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Blejske novice

Dežela ljudskih pravljic
Junija je na Straži zaživela Dežela ljudskih pravljic. Dežela je
narejena iz lesa, v njej pa prebivajo žalik žene, Ajdovska deklica,
divja baba, divji lovec in povodni mož ter kopica nagajivih škratov.
Dežela, ki je nastala po zamisli Lucije Fužnir, je izjemno
domiselna popestritev zaokroženega kompleksa Straža, ki zdaj
ponuja pravo doživetje v naravi - od poletnega sankanja, fitnesa,
do ogleda dežele.
Junija bo dežela odprta ob koncih tedna, med glavno turistično sezono pa vsak dan popoldne.
:: RP
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Županova beseda

Letni obrat, ko sonce dosega najvišjo
točko na nebesnem svodu, je tudi čas zaključka del. Tem sledijo svečane otvoritve,
njim pa prešerne veselice. Slovesnosti ob
dokončanju obnov vaških jeder, tokrat Bohinjske Bele in Mlinega, ki je sovpadala s
stoletnico prostovoljnega gasilstva v vasi,
sta bili čudovito izpeljani, z godbo, konjeniki, paradami, nagovori. Neverjetno
je, kako naravno, preprosto, a hkrati
svečano znajo po naših vaseh pristopiti
takim dogodkom. Istim ljudem se zdi
samoumevno, da so kar se da gostoljubni
do delavcev, ki se zato radi še bolj potrudijo. Zavedam se, da moramo še marsikaj postoriti tudi v preostalih delih teh
dveh vasi in še kje drugje po občini, a vse
naenkrat ne gre. Zaradi omejenih evropskih sredstev, ki so za take projekte sploh
še na razpolago, smo se morali držati v
ožjih okvirih, kot bi se, če bi bilo denarja
več. Na težko priborjena evropska sredstva, ki več ne pokrivajo celotne izvedbe,
država tudi občini, kot vsem drugim
zaračuna še 22 % davek!
Med najlepšimi predpoletnimi dogodki je osnovnošolska valeta. V mladostni sproščenosti, a hkrati z doživetim
spominom na nesrečno preminulo sošolko Asjo Oražem, so dokazali, da odraščajo z zavestjo, da življenje ni le igra.
Razveseljivo je tudi to, da si jih je letos precej odločilo za poklicne srednje šole, ne le
gimnazije.
Na drugi strani smo lahko veseli razpleta s pritožbami na izbor glavnega izvajalca za dela v Vrtcu Bled. Končno je
podpisana pogodba z jeseniškim podjet-

jem Kovinar gradnje ST, ki zagotavlja, da
bodo dela izvedena kakovostno, predvsem
pa v karseda kratkem roku. Žal pa ne bo
šlo brez jesenske selitve v vojašnico na Bohinjski Beli. Bolj primernega mesta, kjer
bi lahko gostili vrtec na enem mestu, skupaj s kuhinjo in igrišči, v občini nismo
našli. Selitev bo pomenila več časa in organizacije za starše ob prihodih in odhodih otrok, vendar sem prepričan, da bo
rezultat v popolnoma prenovljenem vrtcu
odtehtal morebitno slabo voljo v tem času.
Že vnaprej skupaj s kolektivom vrtca
prosim za razumevanje in strpnost, hkrati
pa izražam iskreno hvaležnost Slovenski
vojski, da nas bo gostila.

Blejci skupaj z Bohinjci in Gorjanci podpremo kandidate, za katere vemo, da se
bodo zavzemali za Bled, in tako ponovno
zagotovimo izvolitev poslanca iz našega
okraja. Strankarske prioritete, ki jih odražajo sestave list, so razen redkih izjem
očitno precej daleč od Bleda. Ne gre
izgubljati besed, da vsem kandidatom in
strankam polagamo na srce in jezik naši
obvoznici!

Vse so nas na nek način presenetile
izredne volitve v Državni zbor. Prav je, da

:: Vaš župan
Janez Fajfar

Vsem želim kar se da prijetne poletne
dni in večere, saj je polno prireditev brez
vstopnine, za katere bi bilo prav, da jih
tudi domačini vzamemo za svoje, saj niso
vse samo za turiste.

Prometni koncept občine
Občina Bled je v letu 2012 pridobila dolgoročni koncept razvoja prometa. Med
drugim je bil dlje časa tudi javno razgrnjen. Nujnih 5 ukrepov za izboljšanje
prometne situacije je:
1. izgradnja obeh obvoznic oz. razbremenilnih cest,
2. rekonstrukcija dotrajanih občinskih cest,
3. izgradnja pločnikov in kolesarskih poti,
4. umik mirujočega prometa na obrobje,
5. umirjanje prometa skozi naselja.
Slednje (točka 5) v nadaljevanju pomeni naslednje kratkoročne ukrepe do
izboljšanja situacije:
- V naseljih sicer velja splošna omejitev hitrosti 50 km/h.
- V strnjenih naseljih z zgoščeno pozidavo, neposrednimi izvozi z dvorišč na cesto,
ki pogosto nimajo zagotovljenega niti obračanja na lastni parceli se uvaja OBMOČJA UMIRJENE HITROSTI – CONA 30.
- Na območju vaških jeder, trgov, šol, vrtcev in še bolj strnjenih naseljih (med večstanovanjskimi objekti) ali stranskih ulic se predvsem na prošnjo stanovalcev
uvaja OBMOČJA UMIRJENEGA PROMETA (moder znak z omejitvijo 10 km/h).
Ta območja v prvi vrsti pomenijo absolutno prednost pešcev, povečini otrok, pred
vozili.
- Izven naselij sicer velja splošna omejitev hitrosti 90 km/h.
- Na občinskih cestah v Občini Bled so zaradi večinoma slabega stanja cestišč brez
pločnikov in kolesarskih stez te omejitve praviloma znižane na 70 ali 60 km/h.
- Poleg omejitev hitrosti se kot kratkoročni ukrepi izvajajo še namestitve hitrostnih ovir, izvedba različnih tlakov in urejanje cestnih prehodov.
Seveda si vsi želimo dolgoročnih ukrepov kot je prenova in razširitev cestišč, izgradnja kolesarskih in pešpoti. To se odvija po določenih prioritetah, ki so bile predstavljene KS. Samo v občinsko cestno omrežje bi občina morala vložiti 20 mil. €,
letno pa imamo za ceste na voljo od 1-1,5 mil €. Zato bo potrebno predvsem veliko
strpnosti, razumevanja in upoštevanje želja vseh udeležencev v prometu.
:: Občinska uprava Občine Bled
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Grajsko kopališče je odprto, voda odlična!
Z Grajskim kopališčem upravlja blejska Infrastruktura, na
novo sezono so se dobro pripravili, saj so poleg običajnih vzdrževalnih del popolnoma prenovili lesene pomole v zadnjem
delu kopališča. Tudi letos v
kopališču vihra Modra zastava, ki
zagotavlja, da je kopališče urejeno v skladu z zahtevnimi mednarodnimi merili za kakovost
kopalne vode, čistočo, varnost in
okoljsko odgovorno obnašanje.
Odprto je vsak dan od 9. do
19. ure, od 5. julija do 5. avgusta Poleg Grajskega kopališča je tudi Straža s svojo »plapa je obratovanje podaljšano do žo«, obnovljeno fitnes stezo, poletnim sankališčem
20. ure. Cene so ostale enake ter Deželo ljudskih pravljic postala prostor, kjer
lanskim, objavljene so na novi obiskovalci lahko preživijo ves dan!
spletni strani www.kopaliscebled.si oziroma www.grajc.si.
Pred kopalno sezono so na Agenciji za okolje predstavili kakovost kopalnih voda. V
času kopalne sezone so takratni območni zavodi za zdravstveno varstvo, zdaj Nacionalni
laboratorij za okolje in hrano, vsake 14 dni ob vzorčenju vode opravili terenske meritve
in organoleptično ocenili prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja. Na Bledu je kakovost kopalne vode odlična ob Blejskem jezeru pri Vili Bled, v Grajskem kopališču ter v Mali in Veliki Zaki, dobra pa pri
hotelu Toplice.
Poletno sankališče na Straži je do konca počitnic odprto vsak dan od 10. do 20. ure
(če ne dežuje).

Novo vaško jedro in
100-letnica gasilcev

Zbor za vajo.
Občina Bled je obnovila še eno staro
jedro - jedro vasi Mlino. Investicija je
vredna kar okoli milijon evrov, Mlino pa
je dobilo obnovljeno infrastrukturo,
vaško jedro pa je urejeno enako, kot vsa
obnovljena jedra v občini.

:: RP, foto Uroš Ambrožič

Jedro na Beli odprto!
Sredi vasi so sredi junija slovesno odprli več kot pol milijona
vredno investicijo, obnovljeno
vaško jedro.
Projekt je nadgradnja zamenjave in sanacije komunalne
infrastrukture, ki jo je Občina
Bled uredila pred nekaj leti, kot
pa je na otvoritvi povedal predsednik krajevne skupnosti, Bojan Brglez, si takrat niso upali
niti sanjati, da bodo nekoč dobili
še tako urejeno vaško jedro. Zahvalil se je Občini Bled, ki je
projekt izpeljala tudi s pomočjo Predsednik KS Bojan Brglez in župan Janez Fajfar sta
prerezala trak.
evropskih sredstev.
Župan Janez Fajfar je dejal, da s tem dela na Beli še niso končana, saj lahko krajani
še do konca leta na pogorišču starega pričakujejo nov kulturni dom.
:: RP

Zelena vas na Bledu
Sredi junija je prve goste sprejela letos največja turistična pridobitev na Bledu Zelena
vas (na naslovnici), ekološko in inovativno zamišljen kompleks, zgrajen na opuščeni
vrtnariji na Mlinem, kjer je ekološko ozaveščenim gostom na voljo samozadostno bivanje, tudi v hišicah na drevesih. Kompleks se lahko pohvali tudi z lastnim virom elektrike iz fotocelic, lastno vodno vrtino z neoporečno pitno vodo, s toplotno črpalko za
ogrevanje, polnilnimi postajami za vozila na električni pogon in svojim rastlinjakom,
lastno pridelavo sadja, zelenjave, zelišč in grmovnic.
:: RP

Zastavonoše na otvoritvi.
Prostovoljno gasilsko društvo Mlino
je ob stoletnici organiziralo obsežno gasilsko medobčinsko vajo Mlino 2014, kjer
so prikazali reševanje v prometni nesreči,
gašenje požara zaradi eksplozije plinske
jeklenke, varovanje desnega brega Jezernice in gašenje požara v naravi.
Obletnico so praznovali s slovesno
parado, proslavo ob dnevu državnosti in
otvoritvijo vaškega jedra.
:: RP
Vaja.
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Aktualno

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

Prav tako lahko zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi 27. avgusta
2014.

