracijska kuhinja in vsi spremljajoči prostori.

Kot je povedala direktorica hotela Sabina Rešek, so dobro zasedeni, prav tako pa
dobro kaže tudi do konca poletne sezone, welness ponudba pa bo poskrbela, da bodo
gostje v hotel zahajali tudi izven sezone.  

Svojega navdušenja ni mogla skriti niti prejšnja direktorica Višje šole za gostinstvo
in turizem Bled, Jana Špec. Dejala je, da si je sama osebno zelo prizadevala, da so pro-
jekt kljub nekaterim težavam in preprekam na poti vendarle izpeljali. 

Obnovo so sofinancirali Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

:: Romana Purkart

Osrednja slovesnost v Ribnem

Občina Bled je skupaj z ribenskimi društvi in tamkajšnjo po-
družnično osnovno šolo 21. junija pripravila slovesnost ob dnevu
državnosti. S slovesnostjo so obeležili tudi praznik KS Ribno, 12-
letnico popotresne obnove šole in nov šolski eko vrtiček. 

Slavnostni govornik je bil župan Janez Fajfar, ki je izpostavil
investicije, ki jih je Občina Bled v Ribnem že dokončala, med
njimi so plinifikacija, obnova vodovoda in preplastitev Savske,
Triglavske, Gorenjske, Šolske, Partizanske, Izletniške ter Za
Pižem, vrednost teh del je bila več kot pol milijona evrov. Plin so
pripeljali do Sela, sočasno so obnovili cesto, cesta pa je urejena
tudi z druge strani vasi, iz smeri Mlina, kjer je zgrajen  oporni
zid. Vrednost teh del je četrt milijona evrov. Tudi v Podružnični
osnovni šoli Ribno so zgradili oporne zidove in zamenjali kot-
lovnico - ta dela so bila vredna okoli 50 tisoč evrov. V prihodnjem

letu bodo uredili Izletniško cesto od križišča do hotela, preplas-
tili odseke Koritno - Polica in Bodešče - Na pečeh, vrednost del je
ocenjena na tri četrt milijona evrov. 

:: Romana Purkart

Dan Alpske konvencije
V okviru 4. dneva Alpske konvencije TNP v soboto, 29. junija

ob 9. uri bo izpred Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani
organizirano rekreativno kolesarjenje v Radovno in Krmo ter
pohod do Pocarjeve domačije, muzejsko urejene hiše in info
postaje TNP. Poleg vodenja po alpskih dolinah s kolesom in peš
bo za udeležence organiziran program s predstavitvami alpskih
območij, delavnicami za otroke in projekcijami filmov. V petek,
28. junija, ob 20.30 bo pred Slovenskim planinskim muzejem
filmski večer. Dan Alpske konvencije organizirajo PD Dovje-Moj-
strana, TNP, PZS, Cipra Slovenija, Slovenski planinski muzeji
in Hiša pr Katr ob sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo
in prostor ter Stalnim sekretariatom Alpske konvencije.

Obiskovalce in prebivalce Triglavskega narodnega parka v po-
letnem času vabijo na dogajanje, ki je namenjeno spoznavanju,
odkrivanju in doživljanju zavarovanega območja s pomočjo in-
formatorjev in animatorjev TNP. Obsega predstavitev parka, pri-
povedne večere, vodenja in animacijo ob mobilni info točki TNP.

Na planini Goreljek bo od 12. do 14. julija fotografska delav-
nica TNP z Arnejem Hodaličem. 

:: RP
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INFORMACIJE ZA SOBODAJALCE

IZVAJANJE NADZORA NAD PRIJAVO GOSTOV

Na področju oddajanja nastanitvenih kapacitet bodo v ča-
su poletne sezone različne inšpekcijske službe izvajale nadzor,
v okviru svojih pristojnosti pa tudi Policija, zlasti enota za
izravnalne ukrepe, ki bo ob rednih nadzorih prometa in drugih
preventivnih akcijah preverjala tudi prijavo prebivališča gos-
tov.

Vsaka inšpekcijska služba bo izvajala nadzore v okviru svo-
jih pristojnosti, vendar bomo poskušali  aktivnosti medsebojno
usklajevati, saj ne želimo po nepotrebnem vznemirjati  občanov
niti gostov. K temu lahko veliko pripomorete predvsem sami,
tako da svoje goste redno prijavljate v skladu z veljavno zako-
nodajo. Zakon o prijavi prebivališča določa, da je potrebno gosta
prijaviti v 12. urah po njegovem prihodu, priporočamo pa vam,
da gostove podatke vpišete v knjigo gostov ali v sistem e-gost
takoj po njegovem prihodu. 

Opozorili bi vas tudi na težave, do katerih prihaja pri
uporabi nekaterih receptorskih programov, ki niso združljivi s
programom e-gost, saj podatkov o prijavah ne posredujejo
naprej v uradne evidence MNZ v zakonsko določenih časovnih
okvirih. Zato je Policija predstavila nov program z imenom Pri-
javnica, ki je za uporabnike brezplačen, vse informacije glede
programa pa so dostopne na elektronskem naslovu egost@poli-
cija.si in na spletni strani www.policija.si. 

Prav tako poudarjamo, da nadzori Policije glede prijave pre-
bivališča spadajo med eno izmed njenih nalog pri ugotavljanju
nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja in
preprečevanja ter odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne
kriminalitete. Slovenija je kot država članica EU to dolžna iz-
vajati. Cilj vseh navedenih aktivnosti je predvsem zagotavljati
varnost ter omogočati dobro počutje naših gostov in občanov,
hkrati pa izpolnjevati zakonsko določene obveznosti. Na žalost
se pojavi kaznivih dejanj v zadnjem času stopnjujejo in so ti
ukrepi neizbežni.

V primeru dodatnih pojasnil se lahko kadarkoli obrnete na
MIR Bled Bohinj preko elektronskega naslova inspektor@
bled.si. 

:: Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Bled in Bohinj

ZARAČUNAVANJE ODVOZA ODPADKOV

Na podlagi Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Bled se gospodinjstvom – sobodajalcem
mesečno zaračunavajo storitve, vezane na izvajanje dejavnosti,
in sicer:
• 0,1000 EUR/ležišče;
• 0,3549 EUR/nočitev.

Prva storitev se obračunava mesečno glede na število ležišč.
Druga storitev se obračunava mesečno z akontacijami nočitev,
izračunanimi iz realiziranega števila nočitev v preteklem letu
in enkrat letno s poračunom. Princip je enak kot pri zaračuna-
vanju vode ali elektrike, ko preko celega leta plačujemo
akontacijo, enkrat letno pa se izvede obračun, ki je lahko pozi-
tiven ali negativen. Vsak uporabnik ima kadarkoli med letom

možnost, da spremeni višino akontacije ali se odloči, da bo
storitev plačeval na osnovi dejansko realiziranih nočitev v
preteklem mesecu.

Omenjeni storitvi sta se začeli zaračunavati na predlog iz-
vajalca javne službe in po potrditvi na občinskem svetu. Osnova
za obračunavanje teh storitev je: 
• dejavnost nastanitve gostov, ki jo fizične osebe opravljajo

kot sobodajalci, je po Zakonu o gostinstvu opredeljena kot
gostinska dejavnost;

• dohodek sobodajalcev se po mnenju Ministrstva za finance
obravnava kot dohodek iz dejavnosti;

• zbiranje kosovnih odpadkov in ločenih frakcij za povzro-
čitelje iz dejavnosti praviloma izvajajo pooblaščeni zbiralci
za posamezno frakcijo – oddaja v zbirnem centru ali
ekoloških otokih ni dovoljena;

• odpadna embalaža se skladno z Navodilom o razvrščanju
odpadne embalaže deli na komunalno odpadno embalažo
(KOE) in nekomunalno odpadno embalažo (NKOE);

• odpadna embalaža iz dejavnosti spada med NKOE;
• zbiranje NKOE ni gospodarska javna služba (GJS), ki jo

zagotavlja občina in izvaja izbrani izvajalec (Infrastruktura
Bled), pač pa zbiranje NKOE izvajajo družbe za ravnanje z
odpadno embalažo (DROE), ki so za to pooblaščene s strani
države. Vsak izvajalec dejavnosti (d.d., d.o.o., s.p.) v kraju bi
moral v ta namen skleniti pogodbo z DROE;

• za vse izvajalce dejavnosti, ki niso sklenili pogodbe o zbi-
ranju NKOE z DROE, prevzema NKOE na osnovi sklenjene
pogodbe Infrastruktura Bled. 

Dopis pristojnega ministrstva, ki smo ga prejeli s strani
nekaterih sobodajalcev, vsebuje mnenje, ki je vezano izključno
na izvajanje gospodarske javne službe (GJS), saj dejansko
povzema Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb. S pripravljavci
mnenja smo stopili v kontakt in jim konkretno problematiko
predstavili v celoti. S predstavniki MKO v začetku julija načr-
tujemo delovni sestanek, na katerem pričakujemo dokončne
odgovore glede ustreznosti našega dela. 

Maja je bil v podjetju opravljen inšpekcijski pregled s strani
tržnega inšpektorata, ki je pokazal, da se storitve in cene
obračunavajo pravilno in tržni inšpektor ni zaznal nepravil-
nosti.

:: JP Infrastruktura Bled d. o. o. 
OBČINA BLED

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

Občini Bled za leto 2013. Stanovanjski krediti so namenjeni fi-
zičnim osebam za nakup stanovanj, stanovanjsko gradnjo, ter
prenovo, sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali
stanovanjskih hiš. Razpisno dokumentacijo in  obrazec vloge
za kredit lahko prosilci dobijo na Občini Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled ali na spletni strani: www.obcina.bled.si in na
spletni strani Alpdom: www.alpdom.si

Prosilci, ki želijo pridobiti kredit po tem razpisu, od-
dajo svoje vloge na predpisanem obrazcu do 26.07.2013.

:: Občina Bled
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Vabimo vas na 
krvodajalsko akcijo  
v Kulturni dom v Kropi v torek, 23.

julija, od 7. do 12. ure ali v Zdravstveni
dom Bled v sredo, 24. julija, od 7. do
13. ure in v četrtek, 25. julija, od 7. do
13. ure. 

S seboj prinesite veljavni osebni
dokument! Prosimo, da pred odvze-
mom zaužijete lahek obrok in ne pri-
dete tešči.

Na Centru za transfuzijsko de-
javnost Jesenice je možno darovati
kri vsak torek, od 7.30 do 12. ure vse
leto.

:: Območno združenje 
Rdečega križa Radovljica

Piknik pod Ribensko 
goro
Društvo upokojencev vabi svoje

člane na piknik pod Ribensko goro v
nedeljo, 4. avgusta, ob 12. uri. Bogat
srečelov. Za hrano in pijačo poskr-
bljeno. Vabljeni! 

Blejski odličnjaki

Ob koncu šolskega leta je župan Janez Fajfar v prostorih Občine Bled sprejel učenke
in učence, ki so v vseh letih osnovnega šolanja dosegli odličen uspeh. V letošnji ge-
neraciji je bilo v OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled  enajst učencev, ki so v celem obdobju os-
novnega šolanja dosegali odlične rezultate. To so: Klara Kuhar, Laura Jan, Maj Jensterle,
Ana Marija Arko, Pia Blažič, Laura Gašperšič, Rok Kozjek Mencinger, Kaja Kunčič, Alek-
sandra Noč, Šimen Ravnik in Nina Sokolov.

Župan jim je tradicionalno podaril Blejski zbornik ter sezonsko vstopnico za Grajsko
kopališče. Učencem je dejal, da se človekova odličnost kaže skozi rezultate, ki jih dosega,
prav tako pa je zelo pomembna tudi človekova notranja odličnost, ki se kaže v odnosu
do drugih ljudi. Poudaril je, da je v današnjem svet vse polno odvisnosti in naj se temu
izogibajo in poskušajo s svojim zgledom vplivati na svoje vrstnike. Zaželel jim je  us-
pešno pot pri nadaljnjem šolanju. Želja vseh je, da se perspektivni mladi ljudje vračajo
nazaj v blejsko občino in s svojim znanjem prispevajo k razvoju turizma in gospodarstva
celotnega Bleda z okolico. Župan je še poudaril, da kjerkoli že bodo, naj bodo ponosni,
da so doma v blejski občini. Po uradnem delu je sledila še sladka pogostitev.         :: RP

KORK Zasip – druženje s starejšimi 
člani  
Ponovno, že tretjič, smo pripravile srečanje s starejšimi člani

Rdečega križa v Zasipu, druženje ob petju, pecivu in čaju.
Tokratno srečanje smo želele razširiti na vse starejše člane

RK, vendar je bila udeležba skromna. Nismo si privoščile števil-
nega plakatiranja in obveščanja po domovih, ker nočemo trošiti
skromnih sredstev. Na naša srečanja prihajajo vedno isti ljudje
in hvalevredno je to, da nas podpirajo in si želijo druženja z nami
in sokrajani.

Tokrat smo poskušale z malo drugačnim programom kot
doslej. Mentorica mladih članov, to so otroci, stari od pet do devet
let, Bojana Pipan, je pripravila prisrčni kulturni program z igro,
pesmijo in igranjem na harmoniko in piščal. Male, otroške
ročice, so spretno izvabljale pesem iz glasbil. Tudi na odru, ob
igranju poučne zgodbice, so bili spontani in prisrčni. Hvala ti,
mentorica, izkazala si se, le tako naprej. Daleč naokoli ni tako za-
gnanega podmladka. Samo pohvalimo jih lahko.

