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Zametek urbanih vrtov
tudi na Bledu
Občina je že lani maja skupaj s TNP

organizirala dobro obiskano predavanje
Antona Komata o samooskrbi in zasadila
tepkov drevored ob cesti na Blejski grad.
Jeseni smo prisluhnili številnim pobudam
za zagotovitev zemljišč za vrtičke. Temu
smo namenili območje pri Vezeninah, v
nadaljevanju pa iščemo nove lokacije. Na
preoranih parcelah smo se zbrali pretekli
torek in zasadili prve rastline. Svoj vrt
imata poleg številnih posameznikov tudi
Občina in Vrtec Bled.

Svoj ekovrt urejajo okoli osnovne šole,
kjer je občina preko Slovenskega rodov-
nega gibanja omogočila nakup in nasa-
ditev sadnega drevja ter jagodičevja. Ti na-
sadi bodo najbolj prišli do izraza v novem
Športnem in naravoslovnem parku Pecov-
ca, ki nastaja v okolici šole.

:: Janez Fajfar

Občina od lastnikov 
zahteva takojšnjo rušitev
stavb in ureditev območja
Končno se po večletnem zastoju

premika tudi na območju Vezenin. V
začetku leta je večinski lastnik območja
po propadlih povezanih gospodarskih
družbah Vezenine, Veletekstil in MN
storitve v lasti Antona Maglice, postala
Sberbanka. Ta skupaj z Mercatorjem in
ob tesnem sodelovanju z občino pri-
pravlja prenovljena izhodišča za revi-
talizacijo območja. Na to temo je že
potekal predstavitveni sestanek. Občina
je postavila jasno zahtevo po rušitvi
stavb in ureditvi območja.

Darovnica iz leta 1004
Prva znana omemba Bleda je datirana

s 10. aprilom 1004, ko je sveti rimski cesar
Henrik II. Bled z okolico poklonil škofu
Albuinu iz Brixna na južnem Tirolskem.
Na fotografiji je cesarska darovnica, na ka-
teri je po do sedaj znanih podatkih prvič
omenjeno ime Bleda. 



10. april je blejski občinski praznik v
spomin prve znane pisne omembe na-
šega kraja pred že tisoč desetimi leti, ko
je vladar posest med obema Savama
poklonil škofiji v Briksnu na južni strani
Brennerja, najpomembnejšega prehoda
med nemškimi in laškimi deželami. 

Po dolgih desetletjih, ko so nas učili,
kako težko je bilo tlačanom v času fevda-
lizma, vse bolj prihajamo do spoznanja,
da le ni bilo tako hudo. Ljudje so se kot
vedno znali prilagodili stanju in iz njega,
tako kot danes, poskušali potegniti naj-
boljše. Še vedno velja, da pod soncem ni
kaj dosti novega … 

Dobri časi ljudi odtujijo, slabi pa jih
združujejo, saj prej kot slej vsak spozna,
da se le v slogi, v enotnosti kljub različ-
nosti, lahko najde moč za premagovanje
skupnih težav in doseganje skupnih ci-
ljev. Zato se ob našem prazniku najprej
zahvaljujem občinskim svetnicam in
svetnikom, ki so v tem, že iztekajočem
se mandatu razumeli, da lahko kaj pre-
maknemo le s skupnim prizadevanjem. 

Poleg njih bi ob občinskem prazniku
rad čestital in se zahvalil tudi svojim naj-
ožjim sodelavcem, podžupanu, direk-
torju občinske uprave s strokovnimi
sodelavci, našim javnim podjetjem: In-
frastrukturi, Zavodu za kulturo, Tu-
rizmu Bled, zdravstvenemu domu,
knjižnici, osnovni šoli s podružnicama
in vrtcu. 

Čestitke in zahvale pa so v prvi vrsti
namenjene vsem občankam in obča-
nom, pa tudi vsem drugim, ki čutijo z
našim krajem in tako ali drugače prispe-
vajo k materialnemu, socialnemu in
duhovnemu blagostanju, ki vlada v naj-
lepšem kotu naše dežele. Mogoče se
blagostanje v teh časih sliši pretirano, a
če stopimo čez vsakodnevno, četudi
dostikrat upravičeno jamranje, se z malo
zdrave pameti in zgodovinskega spo-
mina zavedamo, da se imamo kljub
vsemu kar dobro. 

Skoraj sto dvajset društev, registri-
ranih v naši občini, je živ dokaz naše ener-
gije, s katero sebi in družbi bogatimo
vsakdan mnogo bolj, kot se sploh zave-
damo. Težko je omeniti vse, ne da bi koga
izpustil, a že spisek vsakoletnih, tudi letoš-
njih občinskih nagrajencev, je jasen do-
kaz, kaj vse znamo in zmoremo in to ne
samo zase, temveč predvsem za druge.
Zato je lepo, da se vsaj enkrat na leto
spomnimo najbolj zaslužnih v prosto-
voljstvu, skrbi za pomoči potrebne, v kul-
turi, športu, gostinstvu in turizmu, v skrbi

za mladino in starejše, pri vzgoji, pri
varovanju tradicije in okolja in pri še čem. 

Za dobro počutje pa so posebej po-
membni še mnogi, ki jih nikoli nihče ne
predlaga za kako nagrado. Njihovo pre-
dajanje drugim, pa čeprav le v družin-
skem in sosedskem krogu, se večini zdi
nekaj povsem samoumevnega. Prav ti
dobri ljudje so osnova dobrega počutja
večine in si zato zaslužijo, da jim, če že
drugače ne zmoremo, prišepnemo vsaj
- hvala!

Prisrčno vabljeni na prireditve ob ob-
činskem prazniku, še posebej na osrednjo
proslavo v sredo, 9. aprila in pred tem, na
čistilno akcijo 5. aprila. Najlepše prazno-
vanje je po dobro opravljenem delu!

Pomlad je končno tu, zato le pogum-
no in z dobro voljo naprej, tako kot naša
najstarejša občanka, gospa Pepca Ma-
rolt, ki pri sto dveh letih namerava spet
zasaditi okrog šestdeset fižolovk …

:: Vaš župan Janez Fajfar
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Drage občanke, 
spoštovani občani in vsi
prijatelji našega kraja,

Ob občinskem prazniku Vas vabim

V SREDO, 9. APRILA, OB 18.00, V FESTIVALNO DVORANO

na osrednjo proslavo s podelitvijo občinskih priznanj, v kulturnem programu
bodo nastopili Oktet LIP, KD Bohinjska Bela in Glasbeni studio DO-RE-MI

in  

V ČETRTEK, 10. APRILA, OB 10.00 IN 10.30, NA BLEJSKI GRAD, 

kjer bosta škofa Andrej Glavan iz Ljubljane in Ivo Muser iz Briksna posve-
tila grajsko kapelo. Ob tej priložnosti bosta v organizaciji Občine Bled in Muzej-
skega društva Bled predavanji Blejski pogled na Briksen in Briksenški pogled na
Bled.

:: Župan Janez Fajfar
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Praznični obisk 
visokih cerkvenih 
dostojanstvenikov iz
Briksna in Ljubljane
Na povabilo Občine Bled nas bo 9. in

10. aprila, točno za 1010. obletnico prve
pisne omembe Bleda, obiskal bolzansko -
briksenski škof dr. Ivo Muser. Spremljala
ga bosta zaslužni profesor dr. Josef Gelmi
in župan občine Briksen Albert Puerg-
staller. Visok briksenski obisk gosti tudi
Muzejsko društvo Bled, saj bo v okviru
Večerov z Muzejskim društvom Bled, dr.
Josef Gelmi 10. aprila ob 10.30 dopoldne
predaval v Viteški dvorani na Blejskem
gradu. Naslov predavanja je Življenje
škofa Nikolaja Kuzanskega (1401 – 1464).

Bolzansko briksenski škof Ivo Muser
se je rodil leta 1962 kot tretji otrok
delavske družine v Gaisu. Srednjo šolo in
gimnazijo je obiskoval v Bruneku. Filo-
zofijo in teologijo je študiral na Teološki
fakulteti Univerze v Insbrucku.  Od leta
1989 do leta 1991 je bil zasebni tajnik
škofa Wilhelma Eggerja, študiral je dog-
matske študije na Papeški univerzi Gre-
goriana v Rimu. Od leta 2002 je delal kot
profesor na Filozofsko teološki fakulteti v
Briksnu. Leta 2002 je postal kanonik,
leta 2005 pa predstojnik stolnega kapitlja
v Briksnu. Leta 2011 ga je papež Benedikt
XVI imenoval za bolzansko-briksenske-
ga škofa. Še istega leta je bil posvečen v
briksenski katedrali.