SKLEP

Št. 3505-3/2013
Bled, 20. 6. 2014

o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta »Ožje središče Bleda«
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega
prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«.
2. člen
Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen v avli Občine Bled v
poslovnem času občine od petka, 25. julija 2014, do petka, 5. septembra 2014. Bistvene vsebine dokumenta bodo v tem času javno
razgrnjene tudi na spletni strani www.e-bled.si.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo
v sredo, 27. avgusta 2014, ob 16. uri v Festivalni dvorani na Bledu.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje
pripombe in predloge v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled oziroma na elektronski naslov obcina@
bled.si. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve, 5.
septembra 2014.

Potrjen osnutek
podrobnega
prostorskega načrta
za severno
razbremenilno cesto
Blejski občinski svet je na junijski seji
obravnaval občinski podrobni prostorski
načrt za severno razbremenilno cesto in
ga potrdil.
Obstoječa državna cestna povezava
med Lescami in Gorjami, cesta Gorje –
Bled, poteka po Ljubljanski cesti, preko
križišč s Seliško in Ribensko cesto do
križišča s Prešernovo cesto ter v nadaljevanju skozi gosto poseljeno stanovanjsko
in turistično območje Bleda v smeri proti
Rečici. Na celotni trasi prihaja do zastojev,
poleg tega pa obstoječe stanje tudi ne
omogoča ustrezne ureditve površin za
pešce in kolesarje.
Severna razbremenilna cesta bo predvsem za tranzitni promet nadomestila
sedanjo prometno povezavo, saj bo razbremenila Prešernovo cesto. Poleg ureditve
same ceste prostorski načrt predvideva
tudi urbanistično in vsebinsko prenovo
urba-niziranega dela ob Ljubljanski in
Seliški cesti.

5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Blejskih novicah in na
spletni strani Občine Bled.

:: Župan Občine Bled Janez Fajfar

Občina Bled objavlja

2. POZIV

za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so nepremičnine:
- parc. št. 381/1 k.o. Rečica, dvorišče v izmeri 345 m2,
- parc. št. 381/4 k.o. Rečica, stanovanjska stavba v izmeri 143 m2,
- parc. št. 381/6 k.o. Rečica, dvorišče v izmeri 19 m2,
- parc. št. 381/7 k.o. Rečica, dvorišče in travnik v izmeri 73 m2.
Predmetne nepremičnine predstavljajo stanovanjski objekt
s pripadajočim zemljiščem na naslovu Kolodvorska cesta 48,
Bled, v skupni izmeri 580 m2.
Ponudba mora prispeti v vložišče najkasneje do četrtka, 10. 7.
2014 do 10.00 ure.
Več na http://www.e-bled.si/javno-zbiranje-ponudb-za-prodajo-nepremicnin/.
:: Župan občine Bled Janez Fajfar

Dokument posebno pozornost namenja vodenju in usmerjanju pešca kot
enakovrednega udeleženca v prometu in
poenotenju zelenih potez ter krajinsko
arhitekturnemu javnih površin v obcestnem pasu.
Občina Bled se bo v naslednjem koraku opredelila do stališč in pripomb iz

javne obravnave, nato pride na vrsto
izdelava predloga občinskega podrobnega
načrta, nato pridobitev vseh mnenj nosilcev urejanja prostora, na koncu pa ponovno sprejem odloka na občinskem
svetu in objava v uradnem glasilu.
:: Romana Purkart

Kultura

Prvi Bled Film Festival pod streho

Predsednik festivala Rade Šerbedžija je festival ocenil za uspešnega. Za nadaljnji razvoj festivala pa se mu zdi ključno, da
slovenska intelektualna javnost prepozna njegov pomen in ga
vzame za svojega.
S podelitvijo priznanj, poimenovanih zvon želja, se je 21. junija zaključil prvi blejski filmski festival, Bled Film Festival. Žirija za celovečerne filme je bila soglasna, da si zvon želja za
najboljši film zasluži avstrijski film The Dark Valley režiserja Andreasa Prochaske, nagrado za najboljši dokumentarec pa je prejel ameriški film Last Call at the Oases avtorice Jessice Yu,
nagrado občinstva pa film Fish&Cat, večkrat nagrajenega
iranskega režiserja Shahrama Mokrija. Prvi mednarodni BFF je
izpostavil pomen ekologije in varovanja vodnih virov. V petih
dneh je na Bledu poskrbel za projekcije novih neodvisnih
celovečernih filmov in dokumentarnih filmov na temo vode ter za
bogat spremljevalni program, ki je vseboval tudi Pogovore z razgledom.
:: RP, foto: Mojca Polajnar

Blejsko festivalsko poletje
Od 1. do 17. 7. bo na Bledu potekal že 19. Mednarodni glasbeni festival Bled, 1. 8. se začenja 24. Okarina Etno Festival, eden
najstarejših in najbolj prepoznavnih etno festivalov v evropskem
prostoru, vse tri poletne mesece pa bo Blejski grad gostil še
številne druge prireditve, na gradu bodo vse do jeseni potekali
grajski glasbeni večeri in druge prireditve, astronomsko društvo
Nova Jesenice bo tudi v letošnjem letu pripravilo svoje teleskope,
s katerimi se bo mogoče zazreti v nočno nebo.
Program 19. Festivala Bled bo na različnih blejskih prizoriščih in bo po besedah umetniškega vodje mag. Jerneja Brenceta nudil glasbo za vse vrste okusov: od klasične glasbe in
vrhunskega zborovskega petja do jazz ritmov in cross over glasbe.
Vzporedno s koncertnim programom poteka izobraževanje
mladih glasbenikov pod vodstvom vrhunskih domačih in tujih
glasbenih pedagogov. Svoje znanje bodo slušatelji letos prikazali
na zaključnem koncertu mojstrskih tečajev.
Uvodni zvoki enega najbolj prepoznavnih in najstarejših etno
festivalov v evropskem prostoru bodo letos zazveneli že 19. 7. v
sklopu prireditve Blejska noč (TPC Bled) z ansamblom ROOTS
INTENTION CREW (RIC) iz Francije, ki jih kritiki označujejo
kot »eksplozijo energije na odru«.
Na letošnjem festivalu bodo po besedah umetniškega vodje
Lea Ličofa ponovno nastopili vrhunski glasbeni predstavniki svojih dežel. V prvem delu, od 1. do 3. 8., na Blejskem gradu, bodo
to glasbeniki iz Azerbajdžana, Walesa, Senegala in Finske. V
drugem delu, od 6. do 9. 8. na velikem odru v Zdraviliškem
parku pa glasbeniki iz Španije, Makedonije, Burkine Faso in
Venezuele.
:: Zavod za kulturo Bled
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Gospodarstvo | Društva

Vabimo vas na
krvodajalsko akcijo
-

v Zdravstveni dom Bled:
v ponedeljek, 21. julija, od 7. do 13.
ure in
v torek, 22. julija, od 6.30 do 12. ure.

S seboj prinesite veljavni osebni
dokument !
Prosimo, da pred odvzemom zaužijete lahek obrok in ne pridete tešči.
Na Centru za transfuzijsko dejavnost
Jesenice je možno darovati kri vsak
torek, od 07.30 do 12. ure, tekom celega
leta.
:: Območno združenje Rdečega
križa Radovljica

Diagnostični center
Bled pridobil
mednarodno
akreditacijo ACI
Diagnostični center Bled je zavezan
vrhunskim zdravstvenim storitvam in
pri svojem delu s pacienti izjemen
pomen daje kakovosti storitev in varnosti
za pacienta. Zato so se odločili, da
vstopijo v proces pridobivanja mednarodno priznane akreditacije kanadske
akreditacijske hiše ACI (Accreditation
Canada International), ki so ga uspešno zaključili in mednarodno akreditacijo
po uspešno opravljeni presoji tudi pridobili.
Direktor Diagnostičnega centra Bled,
Marko Rupret, je ob tej priložnosti
povedal: »Pridobitev mednarodne akreditacije je bil zahteven proces, presojevalci so pregledali vse aspekte našega
dela, s posebnim poudarkom na varnosti
pacienta.
Delo s pridobitvijo mednarodne
akreditacije za Diagnostični center Bled
ni zaključeno. Visok nivo zdravstvenih
storitev bodo še naprej ohranjali in skrbeli, da bodo pacienti iz Centra odhajali
zadovoljni.
Bistvo Diagnostičnega centra Bled, ki
deluje že od leta 1992, je v tem, da se
lahko v najkrajšem mogočem času na
podlagi vseh potrebnih preiskav postavi
diagnoza. Diagnostični center Bled je zasebna zdravstvena ustanova, ki je med
prvimi v Sloveniji pridobila koncesijo
Ministrstva za zdravje, zato se lahko pregledi opravljajo na napotnico in samoplačniško.
Letno opravijo več kot 30.000 pregledov.
:: Nina Benedičič

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 11. in 12. julija 2014 29. Spominski pohod na
Triglav. Na pot se bo krenilo v petek, 11. julija, ob 6. uri z Rudnega polja. Zaključna
prireditev s kulturnim programom in s slavnostnim govornikom, predsednikom policijskega veteranskega društva, Tomažem ČASOM, bo v soboto, 12. julija 2014 ob 13. uri
na Rudnem polju. V Šport hotelu Pokljuka pa bo razstava likovnih in kiparskih del
preteklih let Triglavske likovne galerije. Razstava bo na ogled do 31. julija 2014.
:: Organizacijski odbor spominskega pohoda na Triglav