Kot drugo presenečenje je bilo sodelovanje vokalne skupine
DU Bled pod vodstvom Mete Rutar-Piber. Skupina je zapela štiri
pesmi in ob tem dogodku smo se dogovorile, da tako sodelovanje
ne bo zadnje, saj je tudi v vokalni skupini nekaj pevk doma prav
iz Zasipa, med seboj se skoraj vse poznamo in ker je dejavnost
pevk prostovoljna in nepridobitna, bomo lahko naredile še mar-
sikateri skupni projekt brez stroškov, zgolj z osebno predanostjo
in trudom. Vse smo približno v takih letih, da nam druženje,
topla beseda in medsebojna pomoč zelo veliko pomenijo. Človeka
najbolj razveseli  drobna pozornost in topel nasmeh, ki mar-
sikomu, manj ali bolj osamljenemu, pomaga prebroditi stiske in
zdravstvene ali druge težave, ki se nam z leti nabirajo.

Naša skupina prostovoljk je homogena organizacija, ker si
vse med seboj pomagamo, sodelujemo in se dopolnjujemo.

:: Mirjana Čeferin, KORK Zasip

Obrezovanje dreves na Kolodvorski
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Bela omela (Viscum al-
bum L.) je zimzelena pol-
parazitska grmičasta rastlina,
ki se največkrat naseli na
lipah oziroma lipovcih in ne-
vzdrževanih starih kmečkih
sadovnjakih, predvsem jabla-
nah. Gostiteljskemu drevesu
jemlje vodo z raztopljenimi
anorganskimi snovmi, ki jih
nato preko fotosinteze sama
pretvori v sladkor in druge or-
ganske snovi, ki jih potrebuje
za rast. Obstaja več podvrst
bele omele, med katerimi v
Sloveniji močno prevladuje
Viscum album L. Slednja se
daleč najbolj uspešno nase-
ljuje in razmnožuje na lipi,
kjer ji močno ugaja izredno
mehak les. Ostali gostitelji so
topoli, vrbe, breze in celo ro-
binije, med sadnimi vrstami
pa predvsem starejše, slabše
negovane visokodebelne ja-
blane, čeprav v zadnjih letih
opažam, da se naseljuje na
vedno mlajših drevesih. Ena
od podvrst bela omele se sicer
pojavlja tudi na borih, jelkah
in smrekah, a je v bližnji oko-
lici (še) nisem opazil. 

Spada med dvodomne
rastline, na eni se ločeno na-
hajajo moški, na drugi pa žen-
ski cvetovi. Po cvetenju se na
ženskih rastlinah razvijejo
bele prosojne jagode, ki do-
zorijo oktobra oziroma no-
vembra in so hrana pticam.
Tako je bela omela v majh-
nem obsegu in pojavu tudi z

ekološkega vidika precej ko-
ristna. 

Nekaj povsem drugega pa
je, če se pretirano razmnoži,
kar se je v blejski, pa tudi
sosednjih občinah, zgodilo v
zadnjih letih. Glavni vzrok za
njeno prekomerno razrašča-
nje je v tem, da ptice prebavijo
le mesnati del jagode, med-
tem ko se lepljivo seme nepre-
bavljeno prilepi na zdravo ali
poškodovano vejo, v katero
požene svoje korenine in mu
začne »krasti« dragoceno vo-
do z raztopljenimi anorgan-
skimi snovmi. Širjenje dodat-
no pospešuje veliko število
bolnih in oslabelih dreves, in
sicer predvsem lipovih dreves
- z lipami so zaraščeni deli
travnikov med Bledom in Za-
sipom, Bledom in Bohinjsko
Belo, Bledom, Ribnem, Se-
lom, Bodeščam... . Ogromno
teh dreves je rakavih, precej
oslabelih in tako idealnih za
razrast bele omele, ki jih še
dodatno izčrpa. Veliko takih
dreves je na žalost tudi okrog
Blejskega jezera, kjer nekatera
dobesedno samo še životarijo
in kazijo krajino, suhe in trhle
veje pa ob neurjih ali snegu
lahko poškodujejo ljudi ali av-
tomobile. Bela omela je na ne-
malo območjih celo tako raz-
širjena, da drevesa še pozimi
dajejo vtis, kot bi bila olistana.
Ko sem bil v Beli Krajini, ni
bilo niti sledu o beli omeli na
lipah, kaj šele na sadnih dre-

vesih, saj domačini odstranje-
vanju posvečajo precej po-
zornosti. Med drugo svetovno
vojno je veljal neke vrste za-
kon, da je bilo treba belo ome-
lo odstranjevati z dreves, da-
nes pa se le ta pretirano širi,
ker jo ljudje skoraj nikjer ne
odstranjujejo, oziroma, ker ne
odstranjujejo rakavih, omele
polnih lipovih dreves.

Osebno menim, da bi bilo
potrebno lipe, ki imajo po več
deset ali celo 100 omel in več,
enostavno požagati. Taka dre-
vesa so po navadi tudi v os-
novi bolna, in tudi rak se
predvsem spomladi in jeseni
množično širi na zdrava dre-
vesa! Požagana drevesa bi bilo
smiselno nadomestiti z no-
vimi, tudi z gabrom ali hras-
tom, ki ju omela redko ali
sploh ne napade. Ker so last-
niki teh dreves v veliki meri
starejši ljudje, bi odstranitev
dreves z njihovim dovolje-
njem lahko opravili prosto-
voljci oziroma gasilci. Prav
tako bi bilo smiselno odstra-
niti popolnoma suha, rakava
in belih omel polna drevesa,
ki se nahajajo na nemalo mes-
tih okoli jezera. 

Omelo bi bilo koristno
odstranjevati tudi s sadnih
dreves, s čimer bi podaljšali
njihovo življenjsko dobo. Uči-
nek tega ukrepa na omejitev
širjenja je v primerjavi s pr-
vim zanemarljiv, a nikakor ne

nepomemben. Omelo se lah-
ko uporabi v zdravilne name-
ne (čaje, prevretke, sirupe).
Listi in drobni peclji, pobrani
od začetka oktobra do sredine
decembra ter v marcu in ap-
rilu, imajo močan zdravilen
učinek in lahko učinko-
vito znižajo krvni tlak, med
drugim pa njeni pripravki od-
pravljajo kronična zaprtja in
urejajo slabše izločanje žolča
in delovanje trebušne sli-
navke. S svojim diuretičnim
delovanjem pomaga pri rev-
matizmu, protinu, težavah z
ledvičnimi kamni. Ob božiču
lahko zimzeleni grmički bele
omele služijo tudi kot okra-
sek. V Italiji jo takrat celo od-
kupujejo. 

Paleta uporabe je široka,
požagane in izrezane omele
lahko koristno uporabimo.
Njeno pretirano razširjenost
je trenutno zakrilo čudovito
zelenje, vendar pa bo že jesen
poskrbela, da bomo o tej prob-
lematiki spet začeli pogosteje
razmišljati. Z združitvijo mo-
či ter z odstranjevanjem obo-
lelih dreves bi ne le polepšali
krajino, ampak tudi naravi po-
magali k vzpostavitvi ravno-
težja, ki se je porušilo in se še
naprej ruši v zadnjih letih. V
nasprotnem primeru zna ta
majhna rastlina v bližnji pri-
hodnosti prerasti v velik prob-
lem.

:: Jan Bizjak, 
uni. dipl. inž. agr.

Bela omela - majhna rastlina, ki lahko
postane velik problem

Močno razraščena bela omela na rakavi lipi (levo) in jablani (desno).

Bela omela na  mladih poganjkih visokodebelne jablane v začetnem

(slika levo) in naprednejšem stadiju (desno).
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KDO JIH POZNA? PO POTI STAREJŠIH FOTOGRAFIJ -
“KRALOVA POROKA”
Fotografijo »poroke na Selu«, ki jo danes objavljamo, je prispeval Vladimir Silič. Fo-

tografija je nastala pred Kralovo domačijo na Selu, ko sta se poročila Jernej Poljanec
(Kralov) in Marjana Zupančič (Ferjanova). Na fotografiji je okoli 50 oseb, svatje, vaščani,
sorodniki zakoncev in še kdo. Cenjeni bralci, zelo nas zanima, koga boste uspeli pre-
poznati.

Na fotografiji »Li-
panca«, ki je bila objavl-
jena v aprilski številki
Blejskih novic, so bralci
prepoznali skoraj vse
osebe. Od leve proti desni
sedijo: 1. Alojz Hostnik
(nekje z Dolenjskega), 2.
Joža Pretnar (Štefucov z
Grada), 3. Neznan, 4.
Justin Rabič (z Grada), 5.
Franc Vidic (Jurjovc z
Grada), 6, Joža Kozelj
(Mangeljc z Grada). Od
leve proti desni stojijo: 1.
Neznan, 2. Matevž Pintar (Rantov z Grada), 3. Franc Kristanc (Otavnikov z Grada), 4.
Ferdo Skuber (z Jezerskega), 5. Janez Slivnik (Krevličev z Grada), 6. ?? (Gracelnov z
Gmajne), 7. Stanko Marolt (Kokotov z Grada), 8. Danilo Sekloča (Kobavov z Grada), 9.
Andrej Pintar (Mulejev), 10. Neznan. Fotografija naj bi nastala leta 1933/34 pri gradnji
skupne pastirske koče štirih gospodarjev iz Kota: Štefuca, Jurjovca, Muleja in Mangelca.
Podatke so prispevali: Jože Mežan, Mari Pretnar, Majda Sekloča in Franc Rozman, za kar
se jim lepo zahvaljujemo. Včasih si informacije tudi nasprotuje, ker prihajajo iz raz-
ličnih virov. Če so nastale kakšne napake ali netočnosti, bomo popravke seveda upošte-
vali. Vse fotografije si je mogoče ogledati na internetni strani www.mdbled.si kjer so
objavljene v večjem formatu in zaradi tega bolj pregledne.

Če bi kdo prepoznal katero od oseb, nas bo veselilo, če pokličete predsednika Muzej-
skega društva Bled Sreča Verniga, tel. 041 767 293 ali mu pošljete elektronsko pošto
na: sreco.vernig@kovinska-bled.si.

:: Srečo Vernig

60-letnica nižje gimnazije
Leta 1953 je 30 sošolk in

sošolcev končalo nižjo gimnazijo
na Bledu, letos pa so obeležili
60-letnico tega dogodka. Kot je
sporočil Franc Podjed, se je sre-
čanja udeležilo 17 takratnih so-
šolk in sošolcev, pet jih je žal že
pokojnih. 

Pred stavbo blejske občine
jih je sprejel župan Janez Fajfar,
nato so se s kočijami odpeljali na
Mlino in nato še s pletno na Blej-
ski otok. Srečanje so zaključili v
restavraciji Chilli.                :: RP

Obisk Mercedes-Benz 
R129 kluba iz Nemčije
Obisk članov Mercedes-Benz R129

SL kluba iz Nemčije - področne enote
München se je na povabilo člana kluba
Milana Bizjaka začel 9. maja. Gostje so
Bled spoznavali ob panoramski vožnji
okrog jezera, ob ogledu gradu so jih
sprejeli »grajski«, pokušali so kremne
rezine, prenočili pa v hotelu Golf. 

Na Bledu je bilo 12 vozil, med njimi
tudi predstavnika Belgije in Luxem-
burga. Ob srečanjih po Sloveniji so se
jim v različnih krajih pridružili nekateri
slovenski lastniki Mercedesovih vozil,
dogodek pa je spremljala tudi ekipa Mer-
cedes-Benz kluba Slovenija.

Pot jih je vodila še v Begunje k Avse-
niku, na Ljubljanski grad, v Postojno,
Lipico, Portorož in Piran. Nad Slovenijo
in organizacijo izleta so bili navdušeni,
tako da zagotovo še pridejo.

Srečanje je odlično uspelo tudi v
duhu promocije Bleda in Slovenije.

:: Gregor Bregant

EGEA Euromed 
kongres 2013
Od 1. do 5. maja sem se udeležila

kongresa mladih geografov v Španiji.
Kongres je potekal v Andaluziji, na jugu
države. Skupaj z organizatorji kongresa
iz Barcelone, Madrida in Seville se nas
je zbralo več kot 130 geografov iz vse
Evrope. Glavna tema kongresa je bila
»Življenje z mejami«. Razdeljeni po
skupinah smo se na delavnicah na ino-
vativen način pobližje spoznavali z geo-
grafskimi tematikami, povezanimi z
mejami. Na celodnevni ekskurziji smo
se seznanili z geopolitičnimi razmerami
v zalivu Algeciras, kjer leži pomembno
pristanišče, odpravili pa smo se tudi v
Gibraltar, ki je izventeritorialno ozemlje
Velike Britanije. Večere smo preživljali
družabno, s spoznavanjem ostalih ude-
ležencev kongresa. Španci so se potru-
dili, da so nam kar najbolje prikazali
svojo kulturo, tako z učenjem osnov nji-
hovega jezika kot tudi z učenjem tradi-
cionalnega andaluzijskega plesa. Na
večeru, kjer smo se predstavile države
udeleženke kongresa, smo se Slovenci
po številčnosti (bilo nas je 11) in pred-
vsem po radodarnosti najbolje izkazali,
zato smo bili izbrani za najboljšo stoj-
nico s predstavitvijo države. Promocija
je kmalu obrodila sadove, saj so konec
junija nekateri od udeležencev kongresa
obiskali Slovenijo in Bled.