Josef Gelmi je bil rojen leta 1937 v va-

sici Cavalese. Po humanistični gimnaziji
Vinzentinium v Briksnu je študiral filo-
zofijo in teologijo na semenišču v Brik-
snu. Leta 1961 je bil posvečen v duhov-
nika. Po študiju cerkvene zgodovina na
Papeški univerzi Gregoriana v Rimu in
Državni univerzi v Rimu je leta 1973
postal profesor za cerkveno zgodovino in
škofijsko zgodovino na Filozofsko – teo-
loški visoki šoli v Briksnu. Od leta 1982

do 1986 je predaval na Teološki fakulteti
Univerze v Insbrucku. Leta 1998 je
postal predsednik Škofijskega muzeja
(Hofburg) v Briksnu. Njegova razisko-
valna dejavnost je povezana z razisko-
vanjem cerkvene zgodovine na Tirol-
skem in zgodovina bolzansko briksen-
skih škofov.

:: Srečo Vernig, predsednik 
Muzejskega društva Bled

Prenos oltarne slike sv. Ingenuina in Albuina s Koroške Bele na Bled, od leve proti desni
občinski svetnik Janez Brence, župan Janez Fajfar in svetnik Srečo Vernig.
Slika je pridobitev za Blejski grad, Janez Fajfar jo je odkril na seznamu kulturne dediščine
občine Jesenice. Nekaj desetletij je ležala na podstrešju župnišča na Koroški Beli, s po-
močjo ljubljanske nadškofije, blejskega župnika Janez Ferkolja in župnika na Koroški Beli
Jožeta Trevna, je prišlo do pogodbe med obema župnijama, s katero se slika vrača Blej-
ski grad, od koder je bila skoraj gotovo nekoč odnesena.

Občinski praznik na Mlinem
Zgodovinsko društvo Bled

1004 skupaj s krajevno skup-
nostjo Bled in krajani Mlina
organizira v soboto, 12. aprila,
ob 15. uri kulturni dogodek v
sklopu praznovanja praznika
Občine Bled. Dogajanje se bo
začelo na parkirišču za tr-
govino »Pri Repetu« na Mli-
nem, udeleženci proslave se
bomo nato odpravili proti Za-
zarju, skozi vas Mlino do
»Povšinovega« mlina in do
kmetije »Dornk«, zaključek
pa bo »Pri Ukanu« ob 17.45
uri. Praznovanje bo obele-
ženo z nastopi folklorne skupine, glasbeniki in recitacijami
lokalnih ustvarjalcev, prikazani pa bodo tudi stari vaški običaji.
Obeležili bomo tudi izdajo knjige domačina Franca Žerovca-
Ukana »Vas Mlino - zgodbe in slike«. Vse občane Bleda vabimo,
da se tega dogodka udeležijo v čim večjem številu.

:: Zgodovinsko društvo Bled 1004 in 
Krajevna skupnost Bled 

Predstavniki Vlade Republike
Slovenije na Bledu
Ravno v času tiska in izida Blejskih novic, v četrtek in petek,

28. in 29. marca, se na Gorenjskem in tudi na Bledu mudi vladna
ekipa. Župan Občine Bled Janez Fajfar ima dogovorjene termine
z več ministri, še posebej pomembna pa bosta sestanka v petek
popoldne.

Najprej pride na obisk minister za infrastrukturo in promet
Samo Omerzel, kjer bo osrednja tema pogovora čimprejšnja re-
alizacija obeh obvoznic na Bledu. Južna razbremenilna cesta je že
v fazi priprave Projekta za izvedbo, ki se financira še iz EU sred-
stev prejšnje finančne perspektive, medtem ko bo za postopek
pridobitve gradbenega dovoljenja pa najprej potrebno zagotoviti
denar za odkupe zemljišč. Aktivnosti na Severni razbremenilni
cesti je vzela občina sama v roke in pripravlja prostorske akte ter
še pred poletjem tudi javno razgrnitev.

Sledi še obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
Metoda Dragonje, ki je med drugim zadolžen tudi za črpanje EU
sredstev. 

Pomembno je, da se projekta blejskih obvoznic uvrstita v fi-
nančno perspektivo 2014-2020 kot del krepitve konkurenčnosti
blejsko-bohinjskega kota, kjer prevladujeta predvsem turizem in
gozdno-lesno predelovalna veriga.

:: Občinska uprava Občine Bled
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Župan Občine Bled, Janez Fajfar, bo
na slovensnosti ob občinskem prazniku,
ki bo 9. aprila ob 18. uri v Festivalni dvo-
rani, podelil naslednja priznanja:

Meri Poklukar, 
Zlata plaketa Občine
Bled
Meri Poklukar je že več kot tri de-

setletja vodja podružnične šole v Ribnem.
Šola ji pomeni drugi dom, saj opravi ve-
liko nepedagoškega dela tudi izven svo-
jega delovnega časa.

Po končanem študiju na Pedagoški
akademiji v Ljubljani se je zaposlila na OŠ
prof. dr. Josipa Plemlja Bled, POŠ Ribno,
in dve leti po nastopu prevzela vodstvo po-
družnice.

Več let je poučevala v kombiniranih
oddelkih, zadnja štiri leta pa je v oddelku
podaljšanega bivanja. V sodelovanju z Za-
vodom za šolstvo RS je svoje bogate
izkušnje posredovala učiteljem študijske
skupine za kombinirane oddelke Gorenj-
ske, saj je bila njihov vodja in izvajalec. Z
zavodom je sodelovala tudi pri uvajanju
opisnega ocenjevanja v devetletki. Semi-
narji pod njenim vodstvom na različnih
šolah po Sloveniji so bili strokovni in zani-
mivi. V šolskem letu 2003/04 je bila or-
ganizatorka in gostiteljica 4. srečanja
Društva učiteljev podružničnih šol Slove-
nije z osrednjo temo Gradovi.

Meri Poklukar se vsa leta trudi, da šola
s svojim delovanjem živi s krajem. Ob
potresu 12. 4. 1998 je bilo staro šolsko
poslopje močno poškodovano. Šolo so
zaradi nastalih poškodb začasno zaprli in
jo želeli celo ukiniti. Skupaj s krajani si je
prizadevala za obstoj šole in veliko pripo-
mogla k temu, da so jo obnovili ter leta
2001 ponovno odprli.

Dolga leta je bila organizatorka kra-
jevnih kulturnih prireditev. Ob 100-letnici
ribenske šole je napisala, zbrala in uredila
besedila za bilten, ki ga je prejelo vsako
gospodinjstvo v KS Ribno in je dragoceno
gradivo za naslednje generacije. Prizadeva
si za ohranjanje tradicionalnega znanja  v
kraju, zato na njeno pobudo v POŠ Ribno

že drugo leto poteka tečaj ročnih del. V ve-
likem številu ga obiskujejo različne gene-
racije krajanov, da vezenje, pletenje,
kvačkanje in klekljanje v KS Ribno ne bo
šlo v pozabo. 

Peter Mužan, 
Zlata plaketa Občine
Bled
Peter Mužan se je rodil 16. 5. 1932

v Ribnem. V gasilske vrste je vstopil
leta 1960 in je najstarejši aktivni član.
Z izobraževanjem je postal gasilski čast-
nik II. stopnje, bil pa je tudi sodnik gasil-
sko-športnih tekmovalnih disciplin. Član
upravnega odbora je bil od leta 1965 do
1997, od takrat pa je član nadzornega od-
bora. 

Vzgajal je mladino, bil dva manda-
ta poveljnik društva, podpoveljnik in re-
ferent za članice. Kot poveljnik je imel
veliko zaslug, da so se člani izobraževali
in pridobili več znanj. Svoje znanje je z
veseljem prenašal na mlajšo generacijo.
Organiziral je gasilske vaje in vodil inter-
vencije. Prizadeval si je za čim boljšo
opremljenost z zaščitno in reševalno
opremo. Z ustanovitvijo ženske desetine
je bil njen prvi mentor. Pod njegovim vod-
stvom so članice postale republiške prva-
kinje. 

Aktivno se je udeleževal prostovoljnih
delovnih akcij, posekov lesa in mlajev, še
sedaj pomaga pri gasilskih veselicah. Je
aktivni član veteranske enote, s katero se
udeležuje tekmovanj. Prav tako vedno po-
maga pri vseh aktivnostih, ki jih orga-
nizira društvo. Med člani je zelo spoštovan
in vse generacije zelo cenimo njegovo
mnenje in nasvete. Je prvi član, ki mu je
PGD Ribno podelilo plaketo veterana. Za
svoje delo je prejel številna odlikovanja:
značko za 50-letno delo v PGD, značko za
30-letno delo v operativi, priznanje Ga-
silske zveze Slovenije II. st., gasilsko pla-
menico II. in I. stopnje, odlikovanje I.
stopnje in ob 110-letnici PGD Ribno od-
likovanje za posebne zasluge.

Peter Mužan se je zelo mlad vključil v

delo Kulturnega društva Rudi Jedretič
Ribno. Aktivno je sodeloval preko 25 let in
odigral več kot 15 glavnih vlog v pred-
stavah, ki jih je uprizorilo društvo. Več let
je bil član upravnega odbora in nekaj časa
predsednik.