Zaključena akcija sterilizacije in kastracije
prostoživečih mačk
Na območju občine Bled je med 2. in 6. junijem potekal odlov in sterilizacija
oziroma kastracija prostoživečih mačk, ki ga je izvajalo Zavetišče za živali Perun v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Bled, Bohinj in Železniki.
To je bilo nujno potrebno, saj so prostoživeče mačke posledica neodgovornega ravnanja
ljudi, ki so svoje mačke zapustili ali zavrgli, sedaj pa živijo prosto v okolici v kolonijah,
ki štejejo od pet do trideset mačk. Občani so se na akcijo pozitivno odzvali, tako je bilo
v akciji odlova steriliziranih oziroma kastriranih sedem prostoživečih mačk, vse pa so
bile tudi strokovno pregledane na prisotnost zunanjih in notranjih zajedavcev. V okolje
so bile vrnjene zdrave in sterilizirane oziroma kastrirane živali, ki se jih prepozna po
manjkajoči konici ušesa.
:: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki

Uspešna akcija čiščenja Brja!
14. junija je v dolini Brja potekala akcija čiščenja posledic letošnjega žledoloma. Območje Brja, ki je med drugim znano po borovem gozdu, je teža žleda močno prizadela
in zato so se v Društvo za varstvo okolja Bled odločili, da skupaj z GROZD-om, gorenjskim stičiščem društev, zavodov in ustanov, izpeljejo akcijo čiščenja. Dogodek je bil pilotni projekt lokalnega partnerstva, ki je model reševanja problemov in v katerem
sodelujejo javni, zasebni in nevladni sektor. Predstavnica javnega sektorja je bila Občina
Bled, ki je pomagala predvsem pri promociji samega dogodka, glavna sponzorja sta bila
hotela Kompas in Lovec, kjer so poskrbeli, da so se prostovoljci okrepili z osvežilno vodo
in dobrimi sendviči, za kar se najlepše zahvaljujemo. K akciji so največ prispevali prostovoljci. Iz Društva za varstvo okolja so sodelovali predsednik Miro Kapus, tajnik Miha
Žvan in član Marjan Kalan, iz Šentgora Radovljica Mojca Hribar in Andrej Stojanovič,
iz Zavoda RS za varstvo narave Metod Rogelj, za odnašanje in odvoz večjih kosov lesa
pa so poskrbeli močni fantje: Alojz Zgonc, Aleš Derlink, Ignac Hladnik, Franc Peterman
in Jure Ribnikar.
:: Urška Križnar

Odstranjevanje invazivk
Občina Bled sodeluje v projektu »Proč z invazivkami«, ki obravnava tematiko tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki lahko povzročajo gospodarsko škodo in negativne vplive v naravnem okolju. Na Gorenjskem so med najbolj razširjenimi vrstami
japonski dresnik, ambrozija, kanadska in orjaška zlata rozga ter žlezava nedotika.
Pet občin Zgornje Gorenjske se je združilo v enotnem projektu. Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave, kot izvajalec projekta
raziskuje invazivne rastlinske vrste tudi v občini Bled, kjer potekajo popisi rastišč. Ker
ste občani tisti, ki domači kraj najbolje poznate, prosimo da lokacije s tujerodnimi invazivnimi vrstami javite na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (RAGOR), na številko
04 581 34 16 ali preko elektronske pošte na naslov nina.kobal@ragor.si. Poleti bo
Društvo za varstvo okolja Bled izvajalo pilotne prostovoljne akcije odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, zato prosimo posameznike, ki bi pri tem sodelovali,
da se oglasite!
Projekt financirajo Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja, Republika Slovenija, Občina Bled in ostali partnerji v projektu.
:: Nina Kobal

Gasilci in Reševanje

Izobraževanje in
usposabljanje gasilcev
v letu 2014
V spomladanskem času smo se
gasilci udeleževali različnih oblik usposabljanja in izobraževanja, največkrat v
Gasilski šoli v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje v Igu pri Ljubljani,
nekatere oblike izobraževanja pa smo organizirali tudi sami.
Od januarja do aprila je v organizaciji
Poveljstva Gasilske zveze Bled – Bohinj
potekal tečaj za strojnike iz občin Bled in
Gorje. Teoretični del predavanj smo izvajali v prostorih gasilskega doma Zasip,
praktično usposabljanje pa na parkirišču
podjetja LIP Bled na Rečici in v prostorih
gasilskega doma na Bledu. Tečaj za strojnika je uspešno opravilo 37 kandidatov in
ena kandidatka. Z usposabljanjem so
udeleženci pridobili osnovno znanje o
delovanju strojev in naprav, ki jih gasilci
uporabljamo pri aktivnostih za zaščito,
reševanje in pomoč.
V organizaciji Gasilske zveze Gorenjska je potekal tečaj za vodjo enot. Uspešno izveden tečaj je pogoj za pridobitev
gasilskega čina »gasilski častnik«.
Tečaj je potekal istočasno v prosto-

rih gasilskega doma Bitnje pri Kranju
ter v prostorih gasilskega doma Bled.
Na 80 - urnem tečaju so udeleženci pridobivali znanje o organizaciji gasilstva
in pravnih osnovah, požarni preventivi, operativno taktičnih postopkih pri
standardnih intervencijah, vodenju
in poveljevanju ter o drugih področjih,
ki so pomembna pri vodenju gasilske
enote ali pri vodenju intervencije. Pridobljeno znanje so kandidati uspešno uporabili na zaključnih vajah, ki so

GRS na obisku

jih izvedli v Gasilski šoli v Igu pri Ljubljani.
Izobraževanje za gasilskega častnika
je v teh dneh uspešno zaključilo 51 kandidatov iz vse Gorenjske. Iz Gasilske
zveze Bled – Bohinj je tečaj obiskovalo in
tudi uspešno končalo 9 kandidatov, od
tega tudi dve kandidatki. Vsem, ki so izobraževanje končali in s tem postali tudi novi gasilski častniki, iskreno čestitamo.
:: Jakob Por

Sodelovalo je 12 ekip z Gorenjske. Vsi udeleženci smo prikazali znanje iz prve pomoči in se hkrati naučili nekaterih novih
stvari, za katere pa upam, da jih bomo potrebovali le na vajah in
preverjanjih ter čim manjkrat ob nesrečah.
:: Aljoša Ažman

Srečanje članic Gorenjske

V juniju so otroke iz vrtca in šole na Bohinjski Beli obiskali
člani Gorske reševalne službe. S pomočjo reševalnih pripomočkov so predstavili svoje delo. Za vse prisotne je bila posebna
atrakcija spuščanje reševalcev in strokovnih delavk po vrvi iz
prvega nadstropja šole.
:: Maja Poklukar

Regijsko preverjanje prve pomoči
Zadnjo majsko soboto se je ekipa prve pomoči PGD Zasip
udeležila 19. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa.
Preverjanje je potekalo na različnih lokacijah na območju
Železnikov. V sklopu preverjanja smo se preizkusili na štirih delovnih točkah, vmes pa smo si ogledali 13 predstavitvenih točk
različnih služb in enot za zaščito, reševanje in pomoč.

14. junija je na Hrušici potekalo 28. srečanje članic Gorenjske. Iz GZ Bled-Bohinj se je tekmovanja udeležilo 13 ekip iz občin
Bled, Gorje in Bohinj. Tekmovanje je potekalo v eni kategoriji,
udeležilo pa se ga je 96 ekip. Iz občine Bled je tekmovala ekipa
članic PGD Zasip, iz občine Gorje ekipe PGD Gorje in Podhoma,
iz občine Bohinj pa ekipe PGD Koprivnik, Stara Fužina, Gorjuše,
Nemški Rovt, Boh. Bistrica in Boh. Češnjica. Ekipe so dosegle
dobre rezultate, najbolje pa so se odrezale članice PGD Koprivnik
z osvojenim 2. mestom.
:: GZ Bled-Bohinj
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Nagrajen tudi film
Podoba raja

Koledar prireditev
www.bled.si
datum

ura

lokacija

prireditev

Petek, 27.6.

20:00

Terasa Kavarne Park

Akustični glasbeni večeri: Duo Lombardo (pop, rock)

Sobota, 28.6.

10:30 – 12:00

Trgovski center Bled

11:00

Rudno polje, Pokljuka

19:00
20:00

Hostel Vila Viktorija
Terasa Kavarne Park

Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled:
Dinozavri pod babjim zobom: Uga in Guga po sledeh
dinozavra, predstava in delavnice
Oviratlon Obstacle Challenge 2014: tekmovanje na 8 in
10 km progi z ovirami
Koncert skupine The Bagatelles
Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri: Beer Belly Band
(irska, škotska in keltska glasbe)

9:00 – 15:00

ob Cerkvi sv. Martina

Oratorij Bled 2014

Ponedeljek. 30.6. 17:00

Hostel Vila Viktorija

DIY delavnica – dodatki za dom iz kozarčkov za kumarice

1. – 4.7.

Golf igrišče Bled

40. IGFR evropsko prvenstvo v golfu

Foto: arhiv festivala (člana skupine Vizualist: Žiga Čikič in Gašper Kocjančič z direktorico Zagreb Tourfilm Festivala, Spomenko Saraga, in direktorico Turizma Bled, ki
je bil naročnik filma, Evo Štravs Podlogar).
V začetku leta 2013 je Turizem Bled
predstavil film Bled - podoba raja, ki predstavlja blejsko poletno in zimsko ponudbo. Konec leta je tudi Zavod za kulturo
predstavil nov promocijski film o Blejskem gradu. Avtorji obeh filmov so člani
skupine mladih strokovnjakov s področja
avdio-video produkcije z imenom Vizualist. Z odličnim smislom za detajle ter
občutkom za prikazovanje sicer »vsakdanjih« slik, je film Bled – podoba raja
očaral gledalce, pa naj je šlo za goste ali
poslovne partnerje.
Rožle Bregar, Gašper Kocjančič, Tadej
Gorzeti, Aljaž Lukan, Miha Avguštin in
Žiga Čikič so imena fantov iz skupine
Vizualist, ki deluje že od leta 2008.
Filme smo prijavili na različne festivale po Evropi in po prvi nagradi za promocijski film o Blejskem gradu v kategoriji kraji in zgodovina na Art & Tourism
Festivalu na Portugalskem smo se udeležili tudi Zagreb Tourfilm Festivala.
Festival že 3. leto organizira Balduči
film s pomočjo Turistične zveze Zagreb in
pod pokroviteljstvom predsednika Republike Hrvaške. Na festivalu tekmujejo filmi
v različnih kategorijah turističnih filmov,
od kratkih promocijskih in avanturističnih, do krajših dokumentarcev. Letos
se je na festival prijavilo 118 filmov iz 59
držav, ki so tekmovali v različnih kategorijah. Film Bled – podoba raja je prejel
posebno nagrado direktorja festivala.
:: Eva Štravs Podlogar,
Turizem Bled

Kremšnita ima svojo
butično prodajalno v
Beljaku
11. junija se je v Beljaku na avstrijskem
Koroškem odprla prva specializirana prodajalna z dnevno svežimi izdelki znamke

30.6. – 6.7.