:: Anja Šmit

Obvestilo!
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in odbor veteranskih organizacij

– Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev SEVER
ter Zveze Slovenskih častnikov – organizira 12. in 13. julija 28. Spominski pohod na
Triglav. Na pot bomo krenili v petek, 12. julija, ob 6. uri z Rudnega polja. Zaključna
prireditev s kulturnim programom in s slavnostno govornico, predsednico vlade,
Alenko Bratušek, bo v soboto, 13. julija 2013, ob 13. uri na Rudnem polju. V Šport
hotelu Pokljuka pa bo razstava likovnih in kiparskih del 21. Triglavske likovne galerije
2013. :: Organizacijski odbor spominskega pohoda na Triglav
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Ob koncu pevske sezone na OŠ Bled
Pevski zbori blejske osnovne šole so zaključili še eno uspešno pevsko sezono. Člani

Pevske pripravnice, OPZ in MPZ OŠ Bled ter OPZ OŠ Ribno, so čez leto nastopili na
mnogih šolskih in krajevnih prireditvah. Otroški zbor je gostoval še na Breznici pri OFS
Breznica. Združena otroška zbora in mladinski zbor so nastopili na območni pevski re-
viji, ki je tokrat potekala v leški osnovni šoli. Po oceni strokovnega ocenjevalca Janeza
Močnika, sta se oba zbora uvrstila na državni nivo.

V začetku junija so se šolski zbori poslovili za letos še z zaključnim koncertom, na
katerem smo počastili tudi 40 let blejske osnovne šole. Na koncertu so priznanja za
petje v šolskih zborih prejele devetošolke Laura Jan, Metka Finžgar, Urša Humar, Lea
Rosič, Tira Kolman, Ajda Lušina, Laura Gašperšič, Anuša Kraigher in Anamarija Arko.

Nekaj dni kasneje sem se s svojo Mešano pevsko skupino dr. France Prešeren iz
Žirovnice, udeležila še zborovskega tekmovanja v Tuhelju na Hrvaškem. Skupina je v
kategoriji ljudske pesmi osvojila 1. mesto (zlata diploma), v kategoriji klasične zborovske
glasbe 3. mesto (zlata diploma), v tekmovanju za Grand Prix pa so osvojili 2. mesto.
Zborovodkinja je prejela tudi priznanje za najboljšega dirigenta.

:: Irena Kosmač

Šolski parlamentarci v Bruslju in Parizu
V začetku junija smo Evropski parlament v Bruslju obiskali učenci in učiteljice iz Os-

novne šole Bled. V poslopju Evropskega parlamenta smo prisluhnili predavanju o de-
lovanju Evropske unije in o njenih institucijah. Predavanje je vodil asistent dr. Milana
Zvera Robert Velikonja, ki je z veseljem odgovarjal na vprašanja radovednih učencev.
Kasneje se nam je pridružil še dr. Milan Zver. Na skupinskem fotografiranju smo ga
prijetno presenetili z darilom in s petjem Zdravljice. Poželi smo bučen aplavz, mi-
moidoči gostje pa so radovedno spraševali, iz katere države smo prišli. Dr. Milan Zver
nas je pospremil pred poslopje parlamenta, kjer je sledilo slovo in obljuba o ponovnem
snidenju, verjetno v Strasbourgu.

Po ogledu bruseljskih znamenitosti smo nadaljevali pot v eno najbolj priljubljenih
turističnih destinacij na svetu, v Francijo, kjer smo obiskali Pariz. Povzpeli smo se na,
glavno pariško atrakcijo, Eifflov stolp. Z ladjo smo se peljali po Seni in občudovali zna-
menitosti ob njej. Peš smo se sprehodili do Slavoloka zmage in po Elizejskih poljanah
do Louvra, ki hrani kar 350 tisoč umetniških del in nekaj smo si jih tudi ogledali. V četrti
Montmartre, na najvišjem hribu Pariza, pa smo občudovali rimskokatoliško Baziliko
Sacre-Coeur, od koder je bil dih jemajoči razgled na mesto. Vzeli smo si čas tudi za
zabavo. Dva dni smo preživeli v zabaviščnih parkih Asterix in Disneyland. Za vse nas je
bilo veliko novih doživetij, slikovite pokrajine, saj je bila ekskurzija prijetna mešanica
ogledov znamenitosti, spanja na avtobusu in sproščene zabave. A vse lepo hitro mine,
prišla je nedelja in prihod v Slovenijo. Vtisi?... Že kujemo načrte za prihodnje leto, saj
si drznemo potovati, spoznavati druge kulture, ljudi, se naužiti lepote sveta, ker šele
takrat lahko rečemo: srečni smo, da imamo družino, prijatelje, tu, kjer smo doma.

:: Meta Pazlar

V Lipico na izlet in po nagrado
Konec maja nas je šest učencev v spremstvu učiteljice Mete Pazlar obiskalo Lipico.

Izlet je bil nagrada za sodelovanje v projektu. V Lipici so nas čakali ostali nagrajenci in
predstavniki Heliosa, ki vodi projekt v okviru delovanja sklada za ohranjanje čistih
slovenskih voda. Ponosni smo, da je komisija v sestavi hidrogeologa, predstavnika He-
liosa in predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje letos med nagrajene uvrstila
tudi našo zasnovo učne poti, v kateri smo predstavili del svojega bivalnega okolja. Pri
izdelavi zasnove smo člani šolskega parlamenta z mentorico proučevali, raziskovali in
spoznavali elemente naravne in kulturne dediščine z vidikom ohranjanja čistih vodnih
virov, jezer, vodotokov in njihovo umeščenost v današnji prostor in družbo. 

V Lipici so nas gostitelji  najprej odpeljali na ogled jahalnega treninga, potem pa nas
je vodička odpeljala po kompleksu vseh hlevov. Videli smo najstarejši hlev v Lipici, stare
kočije in veliko lepih lipicancev. Pokazali so nam tudi kje po Evropi se še večji konjeniški
kompleksi. Po končanem ogledu smo odšli v kongresno sobo, kjer je vsaka izmed štirih
nagrajenih šol predstavila svojo vodno učno pot. Kasneje smo si pa ogledali še pred-
stavo lipiških konj, nad katero smo bili navdušeni. Po predstavi smo se odpravili proti
Bledu. Kljub slabem vremenu nas je konjeniški kompleks Lipica navdušil in zagotovo
se bomo tja še vrnili. Obisk smo zaključili z željo, da bi se na podlagi naše zasnove, s po-
močjo občine naša vodna učna pot realizirala tudi v naravi. 

:: Živa Rus, 8. B

Projekt treh šol – 
Beljak, Trbiž in Bled
Na blejski osnovni šoli že vrsto let

poteka Projekt treh šol – Beljak, Trbiž in
Bled, ki je z raznolikimi temami in
nalogami povezoval tako otroke kot
mentorje sodelujočih šol. 

Letos smo se mentorji dogovorili za
drugačen pristop k projektu. V ospredje
smo želeli postaviti pristnejše stike med
otroki ter med njimi povečati zanimanje
za jezik njihovih sosednjih držav. Vsak
mentor je dobil nalogo, da kot »native
speaker« obišče otroke na sodelujočih
šolah. Vsak v svojem maternem jeziku
smo sestavljali programe za popoldan-
ske delavnice. Dogovorili smo se za šest
srečanj – dve sta potekali na naši šoli. 

Na prvem jezikovnem popoldnevu
sta naše učence Barbara Schwarzl in
Dieter Jocham iz Beljaka še bolj navdu-
šila za učenje nemščine. Zanimanje za
italijanski jezik pa je pri njih vzbudila
učiteljica razrednega pouka iz Trbiža,
Annamaria Tributsch. 

Za otroke je bilo srečanje z učitelji,
ki niso prav nič govorili slovensko, še
posebno zanimiva izkušnja. Enako za-
nimiva pa se je zdela učencem v Lands-
kronu in Trbižu slovenščina. Poleg
učenja jezikov smo otroke spodbujali
tudi k medsebojnemu dopisovanju, v
novem šolskem letu pa načrtujemo tudi
srečanja med otroki s posameznih šol.

Glede na motivacijo učencev za
nadaljnje učenje jezikov ter njihovo
zadovoljstvo po jezikovnih delavnicah
lahko rečem, da smo na pravi poti in po
tej poti bomo s projektom nadaljevali
tudi v prihodnjem šolskem letu. 

:: Damjana Piber

Zbiranje zamaškov v
Vrtcu Bled
V Vrtcu Bled že nekaj let pridno zbi-

ramo zamaške. Že tretjič pa nam je na
pomoč priskočil Dejan iz vasi Mlino.
Dejan je zelo prijazen fant, ki rad po-
maga in se vsak dan odpelje po vasi, če
bo kje našel kakšen zamašek. Tudi
tamkajšnji prebivalci mu pomagajo. To
leto jih je zbral največ do sedaj. 

Vse zamaške sem predala naprej na
društvo »Vztrajaj – Never Give Up«, kjer
si lahko na njihovi internetni strani
pogledate, za koga vse se trenutno zbira.
Obenem bi se rada, v imenu Vrtca Bled,
zahvalila tudi Dejanovi sosedi Antoniji,
ki ga spodbuja in mu stoji ob strani.
Seveda dragi starši hvala tudi vam za
ogromne količine zamaškov. 

:: Karmen Kovač, 
Vrtec Bled 
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Koledar prireditev
www.bled.si

Julij - Avgust

datum ura lokacija prireditev

Vsak dan do 30.9. Velika Zaka Razstava fotografij Roka Mučiča: Pot po raju

Vsak dan do 31.7. Zdraviliški park Razstava fotografij Roka Mučiča: Metal - duša

Vsak ponedeljek 19:00 Hotel Jelovica Večer ob pianinu

Vsak torek 8:00 Zbor: spodnja postaja Bosi po rosi in pohod po
žičnice smučišča Straža Riklijevi stezi na Stražo

17:00 Blejski grad Janičarjevo srce, srednjeveška predstava
19:00 Hotel Krim Slovenski večer ob harmoniki in slovenskih jedeh
20:00 Restavracija Panorama Slovenski kulinarični večer z narodno-zabavnim

ansamblom Slovenski pozdravi

Vsako sredo 19:00 Hotel Jelovica Večer ob citrah

Vsako sredo 21:00 Trgovski center Bled – Odkrivaj Triglavski narodni park: Predstavitev TNP
od 10.7. zgornja ploščad

Vsak četrtek 17:00 Blejski grad Junaške Blejke, baročna predstava
18:00 Hotel Triglav Predstavitev avtohtonih slovenskih sort vina in 

spajanje s slovenskimi prigrizki
20:00 Restavracija Grill Slovenski večer s harmoniko in pristnim slovenskim

(Hotel Lovec) menijem ter degustacijo pijač
20:30 Pri gostilni Kurej Zumba na prostem

Vsak četrtek in 20:00 Restavracija Panorama Plesni večer na terasi
nedeljo

Vsak petek 15:00 Olimpijski trg Bled Bolšjak
19:00 Hotel Jelovica Bled Slovenski večer
19:00 Hotel Krim Grajska večerja ob svečah
19:00 Hotel Ribno Romantična večerja
20:30 Restavracija Panorama Tradicionalni slovenski večeri: tipična slovenska

hrana in nastop folklorne skupine

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

Vsako soboto 8:00 Slaščičarska delavnica Ogled izdelave kremnih rezin
Hotela Park

8:00 Zbor: Terasa Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka
Grand Hotela Toplice

18:00 Pivnica Lovec Lounge glasba z DJ ekipo
19:00 Hotel Ribno Piknik ali slovenska večerja

Vsako soboto do 20:00 Restavracija Panorama Plesni večer: Miha Kralj
6.7. ter od 24.8.

Vsako nedeljo 16.00 Terasa Kavarne Park Sladki popoldnevi ob kitarski glasbi

Ponedeljek, 1.7. 20:30 Grand hotel Toplice, Koncert: Xavier College Group
Jezerski salon

Sreda, 3.7. 18:00 Grajska plaža Ustvarjalne delavnice
19:30 Grajska plaža Acro joga

Četrtek, 4.7. 8:00 Zasip Pohod z Mežakle na Hom
15:00 Mini golf Bled Mini golf turnir: 6. Handicap in Riklijevi športni dnevi
19:15 Grajska plaža Pilates
20:30 Promenada 18. Festival Bled 2013: Depeched: slavnostna 

otvoritev festivala
21:00 Trgovski center Bled Veselo po domače: Ansambel Slovenski zvoki

Petek, 5.7. 16:00 Mini golf Bled Mini golf turnir: Naj laf (tradicionalni pozdrav poletju)
20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz in etno glasbeni večeri:

Miha Lampič Band (tribute to F.Sinatra)

Turistični avtobus bo
povezal občini Bled in
Radovljica
Na Turizmu Radovljica v letošnjem po-

letju poskusno uvajamo novost, turistični
avtobus, ki bo v juliju in avgustu turistom
in obiskovalcem Bleda omogočil ogled za-
nimivosti v  občini Radovljica. 

Avtobus, ki je po zgledu iz tujine po-
imenovan Hop-On Hop-Off Radol'ca, bo
vsak torek in petek naredil štiri krožne
vožnje. Start avtobusa bo v Veliki Zaki na
Bledu, ustavil se bo še na Mlinem in na
avtobusni postaji Union, kampu Šobec ter
nadaljeval vožnjo skozi Lesce, Radovljico,
Begunje, Podvin, Brezje, Podnart, Kropo,
Kamno Gorico, Lipnico ter se vrnil v Ra-
dovljico in na Bled.