Prostovoljno
gasilsko društvo
Mlino,
Častni znak Rajska
ptica
Sto let je minilo odkar so na Mlinem

strnili vrste in ustanovili prostovoljno
gasilsko društvo Zakaj? Ogenj in voda
spremljata človeka od pradavnine do da-
nes. Sta mu hkrati prijatelja in sovražnika.
Prijatelja sta mu takrat, ko ju obvlada in
koristita človeku, sovražnika pa takrat, ko
se razbesnita in človeku uideta iz rok.
Človek kot posameznik ostane nemočen;
le združen in organiziran se jima lahko
postavi ob robu in ju obvlada. 

Jubilej 100 let delovanja društva po-
meni prelomnico v delovanju in aktivnos-
tih, ko se člani, s hvaležnostjo do predhod-
nikov, ozirajo nazaj v preteklost, obenem
pa je njihov pogled uprt v prihodnost in
jim daje upanje za današnje generacije in
kasnejše rodove, da stoletno delo pred-
nikov nadaljujejo in tako širijo idejo pros-
tovoljnega gasilstva. 

V svoji dolgoletni zgodovini so člani
PGD Mlino poleg nudenja pomoči v
raznih nesrečah, bili tudi nosilci družab-
nega življenja na vasi. Zgradili so nov
gasilski dom, ki je postal srečevališče kra-
janov ob praznikih in drugih dogodkih. Ta
leta so bila polna trdega dela, odrekanja,
požrtvovalnosti in humanega duha. Toda
gasilci so ostali zvesti temu, kar so si us-
tanovitelji zadali že na začetku, vedno
pripravljeni pomagati vsakomur in pov-
sod, ne glede na število ur opravljenega
brezplačnega dela.

Danes člani društva zagotavljajo po-
žarno varnost na svojem požarnem rajonu
in izven njega. Izvajajo vse vrste zaščite in
reševanja pred ognjem in drugimi na-
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ravnimi nesrečami, na pomoč priskočijo
ob raznih akcijah. So spodobno oprem-
ljeno prostovoljno gasilsko društvo. So-
dobna oprema nima vrednote, če z njo ne
upravlja strokovno usposobljen gasilec,
zato se člani nenehno izobražujejo in us-
posabljajo. Njihova aktivnost je predstav-
ljena v gasilskem domu.

Športno društvo Mini 
golf Bled, 
častni znak Rajska 
ptica
Športno društvo Mini golf Bled je bilo

ustanovljeno leta 2000 kot prvo tovrstno
društvo v Sloveniji. V teh letih so marljivi
člani na Bledu poskrbeli za več kot 200
tekmovanj različnih kategorij klasičnega
malega golfa, našteli pa so 2952 vseh
nastopov.

Leta 2002 je bila ustanovljena Mini
golf zveza Slovenije, ki je naslednjega leta
postala članica svetovne zveze. Jedro
slovenske reprezentance je sestavljeno iz
članov blejskega društva. V tem času je 24
članov blejskega kluba v tujini tekmovalo
na 154 tekmovanjih v desetih različnih
državah. Zabeležili so 31 zmag in prav to-
liko uvrstitev na stopničke. 

Športniki in ljubitelji se na blejskem
igrišču lahko vsako leto pomerijo v Ligi za
pokal Slovenije, kjer je točke v sedemnaj-
stih zaporednih ponovitvah tega tekmo-
vanja osvojilo že 2028 posameznikov.
Stalnici sta državno prvenstvo za po-
sameznike in ekipe, vsakoletni višek pa je
mednarodni festival, najbolj prestižno do-
mače tekmovanje. Posebej so ponosni na
sekcijo, ki se ukvarja z naraščajem, per-
spektivnimi in vrhunskimi igralci, med
katerimi izstopa absolutni svetovni rekord
enega kroga osemnajstih polj, ki ga je 20.
aprila 2013 odigral Sergej Učakar, pred-
sednik zveze.

50. obletnico igrišča bo najstarejši in
največji slovenski mini golf kolektiv
obeležil z izdajo zbornika in konec sep-
tembra organizacijo 1. evropskega prven-
stva v klasičnem malem golfu.

Mini golf igrišče je nastalo leta 1964
na pobudo Turističnega društva Bled in ob
pomoči blejskih hotelov, s tem so poskr-
beli za razcvet tovrstne dejavnosti v Slove-
niji. Najbolj zaslužni za to so Bogdan
Šanca, tajnik takratnega društva, Vlado
Janežič, občinski načrtovalec, in Franc
Pelko, izvajalec del. Sergej Učakar, dolgo-
letni najemnik, in Športno društvo Mini
golf Bled pa sta soodgovorna, da se je po-
pularnost te igre začela ponovno vzpe-
njati. Najstarejše mini golf igrišče v državi
je tako ostalo atraktivno in priljubljeno
stičišče občanov in obiskovalcev Bleda.

Društvo za podvodne 
dejavnosti Bled, 
častni znak Rajska
ptica
Društvo za podvodne dejavnosti Bled

(DPD) je bilo ustanovljeno leta 1974. Os-
novna ideja in glavna dejavnost je potap-
ljanje. Potapljanje kot aktivnost za prosti
čas in rekreacijo pa je že kmalu dobilo
širše družbene razsežnosti, saj je bila že
naslednje leto ustanovljena podvodna
reševalna služba Bled (PRS). 

S številnimi preventivnimi in reševal-
nimi akcijami, ki se žal vrstijo skoraj v
vsakem koledarskem letu, so se člani
večkrat izkazali. Tako je društvo za pod-
vodne dejavnosti z vsakim potopom posta-
jalo bolj vpeto v prostor Bleda z okolico.
Potapljači vsaj enkrat letno izvedejo čis-
tilne akcije Blejskega jezera in varujejo
številne prireditve, ki potekajo ob in na
vodi. S fotografskimi razstavami skrbijo za
predstavitev življenja in rastlinja v jezeru
in s tem podvodni svet približajo tistim, ki
se s potapljanjem ne ukvarjajo. Na božični
dan zadnjih nekaj let potapljači poskrbijo
za čudovito pravljično predstavo na jezeru,
Legendo o potopljenem zvonu, ki vsako
leto privabi številne obiskovalce. 

Zadnji dve leti pa so potapljači še pose-
bej aktivni na področju spremljanja in
odstranjevanja invazivnih zebrastih školjk,
ki so jih s številnimi prostovoljnimi urami
podvodnega dela uspeli zadržati na zelo

nizki stopnji razširjenosti. Društvo za pod-
vodne dejavnosti Bled v klubskih prostorih
razpolaga z lastno opremo, potrebno za
svoje aktivnosti in reševanje. V lanskem
letu so s pomočjo Uprave za zaščito in
reševanje in Občine Bled kupili nov čoln z
motorjem.

ŽUPANOVA PRIZNANJA

Prostovoljna gasilska
društva Občine Bled 
so letos nesebično sodelovala pri od-

pravljanju posledic, ki sta jih februarja
povzročila žled in močno sneženje. Iskre-
na hvala prostovoljnim gasilskim društ-
vom Bled, Mlino, Kupljenik, Ribno, Bled -
Rečica, Selo, Bohinjska Bela in Zasip! Nji-
hovi člani in članice so opravili 144 posre-
dovanj, vrednost del ob upoštevanju v
stroškov za gorivo za vozila in motorne
žage, refundacije in poškodovano opremo
je ocenjena na čez 2.000 evrov. Oprav-
ljenih je bilo 1600 prostovoljnih ur, te ure
pa veljajo več kot 25.000 evrov. 

Ribiška družina Bled
je 15. februarja s prostovoljno akcijo

očistila občinsko cesto iz smeri Sela proti
mostu pod vasjo v Ribnem, od tam pa po
Jelovški strani do Bodeškega mostu in do
občinske meje z Radovljico. Akcije se je
udeležilo deset članov ribiške družine
Bled, ki so usposobljeni za delo z motor-
nimi žagami. Pomagal je tudi Aleš Arh, ki
je priskočil na pomoč z dvema strojema za
pluženje. Tega dne je bilo za Savo še 40
cm snega, na cesti pa veliko podrtega
drevja, ki so ga uspešno odstranili. Tako je
cesta zopet postala prevozna.

Društvo lastnikov 
gozdov Kupljenik
je bilo ustanovljeno leta 2009 z na-

menom, da se pri izgradnji prometnice
Kupljenik-Jelovica pridobi tudi sredstva iz
programa EU. Lastniki gozdov na planoti
Jelovica so imeli dostop s traktorji do svo-
jega gozda samo preko Lipnice in Nem-
škega rovta, to je 30 do 40 km vožnje v
eno smer.