Torek, 1.7.

20:30

Cerkev Sv. Martina

19. Festival Bled 2014: Chicago master singers

Četrtek, 3.7.

21:00

Trgovski center Bled

Veselo po domače: Poskočni muzikanti

Petek, 4.7.

18:00 – 22:00

Obala jezera med Grajskim
kopališčem in GH Toplice
Selo pri Bledu
Terasa Kavarne Park

55. Tekma ribičev za pokal Bleda: Tekma za največjo ribo
iz obale Blejskega jezera
Večer na vasi: predstavitev vaških običajev
Akustični glasbeni večeri: Jure Tori Trio (Tango, Etno jazz)

20:00
20:00
Sobota, 5.7.

8:30 – 11:30

22:00

Sava Bohinjka med Riben- 55. Tekma ribičev za pokal Bleda: Tekma v muharjenju na
skim in Bodeškim mostom Savi Bohinjki
Trgovski center Bled
Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled:
Po jezeru bliz' Triglava: Dr. Mehurček med milnimi
mehurčki, predstava in delavnice
Mini golf Bled
Pozdrav poletju, mini golf Bled praznuje: družabno
srečanje in turnir
Terasa Kavarne Park
Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri: Bled v belem
Blejska promenada
White Night – Bled v belem 2014: Mia Legenstein
(Dunaj), Lovro Ravbar – v živo na saksofonu, Davide
Manali (Italija), Grobovšek
Art Cafe Bar
Peter Pleser
Grajska Plaža
Jackie (After Hours Specialist – Zero Absence) & Buchan
(Welcome to my House – Lose Control)
Kult Klub Bled
Recycleman (ex Alien) – All Night Session

Nedelja, 6.7.

7:00
20:30

Zbor: pred hotelom Golf 16. Riklijev pohod na Stražo
Grand Hotel Toplice
19. Festival Bled 2014: Romantična violina

Ponedeljek, 7.7.

20:30

Grand Hotel Toplice

19. Festival Bled 2014: V spomin na Eugene Ysaye

Torek, 8.7.

20:30

Grand Hotel Toplice

19. Festival Bled 2014: Violina proti violi

Sreda, 9.7.

20:30

Festivalna dvorana

19. Festival Bled 2014: Voroneška dekleta

Četrtek, 10.7.

20:14

Vila Bled

21:00

Trgovski center Bled

19. Festival Bled 2014: Otvoritev razstave Sun of art s
koncertom El-Classic.com
Veselo po domače: Ansambel Karavanke

20:00

Terasa Kavarne Park

20:30
21:30

Blejski grad
Blejski grad

10:30 – 12:00
16:30
20:00
21:00
22:00
22:00

Petek, 11.7.

Akustični glasbeni večeri: Miha Lampic Band (Jazz, Blues,
Swing)
19. Festival Bled 2014: Mala blejska glasba
Pogled v vesolje skozi teleskop

Prireditve | Turizem

12. – 13.7.

17:00 - 21:00

Olimpijski trg pred Blej- Ustvarjalna tržnica: prodajna razstava lokalnih umetnic
skim mladinskim centrom Unikatni umetniški kotiček

Sobota, 12.7.

14:00

Prireditveni prostor
pod Ribensko goro
Olimpijski veslaški center
Mala Zaka

17:00
18:00
20:00
22:00

Meddruštveno gasilsko tekmovanje za kipec sv. Florijana
in veselica z ansamblom Pegaz ter bogatim srečelovom
Nočna 10ka - tek okoli Blejskega jezera:
Ozarin rekreativni tek na 1.200 m
Ice Power otroški tek na 400 in 800 m
Nočna 10ka
Koncert skupine Joške vn
Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri: Beer Belly Band
(irska, škotska in keltska glasbe)
19. Festival Bled 2014: Zaključni koncert mojstrskih
tečajev

20:00

Terasa Kavarne Park

20:30

Grand Hotel Toplice

16:00

Cerkev sv. Martina

Musica sacra: srečanje pevskih zborov Avstrije, Italije in
Slovenije

Ponedeljek, 14.7. 20:30

Blejski grad

19. Festival Bled 2014: Cello Attacca!

Torek, 15.7.

20:30
20:30
20:30

Belvedere
19. Festival Bled 2014: The show
GH Toplice, Jezerski salon Musical: Ljubezen naprodaj
Trgovski center Bled
Blejski zlati mikrofon 2014: Predstavitveni koncert
slovenskih predstavnikov z gosti

Sreda, 16.7.

20:00

Hotel Jelovica Bled

Blejski zlati mikrofon 2014: Uradna otvoritev

Četrtek, 17.7.

14:00

Festivalna dvorana

20:30
21:00

Belvedere
Trgovski center Bled

Blejski zlati mikrofon 2014: Tekmovalni nastopi – 1. krog:
kategorije XXS, XS, S, M in L
19. Festival Bled 2014: Balkan du Brasil
Veselo po domače: Slovenski zvoki

od 10:00

Promenada,
Zdraviliški park

Nedelja, 13.7.

Petek, 18.7.

Sobota, 19.7.

16:00 - 18:00
18:00
20:00
22:00
14:00

Festivalna dvorana

19:00
20:00

Vila Bled
Terasa Kavarne Park

10:00 – 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled
Promenada,
Zdraviliški park

od 10:00
16:00 - 18:00
17:00
20:00
21:00
22:00
23:00
17:00

Festivalna dvorana

20:00

Terasa Kavarne Park

22:00

Trgovski center Bled

8:30
18:00
od
10:00

Bohinjska Bela
Cerkev sv. Marjete
V vaškem jedru
Promenada,
Zdraviliški park

Nedelja, 20.7.

Blejski dnevi 2014: Sejem domače in umetnostne
obrti ter kulinarična ponudba
Starodobni kolesarji
Promenadni koncert Godbe Gorje
Večer s skupino Kingston
Laserska projekcija na Grajsko skalo
Blejski zlati mikrofon 2014: Tekmovalni nastopi – 2. krog:
kategorije XXS, XS, S, M in L
Voden ogled po razstavi Sun of Art
Akustični glasbeni večeri: Balkan Boys (Etno, Jazz, Gipsy)
Triglavska tržnica in spremljevalni program
Blejski dnevi 2014: Sejem domače in umetnostne
obrti ter kulinarična ponudba
Starodobni kolesarji in nastopi lajnarjev 2. poletnega
mednarodnega lajnarskega festivala v Kranju
Otroški program: Gledališče iz kovčka (KŠD Štumf)
Večer z Nušo Derenda in spremljevalno skupino
Blejski zlati mikrofon 2014: Gala koncert nagrajencev,
posebni gostje: Maja Keuc Amaya, Nuša Derenda, plesna
šola Jaydance in skupina Kaos
Lučke na jezeru
Ognjemet
Blejski zlati mikrofon 2014: Uradna razglasitev
rezultatov in podelitev nagrad
Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri: The SwingTones
(Swing, Rock`n`Roll, Rockabilly)
24. Okarina Etno Festival Bled 2014: R.I.C Roots
intention crew, Francija
Marjetin sejem:
Sv. maša
Kulturno zabavni večer
Blejski dnevi 2014: Sejem domače in umetnostne
obrti ter kulinarična ponudba

Eva Štravs Podlogar je Emi Pogačar in županu Helmutu Manzenreiterju podarila
spominski odtis iz grajske tiskarne.
Conditus. Na otvoritvi se je zbralo lepo
število obiskovalcev - tako domačinov iz
Beljaka kot tudi gostov iz Slovenije, ki so
prišli pozdraviti in zaželeti srečo direktorici podjetja, Emi Pogačar.
Podjetje s svojimi zaposlenimi uspešno vodi že štiri leta, saj so prodajo svojih izdelkov razširili v nekatera znana
podjetja po Sloveniji, več kot tretjino
slaščic pa izvozijo v Avstrijo. Otvoritve sta
se udeležila tudi župan mesta Beljak Helmut Manzenreiter in direktorica Turizma
Bled Eva Štravs Podlogar, saj sta Bled in
Beljak partnerski mesti.
Na otvoritvi je vladalo prešerno
vzdušje, saj je igrala harmonika, ki se jo je
dalo slišati daleč po ulici Lederergasse. Za
pristno gorenjska vzdušje smo poskrbeli
tudi na Turizmu Bled, saj je bila v naši
mini delegaciji tudi študentka v narodni
noši. Zbrane so nagovorili Ema Pogačar,
Helmut Manzenreiter in Eva Štravs Podlogar, ki so tudi prerezali trak.
:: Turizem Bled

Harmonike ob Blejskem
jezeru
2. poletno srečanje harmonikaric in
harmonikarjev ob Blejskem jezeru, ki bo
med Blejskimi dnevi - v nedeljo, 20. julija
od 10. ure dalje, je tik pred vrati, zato želimo še enkrat spomniti, da je rok za
pravočasno prijavo harmonikaric in harmonikarjev 14. julij. Prijave bomo sprejemali tudi po tem datumu in na sami
prireditvi, a »zamudniki« ne bodo mogli
koristiti ugodnosti – bona za malico in pijačo, sodelovanja v žrebanju za bogate nagrade (harmonika Poličar, lajbič gorenjske
narodne noše iz rok Marije Mojce Brce iz
Selc…). Tudi letos prireditev ni tekmovalnega značaja, pomembno je druženje s
poudarkom na skupnem igranju Avsenikove skladbe »Otoček sredi jezera«.
Vabljeni vsi, ki z veseljem raztegnete meh,
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ne glede na to ali se igranja na harmoniko
šele učite ali pa ste morda vrhunski glasbenik. Tudi vrsta harmonike ni pomembna! Vsi prisrčno dobrodošli.
Najbolj bomo veseli, če si natisnete
prijavni obrazec, ki je objavljen na spletni
strani prireditve www.harmonike-bled.si
in ga pošljete po elektronski pošti na harmonike.bled@gmail.com ali po navadni
pošti na Občina Bled »za harmonike«
Cesta svobode 13, 4260 Bled. Vsi, ki nimate možnosti prijave po tej poti, se lahko
prijavite s klicem na telefonsko številko
041-710-970. V primeru nedosegljivosti
sta vam na voljo še dve številki: 051-30-9916 (Grega) in 041-78-44-96 (Uroš). Na
omenjenih kontaktih zbiramo tudi prijave
prostovoljcev, ki bi nam na dan prireditve
s svojim delom priskočili na pomoč.
Veseli bomo, če boste o naši prireditvi
obvestili tudi prijatelje in znance.