Poleg stalnih programov in zanimi-
vosti, ki si jih turisti v krajih lahko
ogledajo, bodo lokalna turistična društva
v določenih terminih za obiskovalce
pripravila tudi vodene oglede v Begunjah,
Mošnjah, Kropi in na Brezjah, v Radovljici
pa bo za vodene oglede po mestu poskrbel
Turizem Radovljica. V Čebelarskem in
Mestnem muzeju bodo na voljo delavnice,
v Kropi bo v teh dneh na ogled kovanje že-
bljev v vigenjcu Vice, v muzeju Avsenik pa
bodo obiskovalcem ponudili popust pri
vstopnini v muzej in jih sprejeli v gorenj-
ski narodni noši. Cena enodnevne vo-
zovnice bo 4,00 EUR, otroci pa bodo imeli
vožnjo brezplačno. Avtobus bo pred-
vidoma pričel z vožnjo 2. julija, v kolikor
pa dela na cesti Radovljica – Kropa ne
bodo pravočasno končana, pa nekoliko
kasneje. Avtobus bo obratoval do 23. av-
gusta.

Namen avtobusa, ki ga organizira Tu-
rizem Radovljica, ob podpori Občine Bled
in Turizma Bled, izvaja pa Alpetour, je
popeljati turiste iz turističnih centrov po
manj prepoznavnih, a zelo atraktivnih kra-
jih občine. Letošnji projekt je piloten, ven-
dar upamo, da bo zaživel in ga bomo v
prihodnjih letih lahko razširili na več dni
v tednu. 

Vozni red turističnega avtobusa in os-
tale informacije so na voljo v blejskih mini
inforomacijah, na spletni strani www.
radolca.si ter v posebni publikaciji, ki bo
na voljo v TIC-ih. 

:: Turizem Radovljica

Otvoritev poletne 
sezone na Bledu
Naš turistični biser že stoletja nav-

dušuje svetovljanske iskalce naravnih
lepot, izletniki Bled obiščejo tudi samo
zaradi sproščujočega sprehoda ob jezeru
in vožnje s pletno, še posebej slastna pa je
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Petek, 5.7. 20:30 Cerkev Sv. Martina 18. Festival Bled 2013: Melbourne String Ensemble
20:30 Grand hotel Toplice, Koncert slovanske romantike: klavirski trio Reverie 

Jezerski salon in Barcarola
21:00 pred Vilo Prešeren Modna revija Fashion Camp

Sobota, 6.7. 18:00 Zdraviliški park 54. Tekma ribičev za pokal Bleda: Lov na najtežjo
ribo v Blejskem jezeru

20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi
glasbenimi izvajalci: Groove directions (Latino)

20:30 Grand hotel Toplice, 18. Festival Bled 2013: Koncert ob otvoritvi 
Jezerska dvorana kongresa ESTA Slovenije – Mladi talenti

Nedelja, 7.7. 7:00 Zbor: pred hotelom Golf 15. Riklijev pohod na Stražo
8:30 Ribnski most, Ribno 54. Tekma ribičev za pokal Bleda: Lov ribe (šarenka,

potočna postrv in lipan) v Savi Bohinjki
10:00 Grand hotel Toplice, 18. Festival Bled 2013: Finale mednarodnega 

Jezerska dvorana tekmovanja za violino
10:30 Grajska plaža Lutkovna delavnica za otroke ter varstvo 

predšolskih otrok
17:00 Trgovski center Bled Otroški program: Klovn Jaka

Ponedeljek, 8.7. 20:30 Grand hotel Toplice, 18. Festival Bled 2013: Finale mednarodnega 
Jezerska dvorana tekmovanja za violo

Torek, 9.7. 10:00 Grajska plaža Oblikovanje nakita iz naravnih materialov
19:00 Hostel Vila Viktorija Otvoritev foto razstave in druženje – Matjaž 

Vidmar
20:30 Cerkev Sv. Martina 18. Festival Bled 2013: Mladi ljubljanski solisti

Sreda, 10.7. 18:00 Grajska plaža Reciklažna delavnica
20:30 Grand hotel Toplice, 18. Festival Bled 2013: Finale mednarodnega

Jezerska dvorana tekmovanja za komorno igro

Četrtek, 11.7. 18:00 Grajska plaža Delavnica oblikovanje iz gume  
20:30 Blejski grad, 18. Festival Bled 2013: Ljubljanski godalni kvartet

Viteška dvorana
21:00 Trgovski center Bled Veselo po domače: Ansambel Slovenski pozdravi
21:00 pred Vilo Prešeren Modna revija Fashion Camp

Petek, 12.7. 6:00 Zbor: Rudno polje, 28. Spominski pohod združenja borcev na Triglav
Pokljuka

19:00 Hostel Vila Viktorja BBQ party (piknik)
20:00 Selo pri Bledu Večer na vasi
20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz in etno glasbeni večeri:

Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)
20:30 Blejski grad, 18. Festival Bled 2013: Tartini kvartet

Viteška dvorana

Sobota, 13.7. 7:30 Grajska plaža Body equilibrium - delavnica
8:00 Zasip - Hom Nogometni turnir za pokal KS Zasip
10:00 ŠRC Aktivni oddih, Ribno 24 ur tenisa in odbojke na mivki
13:00 Rudno polje, Pokljuka 28. Spominski pohod združenja borcev na Triglav: 

Kulturna slovesnost ob zaključku
17:00 Veslaški center Bled, Nočna 10ka - tek okoli Blejskega jezera:

Mala Zaka Otroški tek IcePower na  400 in 800 m, Ozarin
rekreativni tek na 1.200 m, nočna 10ka in koncert 
skupine Joške V'n

20:30 Paviljon Belvedere 18. Festival Bled 2013: Nula Kelvina
Fete Blanche 2013 – Bled v belem:

20:00 Grajska plaža Večerja v belem: Grill in udoben lounge pod grajsko
skalo. Chef: Knego

20:00 Gourmet Restavracija Večerja v belem na blejski promenadi za
Promenada sladokusce. Chef: Bine

20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi
glasbenimi izvajalci: Zebra Dots

20:00 Restavracija Panorama Zabava s Saro Petrovčič
21:00  À propos Cocktail bar Quiet Birds (Nataša Artiček, H. Penzoldt, B. 

Bursać), acoustic pop rock
21:00 Caffe Bar Devil Live on sax Lovro Ravbar (LeeLooJamais) & dj El 

Diablo (Hot Cues), pop & lounge
22:00 Art Cafe Latino Fever Party, latino

kulinarična tradicija. Že 60 let privablja v
Kavarno Park, kjer slaščičarski mojstri
pripravljajo priljubljene blejske kremne
rezine po originalnem receptu iz leta 1953.
Kremšnito velikanko so Parkovi slaščičarji
spekli za tradicionalno Otvoritev poletne
sezone, ki je 15. junija potekala na terasi
Kavarne Park. Ob posebno privlačni po-
nudbi Originalnih blejskih kremnih rezin
pa so obiskovalce razveselili tudi s pestrim
spremljevalnim programom. Nastopili so
pevka Alya z akustično glasbeno skupino,
Blejski Plesni Studio in Društvo barma-
nov Slovenije.

:: Barbara Stopinšek, predstavnica za
odnose z javnostmi Sava Turizem

179 let v Grand
Hotelu Toplice
Grand hotel Toplice ima dolgoletno

tradicijo in številne stalne goste, ki se
vračajo tudi že več kot 40 let. Med njimi
sta tudi gospa Violet Hickey in njen sin
Morris Hickey, ki sta junija v Grand
Hotelu Toplice praznovala skupnih 179 let
(gospa Hickey 102. rojstni dan, sin Morris
pa 77.). Grand Hotel Toplice in lepote
Bleda ju navdušujejo že vse od leta 1979,
iz Londona pa se vsako leto pripeljeta z
osebnim avtomobilom.

:: Barbara Stopinšek, predstavnica za
odnose z javnostmi Sava Turizem

Čarobni dan na Bledu

Splačalo se je počakati, saj je bilo v
četrtem poskusu izvedbe Čarobnega dne
na Bledu vreme fantastično, obiskovalci
dobro razpoloženi, nastopajoči pa veseli,
da so končno lahko pozdravili množico
ljudi. Organizatorji ocenjujejo, da je
letošnji Čarobni dan obiskalo kar med pet-
najst in dvajset tisoč ljudi, tako da je sko-
raj zmanjkalo prostih parkirišč in so
morali najeti dva dodatna travnika. Dobra
napoved za prihodnje leto!

:: RP
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Sobota, 13.7. 22:00 Grajska plaža Alpha Male (Hude Shoezz) & Buchek (Lose 
Control), disco & house

22:00 Kult Klub Brejkschnitta, drum'n'bass
24:00 Klub Manasa Zebra Dots, live pop & house

Nedelja, 14.7. 10:00 Paviljon Belvedere 18. Festival Bled 2013: Tango Apasionada
17:00 Trgovski center Bled Lutkovno gledališče Rado Mužan: Trije prašički
19:00 Grajska plaža Body equilibrium - delavnica

Ponedeljek, 15.7. 20.30 Paviljon Belvedere 18. Festival Bled 2013: Še ena pomlad

Torek, 16.7. 18:00 Grajska plaža Reciklažna delavnica
20.30 Paviljon Belvedere 18. Festival Bled 2013: Vito Marenče group

Sreda, 17. 7. 19.00 Hostel Vila Viktorija Potopisno predavanje: Irska
19:15 Grajska plaža Pilates
20.30 Paviljon Belvedere 18. Festival Bled 2013: Starogradske / Sanjari

Četrtek, 18.7. 20:30 Terasa Kavarne Park Četrtkovi večeri z a-capella vokalnimi skupinami: 
Cantemus

20:30 Blejski grad Večer opernih arij
21:00 Trgovski center Bled Veselo po domače: Ansambel Lajb

Petek, 19.7. 10:00 Zdraviliški park, Blejski dnevi in Blejska noč 2013:
Promenada Sejem domače in umetnostne obrti ter kulinarična

ponudba  
10:00 Promenada Triglavski narodni park na obisku – mobilna info točka
ves dan Nebo nad Bledom Državno prvenstvo v akrobatskem letenju z 

motornimi letali
16:00 Starodobni kolesarji
17:00 Blejski zlati mikrofonček: Revialni nastop mladih 

talentov
18:00 Promenadni koncert Godbe Gorje
19:00 Zdraviliški park Koncert mladinskega simfoničnega orkestra iz Leipziga
20:00 Promenada Legendarno – aktualno: Večer zimzelenih melodij s

ansamblom Čudežna polja 
20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz in etno glasbeni večeri:

Jure Tori Trio (Tango, Ethno jazz)
22:00 Promenada Laserska projekcija na Grajsko skalo 
22:15 Legendarno – aktualno: Zumba party večer z Las 

Cuerdas

Sobota, 20.7. 10:00 Zdraviliški park, Blejski dnevi in Blejska noč 2013:
Promenada Sejem domače in umetnostne obrti ter kulinarična

ponudba  
10:00 Info središče TNP Triglavska tržnica in Brihta: Predstavitev projekta

Triglavska roža na Bledu Julius in mobilna plezalna stena
10:00 – 17:00 Plemljeva vila Bled Praznovanje 140 letnice rojstva prof. Josipa Plemlja:

Dan odprtih vrat Plemljeve spominske sobe
11:00 Plemljeva učna pot - matematična delavnica za otroke
15:00 Življenje in delo prof. dr. Josipa Plemlja - poljudno 

predavanje, prof. dr. Anton Suhadolc
16:00 Promenada Starodobni kolesarji
16:00 Otroški program: Foxy Teens s predstavo Me smo

winx
17.00 Blejsko jezero Loop air show - air race Bled 2013: Zračni spektakel 

nad Blejskim jezerom *
20:00 Koncert kantavtorja  Adija Smolarja
20:00 Restavracija Panorama Etno glasbeni in kulinarični večeri: Irski večer: 

Beer Bellys
20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi

glasbenimi izvajalci: The SwingTones (Swing)
21:30 – 01:00 Promenada Večer s Tanjo Žagar in skupino Avantura
22:00 Lučke na jezeru
23:00 Ognjemet

Nedelja, 21.7. Bohinjska Bela Marjetin sejem na Bohinjski Beli: 
8:30 Sveta maša v Cerkvi sv. Marjete
18:00 Kulturno - zabavni program pred Kulturnim domom

V nedeljo in ponedeljek bo v Kulturnem domu od-
prta razstava Bohinjska Bela na starih razglednicah.

Harmonike ob 
Blejskem jezeru
Harmonikarke in harmonikarji! Bo-

dite 21. julija del edinstvenega dogodka,
ko se bo iz številnih harmonik ob Blej-
skem jezeru ob 12. uri zaslišala pesem

»Otoček sredi
jezera«. Vsi
prijavljeni do
15. julija bo-
do sodelo-
vali v žre-
banju za
bogate na-
grade (har-
m o n i k a
Poličar s
sliko Ble-
da v me-
hu, lajbič
g o r e n j -

ske narodne noše
Marije Mojce Berce iz Selc…). Vabljeni
tudi ostali ljubitelji tega inštrumenta, saj
bo dogodek prava paša za oči in ušesa.
Kljub temu, da je do dogodka še mesec
dni, imamo prijavljenih že preko 200
harmonikark in harmonikarjev. 