Gozdno gospodarstvo Bled je pričelo z
gradnjo prometnice julija lani in končalo
decembra. Zgrajeno je 1800 m ceste, letos
pa bo povezava zgrajena v celoti. Vrednost
del je bila 164.000 evrov brez DDV,
98.000 evrov je bilo pridobljenih iz EU
skladov, ostala sredstva pa iz prodanega
lesa na trasi ceste.

Dostop do Jelovice iz vasi Kupljenik se
je skrajšal na 4 km in s praznim traktor-
jem se že lahko pride na planoto.



Prejemniki županovih priznanj | Aktualno6

Oktet Lip Bled 
letos praznuje okroglo obletnico, 30

let delovanja. V okviru Kulturnega druš-
tva Zasip je oktet nastal leta 1984. Do-
sedaj so člani okteta našteli več kot 2600
nastopov in samostojnih koncertov, tako
doma kot v tujini, za svoje delo pa je Oktet
Lip Bled prejel najvišja priznanja na po-
dročju pevske kulture. Vsa leta so oktet
vodili sami priznani strokovnjaki, danes ga
vodi Ivan Arnšek, solist v ljubljanski operi. 

Rita D'Arenzo in 
Gordan Rančić
sta z Glasbenim centrom DO-RE-MI

začela sodelovati jeseni 2011 v projektu
Mlada sozvočja, katerega del je leta 2012
postala tudi Slovenija z Glasbenim cen-
trom DO-RE-MI. Na Bledu so junija 2012
organizirali tabor Mlada sozvočja, ki se je
zaključil s skupnim koncertom. Sodelovali
so otroci iz Slovenije, Italije in Srbije. Av-
gusta lani je sto otrok, od tega trideset z
Bleda, nastopilo v Desenzanu, osem dnev-
no bivanje v Italiji se je zaključilo s kon-
certom. September se je enaindvajset
otrok z Bleda odpravilo na tri dnevno gos-
tovanje v Milano, kjer so v dvorani Verdi
pripravili koncert z udeleženci Mladih
sozvočij 2013. Pokroviteljica bivanja slo-
venskih otrok je bila Rita D'Arrenzo

Rančić, njena družina pa je v celoti poskr-
bela za slovensko odpravo. Zakonca
pripravljata Mlada sozvočja 2014, ki bodo
v Beogradu. Tja bodo potovali tudi naši
mladi glasbeniki.

Valerija Štefelin
je na svetovnem prvenstvu v kegljanju

na ledu letos osvojila bronasto medaljo.
Valerija je dolga leta članica uspešne
slovenske kegljaške reprezentance, ki jo
vodi selektor, prav tako Blejec, Jože Kosar.
Kegljanje na ledu ima tudi sicer domovin-
sko pravico prav na Bledu, saj so s špor-
tom že v času Avstro-Ogrske monarhije
začeli prav na Bledu in v okolici.  

Rebalans proračuna pod streho, 
cenejše smeti
Blejski občinski svet je na marčni seji potrdil prvi letošnji re-

balans proračuna. 80.000 evrov je namenjenih za začetek ob-
nove kulturnega doma na Beli. Povečala so se sredstva za zunanjo
ureditev osnovne šole in njenega športnega parka, večja spre-
memba je vezana na obnovo Sodarjeve domačije v Bodeščah.
Povečala so se tudi sredstva za izvedbo nujnih ukrepov na poteh
po parku ob jezeru, največja investicija letošnjega leta pa ostaja
energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled. Letos bo
končana tudi zahtevna obnova informacijskega središča TNP. 

Občinski svet je sprejel štiri med seboj povezane odloke in
pravilnike, ki se nanašajo na urejanje in čiščenje javnih površin,
ravnanje s komunalnimi odpadki in oskrbo s pitno vodo. Maja
bo Infrastruktura začela s štirinajstdnevnim odvozom mešanih
komunalnih odpadkov, saj so ugotovili, da to zadošča. Hkrati bo
za vsa gospodinjstva obvezen zabojnika za mešano embalažo
(plastična, kovinska in sestavljana embalaža). Občinski svet je
potrdil nove cene ravnanja s komunalnimi odpadki, bi bodo v ve-
ljavi od 1. maja. Skupni mesečni prihranek povprečnega gospod-
injstva s 120 l zabojnikom bo znašal 2,68 evra oz. 32,16 evrov
letno. V okviru Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo je spre-
jel nove cene oskrbe s pitno vodo. Mesečni strošek dobave pitne
vode se po novi metodologiji za povprečno gospodinjstvo v indi-
vidualnem objektu (hiša s 12 m3 porabe vode na mesec in
priključkom DN20) poveča za 67 centov na mesec, oz. za 0,74
evra na mesec z vključenim DDV. Tudi cene za storitve oskrbo s
pitno vodo bodo v veljavi od maja. 

:: Romana Purkart

Poziv za vložitev predlogov 
kandidatov za člane Občinske 
volilne komisije
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po-

ziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in
občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne
komisije.

Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08
in 83/12) v 35. členu določa, da: »Občinsko volilno komisijo ses-
tavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsed-
nik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed
sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne
komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih poli-
tičnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov«.

Predloge kandidatov z njihovimi pisnimi soglasji je potrebno

v pisni obliki posredovati na naslov: Občina Bled, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Svobode 13,
4260 Bled, s pripisom »za Občinsko volilno komisijo«.

Rok za vložitev predlogov je 25. 4. 2014.
:: KMVVI

Janez Petkoš, predsednik

Kako se ureja pretočnost prometa v
konicah?
Na vprašanje Občine Bled glede urejanja pretočnosti prometa

na Bledu smo s Policijske postaje Bled prejeli naslednji odgovor:
»V času prometnih konic, zlasti med prazniki, vikendi in

počitnicami, je promet skozi Bled močno povečan. Posledično
prihaja do zastojev, čas vožnje se povečuje in razumljivo je, da to
moti predvsem domačine, vendar pojasnjujemo, da blejski
policisti prometu takrat, zaradi zagotavljanja varnosti, namenimo
več pozornosti. Situaciji v prometu, ki je vezana na infrastruk-
turo, se vedno tudi prilagajamo. Zato se, ko je to nujno potrebno
za boljšo pretočnost prometa, občasno izklopi tudi semafor v kri-
žišču Ljubljanske in Prešernove ceste, promet pa urejajo policisti.

Kljub temu pa za varnost in pretočnost prometa lahko največ
storijo vozniki sami. Zato jih pozivamo, naj vozijo previdno,
odgovorno in s prilagojeno hitrostjo, uporabljajo naj vzporedne
ceste, preden se odpravijo na pot pa naj preverijo prometne in-
formacije.«

:: Matej Ferk, komandir PP Bled

Občina Bled najavlja objavo:

JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE 
IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
BLED ZA LETO 2014

Predmet javnega razpisa je: Sofinanciranje naslednjih
športnih programov oziroma vsebin: interesna športna vzgoja
otrok, mladine in študentov, športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport,
vrhunski šport, športna rekreacija, športne prireditve

Razpis in celotna razpisna dokumentacija bo od 28. 3. 2014
dalje na voljo na spletni strani občine Bled http://obcina.
bled.si ter v sprejemni pisarni Občine Bled, v času uradnih ur. 

Razpis bo odprt od 28. 3. 2014 do 30. 4. 2014.

:: Janez Fajfar, l.r.
Župan Občine Bled
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Občina Bled na podlagi Odloka o pro-
računu Občine Bled za leto 2014 in ve-
ljavnih predpisov za posamezna po-
dročja najavlja objavo

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRA-
MOV ZA MLADE  ZA LETO 2014.

Razpisna dokumentacija in prijavni
obrazci bodo objavljeni na spletni strani
občine http://obcina.bled.si, lahko pa jo
v razpisnem roku prevzamete v času
uradnih ur tudi v sprejemni pisarni
Občine Bled. Prijava na razpis mora biti
izdelana izključno na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj s podpisom izjave na pri-
javnem obrazcu soglaša s preverjanjem
namenske porabe sredstev, dodeljenih
na podlagi tega razpisa.

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

JAVNI RAZPIS 

za dodelitev pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Bled v letu
2014

Predmet javnega razpisa je do-
delitev nepovratnih sredstev iz pro-
računa Občine Bled v skupni višini
15.000,00 EUR preko naslednjih ukre-
pov:

Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospo-
darstva za primarno proizvodnjo 

Ukrep št. 5: Delovanje društev in nji-
hovih združenj

Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega razpisa, obrazce za
posamezne namene javnega razpisa,
vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega
razpisa v sprejemni pisarni Občine
Bled, Cesta svobode 13, Bled ter na
spletni strani Občine Bled http://
obcina.bled.si. 

Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom zainteresirani lahko
dobijo na Občini Bled, telefonska šte-
vilka 575 01 00 ali preko elektronske
pošte: obcina@bled.si. 