Nedelja, 20.7.

16:00 - 18:00
17:00
18:00
18:00

Koncert Godbe Gorje
2. poletno srečanje harmonikark in harmonikarjev
ob Blejskem jezeru: skupen nastop harmonik
»Otoček sredi jezera« ter povorka sodelujočih
Starodobni kolesarji
Otroški program: Rdeča kapica (KŠD Štumf)
Veselo po domače z ansamblom Slovenskimi pozdravi
Cerkev na Blejskem otoku 19. letni koncert ženskega pevskega zbora Pletna Bled

20:00

Blejski grad

20:30

GH Toplice,
Jezerski salon

17. glasbena delavnica flavte Pikolo 2014: predstavitveni
koncert udeleženk
Metod Banko Trio (klasični vokalni jazz): Tribute to Frank
Sinatra & Nat King Cole

23. – 27.7.

10:00 - 17:00

Maretov ranč, Talež

Dnevi domače in umetnostne obrti

Sreda, 23.7.

20:30

Terasa Kavarne Park

A cappella Bled 2014 - Festival vokalnih glasbenih skupin:
Bassless

Četrtek, 24.7.

17:00
20:30
21:00
21:30

Vila Prešeren
Blejski grad
Trgovski center Bled
Blejski grad

Tea-time koncert hrvaške skupine Soulfingers
Koncert: Dovč & Krmac & Mureškič Trio
Veselo po domače: Veseli Begunjčani
Pogled v vesolje skozi teleskop

Petek, 25.7.

17:00
18:00

Zbor: parkirišče pred
planino Uskovnica
Hotel Golf

20:00

Terasa Kavarne Park

Petkovi popoldnevi v parku: Zeleni škrat raziskuje
življenje na planini Uskovnici
17. glasbena delavnica flavte Pikolo 2014: zaključni
koncert
Akustični glasbeni večeri: Maja Založnik Trio (Soul, pop)

20:00

Terasa Kavarne Park

Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri: Soul Jazz in jaz
(Soul, Jazz, Latino, Funk)

Ponedeljek, 28.7. 18:00

Vila Bled

Voden ogled po razstavi Sun of Art

30.7. – 3.8.

Golf igrišče Bled

Tradicionalni teden golfa
A cappella Bled 2014 - Festival vokalnih glasbenih skupin:
Bee Geesus

Torek, 22.7.

:: Toni Mežan, podžupan

Novice iz Sportine
Turizma
Filmski ustvarjalci v Vili
Prešeren
Vila Prešeren je bila v zadnjih tednih
pogosto stičišče organizatorjev ter filmskih
ustvarjalcev, ki so pripravljali prvi Blejski
filmski festival, prav tako pa je bila Vila
Prešeren prizorišče večerne zabave ob otvoritvi. Poleg filmskih ustvarjalcev pa so bili v
Vili Prešeren tudi gostje BMW Eco regate.

Pestro dogajanje v Hostlu
Vila Viktorija
Z junijem so zaživeli redni dogodki v
Hostlu Vila Viktorija, gostje iz vsega sveta
se lahko družijo ob filmskih večerih, koncertih na terasi, vadbi joge, ustvarjalnih
delavnicah in še veliko več je na sporedu
za prihodnja dva meseca. V sredini
meseca je bila v hostlu tudi otvoritev fotografske razstave, fotografa Matjaža Vidmarja, ki je privabila veliko slovenskih in
tujih obiskovalcev. Razstavo si lahko ogledate še do sredine julija.

Zabavna otvoritev poletne
sezone s Sportino Turizem!
Poletno sezono smo v Sportina Turizmu še uradno otovorili 22. junija. Z
animacijo in glasbo je bilo poskrbljeno za
najmlajše obiskovalce, Aleš Ogrin in njegova ekipa so poskrbeli za pravi koktajl
šov, predstavili smo pomembno novost –
Klub Sportina Turizem, ki prinaša mnogo
ugodnosti tudi vse občane Bleda in okolice. Za pravo glasbeno poslastico pa je poskrbela hrvaška skupina Soulfingers.
:: Manca Dežman

Sobota, 26.7.

10:00
od 10:00

Promenada,
Zdraviliški park

Sreda, 30.7.

20:30

Terasa Kavarne Park

Četrtek, 31.7.

20:30
21:00

GH Toplice, Jezerski salon Koncert: Jazz Motown Blues z Majo Založnik
Trgovski center Bled
Veselo po domače: Ognjeni muzikanti

TEDENSKI PROGRAM POLETNIH PRIREDITEV:
Vsak ponedeljek 19:30

Hotel Jelovica

Glasbeni večer

Vsak torek

8:00
17:00
19:00
20:00

Straža Bled
Blejski grad
Hotel Krim, restavracija
Restavracija Panorama

Bosi po rosi: brezplačni jutranji pohod na Stražo
Srednjeveški nastop: Janičarjevo srce
Slovenska večerja ob zvokih harmonike
Slovenski kulinarični večer z narodno-zabavnim
ansamblom Slovenski pozdravi

Vsako sredo

19:00
20:00

Terasa Hostla Vila Viktorija Vinyasa flow joga na prostem
Hotel Jelovica
Večer ob pianinu

Vsak četrtek

17:00
19:00
20:00
21:00

Blejski grad
Hotel Krim, restavracija
Restavracija Panorama
Kamp Šobec

Renesančni nastop: Kraljevi meč
Svečana večerja ob svečah
Plesni večer na terasi
Odkrivaj Triglavski narodni park: Zgodbe ob ognju

Vsak petek,
soboto in
nedeljo

10:00 – 21:00

Zdraviliški park

Sejem slovenske domače in umetnostne obrti

Vsak petek

19:30
20:30

Hotel Jelovica
Restavracija Panorama

Slovenski večer
Tradicionalni slovenski večeri: tipična slovenska hrana in
nastop folklorne skupine

Prireditve | Turizem
Vsako soboto

8:00

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

Blejski glasbeni in plesni večeri ob jezeru

Zbor: Hostel
Vila Viktorija
Terasa Kavarne Park
Restavracija Panorama

Detox Sunday, zdravo prebujanje: pohod po trim stezi na
Stražo
Sladki popoldnevi ob kitarski glasbi
Plesni večer na terasi

14.6. – 13.7.

Galerija 14

Likovna razstava: Carla Kleekamp, Homo Luminous?

29.6. – 31.8.

Blejski otok in Knjižnica
Blaža Kumerdeja Bled

Razstava fotografij Društva za podvodne dejavnosti Bled:
Življenje v Blejskem jezeru

1.7. – 7.8.

Blejski grad Galerija Stolp

Fotografska razstava: Triglavski narodni park

1.7. - 31.8.

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti: Pozdravi od vsepovsod:
razglednice od kod in kam? Razstava razglednic Irene
Razingar.

10.7. – 10.9.

Vila Bled

Razstava energijskih portalov Urške Lan: Sun of art

9:00
20:00
Vsako nedeljo

9:00
16:00 – 19:00
20:00

Ogled izdelave kremnih rezin
Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka

RAZSTAVE:

Novičke iz Sava
hotelov Bled
Nova okusa »kremšnite«
prejela diplomo za inovacijo
V Sava Hotelih Bled so prejeli diplomo
za inovacijo "nova okusa Originalne blejske kremne rezine: kremna rezina z okusom čokolade in kremna rezina z okusom
gozdnih sadežev", ki jo je podelila GZS.
Nova okusa znamenite Originalne blejske
kremne rezine sta nastala lani, ko je le ta
praznovala 60. rojstni dan in je edina
kremna rezina, ki je narejena po originalnem receptu iz leta 1953 in jo pripravljajo
le v slaščičarski delavnici Hotela Park na
Bledu.

Zaposleni v Kavarni Park s
kreatorskimi uniformami
Matevža Faganela

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

Slikanje z Anjo Bunderla
Umetnost je pogledati nad meje vidnega, videti različne razsežnosti sveta, pogled v
različne dimenzije časov, se dvigniti nad pridnost, zakone, sladko besedičenje in učenje
brez doseganja modrosti. Umetnost je pustiti cvetlice rasti, opazovati superorganizem
čebelje družine in začutiti prisotnost energij, ki te preplavijo, da duša poleti.
Na pobudo Muzejskega društva Bled sem sprejela ponudbo, da v barviti jeseni skupaj z vami ustvarimo nekaj edinstvenih slik, ki jih bomo razstavili na Bledu. Poleg
samega slikanja, tehnike in veščin, si bomo vzeli čas za opazovanje, razmišljanje in kritično ocenjevanje umeščanja novejših objektov v prostor.
S tem želimo prispevati k prijetnejšemu bivanju v Biseru, ki so nam ga pustili naši
matere in očetje, in sooblikovati prostor, ki ni samo turistični, ampak v prvi vrsti Naš
dom. Lepo vabljeni!
Prijave na MD Bled: Srečo Vernig, 041 767 293 ali sreco. vernig@kovinskabled.si

Uniforme zaposlenih v Kavarni Park
je oblikoval priznani modni oblikovalec
Matevž Faganel, ki oblači znane Slovenke,
med drugimi pa je delal tudi za priznano
modno hišo Chloé. Oblikovane so v stilu
Originalne blejske kremne rezine. Za sodelovanje s priznanim modnim oblikovalcem Faganelom so se v Sava Hotelih Bled
odločili, da bi povezali dve slovenski zgodbi - kulinarično dobroto, ki jo predstavlja
Originalna blejska kremna rezina in modo, kjer v zadnjih letih izstopa mlad slovenski modni oblikovalec Matevž Faganel.