Občanke in občani! Za kvalitetno
izvedbo dogodka potrebujemo večje šte-
vilo prostovoljcev, ki bi spremljali har-
monikarje od prihoda na Bled do jezera
na v naprej določena mesta. Zato pro-
simo vse, ki bi nam na ta način priskočili
na pomoč, naj pokličejo na 051-309-916
(Grega) ali 041-710-970 (Toni). V zahvalo
za pomoč boste prejeli majico ter bon za
malico in pijačo. V naprej iskrena hvala.
Več o samem dogodku na www.harmo-
nike-bled.si.

:: Toni Mežan, podžupan

Labodi imajo mladiče

Dvema labodjima paroma so se pred
kratkim izvalili mladički, ki jih lahko
občudujemo na Mlinem in na območju
med Vilo Prešeren in Grajskim kopa-
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Nedelja, 21.7. 10:00 Zdraviliški park, Blejski dnevi in Blejska noč 2013:
Promenada Sejem domače in umetnostne obrti ter kulinarična 

ponudba  
10:00 Promenada Koncert Godbe Gorje
12:00 1. poletno srečanje harmonikark in harmonikarjev

ob Blejskem jezeru: skupen nastop harmonik 
»Otoček sredi jezera«

14:00 Zdraviliški park Povorka harmonikarjev
15:00 Žrebanje in podelitev nagrad ter zabava s 

Slovenskimi pozdravi
10:00 – 17:00 Plemljeva vila Bled Praznovanje 140 letnice rojstva prof. Josipa Plemlja: 

Dan odprtih vrat Plemljeve spominske sobe
11:00 Življenje in delo prof.dr. Josipa Plemlja - poljudno

predavanje, doc. dr. Jaka Smrekar
15:00 Plemljeva učna pot - matematična delavnica za

otroke
popoldne Blejsko jezero Loop air show - air race Bled 2013: Zračni spektakel 

nad Blejskim jezerom *
16:00 Promenada Starodobni kolesarji
17:00 Trgovski center Bled Otroški program: Čarodej Andrej
18:00 Promenada Veselo po domače s Slovenskimi zvoki

Ponedeljek, 22.7.10:00 Grajska plaža Oblikovanje nakita iz naravnih materialov

Torek, 23.7. 18:00 Grajska plaža Umetniške delavnice
19:00 Blejski grad Koncert delavnice Pikolo, flavta
20:30 Blejski grad Duo Grafenauer – Kosovinc, kitara 

Sreda, 24.7. 20:00 Festivalna dvorana Koncert Oxfordshire Schools' Senior Orchestra
20:30 Grand hotel Toplice, Koncert klasične in popularne glasbe z violino in 

Jezerski salon klavirjem

Četrtek, 25.7. 19:00 Hostel Vila Viktorija Coctail night – Tequila sunrise
20:30 Terasa Kavarne Park Četrtkovi večeri z a-capella vokalnimi skupinami: 

4-given
20:30 Blejski grad Mia Žnidarič, koncert 
21:00 Trgovski center Bled Veselo po domače: Ansambel Karavanke

Petek, 26.7. 17:00 Zbor: parkirišče pri Info Petkovi popoldnevi v parku: 
točki Pocarjevi domačiji Zeleni škrat kolesari in raziskuje grbinaste travnike 
v Zg. Radovni v Zgornji Radovni

18:00 Hotel Golf Zaključni koncert udeleženk 16. glasbene delavnice 
flavte Pikolo

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

Sobota, 27.7. 8:00 Balinišče pri Balinarski turnir za memorial Antona Burje
Gostilni Kurej

19:00 Hostel Vila Viktorija BBQ party (piknik)
20:00 Restavracija Panorama Etno glasbeni in kulinarični večeri: 

Ruski večer: Kalinka
20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi

glasbenimi izvajalci: Groove directions (Latino)
20:30 Blejski grad Duo Akkordeon - Cembalo, koncert

Nedelja, 28.7. 17:00 Trgovski center Bled Otroški program: Lutkovno gledališče TRI: Lev in miška

Četrtek, 1.8. 20:30 Blejski grad Jure Tori trio, koncert
21:00 Trgovski center Bled Veselo po domače: Ansambel Lajb

Petek, 2.8. 19:00 Dom krajanov Zasip Slavnostna seja ob 40-letnici KS Zasip s podelitvijo
priznanj in otvoritev slikarske razstave »Zasip v sliki«

19:00 Hostel Vila Viktorija Coctail party - Mojito
20:30 Blejski grad 23. Okarina Etno Festival Bled 2013: 

Ratko Dautovski, Makedonija

Sobota, 3.8. 20:00 Restavracija Panorama Etno glasbeni in kulinarični večeri: 
Španski večer: Ritmo de la noche

20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi
glasbenimi izvajalci: Dnevi Istre na Bledu

20:30 Blejski grad 23. Okarina Etno Festival Bled 2013: Taksim Trio, Turčija

liščem. Precej časa se sicer zadržujejo v
jezeru, vendar pridejo skupaj tudi na oba-
lo in takrat so najbolj ranljivi, labodji starši
pa najbolj napadalni, saj branijo svoj
naraščaj pred vsiljivci.

Vse, ki se sprehajate v tej dneh ob
jezeru torej prosimo, da jih občudujete
od daleč in ne motite njihovega miru.
Zavedati se namreč moramo, da so,
čeprav so vajene ljudi, to divje živali in
znajo zase najbolje poskrbeti same. Tudi
hrane ne potrebujejo, saj je imajo v izo-
bilju tako v jezeru kot zunaj. S hranjenjem
jim lahko le škodujemo, zato prosimo, up-
oštevajte navodila obnašanja na opozoril-
nih tablah. Trenutno je na Blejskem jeze-
ru deset odraslih labodov in šest mladičev. 

:: Vanja Piber, TD Bled

Festival Bled pred 
19. začetkom

Na Bledu se julija ponovno začne
festivalsko dogajanje. Zvrstilo se bo štiri-
najst večernih koncertov ter dvanajst
matinej. 4. julija bo pred Festivalno dvo-
rano koncert na prostem Big Banda KK, ki
bo izvajal orkes-tralno prirejena dela
znane glasbene skupine Depeche Mode.
Ta njihov projekt jih bo takoj po nastopu
na Festivalu Bled popeljal na Montreux
Jazz festival v Švici, kamor so bili po-
vabljeni kot prvi in edini slovenski big
band.

Sledili bodo klasični koncerti Godal-
nega ansambla iz Melbourna, koncert
mladih talentov, Mladih ljubljanskih solis-
tov ter Ljubljanskega godalnega kvarteta
in Tarini kvarteta. Slednja imata koncert
ob 30-letnici delovanja. V času do 12. julija
bodo tudi finali mednarodnih tekmovanj
za violino, violo in komorno glasbo - letos
že petnajstič.

13. julija se festivalsko dogajanje seli
na Belvedere, kjer bo odmevala zabavna
glasba - skupino Nula Kelvina odlikujejo
sočna, nekonvencionalna besedila, njihov



Turizem | Prireditve14

Nedelja, 4.8. 8:00 izpred Doma krajanov Pohod skozi sotesko Vintgar na Hom in piknik na
Zasip Homu

10:30 Grajska plaža Lutkovna delavnica ter varstvo predšolskih otrok
17:00 Trgovski center Bled Otroški program: Klovn Žare
20:30 Blejski grad 23. Okarina Etno Festival Bled 2013: Brina, Slovenija

Torek, 6.8. 10:00 Grajska plaža Oblikovanje nakita iz recikliranih materialov

Četrtek, 8.8. 18:00 Grajska plaža Delavnica oblikovanje iz gume
20:30 Terasa Kavarne Park Četrtkovi večeri z a-capella vokalnimi skupinami:

A-kamela
21:00 Trgovski center Bled Veselo po domače: Ansambel Gorenjski kvintet

Petek, 9.8. 19:00 Hostel Vila Viktorija BBQ party (piknik)
20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz in etno glasbeni večeri:

Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)
20:30 Park ob jezeru 23. Okarina Etno Festival Bled 2013:

Sia Tolno, Sierra Leone

Sobota, 10.8. 20:00 Restavracija Panorama Etno glasbeni in kulinarični večeri: 
Balkanski večer: Balkan boys

20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi
glasbenimi izvajalci: Soul, swing & blues acoustic 
evening (Strang, Dajcar)

20:30 Park ob jezeru 23. Okarina Etno Festival Bled 2013: Aziz Sahmaoui, 
Mali & Maroko

Nedelja, 11.8 7:00 Zasip Pohod in piknik v Zgornji Krmi
17:00 Trgovski center Bled Otroški program: Čarodej Ferdy
20:30 Park ob jezeru 23. Okarina Etno Festival Bled 2013: Vanja Muhović, 

Bosna In Hercegovina

Torek, 13.8. 10:30 Grajska plaža Lutkovna delalvnica ter varstvo predšolskih otrok

Sreda, 14.8. 20:00 Cerkev sv. Martina Koncert klasične glasbe: Gašper Primožič - harmonika,
Klavdija Jarc Bezlaj - violina in Peter Avšič - violončelo

20:00 Mlino Predšmarni večer: Večer poezije pod zvezdami
20:30 Grand hotel Toplice, Klasični kitarski koncert: Timotej Kosovinc

Jezerski salon

Četrtek, 15.8. 10:00 Grajska plaža Umetniška delavnica
17:00 Blejski otok Praznična sv. maša
20:30 Terasa Kavarne Park Četrtkovi večeri z a-capella vokalnimi skupinami: 

Jazzva 
20:30 Blejski grad ŽPZ Pletna Bled, koncert ob Marijinem prazniku
21:00 Trgovski center Bled Veselo po domače: Ansambel Slovenski pozdravi

Petek, 16.8. 18:00 Bohinjska Bela Festival ribjih dobrot: Bohinjska Bela - naj ribiška 
vas: Dalmatinski večer z dalmatinsko klapo Vinčace

20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz in etno glasbeni večeri:
Jure Tori Trio (Tango, Ethno jazz)

Sobota, 17.8. 10:00 Info središče TNP Triglavska tržnica in Brihta: 
Triglavska roža na Bledu Spoznajmo sladkovodne školjke

14:00 Bohinjska Bela Festival ribjih dobrot:
Mednarodna tekma v muharjenju na Savi Bohinjki 

18:00 Naj ribiška fešta z ansamblom Mambo Kings
19:00 Hostel Vila Viktorija Coctail party – Cuba libre
19:00 Grajska plaža Body equilibrium - delavnica
20:00 Restavracija Panorama Etno glasbeni in kulinarični večeri: Argentinski večer

(steaki, tango & film)
20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi glasbe-

nimi izvajalci: Pop, rock & soul acoustic evening
(Lukovnjak, Strang, Dajcar)

Nedelja, 18.8. 7:30 Grajska plaža Body equilibrium - delavnica
Bohinjska Bela Festival ribjih dobrot: Naj ribiška veselica 

12:00 Otroški kotiček 
14:00 Zabava z ansamblom Dolinski fantje 
16:00 Zabava z ansamblom Modrijani
17:00 Trgovski center Bled Otroški program: Zavod Enostavno prijatelji: 

Petjin kolesarski izlet

prvenec Možgani na paši pa je dodobra
prerešetal slovensko glasbeno sceno.
Naslednji dan se bodo obiskovalci predali
ritmu tanga v izvedbo skupine Vesne
Zornik, markantnim glasom skupine
Katalena; sledi »Še ena pomlad« v izvedbi
Nane Milčinski na besedila njenega deda
Frana Milčinskega Ježka; naslednji dan
nas bo očaral flamenco, festival pa bodo
zaključili Sanjari iz Beograda.

Festival Bled torej letos prinaša veliko
novega in zanimivega, predvsem pa bo za-
dostil zelo različnim in pestrim glasbenim
okusom!

:: Selma Brence in RP

Otvoritev prodajne
razstave lokalnih
umetnic 

Umetnost ne pozna meja, a vendar je
vsak začetek težak. Kako svoje ustvarjanje
in tako tudi del sebe predstaviti širši
množici željni umetniških izkustev, kako
kar najbolje izkoristiti svoje potenciale in
hobije spremeniti v poslovne priložnosti
ter kako narediti prve korake na pot pod-
jetništva, so za umetnike na začetku nji-
hovih podjetniških poti velikokrat težka, v
skrivnost zavita vprašanja. Kot pomoč pri
prvih korakih v ta novi, ustvarjalcem še ne
poznani svet, Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske ob sofinanciranju Občine Bled
organizira projekt z naslovom Ustvarjalni
podjetnik. 

K sodelovanju v projektu je pristopilo
13 ustvarjalk, od katerih se jih bo v sklopu
skupne razstave predstavilo 10. Vsaka s
svojo umetniško zvrstjo domišljiji pušča
prosto pot, ki se steka v čudovitih in
unikatnih umetnijah. Predstavile se nam
bodo Monika Cundrič, Irena Frohlich,
Ribana Golob, Nataša Gorjanc, Andreja
Jakun, Jerneja Jelušič, Alojzija Potočnik,
Zvonka Stanić, Mojca Vogelnik Kučič in
Romana Žitko. Zasledili pa bomo lahko
vse od slik, nakita, kvačkanih izdelkov, tor-
bic, vezenj do vitražev.