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

Očistimo Bled z okolico 2014
V občini Bled bomo tudi letos izvedli čistilno akcijo, ki bo potekala po vseh krajevnih

skupnostih v soboto, 5. aprila. Posameznike, društva, krajevne skupnosti ter druge or-
ganizacije pozivamo k sodelovanju! Tudi letos pričakujemo vašo udeležbo, saj poleg
sanacije najbolj motečih in nevarnih divjih odlagališč želimo urediti še: vaška jedra,
skupne javne in zelene površine, igrišča, prireditvene prostore…; sprehajalne in turis-
tične poti, šolske poti ter okolico šol in vrtcev…; obrežja potokov, rek in obalo jezera. 

V naslednjih dneh bodo zato na ravni občine in po krajevnih skupnostih tekle
priprave pod vodstvom svetov KS, saj k sodelovanju želimo pritegniti čim več društev in
krajanov, prostovoljcev s stroji in prevoznimi sredstvi za prevoz odpadkov na zbirna
mesta. Odpadke bo ta dan od 8. do 14. ure možno pripeljati tudi direktno na zbirni cen-
ter ob čistilni napravi ali pa na zbirno mesto ob Infrastrukturi Bled na Rečiški 2. 

V soboto, 5. aprila, bo tudi akcija odstranjevanja azbestno cementnih ali salonitnih
plošč. Zbiranje teh plošč bo potekalo: KS Bohinjska Bela – pred kulturnim domom od
8.00 do 9.30. ure; KS Ribno – pred Zadružnim domom Ribno od 10.00 do 11.30. ure;
KS Zasip – pred Domom krajanov od 12.00 do 13.00 ure; KS Bled in KS Rečica – In-
frastruktura, Rečiška 2, od 13.30 do 16.00 ure.

Na zbirna mesta pripeljite plošče, ki jih je potrebno predhodno navlažiti in pokriti s
PVC folijo,   pri nakladanju uporabite ustrezna zaščitna sredstva. Za sortiranje, pakiranje
in embaliranje ter odvoz z deponiranjem bo poskrbelo leško podjetje Eržen,d.o.o., Alp-
ska cesta 84, tel.: 041 618 998, ki bo izstavilo prevzemnico s količino oddanih plošč, kar
bo tudi osnova za obračun po ceniku, ki je enak kot lani.

Posebej vas obveščamo, da bo občina Bled kot prispevek pri odstranjevanju nevarnih
odpadkov, vsem občanom, ki bodo oddali plošče na ta dan, subvencionirala 50 % cene
odvoza in deponiranja.

Priprave na letošnjo akcijo koordinirajo strokovne službe Občine Bled. Poleg prob-
lematike divjih odlagališč na zasebnih zemljiščih, je letos dodatni problem velika
količina podrtega drevja na sprehajalnih poteh okoli Bleda, zato pozivamo vse lastnike
na teh območjih, naj čim prej ali vsaj do sredine aprila pospravijo podrto drevje ter s tem
v zvezi upoštevajo navodila in odločbe Zavoda za gozdove. 

Vse, ki se letošnje akcije ne boste mogli udeležiti prosimo, da poskrbite za urejenost
okolice domov in obcestnih pasov. Prošnja velja tudi direktorjem in zaposlenim v pod-
jetjih, da v okviru akcije poskrbijo za primerno urejenost svojih objektov, dostopnih poti
in bližnje okolice. 

Vse gradbene odpadke je možno odlagati v gramoznici v Ribnem, zeleni odpad
uporabite za kompost. Pred akcijo bosta Občina in Infrastruktura Bled d.o.o. poskrbeli
za vrečke in rokavice ter za pravočasni odvoz zbranih odpadkov, krajevne skupnosti pa
na svojem območju za izvedbo akcije, ki se bo že tradicionalno zaključila z družabnim
srečanjem udeležencev.

Z željo, da bi s skupnimi močmi tudi letošnjo  akcijo izvedli kar se da uspešno, se
Vam za vaš trud in sodelovanje, že vnaprej zahvaljujemo! O nadaljnjih pripravah na čis-
tilno akcijo boste podrobneje seznanjeni preko medijev in spletne strani občine Bled.

:: Jože Dežman, Občina Bled

Sanacija posledic žledoloma v gozdovih
Med najbolj prizadetimi gozdovi na Zgornjem Gorenjskem so tudi gozdovi v občini

Bled, zelo je prizadet zeleni pas Bleda. Sanacija v nižini poteka že dober mesec.
Količina polomljenega drevja je izredno velika, nevarnost preti zaradi lubadarja, ki bi
se lahko zaredil na nepospravljeni smreki in uničil še zdrave gozdove. 

Zalomljene ceste odpira GG Bled, ki ima sklenjene pogodbe za vzdrževanje gozd-
nih cest. Seveda je pravica lastnikov gozdov, da ceste očistijo sami in začnejo s sanacijo.
Vlake, poti in markirane steze morajo čim prej presekati lastniki gozdov. Če bodo to
delo opravljale interesne skupine, mora biti o tem nujno obveščen lastnik. Če ni do-
govorjeno drugače, je treba drevesa nujno prežagati na sortimente in pustiti na parceli.
Zavod za gozdove izdaja lastnikom odločbe za sanacijo. Ponekod je vse drevje za posek
označeno, drugje je količina le ocenjena. V tem primeru se posekajo  vsa podrta in od-
lomljena drevesa, iglavci, ki imajo odlomljene več kot eno tretjino krošnje in listavci,
ki imajo poškodovane 80% krošnje. Lastnik lahko začne s sanacijo pred izdajo od-
ločbe, predhodno mora o tem obvestiti svojega revirnega gozdarja. Najbolj se mudi s
spravilom bora, ki mu cena hitro pada in smreke, za katero bodo lastniki za svež les
lahko iztržili največ. Rok za pospravilo iglavcev je zato vsaj do začetka junija.  

:: Zavod za gozdove, območna enota Bled
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Zbiranje kosovnih
odpadkov in zelenega
vrtnega odpada
V aprilu nadaljujemo z uveljavljenim

načinom odvoza kosovnih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada. Kljub močno
povečanim količinam (predvsem ze-
lenega vrtnega odpada) se sodelavci In-
frastrukture Bled d.o.o. trudimo, da se
pripravljeni odpadki odpeljejo v predvi-
denem terminu odvozov. Vse uporabnike
zato prosimo, da bone (kupone) za odvoz
oddajo pravočasno, po možnosti en te-
den pred predvidenim terminom odvoza.
Prav tako pozivamo uporabnike, da pri-

pravijo odpadke na mestu, ki je dostopno
za vozilo in omogoča nakladanje s hi-
abom. To pomeni pripravo ob dovozni
poti in na odprtem prostoru. Prepogosto
se dogaja, da so odpadki pripravljeni pod
nadstrešnicami, za visoko živo mejo, pod
drevesi, kar pa ne onemogoča nakla-
danja. V takih primerih zahtevamo, da
uporabnik pripravljene odpadke prestavi
na drugo primerno mesto, kar pri upo-
rabnikih povzroča slabo voljo. 

Nevarni odpadki 
Prevzem nevarnih odpadkov bo po-

tekal v soboto, 5. aprila. Tovornjak in us-
posobljeno osebje bo prevzemalo nevar-

ne odpadke na parkirišču pred zbirnim
centrom na Bledu in sicer od 10.00 do
12.00 ure. Manjše količine nevarnih
odpadkov sicer skozi vse leto lahko od
date direktno v zbirnem centru v okviru
delovnega časa (delavniki 7-19, sobota
8-12).

Med nevarne odpadke, ki se bodo zbi-
rali sodijo predvsem onesnažena emba-
laža, topila, kisline, kemikalije, pesticidi,
žarnice, premazi, barve, lepila, smole,
čistila, zdravila, baterije, akumulatorji,
motorna olja.

:: Štefan Korošec, 
Infrastruktura Bled

Vas Mlino dobiva urejeno staro
jedro, dela na Bohinjski Beli se 
nadaljujejo

Občina Bled je septembra lani začela z urejanjem starega
jedra vasi Mlino. Dela so vredna preko milijona evrov in so sofi-
nancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bo
prispeval nekaj manj kot sedemsto tisoč evrov. Na območju
zgornje Prežihove ceste so v cesto že položili celotno komunalno
infrastrukturo, izvajalec gradbenih del je pričel z ureditvijo
vaškega jedra, s polaganjem granitnih kock. V takem obsegu so
dela zaključena tudi na spodnji Prežihovi ulici. Na območju
Mlinske ceste trenutno vgrajujejo komunalno infrastrukturo, ta
dela bodo predvidoma zaključena v drugi polovici aprila. Takoj
po vgraditvi komunalne infrastrukture bo izvajalec del na ob-
močju Mlinske ceste pričel z ureditvijo ceste oz. s tlakovanjem
vaškega jedra. 