Podelitev Bele zastave plaži
pred Grand Hotelom Toplice

Drage občanke, spoštovani občani,
po dolgih letih dela v Sava Hotelih Bled oziroma predhodnicah družbe se
odpravljam novim izzivom naproti.
Ob tej priložnosti se vam zahvaljujem za zaupanje in obisk naših bazenov in
savn Wellnessa Živa, lokalov blejske promenade, plaže v Veliki Zaki, glasbenih
prireditev in seveda Kavarne Park z Originalno blejsko kremno rezino. S sodelavci
smo pri oblikovanju ponudbe upoštevali želje in pričakovanja domačinov in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.
V prepričanju, da bo turizem v kraju tudi v bodoče pripomogel h kakovostnejšemu življenju vseh prebivalcev in obiskovalcev Bleda, vas lepo pozdravljam,
:: Fedja Pobegajlo,
Sava Hoteli Bled

Bela zastavo, ki simbolizira čisto vodo
in jezersko dno, je predsedniku uprave
Sava Turizma Andreju Prebilu, predal
predsednik RS Borut Pahor, ki je nato osnovnošolcem pomagal pri čiščenju okolice
Blejskega jezera. Predaje Bele zastave se
je udeležil tudi ameriški filmski igralec
Armand Assante, ki je ambasador Bele zastave in je o dogodku povedal: » Ponosen
sem, da sem del povezave med Bled Film
festivalom in Belo zastavo. Voda je enako
pomembna ne glede na to, kje živimo.
Grozljivo je, da eden od šestih otrok umre
zaradi bakterije v vodi. Prav filmi in festivali lahko dajo glas prezrtim.«
:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled
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Izlet na Koroško

liki dvorani, ki služi tudi za kulturne prireditve in nam v
slovenskem jeziku predstavila življenje v kraju in okolici. Ogledali
smo si tudi film o prazničnem vzdušju s plesom (rej), petjem in
štehvanjem (star narodni običaj). Domov smo se vračali skozi italijanski Trbiž in zgornjesavsko dolino proti Jesenicam.
:: Rozika Špilak, Društvo upokojencev Bled

Otroci na obisku v Zbirnem centru
Bled

Prebudili smo se v zelo lep dan, nebo je bilo brez oblačka.
Člani društva upokojencev Zasip smo imeli izlet po Koroškem.
Po kratki vožnji skozi Karavanški predor smo kmalu zagledali
naš cilj - Dobrač. Ime izhaja iz slovenskega jezika, Nemci so ga
le po svoje zapisali - Dobratsch. Postanek smo naredili na razgledni ploščadi, kjer nam je prijazni vodič razložil, da je velik del
gore ob potresu leta1348 zgrmel v dolino in tam zasul sedemnajst vasi. Na ploščadi je dogodek v nemščini in italijanščini
opisan na posebnih panojih, zmotilo pa nas je, da v slovenščini
napisov ni. Z avtobusom smo pot nadaljevali proti vrhu gore. Od
tam smo se odpravili v Ziljsko dolino v Bistrico, kjer smo si
ogledali štehvanje, staro fantovsko igro, ki poteka tako, da se v tla
zabije lesen drog, na katerega se natakne lesen sodček, ovit z
leskovimi obroči. Fantje nato jezdijo mimo v ziljski narodni noši
na noriških kobilah in zbijajo sodček s posebnimi kovinskimi
kiji. Ko sod razpade na tla, jezdijo še za dekletov nagradni venček.
Po končani igri je še ples, ko fantje peljejo dekleta, oblečena v
dragocene ziljske noše na rej pod lipo. Ples spremljajo pesmi v
slovenskem in nemškem jeziku.
:: Anica Žemva, Društvo upokojencev Zasip

Izlet v Ziljsko dolino

Zbirni center Infrastrukture Bled je obiskalo skoraj dvesto
otrok iz vrtcev Gorje in Žirovnica ter blejske osnovne šole.
Organizacijo podjetja, princip ločevanja odpadkov po načelu
»Nič odpadkov« in pomembnost zagotavljanja kakovosti pitne
vode so predstavili sodelavci Metka Bartol, Janez Žnidar in Jožica
Peljhan Korošec. Ogled zbirnega centra in prikaz ločevanja več
kot trideset različnih vrst odpadkov sta zbudila veliko zanimanja.
Najbolj je navdušil praktični prikaz praznjenja in pranja zabojnikov. Vsi so bili presenečeni, ko smetarsko vozilo enega od zabojnikov ni hotelo dvigniti in ga sprazniti. Mogoče veste, zakaj?
Otroci so svoje znanje o ločevanju odpadkov nadgradili in ga
ob koncu obiska zelo uspešno prikazali v igri ločevanja odpadkov. Vsak je dobil najmanj en odpadek, ki ga je moral razvrstiti v
ustrezen zabojnik. Vsa pohvala prav vsem otrokom, ki so odpadke
ločevali kot pravi strokovnjaki. Hvala tudi vam, starši, vzgojitelji
in učitelji, da se trudite in vzgajate mladi rod tako, da bomo
kmalu postali družba, ki ne bo več odlagala mešanih odpadkov na
deponije in jih sežigala, ampak bo vse odpadke ločevala do te
mere, da bodo postali surovina za nove izdelke.
:: Štefan Korošec, Infrastruktura Bled

Srebrna plaketa Užaljenemu
medvedku
Zadnji teden v aprilu je Društvo upokojencev Bled organiziralo izlet v Ziljsko dolino na avstrijskem Koroškem. Za dva avtobusa udeležencev je vodil župan Janez Fajfar, ki te kraje dobro
pozna. Pot nas je vodila mimo Podkloštra, in Zahomca do Šmohorja. V vsakem od teh krajev smo si ogledali kulturne in
zgodovinske znamenitosti - v Podkloštru razvaline benediktinskega samostana, v Zahomcu sodobni nordijski center, kjer je
leta 1962 Blejec Božo Jemc dosegel največjo daljavo na 60metrski skakalnici, v Šmohorju smo obiskali cerkev sv. Mohorja
in spomenik Napoleonovim vojakom. Ob povratku smo se ustavili v Bistrici ob Zilji, kjer so nas v hotelu Stara pošta čakali s
kosilom. Prijazna lastnica gospa Pepca Druml nas je sprejela v ve-

Otroška gledališka skupina Kulturnega društva Bohinjska
Bela je na Srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije prejela
srebrno plaketo za predstavo Užaljeni medvedek. Slavnostna
podelitev plaket je bila 5. junija v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice. Otroci so si pred podelitvijo v spremstvu režiserke in
mentorjev ogledali predstavo Mulci proti doktorju Zlobi v izvedbi
Gledališke skupine OŠ Fokovci in predstavo AUT v izvedbi
Gledališkega krožka OŠ Šempas.
Otroci radi hodijo na gledališke vaje in uživajo na odru. Priznanje njim in vsem, ki jim pri ustvarjanju pomagamo, pomeni
dobro motivacijo za nadaljnje delo. V šolski telovadnici pod vodstvom režiserke Bernarde Gašperčič že pripravljajo novo otroško
predstavo.
:: Francka Smolej
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Blejske odličnjakinje
V torek, 17. junija, je župan Janez Fajfar v prostorih Občine Bled sprejel
učenke (tokrat so bila sama dekleta!), ki
so v vseh letih osnovnega šolanja dosegle
odličen uspeh. V letošnji generaciji je
bilo v OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 18
učenk, ki so v celem obdobju osnovnega
šolanja dosegale odlične rezultate.
Učenke, ki so v šolskem letu
2013/2014 iz OŠ prof. dr. Josipa Plemlja
Bled zaključile šolanje z odličnim uspehom v vseh letih, so: Maša Debelak, Eva
Gregorc, Zala Legat, Hana Marzidovšek,
Saša Smolej, Neža Pogačar, Ana Pretnar,
Tina Ferjan, Nika Gomezel, Ema Pretnar,
Živa Rus, Nika Pristavec, Špela Lovrenčič, Valentina Zornik, Ema Rezar, Lea
Koder, Ana Urh in Gaja Kristan. V zadnjih desetih letih je to rekordno število
najboljših učencev, saj presega povprečno število vsaj za štiri učence.
Župan jim je tradicionalno podaril
Blejski zbornik ter sezonsko vstopnico za
Grajsko kopališče. Učenkam je dejal, da

je človekova odličnost pomembna skozi
rezultate, ki jih dosega, prav tako pa je
zelo pomembna tudi človekova notranja
odličnost, ki se kaže v odnosu do drugih,
drugačnih ljudi. Poudaril je, da je v
današnjem svetu vse polno odvisnosti in
naj se temu izogibajo in poskušajo s svo-

Nova ograja okoli šolskega igrišča v
Ribnem

jim zgledom vplivati na svoje vrstnike.
Zaželel jim je uspešno pot pri nadaljnjem šolanju. Povedal je še, da kjerkoli
že bodo, naj bodo ponosni na to, da so
doma v tako lepem kraju.
:: Neja Gašperšič

Z roko v roki za kulturni dom

Konec maja smo se ribenski učenci najbolj razveselili nove
ograje okoli igrišča pred šolo. Varno igrišče nam veliko pomeni,
saj imamo majhno telovadnico in večino ur športa skupaj z
učiteljicami izvedemo zunaj. Radi se na igrišču zbiramo tudi v
popoldanskem času ob igrah z žogo in prijetnim druženjem s
prijatelji, zvečer pa se srednješolci pomerijo v košarki in nogometu, tako da zven žoge odzvanja še dolgo v noč. Učenci,
učiteljice, vodstvo šole, starši in krajani smo zadovoljni in
hvaležni, ker je Občina Bled le prisluhnila našim željam in namenila del zbranih evropskih sredstev tudi za naše igrišče.
Petošolci in četrtošolci smo dobri športniki, hkrati pa smo
tudi ustvarjalni. Tako smo z učiteljico Meto Skumavec in domačinom Jožetom Premom izdelali lesene zabojčke - gajbice, ki
jih bomo uporabljali pri nabiranju in spravilu zelenjave in zelišč
s šolskega eko vrta. Pri delu smo zelo uživali in se imeli lepo.
Prav gotovo pa prvošolci in drugošolci nikoli ne bodo pozabili
čarobne junijske noči, ko so z učiteljicama Alenko Čeh in Blanko
Valant prespali v šoli in ob branju pravljic pričakali obisk pravljičnih bitij, ki so jih na krilih domišljije popeljala v sladek spanec.