Projekt smo poleg razstave obogatili
tudi s sklopom delavnic, kjer so se sodelu-
joče ustvarjalke opremile z dodatnimi zna-
nji, ki jim bodo gotovo koristila tudi v
prihodnosti. Umetnice so se tako naučile
postaviti lastno spletno stran, oblikovati
predstavitveno zloženko ter so se seznanile
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22. - 24.8. 21:00 Zdraviliški park Film ob jezeru - letni kino
16:00; 19:30 Športna dvorana Poletna hokejska liga Rudi Hiti

Sreda, 21.8. 19:00 Hostel Vila Viktorija Potopisno predavanje

Četrtek, 22.8. 15:00 Mini golf Bled Mini golf turnir: 8. Handicap
16:00 Grajska plaža Delavnica reciklirana oblačila
20:30 Blejski grad Andreja Geržina in Godalni kvartet, koncert
21:00 Trgovski center Bled Veselo po domače: Ansambel Ognjeni muzikanti

23. - 25. 8. Rudno polje, Pokljuka Gobarski dnevi na Pokljuki

Petek, 23.8. 16:00 Grajska plaža Delavnica reciklirana oblačila
20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz in etno glasbeni večeri:

Beer Bellys (Irish, Scottish & Celtic music)
20:30 Bodešče Gledališki dogodek iz časa turških vpadov

24. - 25. 8. 9:00 Promenada Firefighter combat challenge Slovenia - najtežji dve 
minuti v športu

Sobota, 24.8. 20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi
glasbenimi izvajalci: Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, 
Latino, Funk)

20:30 Grand hotel Toplice, Musical: Love for sale
Jezerski salon

21:00 Grajska plaža Modna revija recikliranih oblačil

Nedelja, 25.8. Zasip Zasipške igre
17:00 Trgovski center Bled Otroški program: Gledališče Ku-kuc: Vila Tabletka

Torek, 27.8. 10:00 Grajska plaža Oblikovanje nakita iz recikliranih materialov

Četrtek, 29.8. 20:30 Blejski grad LatinTent, koncert

Petek, 30.8. 20:00 Terasa Kavarne Park Soul, jazz in etno glasbeni večeri:
Miha Lampič Band (tribute to F.Sinatra)

20:30 Grand hotel Toplice, Trije talenti – ena družina: klavirski trio Rupnik
Jezerski salon

Sobota, 31.8. 10:00 Promenada BCE Meeting 2013 - Srečanje BMW klubov Evrope: 
Tekmovanje za najbolj urejeno vozilo 
(Concorde de Elegance) 

13:00 Mimohod udeležencev
16:00 Veslaški center Bled, 4. Mali blejski maraton: mali maraton (21 km), 

Mala Zaka družinski tek (6 km), otroški Zakijev tek
20:00 Terasa Kavarne Park Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi 

glasbenimi izvajalci: Sara Bee Akustik (Pop)
20:30 Grand hotel Toplice, Koncert pop in soul glasbe z Ano Soklič

Jezerski salon

*Izvedba dogodka je zelo odvisno od vremenskih razmer, nedelja je rezervni termin v kolikor v soboto vreme
ne bo primerno.
Organizator si, zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in do-
datne informacije bodo objavljene na spletni strani www.bled.si.

90 let Vide Jurman
Naša draga mama je v soboto, 22. junija, dopolnila okroglih 90 let.

Ob njenem prazniku smo jo obiskali vsi domači. Prišli so ji voščit
predstavnice Rdečega Križa in župan Janez Fajfar.

Naša mama je še vedno polna življenjske energije, nasmejana in
dobre volje. V svojem bogatem življenju je vzgojila štiri otroke, skr-
bela za deset vnukov in trinajst pravnukov, danes pa ima največ veselja
s tremi prapravnuki. Rada je v družbi in uživa ter občuduje naravo in
ptičje petje. Za vsako zdravstveno težavo in tegobo je vedno znala sve-
tovati, katera rožica najbolj pomaga. Njen moto je bil vseskozi, da se
ne pritožuj, ne glede na to, kako hudo je, ker bi bilo lahko še slabše.

Preživeli smo lepo popoldne in vsi skupaj ji želimo še naprej obilo
dobrega zdravja in dobre volje.          :: vnukinja Aleksandra Stanek

in uredile ustrezne statuse, ki jim omo-
gočajo prodajo lastnih del.  

Zaključek projekta bo predstavljala
skupna prodajna razstava vseh sodelu-
jočih ustvarjalk, katere otvoritev bo
potekala v petek, 5. julija, ob 19. uri v
prostorih Blejskega mladinskega centra
na Bledu (poleg Ledene dvorane).    

Razstava bo na ogled do nedelje, 14.
julija 2013. Prisrčno vabljeni, da se nam
pridružite. 

:: Urška Železnikar, Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske

Akrobati na Blejskih
dnevih

Blejski dnevi bodo tudi letos v zna-
menju akrobatskih pilotov, ki bodo na
Bledu izvedli svoje državno prvenstvo,
vrhunec dogajanj pa bo zračna dirka.
Nastopilo bo sedem akrobatskih pilotov,
od tega štirje Slovenci, Anglež, Nemec in
Hrvat. 

Aeromitingi in podobne zračne pred-
stave na letališčih so vedno prava paša
za oči. Nizki preleti, ostri obrati in akro-
bacije vseh vrst zlahka navdušijo mno-
žice.

Če pa se dogajanje preseli v urbano
ali naravno okolje, ki mu doda še estet-
sko dimenzijo, je učinek osupljiv.

Bled s svojo izjemno slikovitostjo in
vrhunsko letenje svetovno znanih pilotov
se bosta med Blejskimi dnevi sestavila v
zračno predstavo brez primere.

Časovnica dirke je seveda odvisna od
vremena!

:: RP
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Muzejsko društvo Bled s statusom
delovanja v javnem interesu  
Ministrstvo za kulturo je Muzejskemu društvu Bled podelilo

status delovanja v javnem interesu na področju kulture. V svoji
utemeljitvi je zapisalo, da društvu podeljuje status zaradi pomem-
bnih dosežkov na področju kulture, ki jih je doseglo v zadnjih
letih. Ob tem je izpostavilo, da društvo izkazuje pomembne
dosežke svojega delovanja na področju varovanja kulturne
dediščine. Svoj namen in cilje uresničuje z organizacijo kul-
turnih dogodkov, ki prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin.
Društvo izvaja in razvija program in projekte pomembne za pro-
mocijo in podporo kulture, z namenom spodbuditi širjenje
znanja in zavedanja o njenem pomenu v strokovni in širši javnost
ter je izdajatelj publikacije Razgledi Muzejskega društva Bled, v
katerih posamezni člani društva zapisujejo skoraj pozabljeno
zgodovino kraja in prostora. Društvo sodeluje z domačimi in
mednarodnimi sorodnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnost
na področju kulture.

Društvo v okviru Večerov z MD Bled vsakoletno organizira
devet predavanj, pri katerih sodelujejo priznani strokovnjaki s
področja zgodovine, etnologije, domoznanstva in rodoslovja.
Društvo objavlja preko Gorjanca in Blejskih novic fotografije iz
arhivov posameznih družin z naslovom Kdo jih pozna? S tem
želi prispevati, da se v kraju ohranja spomin na posamezne pre-
bivalce Bleda in Gorij. V svojem arhivu ima že preko 1.500 fo-
tografij. Monogafija Razgledi 2013, v kateri sodeluje petnajst

domačih avtorjev, bo letos že peta po vrsti. Z namenom širjenja
kulture in spoznavanja naše preteklosti na širšem območju
društvo organizira vsaj dve strokovni ekskurziji letno. Društvo je
bilo pobudnik »Free Movement«, srečanja pobratenih mest z Ble-
dom, z namenom, da se utrdijo ali na novo vzpostavijo stiki z
zgodovinskimi ali muzejskimi društvi posameznih mest. Iz-
jemno sta bila odmevna mednarodna projekta Po poti Janeza
Blejskega od Bleda do Briksna in obisk astonavtke Sunite
Williams na Bledu.

Po evidenci DURSA iz leta 2011 je imelo status javnega in-
teresa na področju kulture v Sloveniji 145 pravnih oseb. Na ožjem
območju Gorenjske imata tak status samo še Društvo Plesalnica
studia Bohinj in Društvo za pomoč umetnikom dežele Kranjske
– društvo Kulturni hram Bled. Status je koristen, saj prinaša
točke na javnih razpisih, pravnim osebam s tem statusom lahko
namenite 0,5 % dohodnine, društva imajo ugodnosti pri opros-
titvi plačila davka na dodano vrednost in so oproščena plačila
taks, imajo možnost brezplačne pravne pomoči, organiziranja
tombol in javnih del, preko Ministrstvo za kulturo lahko v up-
ravljanje pridobijo infrastrukturo in to brez javnega razpisa in
brezplačno pod pogojem, da prevzamejo obveznost rednega
tekočega vzdrževanja.

Vse projekte smo uresničili s pomočjo že 120 članov društva,
s preko 100 simpatizerji, s sodelovanjem Občine Bled, Zavoda
za kulturo Bled, Radia Triglav Jesenice, Kovinske Bled in Cut
Bled.

:: Srečo Vernig, predsednik MD Bled 

Sedmi srednjeveški 
dnevi na Blejskem
gradu 
Junija so na Blejskem gradu potekali

že 7. srednjeveški dnevi. S predstavo
Janičarjevo srce so jih odprli člani Sred-
njeveške skupine viteza Gašperja Lam-
bergarja, ki v letošnjem letu praznujejo
28-letnico svojega obstoja.

Na srednjeveških dnevih na Blejskem
gradu vsako leto sodelujejo številne sred-
njeveške skupine iz Slovenije in tujine.
Letos so se v petih nastopih v treh dneh
predstavile skupine, ki skrbno ohranjajo
srednjeveško izročilo: Srednjeveška skupi-
na viteza Gašperja Lambergarja z Blej-
skega gradu.

Viteški red Jurija in Volka Engelberta
Turjaškega iz Žužemberka, Kulturno
društvo Lonca iz Škofje Loke, Red Kra-
ljevega Orla iz Ljubljane, Društvo Ce-
sarsko - Kraljevi Ptuj, Janez Kamniški,
Turistička zajednica grada Koprivnica s
Hrvaške, Markus M s Češke in glasbeniki
in metalci zastav Fornovo Taro iz Italije.
Med glasbeniki pa Eleonora Sobjeska iz
Slo-venije, Holloenek Hungarica z Mad-
žarske in Rattus Rattus s Češke. Z Mad-
žarske pa žal zaradi grozečih poplav niso
mogli prispeti Vitezi sv. Jurija iz Više-
grada. Njihovi nastopi so bili prava paša
za oči, večerni sobotni nastop POD
OKRILJEM NOČI IN OGNJA pa izjemen
spektakel, kjer ni manjkalo žonglerjev z
ognjem, metalcev gorečih krogel, požiral-

cev ognja, ognjenih mečevalcev in poseb-
nega nastopa metalcev zastav.

Bogat program, poln bojev vitezov,
srednjeveških plesov, raznih spretnosti in
zabavnih iger ter srednjeveške glasbe je v
treh dneh na Blejski grad pritegnil številne
obiskovalce, ki so si poleg predstav na
gradu lahko ogledali tudi srednjeveško tr-
žnico in srednjeveški tabor. Na parkirišču
pod gradom so na srednjeveški tržnici
svoje blago razstavili rokodelci vseh vrst
npr. strojar ali kovač, v srednjeveškem
taboru pa je bila na voljo tudi srednjeveška
hrana. Predvsem različne jedi na žlico iz
kotla, slaniki, kuhana jajca in seveda
raznovrstno pečeno meso. Po okrepčilu se
je bilo mogoče v taboru preskusiti tudi v

metanju srednjeveškega orožja v tarčo in v
streljanju z lokom. Srednjeveški vrtiljak s
pletenimi košarami pa je bil tako kot
pretekla leta tudi letos magnet za najmlaj-
še obiskovalce.

Po besedah direktorja Zavoda za kul-
turo Bled, Matjaža Završnika, so prire-
ditev, zasnovano pred sedmimi leti, dobro
sprejeli tako obiskovalci kot sodelujoči,
saj je vsako leto več srednjeveških skupin
in razstavljalcev, ki želijo na prireditvi
sodelovati. Prireditev tako vsako leto Blej-
skemu gradu vdihne še dodaten sred-
njeveški utrip, ki ga želijo tudi med letom
ohranjati z vsemi stalnimi dejavnostmi
gradu.

:: Zavod za kulturo Bled
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Nikoli ni prepozno
Konec šolskega leta, hura, veselje za šolarje, njihove starše, učitelje… In veselje za

naju, ki že od novembra lanskega leta obiskujeva prvo leto klavirja s spremljajočo teorijo
pri Glasbenem zavodu DO RE MI na Bledu. Po starosti nisva tipični šolarki, saj sva
vstopili že v tretje življenjsko obdobje in je za naju to kot »univerza za tretje življenjsko
obdobje«. Prve učne ure so bile naporne. Klavirske tipke so nama bile tuje, prsti okorni,
zapestja napeta, spomin pa upočasnjen. Poznali sva le nekaj teorije, kolikor sva se jo
naučili že davno v osnovni šoli in kasneje nadgradili s prepevanjem v pevskem zboru. 