Občina Bled je lani septembra začela s sanacijo vaškega jedra

Bohinjska Bela. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, celotna vrednost pa je
skoraj 600.000 evrov. Vizija vaškega jedra na Bohinjski Beli je,
da postane osrednje in odprto središče dogajanja, življenja in
druženja vseh generacij iz vasi Bohinjska Bela. Cilj takšnega
središča je, da vanj pritegnejo mlado generacijo, člane društev,
prijatelje, družine. vaško jedro naj tako postane mesto, kamor
bodo z veseljem prihajali vsi domačini! Vaško jedro bo namreč
večnamenski odprti prostor, ki bo zagotavljal večnamensko rabo.
Do maja namerava Občina Bled urediti jedro, temu pa sledi še
ureditev prometne infrastrukture. 

:: Franci Pavlič in RP

Ureditev prehodov preko državnih
cest
Na zahtevo predstavnikov Direkcije RS za ceste je bilo uki-

njenih nekaj nevarnih in neustrezno urejenih prehodov za peščce
preko državnih cest na območju Občine Bled (križišče s Ka-
juhovo, križišče s Savsko, pri trgovini Mak, pri hotelu Trst). Poleg
tega so zgolj pogojno dopustni tudi nekateri drugi obstoječi pre-
hodi. Ključna pri tem je preglednost in s tem ustrezna varnost
za pešce kot šibkejše člene v prometu.

Zato občina aktivno pripravlja dokuemntacijo za nove ure-
ditve. Žal smo v veliki meri odvisni od pogojev DRSC, v končni
fazi pa tudi od finančnih zmožnostih. Priprava ustrezne doku-
mentacije in izvedba enega cestnega prehoda (poglobitev rob-
nikov, talna in vertikalna signalizacija, osvetlitev) stane do 10.000
eurov. Do izvedbe pa je pomembno predvsem, da pešci uporab-
ljajo varne in označene poti ter prehode.

Eden od takšnih primerov je označen na spodnji skici:

:: Občinska uprava Občine Bled

Dela na Mlinem
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V Ribnem bogatejši za 
defibrilator
Da smo gasilci med krajani dobro za-

pisani, dokazuje plemenita poteza enega
izmed njih, saj nam je ob koncu leta po-
daril avtomatski električni defibrilator
(AED). Darovalčeva anonimnost izkazuje
njegovo skromnost, veličino in dober na-
men, za gasilce pa to pomeni veliko priz-
nanje, zaupanje in hkrati odgovornost ter
obvezo biti v prihodnosti še boljši.

Meja med življenjem in smrtjo je ze-
lo tanka in ob zastoju srca prav hitro
posredovanje z defibrilatorjem lahko
tehtnico prevesi na stran življenja. Odziv-
ni čas reševalcev je v Sloveniji v povpreč-
ju dobrih 10 minut, kar je 6 minut več
od časa, ko so možgani morda že utrpeli
nepovratno poškodbo in pomoč reševal-
cev morda ne bo več pomagala ali pa bo
oživljeni človek preživel z zelo hudo
možgansko poškodbo. Defibrilacija v ob-
dobju 3-5 minut po zastoju srca omogoča
kar 50 do 75-odstotno preživetje.

AED je naprava, ki jo zmore uporab-
ljati laik. Ko pritisnemo gumb na na-
pravi, nas v nadaljnjih postopkih le-ta
vodi. Treba je le pritrditi elektrode na
nezavestnega s srčnim zastojem, napra-
va pa se sama odloči, če je prizadetemu
potrebno dovesti električni šok.

Kljub avtomatski pomoči naprave je
vseeno treba pravilno izvajati masažo
srca ter umetno dihanje. Zato smo v
PGD Ribno za naše gasilce in gasilke or-
ganizirali izobraževanje na temo temelj-
nih postopkov oživljanja. Zahvaljujemo
se štabu Civilne zaščite občine Bled, ki je
omogočil izvedbo izobraževanja. Izredno
zanimivo ter poljudno predavanje s prak-
tičnim prikazom nam je pripravil dr.
med. Robert Carotta.

AED je lociran v gasilskem domu in
je na voljo vsakomur. Gasilci želimo novo
pridobitev ter njegovo uporabo predsta-

viti tudi ostalim krajanom, saj je AED
last vseh, zato vabimo vse krajane KS
Ribno na aprilsko soboto, po končani čis-
tilni akciji, v gasilski dom v Ribnem. Tam
vam bomo skupaj s člani občinske ekipe
prve pomoči PGD Zasip, predstavili
temeljne postopke oživljanja ter uporabo
AED.

Darovalcu se v imenu PGD Ribno še
enkrat iskreno zahvaljujem za zaupanje.
Posamezniki take vrste bogatijo kraj ter
nas navdušujejo z upanjem na lepši ter
boljši jutri.

:: PGD Ribno

Črnobelo Barvno

Razstava ročnih del
V času Jurjevega sejma v Gorjah vas vabimo na razstave

vezenja in kvačkanja, ki bodo na Mlinem pri Dorniku, v Gor-
jah v Gorjanskem domu in v Zasipu v Domu krajanov.

Razstave bodo odprte v petek, 25., soboto, 26., nedeljo, 27.
in v ponedeljek, 28. aprila od 9. do 19. ure.

Zahvala
Krajevni odbor RK Zasip se prisrčno zahvaljuje ma-

gistroma farmacije Katji Lukan in Davorinu Ambrožiču za
predavanje o varnem jemanju zdravil, ki sta ga ob občnem
zboru KORK Zasip podarila krajanom Zasipa. Predavanje je
bilo zanimivo, poučno in dobro obiskano.

:: KORK Zasip
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Koledar prireditev
www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

1. - 3.4. ves dan Športna dvorana 19. Mednarodni hokejski turnir Bled 2014
in
4. - 6.4.

Petek, 28.3. 17:00 Knjižnica Blaža Delavnica Saše Jelenc ob materinskem dnevu: 
Kumerdeja Razveselimo mamico! 

17:00 Blejski mladinski center Pomladne delavnice: Grebenčkanje – 
tkanje zapestnic

Sobota, 29.3. 9:00 Športni park Bledec Cooperjev test in test hoje
9:00 Osnovna šola Bled 3. mednarodni košarkarski turnir Pizzerije Gallus v 

kategoriji dečkov U13
19:30 Gorjanski dom Predstava Gledališča Belanskega: Na smučišču
19:30 Zadružni dom Ribno Premiera komedije Toneta Partljiča »Slikar na vasi«  

v izvedbi KD Rudija Jedretiča Ribno

Nedelja, 30.3. 10:00 Zadružni dom Ribno Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom 
Predstavčkom

19:00 Zadružni dom Ribno Ponovitev komedije »Slikar na vasi« v izvedbi KD Rudija 
Jedretiča Ribno

Petek, 4.4. 17:00 Knjižnica Blaža Zabavna znanost: Ledena doba, izobraževalna, 
Kumerdeja interaktivna delavnica z znanstvenimi eksperimenti

Sobota, 5.4. 10:00 Štart: nad Grajskim Brooksov prvi tek okoli Blejskega jezera
kopališčem

Nedelja, 6.4. 18:00 - 22:00 Restavracija Panorama Družabno srečanje za starejše občane

Sreda, 9.4. 18:00 Festivalna dvorana Osrednja proslava ob prazniku Občine Bled s podelitvijo 
občinskih priznanj

Četrtek,  10.4. 10:00 Blejski grad Blagoslovitev kapele sv. Albuina in Ingenuina
11:15 Blejski grad Predavanje Muzejskega društva Bled: dr. Josef Gelmi: 

Življenje škofa Nikolaja Kuzanskega (1401 – 1464)
18:00 Blejski mladinski center Okrogla miza: Kaj mladi za mlade?
18:00 Višja strokovna šola za Delavnica velikonočnih butar 

gostinstvo in turizem Bled

Petek, 11.4. 17:00 Knjižnica Blaža Velikonočna delavnica in pravljica za otroke v izvedbi
Kumerdeja Marte Dobravec in Alenke Dežman

18:00 Festivalna dvorana Večer Slovenske popevke v izvedbi dijakov Srednje šole
Jesenice

19:30 Knjižnica Blaža Blejski večer: Obrazna joga, predstavitev Katje Škrabar, 
Kumerdeja inštruktorice aerobike

11. - 13.4 Športna dvorana Bled 1. mednarodni amaterski hokejski turnir

Sobota, 12.4. 10:00 – 12:00 Info središče TNP Triglavska tržnica in Brihta: Izdelajmo begance
Triglavska roža Bled, (velikonočne butarice)
parkirišče nasproti 
gostišča Pri Klaudiji

10:00 Blejski mladinski center Delavnica Paverpol - Naredite si svoj velikonočni aranžma!
11:00 Blejski grad Premierni nastop Srednjeveške skupine viteza Gašperja 

Lambergarja: Kraljevi meč ter otvoritev razstave Brigite 
Mulej - Požegnar in Marije Prelog

ves dan Blejski otok Cvetna sobota na Blejskem otoku

Nedelja, 13.4. 18:00 - 22:00 Restavracija Panorama Družabno srečanje za starejše občane

Torek, 15.4. 20:00 Festivalna dvorana Komedija Špas teatra: Udar po moško 2

Nov katalog 
nastanitev na Bledu
Pred poletno sezono bomo natisnili

nov katalog nastanitev na Bledu. Tiste, ki
bi svojo nastanitev radi objavili v katalogu
prosimo, da se obrnejo na  Turizem Bled,
info@dzt.bled.si ali si obrazec poiščejo na
naši spletni strani  www.bled.si  .  