Spomin na decembrsko noč, ko je ogenj uničil Kulturni dom
na Bohinjski Beli, je še vedno živ. Dom je bil središče kulturnega
in družabnega življenja na vasi. Prav zato smo se odločili, da tudi
mi dodamo kamenček v mozaiku za izgradnjo novega. Maja smo
otroci iz vrtca in šole skupaj z vzgojiteljicami in učiteljicami
pripravili dobrodelno prireditev Z roko v roki za kulturni dom.
Nastop, poln petja, plesa in otroške topline je prisotne spravil v
dobro voljo. Program sta popestrila še učiteljica Veronika s kitaro
in gospod Podjed s harmoniko. Veseli smo bili vseh obiskovalcev, med njimi tudi ravnateljic vrtca in šole, župana, direktorja
občinske uprave in predsednika krajevne skupnosti. Dokazali
smo, da zmoremo stopiti skupaj za dober namen. Zahvaljujemo
se vsem, ki so pomagali s prostovoljnimi prispevki in upamo, da
se kmalu srečamo na prireditvi v novem kulturnem domu.

:: Nadej Rešek, podružnica Ribno

:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela
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Dejan zopet zbral
ogromno količino
zamaškov

Dejan se vsak dan odpelje po vasi,
prijazni vaščani pa mu pripravijo zamaške, ki so jih zbrali. Skupaj z gospo
Antonijo jih hranita pri njej doma. Ker v
skladišču ni bilo več prostora, sta me poklicala in zamaške sem odpeljala na
železniško postajo, kjer je tudi skladišče.
Od tam naprej pa gredo zamaški na
društvo »Vztrajaj – Never Give Up«. Na
njihovi internetni strani si lahko pogledate za koga vse se trenutno zbira in za
koga se je že zbrala zadostna količina zamaškov. V imenu Vrtca Bled se zahvaljujem Dejanu in njegovi sosedi Antoniji,
prijaznim vaščanom in seveda tudi vam
dragi starši za ogromne količine zamaškov.
:: Karmen Kovač, Vrtec Bled

Obiskala sta nas
hokejista Klemen
Pretnar in Blaž
Gregorc
Oba sta nekoč obiskovala našo šolo
na Bohinjski Beli. Zastavili smo jima
nekaj vprašanj, izvedeli pa veliko zanimivosti.
Blaž in Klemen sta bila na olimpijadi,
kjer je bilo najtežje premagati Ruse. Blaževa številka v klubu je 15, Klemenova pa
7. Pravita, da sta to srečni številki. Rada
se ukvarjata z veliko športi. Nekaj, kar
obožujeta oba, je dopust na morju, saj si
odpočijeta od vsakodnevnih treningov.
Na koncu smo dobili avtograme in se
skupaj fotografirali. Še enkrat hvala obema, da sta nas obiskala.
:: Katarina Gradnik in
Karlina Piber, 5. razred

Orientacijski pohod gasilske mladine
Delovanje gasilske
mladine po gasilskih
društvih je maja posvečeno učenju in treniranju za gasilsko orientacijo. Gre za aktivnost, kjer ekipe, ki jo sestavljajo trije tekmovalci, v
naravi s pomočjo zemljevida iščejo točke, na katerih morajo opraviti
številne naloge. Letos je
tekmovanje gasilske mladine potekalo v Bohinjski Češnjici. Udeležilo se ga je 74 ekip iz gasilskih društev občin
Bled, Bohinj in Gorje. V ekipi pionirjev so bili najboljši iz PGD Selo, pri pionirkah PGD
Stara Fužina, pri mladinkah in mladincih so najbolje odtekli člani ekip PGD Gorje, pri
pripravnicah so slavile članice PGD Koprivnik, pri pripravnikih PGD Češnjica.
Prvi dve ekipi v vsaki kategoriji se uvrstita tudi dalje na regijsko tekmovanje, ki je
potekalo junija na Brezjah pri Tržiču. Občino Bled so zastopale ekipe PGD Selo, PGD
Ribno in PGD Bohinjska Bela. Svojo nalogo so dobro opravile, ekipa PGD Selo je osvojila odlično 3. mesto. Vsem ekipam še enkrat čestitamo.
:: Urška Jamar

Knjižnica – vesolje zakladov
Knjižnice po vsem svetu na različne načine spodbujamo branje – da bo branje
potreba in navada, predvsem pa radost in užitek. Tako in zato naša knjižnica vsako leto
pripravi akcijo knjižnica – vesolje zakladov.
Povabili smo vse mlade bralce, naj pridejo v knjižnico in si izposodijo knjigo, čim več
knjig. Ob vsakem obisku v eni od enot knjižnice Antona Tomaža Linharta v občinah
Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica, so si otroci izposodili vsaj eno knjigo in vsakokrat so
dobili štampiljko knjižka. Za sedem zbranih štampiljk so prejeli sladko nagrado – čokolado, v maju pa še vstopnico za zaključno prireditev. Poslali smo kar 941 vstopnic – toliko je bilo sodelujočih letos.
Zmagovalka je letos oddala sedem listkov in torej prebrala najmanj 49 knjig, to pa
je Mina Repe iz 2. A razreda OŠ Gorje. Tretje mesto sta si s štirimi oddanimi listki in
dvema sobralcema iz Bohinja oziroma Lesc razdelila Domen in Primož Jarc z blejske osnovne šole. Ne berejo le osnovnošolci, tudi otroci iz vrtca sodelujejo v naši akciji. Zmagovalec je Ožbej Repe iz Vrtca Gorje z zavidljivimi šestimi oddanimi listki.
Med take, ki so brali, brali in brali, smo razdelili 1.208 čokolad, kar znese kakšen
gram več kot 96 kg čokolade.
Za pridne bralce, pa tudi očke, mamice … smo pripravili zanimivi prireditvi: za malo
manjše gledališko predstavo Zakaj in Vprašaj, za malo večje pa film Max v zadregi. Zaključili smo z akcijo, ne pa tudi z branjem – čakajo nas nove knjige, nove radosti in …
nove akcije. Na svidenje v knjižnici.
:: Katja Bevk in Božena Kolman Finžgar

26. Srečanje društev Mladi gasilec
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled je konec maja gostila že 26. srečanje
društev Mladi gasilec gorenjske regije, ki v osnovnih šolah delujejo z namenom seznanjanja mladih z osnovami požarne varnosti, samozaščite ter vloge in pomembnosti
gasilstva. Mladi se na tovrstnih srečanjih pomerijo v znanju gasilskih veščin ter v poznavanju gasilske preventive in osnov prve pomoči. Tekmovanje poteka v dveh kategorijah. V kategoriji »mlajših« tekmujejo ekipe, ki jo sestavljajo trije učenci od prvega do
petega razreda. V kategoriji »starejših« pa ekipo sestavljajo trije učenci od šestega do
devetega razreda. Srečanja se je udeležilo 26 ekip iz osnovnih šol na Gorenjskem. V
ekipi mlajših je prvo mesto osvojila ekipa OŠ Koroška Bela, drugo in tretje mesto pa
ekipi POŠ Bohinjska Bela. Pri starejših pa so bili najboljši učenci OŠ Žirovnica, drugi
so bili učenci OŠ prof. dr Josipa Plemlja Bled in tretji učenci OŠ Franceta Prešerna
Kranj. V imenu organizatorja MK GZ Bled Bohinj vsem ekipam iskreno čestitamo,
hkrati pa se zahvaljujemo OŠ Prof. dr. Josipa Plemlja Bled in Občini Bled za pomoč pri
izvedbi tekmovanja.
:: Urška Jamar, MK GZ Bled Bohinj
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Tudi na severni strani
Karavank nič novega
Za domačinom Sergejem Učakarjem
je naporen prvi del tekmovalne sezone v
avstrijski mini golf ligi, ki ga je uspešno
zaokrožil v Celovcu, kjer je že dva kroga
pred zaključkom prvenstva še četrtič zapored postal deželni prvak Koroške. Na
šestih dvodnevnih turnirjih je kar petkrat
zmagal in enkrat osvojil drugo mesto.
Uspeh »legionarjev« je z dvema uvrstitvama na drugo stopničko dopolnil Jani
Jenstrele iz Tržiča, ki je kot tretji slovenski mini golfist v zgodovini osemnajst
igralnih polj premagal z 19 udarci, kar
mu je uspelo 18. maja v Keutschachu.
Učakar je na spomladanski turneji po
severni soseščini zabeležil naslednje
rezultate: Knittelfeld – 1. mesto, Hodiše
– 6. mesto, Braunau – 4. mesto, Köflach
– 3. mesto in Altheim – 6. mesto. Sledi
zaslužen premor in priprava na jesenski
del, ki ga bo enkrat več zaznamovalo blejsko igrišče. Zadnji konec tedna v septembru bo na Bledu namreč potekal 1.
Pozivni evropski pokal v klasičnem
malem golfu, praznovanja ob 50. obletnici najstarejše tovrstne naprave pri nas

pa se bodo sklenila še z oktobrskim finalom državnega prvenstva za posameznike, ki bo že petnajsto po vrsti.
Ob desetletnici rekordnega dosežka
(24 udarcev – 19.5.2004) so se ob Ljubljanski cesti v prijetnem vzdušju zbrali
nekdanji in še vedno aktivni mini golfisti
in ob počastitvi jubileja odigrali Krog prijateljstva. Legende blejskega mini golfa
so dokazale, da so njihove veščine igre s
palico in žogico še vedno konkurenčne,
kar so med drugimi pokazali staroste

BMW eko regata na Bledu

Brane Štefelin, Miha Zalar, Matevž Plemelj, Nedjo Dragić, Jože Turk in sedemdesetletni Jurij Sopotnik. Med nekoliko
mlajšimi pa so izstopali Janez Kalan,
Mitja Reinhart, Marko Potočnik, Boris
Balek, Irma in Roman Mandelc, Ciril
Gogala, Tomaž Kokalj in nenadkriljivi
Franci Beznik, zmagovalec prvega uradnega turnirja na obnovljenem blejskem
igrišču v daljnem letu 1997.
:: Mini golf zveza Slovenije

Projekt BMW Clean Water Business & Diplomatic Regatta je
širša pobuda, ki je sestavljena iz dveh delov: dogodka BMW Clean
Water Business & Diplomatic Regatta za predstavnike podjetij iz
osrednje in jugovzhodne Evrope ter BMW projektov za trajnostni razvoj v sodelovanju z Ekošolami, ki povezujejo več kot 12.000
otrok iz 200 šol v 7 državah.
:: RP

Blejska šola ima evropske prvake!