Najin cilj je bil, da se naučiva toliko teorije in igranja klavirja, da bova lahko doma
vadili petje po notah in se pri tem kontrolirali s klavirjem. Iz ure v uro so bili prsti na tip-
kah bolj ubogljivi, veselje do igranja pa vedno večje. Kako ponosni sva bili, ko sva skupaj
in to skoraj brez napake zaigrali Mojster Jaka. Mentor Primož nama je od vsega začetka
vlival pogum in naju pomirjal, kadar sva večkrat ponavljati kakšen takt. Priznati morava,
da sva morali vsako novo stvar ponoviti, ponoviti in še ponoviti, da je ostala v spominu.
A ostala je in nama odpirala nova vprašanja, povezana z zborovskim petjem. Prvo leto
učenja zaključujeva s prijetnim občutkom, da sva izpolnile svoje želje oživele že v
otroštvu, kar potrjuje tudi trditev, da nikoli ni prepozno. Zadovoljni sva, da sva dopolnili
znanje glasbene teorije in si tako olajšali učenje novih pesmi, ki jih prepevamo v zboru.
Ponosni sva, da sva zbrali pogum in se pri tej starosti lotili učenja nekaj čisto novega, kar
sicer strokovnjaki toplo priporočajo starejšim za ohranjanje možganskih funkcij in na ta
način za preprečevanje spominskih motenj. Za naju je to učenje prava možganska gim-
nastika. Hvala Glasbenemu zavodu DO RE MI, da je lani objavil svojo ponudbo za učenje
odraslih in nama ponudil priložnost, ki sva jo s pridom izkoristili.

Prepričana sem, da bova v naslednjem letu toliko napredovali, da se bova lahko
pridružili nastopajočim na koncertu, ki ga učenci DO RE MI večkrat v letu priredijo. 

Najina odločitev je bila prava, za učenje nikoli ni prepozno. Še posebej ne za glasbo,
ki človeku prinaša veliko svetlega, veselega, pozitivnega, ki pomirja, na nek način vzne-
mirja in predvsem sprošča.

:: Rozika Špilak in Marjeta Žerovec

Poučen in zabaven zaključek šolskega leta na 
podružnici Ribno
Skozi vse šolsko leto smo bili aktivni in ustvarjalni, tako pri pouku, interesnih de-

javnostih, projektih in ostalih dogajanjih na šoli. Še posebej pa sta bila pestra zadnja
šolska meseca.

V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj in Kmetijsko gozdarskim
zavodom Kranj smo gostili udeležence srečanja konzorcija šolske prehrane v okviru
teme Shema šolskega sadja 2013 na Gorenjskem. Gostom smo predstavili delo na
šolskem eko-vrtu. Postregli smo jih s kruhki z namazom iz svežih zelišč in začimb ter
regratovim sirupom. Ob zaključku druženja smo udeležencem podarili sadike ognjičev,
žametnic in žafranike, vzgojenih iz domačih semen. Podporo pri našem delu nam je
izkazal tudi župan Občine Bled Janez Fajfar in vodstvo matične šole z ravnateljem Lud-
vikom Hajdinjakom in pomočnico Natašo Ahačič.

Udeležili smo se tabora Rdečega križa na kopališču v Radovljici. Izvedeli smo kako
reševalci rešujejo utapljajoče iz vode. Obnovili smo praktično znanje iz prve pomoči,
spoznali različne tehnike plavanja in dobili veliko koristnih nasvetov za zdravo življenje.

Z obiskom nas je razveselilo deset bodočih prvošolčkov. Potrudili se bomo, da se
bodo med nami v naslednjem šolskem letu dobro počutili.

Radi imamo naravo in bi jo radi ohranili, zato smo se udeležili natečaja »Skrpajmo
travnik«. Razpisala ga je Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja iz Bohinjske Bistrice, v
sodelovanju s Turizmom Bohinj in zavodom za pospeševanje turizma, v okviru projekta
Evropa divjih rož in mednarodnega festivala alpskega cvetja. Ribenski učenci smo si z
našimi krpankami prislužili prvo nagrado. Tako smo se 14. junija odpravili na zaključni
izlet v Bohinj. Po gostoljubnem sprejemu v OŠ Bohinjska Bistrica smo se popeljali s tu-
ristično ladjico po jezeru in si ogledali Slap Savico. Uživali smo v naravi in druženju.

Prvošolčki z učiteljico Blanko Valant so se prijavili na likovni natečaj Čarobnega dne:
Moj domači kraj. Veseli smo, da je učenka Trina Pintar prejela prvo nagrado, za katero
ji iskreno čestitamo in ji vsi skupaj želimo še mnogo ustvarjalnih trenutkov.

21. junija smo vstopili v poletje in v čas težko pričakovanih počitnic še z zadnjo na-
logo v tem šolskem letu. Istega dne ob 18. uri smo na prireditvenem prostoru pod Riben-
sko goro s KUD Rudi Jedretič sooblikovali občinsko proslavo ob dnevu državnosti,
prireditev ob krajevnem prazniku KS-Ribno in obeležili 12-letnico popotresne sanacije
in adaptacije podružnice Ribno.  

:: Učenci in učiteljice POŠ Ribno

Glasbeno dopoldne v
vrtcu Bled

Mesec maj je bil v našem vrtcu
raznolik, živahen in glasbeno obarvan.
Tako smo v okviru projekta »Iz roda v
rod« v vrtec povabili Ansambel Saša
Avsenika. Mladi in nasmejani fantje so
nam predstavili svoja glasbila in poka-
zali, kako se na njih igra. Nato pa so
prostor napolnile vesele »domače vi-
že«. Otroci so se pridružili pevcu pri
petju. Seveda pa tudi sedeli nismo
dolgo. 

Živahna glasba nas je dvignila in že
smo zaplesali po vsem prostoru. Ples
obvladamo, da je le glasba prava. Kdo
se je prej utrudil, glasbeniki ali mi?
Nihče. Le čas je prehitro minil. Še ne-
kaj skupnih fotografij in že smo se
poslovili. Zahvaljujemo se Ansamblu
Saša Avsenika, da so se odzvali po-
vabilu našega vrtca in tako skupaj z
nami preživeli prijetno dopoldne.

:: Tanja Tavčar, Vrtec Bled

Beli zajček je spet čist

V aprilu in maju smo v vrtcu  na
Bohinjski Beli izvajali ekološko igrico
BELI ZAJČEK. Otroci so skupaj s
starši v vrtec ali domov prihajali peš ali
z nemotoriziranimi sredstvi. Dobivali
so bele nalepke, s katerimi so čistili
umazan kožušček svojega zajčka. Igri-
ca je spodbujala zdrave navade in
ekološko ozaveščenost, zelo pa nas je
razveselil izjemno dober odziv otrok in
staršev.

:: Maja Poklukar, 
Vrtec Bohinjska Bela
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Eko vrtičkov kotiček 
OŠ prof. Josipa Plemlja 
Bled
V času, ko vse že bujno brsti in cveti,

je čas, da zabeležimo, da smo tudi so-
delavci in učenci OŠ prof. dr. Josipa Plem-
lja že v začetku leta 2011 pristopili k
vseslovenskemu projektu Šolski eko vrt. 

Naši začetki v prvem letu so bili bolj
skromni, pa vendar vzpodbudni. Z do-
datno zemljo smo obogatili del zemljišča
in posadili predvsem buče in nekaj zelišč.
Iz buč so v mesecu oktobru kuharice
pripravile odlično juho. 

V šolskem letu 2011/2012 smo pro-
jekt zastavile širše in sledile, včasih pa v
svojih idejah tudi malce prehitele trende,
ki se dogajajo na področju samooskrbe v
Sloveniji. Tako smo že marca lani pripra-
vile izmenjavo semen, ki se jo je udeležilo
kar precej zaposlenih, pa tudi nekaj
naključnih obiskovalcev. Poleg semen
smo izmenjale tudi bogate izkušnje.

Zeliščni vrtiček v obliki devetih sonč-
nih žarkov je zasnovala študentka Bioteh-
niškega centra Naklo Nina Poljanec in ob
pomoči prijateljev tudi oblikovala. Vrtiček
smo zasadile z zelišči, precej smo jih pri-
nesle same, nekaj pa so nam jih dobro-
voljno donirali iz okoliških cvetličarn, poleg
tega pa smo spet posadili buče, pa nekaj
fižola, zelje in dišavnice. V mesecu maju
smo pripravile še izmenjavo sadik, ki se je
spet razpletla v živahen, ploden dogodek.

Poleti so za dobro zalit vrtiček skrbele
čistilke in hišnik, me pa smo prišle
občasno gredice tudi opleti. Začetek  šol-
skega leta smo namenile »zeliščnemu«
izobraževanju, bolj vešče sodelavke so
vodile delavnice, ostale pa smo vestno
sledile navodilom in s skupnimi močmi
pripravile slastno, dišečo malico.

Učenci so pod mentorstvom učiteljic
Mojce Hribar in Bernardke Bernard za-
sadili tudi cvetlično gredico, ki krasi pro-
čelje šole že četrto leto. Pri delu so zelo
pomagali tako starši, kot učenci in pose-
bej še učenci, ki so sedaj že srednješolci.
Sedanji učenci pa pridno skrbijo, da so
gredice oplete in dopolnjujejo izbor cvetlic.

»Vrtičkarice« se redno udeležujemo
izobraževanj na temo eko vrtov, s poseb-
nim zanimanjem pa spremljamo do-
godke, ki jih pripravlja EKOCI v Pirjevšici
pri Žalcu. V mesecu oktobru 2012 je tako

šola prejela tudi priznanje za sodelovanje
na Štafeti semen v organizaciji Ekoci.  

Posebej vesele smo, kadar se ob eko
vrtičku ustavijo otroci, izobraževanju v
naravi je vrtiček tudi namenjen. Še prav
posebej pa smo ponosne na to, da so nas
mentorice in učenci projekta Turizmu po-
maga lastna glava vključile v njihovo bo-
gato zasnovano seminarsko nalogo Mav-
rična pot v parku miru. 

Tudi letos naš eko vrtiček že zeleni,
učenci so ob pomoči učiteljice Alenke
Šimnic posejali tudi avtohtona semena, ki
smo jih prejeli od direktorata za kmetijstvo.
Tudi gredice pridno plevejo, s cvetjem so
zasadili tudi betonska korita. Sprehod do
eko vrtička je odlična priložnost za spozna-
vanje, učenje in širjenje zavedanja o nepre-
cenljivi vrednosti avtohtonih semen, danes
še bolj kot kdajkoli prej. 

:: Elizabeta Žnidaršič S.-Erži

Na Bohinjski Beli sprejemamo 
drugačnost

V okviru projekta »Sprejemanje vidne drugačnosti v vsakda-
njem življenju« sta nas obiskala srednješolec Tomaž, ki se šola na
Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, in študentka
Tadeja, ki mu kot prostovoljka pomaga predvsem pri učenju. Pri-
bližala sta nam življenje in šolanje slepih in slabovidnih oseb,
ovire, s katerimi se srečujejo, ter pripomočke, ki jim olajšajo živ-
ljenje. Spoznali smo Braillovo pisavo in Tomaž nam je pokazal,
kakšen je njegov šolski učbenik napisan s to pisavo. Naučiti se je
moral slepega desetprstnega tipkanja, da lahko uporablja raču-
nalnik, ki ima sicer poseben program z glasovno funkcijo. Tudi mi
smo se lahko vživeli v življenje slepe osebe. Z zavezanimi očmi, s

pomočjo palice, ki jo uporabljajo slepe osebe, smo se sprehodili po
učilnici in premagovali ovire na poti. Tomaž se nam je prikupil s
svojo zgovornostjo, odprtostjo in pripravljenostjo, da na sproščen,
mladostniški način z nami deli svojo izkušnjo. Ta ni lahka, pa ven-
dar jo premaguje s pogumom in nasmehom na obrazu in je lahko
s svojim optimizmom vsem nam za zgled.

:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Osnovnošolski podjetniški forum
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske že dvanajsto leto koor-

dinira projekt podjetniških krožkov na osnovnih šolah Zgornje
Gorenjske. Na podlagi predstavitve projekta vodstvom osnovnih
šol in kljub številnim šolskim interesnim dejavnostim, so se v
šolskem letu 2012/2013 vključili učenci kar osmih osnovnih šol,
med njimi tudi blejske.

Vsak začetek šolskega leta se mladi z mentorji in posebej
pripravljenimi delovnimi zvezki, popeljejo skozi košček podjet-
niškega sveta. Namen podjetniškega krožka je ustvarjati pozi-
tivno podjetniško klimo ter mladim omogočiti pridobitev prvih
izkušenj s področja podjetništva. Temeljni cilji podjetniškega
krožka je, da se učenci naučijo izdelati »mini poslovni načrt«, ki
ga poskušajo dejansko tudi izvesti oziroma realizirati. Blejski
otroci so se lotili prodaje mafinov in čaja, njihova mentorica je
bila Špela Lotrič. Projekt »Podjetniški krožki« so sofinancirale
Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Gorje, Občina
Bled, Občina Radovljica.

:: Hermina Biščević, Ragor
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V letošnji sezoni je alpska smučarka
Katarina Lavtar v drugi polovici prišla v
vrhunsko formo in zablestela na držav-
nem prvenstvu, kjer je posegla po kolaj-
nah, na tekmovanjih pokala FIS pa je
premagovala tudi najboljše smučarke na
svetu.

Kako ste zadovoljni s preteklo sezono?
Z rezultati v drugi polovici sezone

sem zelo zadovoljna in je bila do sedaj
najboljša. V decembru in januarju mi
sicer ni šlo vse po načrtih, potem pa sem
spremenila nekaj nastavitev na svoji
opremi, kar se je izkazalo za dobro potezo.
Prav tako mi je pomagal pri treniranju
moj oče, za kar sem mu neskončno
hvaležna. 