:: Turizem Bled

Kratke novičke iz
Sportina Turizma Bled 
Biatlon Pokljuka 2014
Med 5. in 9. marcem je na Pokljuki

potekal svetovni pokal v biatlonu. V
Hotelu Krim že tradicionalno bivajo
reprezentance različnih držav, v tem letu
so bile pri nas reprezentance Nizozemske,
Kitajske, Bolgarije, Romunije, Slovaške ter
Litve in Latvije.

Prenovljene sobe Hotela Krim

V marcu smo v Hotelu Krim otovorili
del naših prenovljenih sob.

Zavod Preporod gostuje v
Hotelu Ribno
V marcu je v Hotelu Ribno ponovno

gostoval priznani svetovalec za zdravo živ-
ljenje, Marjan Videnšek. Organizirana je
bila šola zdravega življenja s skupinskim
postenjem, v okviru tega pa so bila orga-
nizirana tudi zanimiva predavanja za zu-
nanje obiskovalce. Marjan Videnšek bo v
Hotelu Ribno ponovno med 4. in 13. ap-
rilom, za več informacij lahko pišete na
info@hotel-ribno.si .

Zdravilec Maksim Osipov
Svetovno znani ruski zdravilec Mak-

sim Osipov bo med 31. 3. in 6. 4. ponovno
gostoval v Hotelu Ribno. Pri svojem delu
dosega najboljše rezultate pri problemih z
glavobolom in migrenami, pri bolečinah
hrbtenice in križa, išiasu, psihičnih in
imunskih težavah, stresu ter pri različnih
zdravstvenih težavah otrok. Za rezervacijo
terapije pokličite na 04 578 31 00 ali pišite
na info@hotel-ribno.si.

:: Manca Dežman
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Ljubitelji biatlona v
Pubu Lovec
V času svetovnega pokala v biatlonu na

Pokljuki je Pub Lovec gostil navdušence
nad tem zanimivim športom. Šestega
marca so posebej v njihovo čast priredili
»biatlonski« večer, na katerem so navijače
in udeležence svetovnega pokala zabavali
Bohinjski muzikantje. Dogodek se je začel
na terasi, ko je zunaj postalo hladno, pa so
se gostje preselili v Pub, kjer so ob žlahtni
kapljici, odlični glasbi in zabavnih družab-
nih igrah proslavljali še naprej.

Velikonočna šunka za domov
V Hotelu Kompas za letošnje ve-

likonočne praznike pripravljajo novost, ki
se je bodo razveselili vsi tisti, ki želijo ve-
liko noč praznovati na tradicionalen
način, a jim enostavno zmanjkuje časa za
pripravo prazničnih dobrot. Velikonočno
šunko v testu boste lahko naročili najkas-
neje dan pred želeno pripravo. Za pravo
praznično pojedino vam tako manjkajo le
še pirhi, hren in potica – in seveda družba
vaših najdražjih.

:: Sandra Cerar

Hotel Golf prejel 
priznanje za 
prvovrstne storitve
Vodilni češki organizator poto-

vanj, Vitkovice Tours, je Hotelu Golf, ki
deluje v sklopu Sava Hotelov Bled, podelil
priznanje za prvorazredne storitve v letu
2013.

V Sava Hotelih Bled so priznanja
veseli, saj je priznanje rezultat njihovega
prizadevanja in trdega dela. Agencija
Vitkovice Tours je njihov dolgoletni part-
ner, s katerim dobro sodelujejo že vrsto
let.

:: Tanja Švigelj, 
Sava Hoteli Bled

Sreda, 16.4. 18:00 Višja strokovna šola za Delavnica velikonočnih pirhov 
gostinstvo in turizem Bled

18. – 21.4. 10:00 - 19:00 Zdraviliški park Velikonočni sejem domače in umetnostne obrti
13:00 - 19:00 Kmetija Dornk na Mlinem Razstava: Poglejmo v velikonočni jerbas 

Petek, 18.4. 17:00 Knjižnica Blaža Ptiček: Predstava Dramske skupine CUDV Draga
Kumerdeja

19:30 Knjižnica Blaža Blejski večer: Odločilni trenutek v fotografiji, predavanje 
Kumerdeja Anje Tolar

20:30 Grand Hotel Toplice Koncert učencev Glasbene šole Radovljica
21:00 Zbor: Hotel Golf Sprehod z baklami ob jezeru

Sobota, 19.4. 15:00 - 18:00 Kavarna Park Lajnarji Kranjski: nostalgični zvoki lajne
16:00 Blejski mladinski center Turnir v namiznem nogometu z državnim prvakom 

Simonom Zormanom
17:00 Cerkev sv. Martina Blagoslov velikonočnih jedi

Nedelja, 20.4. 6:00 Cerkev sv. Martina Velikonočna procesija in Velikonočna sv. maša
10:00, 19:00 Cerkev sv. Martina Velikonočna sv. maša
11:00 Blejski grad Nastop folklorne skupine in lov na skrite pirhe
16:00 Terasa Kavarne Park Predstava graščakov z Blejskega gradu s plesi in

mečevanjem
16:00 Trgovski center Bled Koncert Godbe Gorje

Ponedeljek, 21.4. 15:00 - 18:00 Kavarna Park Popoldne ob kitarski glasbi

Četrtek, 24.4. 18:00 Knjižnica Blaža Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: 
Kumerdeja Pomen ljudskega izročila pri samooskrbi z domačega

polja, predava Mihaela Zalokar

Petek, 25.4. 21:00 Zbor: Hotel Golf Sprehod z baklami ob jezeru

26. - 27.4. ves dan Blejsko jezero 55. prvomajska veslaška regata

Sobota, 26.4. 16:00 Blejski mladinski center Delavnica modnega risanja in oblikovanja
16:00 Terasa Kavarne Park Koncert šolskega orkestra Baradena iz Nove Zelandije
19:00 Restavracija Panorama Narodno zabavni večer z ansamblom Veseli Begunjčani: 

Die Lustige Oberkrainer Abend

Nedelja, 27.4. 15:00 - 18:00 Terasa Kavarne Park Nedeljsko popoldne ob kitarski glasbi

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

20:00 Restavracija Panorama Plesni večeri

Vsak dan do 11.4. 8:00 – 18:00 Blejski grad - Likovna razstava: Marjan Špingler
Galerija Stolp

Vsak dan od 12.4. 8:00 – 18:00 Blejski grad - Razstava Brigite Mulej - Požegnar in Marije Prelog
Galerija Stolp

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

Biatlonska zabava v Lovcu. 

RDO Gorenjska nadaljuje z delom
Regionalna destinacijska organizacija nadaljuje s skupnimi projekti regije na pod-

ročju turizma. Med pomembnejšimi aktivnostmi Gorenjske, katere tržna znamka so
Slovenske Alpe, so nadaljevanje produkta Zelene kartice gosta Gorenjske, turistične kar-
tice ugodnosti, ki jo turisti brezplačno prejmejo v izbranih nastanitvah na Gorenjskem
ob vsaj eni nočitvi. Zeleni kartici so se pridružili novi partnerji, ki bodo prispevali k še
boljši ponudbi in spodbudili goste, da raziščejo bolj in manj skrite kotičke naše regije.
Letos se bodo občine Gorenjske skupaj predstavile na sejmih Alpe-Adria v Ljubljani,
Free München, Freizeit Celovec in Argus Bike na Dunaju. V načrtu je priprava brošur
Poroke in Okusi Gorenjske.

:: RDO Gorenjska
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Bled film festival
Od 17. do 21. junija 2014 bo na Bledu

odvil Bled Film Festival, prvi mednaro-
dni angažirani filmski festival v Sloveniji,
ki bo poleg tekmovalnih projekcij sve-
tovne in evropske filmske produkcije
ponudil tudi možnost za premislek o
pomenu vode in iskanju rešitev za ohra-
nitev vodnih virov. Na marčni novinarski
konferenci so predstavili predsednik od-
bora festivala Rade Šerbedžija, direktor
festivala Branko Djurić-Djuro ter člani
odbora igralka Tanja Ribič, igralec Nikola
Kojo in ustanovitelja, poslovni in izvršni
direktor Marko Gajić in Danijel Ut-
ješanović. 

Ob britanski igralki Vanessi Redgrave
je član odbora tudi ameriški igralec Ar-
mand Assante.