Domači zmagovalni projekt programa Ekošola »Z vodo brez olja
do čistega okolja«, so izdelali učenci iz OŠ Marije Vere Kamnik,
učenci pa so razmišljali o shranjevanju in ponovni uporabi odpadnega olja.
21. junija je na Bledu potekal zaključek projekta BMW Clean
Water Regatta – mednarodnega projekta za spodbujanje trajnostnega razvoja, ki združuje okoljske, poslovne in športne aktivnosti,
njegova povezovalna člena pa sta voda in ohranjanje vodnih ekosistemov. Sodelovala so podjetja iz štirih držav, na eko promenadi
so se predstavili zmagovalci natečaja »Voda povezuje« iz sedmih
držav.
Že dan prej je na IEDC – Poslovni šoli Bled potekal Modul za
trajnostni razvoj. Na njem so se predstavniki sodelujočih podjetij
seznanili s pomenom voda v Sloveniji in svetu, izpostavili so
dobre prakse podjetij. Modul se je zaključil z okroglo mizo
»Zavedanje o pomenu vode«, ki je bila organizirana v sodelovanju z Blejskim filmskim festivalom.

Že šesto leto je blejska šola vključena v projekt ŠKL Med
dvema ognjema. Skoraj sto otrok se je že v času predure za žogo
podilo tudi letos. Trenirali smo v treh starostnih skupinah in iz
meseca v mesec postajali boljši igralci. Udeležili smo se predtekmovanj v Dobrovi pri Ljubljani ter v Sežani. Na finalnem tekmovanju vseh slovenskih šol na Vranskem je ekipa 1. in 2.
razreda dosegla četrto mesto, ekipa 5. in 6. razredov pa odlično
drugo mesto.
Igro Med dvema ognjema pa so organizatorji letos razširili
tudi po Evropi, poimenovali so jo Fireball Europe. Sodelovalo je
6 držav (Italija, Avstrija, Nemčija, Madžarska, Hrvaška in Slovenija), mi pa smo se udeležili predtekmovanja v Beljaku. Zaključno evropsko tekmovanje se je odvijalo v Kranju. Tudi tukaj
so se naši ŠKL-jevci odlično odrezali. Ekipa 3. in 4. razredov je
osvojila četrto mesto, ekipa 5. in 6. razredov pa je dosegla prvo
mesto in postali smo zmagovalci igre Fireball Europa.
Naša šola je letos prejela tudi poseben naziv; postali smo NAJ
MDO ŠOLA!
Vsem tekmovalcem čestitamo in želimo srečno žogo tudi v
novi sezoni.
Zahvaljujemo pa se tudi Občini Bled za plačilo vseh naših
prevozov.
:: Meta Sebanc, OŠ Bled
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Uspešni blejski atleti

Prva tekma svetovnega pokala v veslanju 2015 bo na
Bledu

V Radovljici je 17. maja potekalo
državno prvenstvo v mnogoboju za mlajše kategorije do 14 let. Tekmovalci so se
pomerili v teku na 60 m, metu votreksa,
skoku v daljino in teku na 600 m. Jon
Štular in Žiga Lešnjak sta postala državna prvaka v skupnem seštevku. V posameznem točkovanju je Jon Štular zmagal.
V Celju je 31. maja domači klub
Kladivar organiziral državno prvenstvo v
mnogoboju. Tekmovalci so se pomerili v
teku na100m z ovirami, metu krogle,
skoku v višino, teku na 200 m in 800 m,
skoku v daljino in metu kopja. Naše
atletsko društvo je zastopala Maja Pristavec. Tako tekmovanje je vedno velik
izziv za vsakega atleta, saj je pokazatelj
znanja in sposobnosti v sedmih atletskih
disciplinah. Maja je tekmovala odlično,
saj je v vseh disciplinah dosegla svoje najboljše izide in osvojila končno drugo
mesto.
Atletinje in atleti Atletskega društva
Bled so se 7. junija udeležili tradicionalnega mednarodnega atletskega mitinga
Memorial Vučko v Kranju. Jon Štular je
v skoku v daljino s 5.90 m prepričljivo
zmagal in drugo uvrščenega premagal
skoraj za en meter . V teku na 60m je z
odličnim časom 7,77 sekunde ponovno
zmagal. V kategoriji do 14 let je v tekih
na 60 in 300 m nov osebni rekord
dosegel tudi Žan Žiga Lešnjak. V kategoriji do 12 let je odlično nastopila Katarina Gradnik. V skoku v daljino je z
rezultatom 4.60 m zmagala, v teku na
60 m je z 8,70s osvojila 3. mesto. Močno je presegla svoja najboljša rezultata
do sedaj. Nina Crnovič je v kategoriji
U12 dobro tekmovala na 60 m in 200
m. Velik napredek je pokazal Mitja
Nučič, ki tekmuje v članski kategoriji. V
teku na 200 m je s časom 22.05 dosegel
drugo mesto in izjemen rezultat. Na
100m se je spustil pod »magično mejo«
11 sekund, tekel je 10,98 s. Na 100 m in
200 m sta z osebnimi rekordi zelo dobro
tekli mlajša mladinka Tajda Rehberger
in starejša mladinka Maja Pristavec.
Tajda je za las zgrešila 3. mesto v teku na
200 m. Na mednarodnem mitingu
VUČKO je nastopila še pionirka Manca
Jelenc, ki je v skoku v daljino skočila
preko 4,45 m in izboljšala osebni rezultat. Maja Arnež je prav tako tekmovala v
skoku v daljino in v teku na 60 m, Nika
Pristavec pa v teku na 300 m. Med najmlajšimi sta se odlično odrezala Lovro
Jelenc na 60 m in v skoku v daljino ter
Živa Koselj na 60 m in skoku v daljino z
mesta.

V soboto, 12. julija, bo Bled ponovno tekaški center Slovenije. Ena najbolj atraktivnih in množičnih tekaških prireditev v Sloveniji - tradicionalni nočni tek okoli Blejskega jezera, letos gosti 2501 tekača. Rekreativci in tekači se bodo pomerili na lepo
urejenih poteh po nabrežjih jezera, progra je dolga 10 km, začetniki in slabše pripravljeni pa bodo tekli na 1,2 km. Najmaljši se bodo pomerili na 400 in 800 metrov. Starši,
ki bodo tekli, bodo svoje otroke lashko pustili vzgojiteljicam, ki pripravljajo zanimive
delavnice in animacije. Prireditev se bozačela že v popoldanskih urah, ko bo na voljo
sejem in predstavitve športne opreme, pestra gostinska ponudba in zabavni program z
znano glasbeno skupino. Na Nočni 10ki letos Ozara praznuje 20-letnico delovanja, kar
bomo obeležili s posebnim programom z začetkom že ob 14.00, ob 18.00 pa bo na
sporedu Ozarin Rekreativni tek z dobrodelno noto. Ob 20.00 bo štart otroškega teka,
vrhunec večera pa bo ob 22.00, ko se na krožno pot podajo tekači na 10 km.
Prijave na tek za 10km so že končane, še vedno pa možne na otroški in rekreativni tek na www.nocna10ka.net, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. Vsa tekač
prejme bogato darilno vrečko, ki med drugim vsebuje posebno poletno darilo, lučko,
bon za kremšnito in še nekaj presenečenj! Za zmagovalce bo na voljo bogat nagradni
sklad.

:: Robert Bogožalec, AD Bled

:: Vitezi dobrega teka

Z leve: Jošt Dolničar (predsednik VZS in organizacijskega odbora) in Matt Smith (izvršni
direktor Mednarodne veslaške zveze FISA)
Po štirih letih se bo na Bled vrnila svetovna veslaška elita. Med 8. in 10. majem 2015
bo Veslaški center gostil Svetovni pokal v veslanju. Najlepše veslaško prizorišče, ki slovi
po izjemnih pogojih, je v začetku junija s svojo ekipo obiskal izvršni direktor Mednarodne veslaške zveze FISA Matt Smith in podpisal pogodbo s predsednikom Veslaške
zveze Slovenije Joštom Dolničarjem, ki bo vodil tudi organizacijski odbor.
Maja prihodnje leto naj bi se na Bledu zbralo približno 700 veslačev iz pričakovano
45 držav, svoj pečat pa bodo na domačem prizorišču skušali pustiti tudi številni slovenski predstavniki.
Gorenjski biser pa tudi po svetovnem pokalu prihodnje leto ne bo dolgo čakal na
novo priložnost, da se izkaže kot gostitelj veslaškega tekmovanja. Leta 2017 se bodo
namreč na Bledu na Masters Regati zbrali najboljši veslači veterani.
:: Jernej Slivnik

Nočna 10ka z rekordnimi 2501 tekači!

Oglasi - 040/202 384
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Oglasi - 040/202 384

Oglasi - 040/202 384

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

IZPOSOJA
ČOLNOV

DOŽIVITE BLED DRUGAČE

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

Tel. 040/551 828
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Zadnja stran

SVETLOBNI NAPISI REKLAME PLEKSI IZDELKI
Valvazorjeva 2, 4260 Bled

GSM: 041 670 383

e-mail: ivo.mezeg@telemech.net

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

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

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