Kaj načrtujete za novo sezono?
S pripravami smo začeli takoj po

državnih prvenstvih sredi aprila. Sreča je
bila, da smo imeli letos veliko snega, saj
smo lahko še dolgo trenirali na slovenskih
smučiščih. Prav tako smo reprezentantje
imeli med prvomajskimi počitnicami
možnost opravljanja izpita za naziv
učitelja 3, kjer sem se še posebej lahko
posvetila svoji tehniki. Čez dva dni sem
imela na športni fakulteti test fizične
pripravljenosti, kjer smo se tudi temeljito
pogovorili z novim kondicijskim trener-
jem. Veseli me, da smo tokrat začeli s
pripravami tako hitro, saj so moji cilji v
prihodnji zimi olimpijske igre in vem, da
bo potrebno veliko truda, da se uvrstim na
igre ter da tja pridem kar se da dobro
pripravljena. 

Kako je z zdravjem?
Z zdravjem nimam težav, počutim se

zelo dobro in močno. Želim si, da bi bilo
tako tudi v prihodnje.

Kako usklajujete treninge in tek-
movanja ter ostalo v življenju?

V letošnji sezoni sem imela 220
smučarskih dni od tega 52 tekem. Poleg
tega sem študentka na fakulteti za grad-
beništvo in geodezijo, kjer študiram vo-
darstvo in komunalni inženiring. Za
študij mi ostane sicer bolj malo časa, ven-
dar se trudim, da letno opravim vsaj štiri
izpite. V veliko pomoč so mi sošolci, ki mi
pomagajo pri dohajanju snovi. V času, ki
ga preživim s fantom, družino in prijatelji,
pa še posebej uživam.  Imam srečo, da vsi

razumejo, kaj si v športu želim in zakaj
nimam časa za vse. Kakšen vikend v letu
rada preživim tudi v Beli krajini pri starih
starših, teti, stricu, bratrancih in sestrič-
nah. Vesela sem, da živim na Bledu, v Za-
sipu, kjer imam neskončno možnosti za
sprostitev, sprehode okoli jezera, na Stra-
žo, kjer se je moje smučanje začelo, pred-
vsem pa me veseljo sprehodi in tek na
bližnji Hom. 

Kako na priprave in kakovost tre-
ningov vpliva pomanjkanje denarja na
Smučarski zvezi Slovenije?

Dejstvo je, da je denarja vsako leto
manj in da si moram kot članica reprezen-
tance veliko stvari sofinancirati. Pogoji
za treninge sigurno niso optimalni, ven-
dar to poskušam vzeti kot izziv, ker bi
mi drugačno razmišljanje pobralo pre-
več energije. Po drugi strani mi je pa še v

večje zadoščenje premagati nekoga, ki
teh težav nima in ima na primer vsega do-
volj. Vsako leto si poskušam najti spon-
zorja, saj je za same starše strošek pre-
cejšen.

Kaj boste počeli poleti?
V poletnem času imamo trikrat po

teden dni skupne kondicijske pripra-
ve, preostale dni treninge opravljamo
same po programu, ki nam ga pošilja
trener. Konec avgusta naj bi potovali v Ar-
gentino na smučarske priprave, vendar to
zaradi financ še ni potrjeno. Vmes bom
našla tudi čas za počitnice, ko bomo sku-
paj s prijatelji in fantom potovali v Ams-
terdam in Berlin in skočili še malo na
morje. Za plavanje na Blejski otok in
kakšne športne igre pa nikoli ne zmanjka
časa.

:: Romana Purkart

Intervju z Katarino Lavtar

Občanka občine Bled in članica
Smučarskega kluba Radovljica

Zaključek pouka v 3. b na Bledu
V 3. b razredu smo se ob koncu šolskega leta spremenili v turiste. Gregov

ati, Marko Pazlar, nas je s pletno popeljal ne samo na otok, ampak tudi na slado-
led. Po akciji na trampolinih smo si še iz vlakca ogledali »otoček sredi jezera«. Ve-
seli dan smo zaključili s sladoledno poslastico, ki nam jo je pripravil Laialyin očka,
Majed Salah. Ugotovili smo, da je biti turist na Bledu prav prijetno. Zahvaljujemo se
družini Pazlar in Salah za prijazno gostoljubje in si želimo še veliko takih dogodiv-
ščin.

:: Meta Sebanc
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Nočna 10ka 2013 - 
letos z rekordnimi 
2413 tekači!

V soboto, 13. julija, bo Bled po-
novno tekaški center Slovenije. Ena
najbolj atraktivnih in množičnih te-
kaških prireditev v Sloveniji - tradi-
cionalni nočni tek okoli Blejskega
jezera, letos gosti 2413  tekačev. Vsi
rekreativci in tekači, ki se želijo pome-
riti na lepo urejenih poteh po na-
brežjih jezera, vabljeni na 10 km
preizkušnjo (krog in pol). Za začetnike
in slabše pripravljene bo na voljo
rekreativni tek (1,2 km), poskrbljeno pa
bo tudi za najmlajše z otroškim tekom
(400 in 800 m). Starši, ki se želijo
udeležiti teka, bodo lahko brez skrbi za
njihov podmladek, saj bo organizirano
varstvo otrok z izkušenimi vzgojitelji-
cami, ki pripravljajo zanimive delav-
nice in animacije. Prireditev se bo
začela že v popoldanskih urah, ko bo
na voljo sejem in predstavitve športne
opreme, pestra gostinska ponudba in
zabavni program z znano glasbeno
skupino. Ob 20. uri bo štart otroškega
teka, uro zatem bo izpeljan rekreativni
tek, vrhunec večera pa bo ob 22. uri, ko
se na krožno pot podajo tekači na 10
km. Glasno navijanje in živa glasba bo
spremljala tekače od štarta do cilja, kjer
jih čaka nočno presenečenje.

Prijave na tek za 10 km so že raz-
prodane, še vedno pa možne na otroški
in rekreativni tek na www.nocna10ka.
net, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije. Vsa tekač prejme bogato da-
rilno vrečko, ki med drugim vse-
buje naglavno lučko,  posebno darilo,
bon za kremšnito in še nekaj pre-
senečenj! Za zmagovalce bo na voljo
bogat nagradni sklad.  Vitezi Dobrega
Teka vas vabijo v svojo družbo!
www.vitezi.net.

:: Marko Roblek

Brajnikov memorial ponovno specialcem
Bled, Bohinj, Jelovica, Julijske Alpe – to je samo nekaj krajev, ker se je sredi junija

dvajsetič odvijalo tradicionalno dvodnevno športno tekmovanje Pohod razuma, volje in
moči – Brajnikov Memorial, na katerem so sodelovali policisti, vojaki, gasilci in us-
lužbenci pravosodja. Tekmovanje se je z uradno otvoritvijo začelo na blejski Promenadi,
sodelovalo pa je osemindvajset ekip. 

Na tekmovanju so
udeleženci preverjali
vzdržljivost in trmo, po-
klonili pa so še spominu
na jeklenega policista in
gorskega reševalca Mitjo
Brajnika, ki je pred 17.
leti tragično umrl v nes-
reči pod Okrešljem.  

Tekmovanje je orga-
niziralo  Športno  druš-
tvo Bled 92, trajalo je dva
dni in velja za eno naj-
težjih tekmovanj, saj
morajo udeleženci v troj-
kah na poti do cilja
plavati po Blejskem jezeru, kolesariti, streljati, veslati in opraviti zahtevne gorske po-
hode.  Med vztrajnostnimi preizkušnjami so udeleženci reševali tudi praktične naloge.
Tudi letos je zmagala specialna policijska enota. 

:: Romana Purkart

Uspehi gorjanskih in blejskih kolesarjev
Kolesarji KK Grega Bole Bled so tudi sezono 2013 začeli uspešno. Nanizali so že

kopico lepih rezultatov doma in v tujini. Med najmlajšimi sta se do sedaj najbolj izkazala
Andrej Šranc in Maj Žnidar. Andrej se redno uvršča na zmagovalne stopničke in
trenutno zaseda drugo mesto v Pokalu Slovenije. Maj šele spoznava cestno kolesarstvo,
a se že uvršča tik za najboljše, saj ima že kar nekaj uvrstitev med najboljšo peterico.

Med nekoliko starejšimi vrstniki, do 14 let, je napredek pokazal tudi Miha Fink, ki letos
tekmuje drugo leto za barve blejskega kluba. Najboljšo uvrstitev je dosegel prav na domači
dirki, kjer je bil peti. Letos je potekala že 41. izvedba. Kolesarki klub Grega Bole Bled in
soorganizator Kolesarski klub Gorje sta kljub slabemu vremenu prireditev uspešno izpe-
ljala. Dirke se je udeležilo prek 300 udeležencev - od najmlajših do veteranov. Lepe uvrstitve
so dosegli tudi kolesarji blejskega kluba, ki so bili rezultatsko med najbolj opaznimi.

Med dečki do 13 let je tretje mesto osvojil Andrej Šranc, peti je bil Maj Žnidar. V ka-
tegoriji do 14 let je bil najboljši domačin Miha Fink na petem mestu. Med petnajstlet-
niki je bila ekipa Grege Boleta zelo uspešna. Drugo mesto je osvojil David Kosovel, tretji
je bil Peter Šranc, 8. Matic Šmit in 9. Kristjan Medja. Med mlajšimi mladinci je zma-
gal domačin Gregor Matija Černe z napadom v zadnjem krogu.

V mladinski kategoriji pa se je na četrto mesto zavihtel Matic Veber.
Dečki do 15 let izstopajo tudi ekipno, saj poleg Petra Šranca in Davida Kosovela redno

nabirata točke tudi Matic Šmit in Kristjan Medja. Letos sta se ekipi pridružila še dva
nova člana, Bor Slapničar in Matija Topolovec. David je pred kratkim zmagal na dirki v
Komendi, Peter pa na preizkušnji v Gradcu na avstrijskem Štajerskem. 

V kategoriji mlajših mladincev imamo letos dva kolesarja. Grega Černe je nanizal že
kar nekaj odmevnih rezultatov. Tretji je bil na VN Dobrepolja. Zmagal je na Memorialu
Zambelli v okolici Reke in na gorskem kronometru  v Pazinu. S temi rezultati si je pris-
lužil tudi vpoklic v reprezentanco za mednarodno dirko na Češkem. Osvojil je zelo dobro
7. mesto v skupnem seštevku med 150 kolesarji iz 10-ih različnih držav. Tadej Kosovel
je v Wolfsbergu v ciljnem šprintu zasedel tretje mesto. 

Letos ima klub zopet tudi kategorijo starejših mladincev, ki jo zastopata Matic Veber
in Anže Pazlar. Anže se je izkazal v šprintih. Drugi je bil na Memorialu Zambelli, zma-
gal pa je na dirki v Gradcu. Matic je bil tretji na 42. pokalu Diega Granzotta v italijan-
skih Brdih. Nastopil je tudi na nekaj močnih dirkah za reprezentanco, med drugim na
Dirki Miru na Češkem, ki je štela za svetovni pokal. Sicer ni imel možnosti za dosego
dobrega rezultata, ker je bil podrejen ekipi, vendar je s svojimi predstavami prišel  na
spisek kandidatov, ki bodo nastopili na evropskem prvenstvu, ki bo letos na Češkem. 

:: Tomaž Kališnik
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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.
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Tel. 040/551 828

Nov fitnes na Bledu

Na Bledu je za vse športne navdušence zaživel No.1 Fitnes, ki
sodeluje z največjim slovenskim podjetjem za športno prehrano
in dodatke Proteini.si, omogoča pa aerobno vadbo, osebno tre-
nerstvo, masaže, borilne veščine. Odprt je vsak delovni dan med
7. in 22. ob koncih tedna pa od 9h do 21h. 

:: RP

Odlični dosežki plesalk
Jazz plesalke Blejskega plesnega studia navdušujejo, nastopile

so na državnem prvenstvu v Novem mestu, na evropskem pr-
venstvu in na svetovnem pokalu show dance v italijanski Bielli, za
konec pa plesale še na DP v disciplini show dance v Šenčurju. 

Mladinska mala skupina je zmagala na DP v jazzu show
dancu, na evropskem so bile 2. v jazzu, pa tudi 2. na svetovnem
pokalu v show dancu. V kategoriji mladinskih parov v disciplini
show dance sta bili Maja Pogačar in Valentina Zornik drugi, drugi
sta bili tudi na državnem in zmagali v skupnem seštevku
pokalnega  turnirja Slovenije. Srebrno medaljo sta osvojili tudi
na svetovnem pokalu. V jazz mladinski kategoriji solistk je na
DP v močni konkurenci odlično 3. mesto dosegla Maja Pogačar,
skupno pa je osvojila 4. mesto pokalnega turnirja Slovenije. Kata-
rina Miklavec je v isti kategoriji na DP dosegla 14. mesto.

Na DP v show dancu sta bili pionirska formacija in članska
mala skupina 6., druga mladinska in pionirska mala skupina sta
bili 8., dva pionirska para pa sta bila 6. in 8.. Tako imajo jeseni
pravico do nastopov v disciplini show dance na EP v ruskem
Sankt Petersburgu in na SP v nemški Riesi ter v disciplini jazz na
SP v poljski Mikolajki. 

:: Majda Zornik Kapus
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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

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341
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GRILL & PUB LOVEC

Vsako soboto
od 19.00

EASY LOUNGE MUSIC
z DJ-em V ŽIVO

Idealna kulisa
za pija o in ve erjoč č

19. in 20.  ulijj

BEACH PARTY
na terasi hotela Kompas

Z najboljšim razgledom
na ognjemet
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