Prva izdaja festivala prinaša zanimive
spremljevalne dogodke, dokumentarne
filme na temo vode in večerne zabave,
Bled pa bodo obiskali tudi vrhunski film-
ski ustvarjalci iz Slovenije in tujine.

Blejski filmski festival je bil ustanov-
ljen z namenom uporabe moči filma kot
popolnega medija, ki naslavlja tako racio-
nalne kot emocionalne plati človeškega
razmišljanja o svetu, ki nas obdaja. Poleg

tega, da želimo pozornost javnosti us-
meriti na kopico izjemnih filmov, želimo
tudi ozaveščati o vodnih in drugih okolj-
skih vprašanjih, ki ogrožajo življenje na
našem enem in edinem planetu.      :: RP

Od leve proti desni: Marko Gajić, Rade Šerbedžija, Tanja Ribič, Danijel Utješanović,
Branko Djurić in Nikola Kojo. 

Na smučišču

Predzadnji konec tedna v marcu je v Gorjanskem domu za-
živela gledališka predstava Na smučišču avtorja Johna Godberja
v izvedbi Gledališča Belanskega in režiji Bernarde Gašperčič.
Režiserka o predstavi pravi, da gre za moderen tekst o odnosih
med ljudmi – čeprav se bodo gledalci predstavi lahko od srca na-
smejali, jim bo vendarle ostalo tudi kakšno osebno vprašanje, na
katerega si bodo morali odgovoriti.

:: RP

Uspeh učencev glasbenega centra 
DO-RE-MI na državnem tekmovanju
Trije učenci glasbenega centra DO-RE-MI so se pretekli teden

udeležili državnega tekmovanja TEMSIG, ki je potekalo v Glas-
benih šolah Koper ter Postojna.

Jernej Frelih je na trobenti v kategoriji 1. a dosegel srebrno
priznanje, Ana Pretnar si je s saksofonom prav tako priigrala sre-
brno priznanje v 1. kategoriji Jazz solo. Naša najmlajša udele-

ženka, Karlina Piber, pa je s pozavno dosegla zlato priznanje ter
2. nagrado v kategoriji 1.b. Zasluge za visoke dosežke gredo men-
torjem Benjaminu Prešernu, Maticu Mikoli in Blažu Trčku ter
korepetitorju Primožu Kerštanju. 

Ponosni smo na naše mlade upe in jim še naprej želimo
nadaljnje nizanje uspehov.

Nagrajence boste imeli priložnost slišati na občinski sloves-
nosti, 9. aprila v Festivalni dvorani na Bledu. 

:: Sandra Štern

Mesec kulture v Vrtcu bled
Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele... Mesec februar je bil v

vrtcu Bled »mesec kulture«.  Ne samo, da smo se kulturno ob-
našali, ampak smo spoznavali kulturo na drugačen način. Imeli
smo proslavo, na kateri so nastopali otroci iz različnih skupin,
obiskal nas je glasbeni center DO-RE-MI, ki nam je pripravil
pravi »koncert«, obiskala sta nas dr. France Prešeren in njegova
Julija, in prišel je Povodni mož, ki je s seboj pripeljal Urško. Pred
nami sta plesala in plesala in plesaje v valove šumeče planila.
Otroci so si lažje predstavljali samo zgodbo in se še dolgo igrali
Povodnega moža. Mesec je mimo, kultura gre z nami naprej.

:: Karmen Kovač, Vrtec Bled
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18. pohod in turni smuk z Galetovca

Tudi v letošnjem letu sta turistično in športno društvo z Bo-
hinjske Bele s pomočjo vaščanov organizirala pohod in turni
smuk z  Galetovca. Pohod je bil prestavljen v drugo polovico feb-
ruarja zaradi obilnih snežnih padavin in žledoloma, ki nas je do-
letel v začetku preteklega meseca. Tako je bilo potrebnega kar
precej dela, da je pot sploh postala prehodna. Zaradi stalnih
snežnih padavin nam je pri gaženju poti pomagala tudi  enota
MORS z Bohinjske Bele. Sam pohod je potekal v lepem sončnem
vremenu, verjetno v najlepši februarski nedelji. Nekaj novega
snega dan pred pohodom je poskrbelo za res lepo zimsko kuliso,
tako da se nikomur ni mudilo v dolino. V pastirski koči pod
vrhom je ekipa iz športnega društva poskrbela za postrežbo s
toplo pijačo in hrano na visokem nivoju. Snežne razmere so letos

zopet omogočale smuko s smučmi prav do doline, pri čemer je
bil zadnji del spusta »rodeo« - zaradi podrtega drevja. 

:: Aleš Stojan, TD Bohinjska Bela

Veterani v vrtcu

V zadnjih letih v vrtcih in šolah zelo spodbujamo medge-
neracijsko sodelovanje. Ta srečanja pomenijo močno čustveno
doživetje tako za otroke kot za starejše. 

19. marca, so vrtec na Bohinjski Beli obiskali člani Vete-
ranskega pevskega zbora. Za naše Rumene in Modre škrate so
pripravili pevski program o gozdu in živalih ter navdušili otroke
in strokovne delavke. Njihov dirigent Franc Podjed je za otroke
našega vrtca napisal himno z naslovom Mi smo gozdni škratje.
Pevci so nam našo novo pesem predstavili. Ko se jo bomo z otroki
naučili, si želimo, da jo še kdaj zapojemo skupaj z Veterani.

:: Maja Poklukar , vzgojiteljica iz vrtca na Bohinjski Beli

Blaž Dobravec - tretje 
mesto med čarodeji v
Zagrebu
Devetega marca je bil v Zagrebu po

več kot petnajstih letih ponovno orga-
niziran mednarodni kongres čarodejev,
tokrat kot »Vikend mañioničara u Za-
grebu«. Z Bleda se je kongresa poleg av-
torja prispevka udeležil še mladi Blaž
Dobravec. Kljub temu, da bo šele poleti
dopolnil 17 let, s svojo tehniko, mla-
dostno zagnanostjo in veliko željo po
raziskovanju »magičnega« sveta že da-
nes prekaša marsikaterega bolj izkuše-
nega kolega. Dokaz je osvojeno tretje
mesto na tokratnem mednarodnem tek-
movanju v hrvaški prestolnici. Za tak
uspeh je potrebno imeti naštudirano
dobro točko ter imeti obilo poguma, da
si upaš predstaviti se pred ostrim oče-
som strokovne žirije in »cehovskimi«
kolegi, ki so običajno polni samega
sebe... Vse to sem sam doživljal pred
skoraj dvajsetimi leti, zato lahko rečem
le – Blaž, iskrene čestitke in pogumno
naprej!  

:: Toni Mežan

Triglavska tržnica prestavljena na drugo soboto v
aprilu 
Triglavska tržnica s

spremljevalnim programom
bo aprila zaradi velikonoč-
nih praznikov izjemoma
potekala drugo in ne tretjo
soboto v mesecu. Tržnica
obiskovalcem ponuja pestro
izbiro domačih naravi pri-
jazno pridelanih in izdelanih
dobrot: od sezonske zele-
njave in sadja, čebelarskih
izdelkov, konopljinih izdel-
kov, mesnin, mlečnih izdel-
kov, pekovskih izdelkov ter
slaščic in še kaj, in ker se na
cvetno soboto tradicionalno
izdelujejo velikonočne bu-
tarice, imenovane tudi be-
gance, jih bomo v spremlje-
valnem programu tržnice,
12. aprila med deseto in
dvanajsto uro ob pomoči
izkušenih mojstrov izdelo-
vali tudi na Triglavski tržnici.
Vabljeni! 

:: Mojca Vrhunc, TNP
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V Ribnem smo pregnali
zimo 
Na pustni torek se je naša podruž-

nična šola spremenila v bivališče razno-
vrstnih maškar: pravljičnih junakov, dal-
matinčkov, bojevnikov, gusarjev,  zmajev,
smrkcev, vil, princesk, čarovnic, klovnov,
Pike Nogavičke, policistov in kurenta.
Učiteljice in kuharico pa so nadomeščali:
Kekec, Mojca, Brincelj, Vitranc, Pehta in
Bedanc.

Po predstavitvi mask,veselem rajanju
in malici, smo se ob glasnem pozva-
njanju kurentovih zvoncev, odpravili pre-
ganjat zimo po Ribnem. Prijazni krajani
so Bedančev koš do vrha napolnil s slad-
kimi dobrotami. Za darove smo se zah-
valili s petjem, Pehta pa je podarjala
vrečke z  zdravilnimi zelišči. Razigrani in
rahlo utrujeni smo se po pustnem kosilu
sladkali s podarjenimi dobrotami. Vsi
skupaj se vsako leto veselimo pustovanja.
Saj je to čas, ko pozabimo na skrbi in
težave.

Kako si lahko pomagamo pri prema-
govanju stresa,strahov,stiske v vsakda-
njem življenju, pa smo se naučili v de-
lavnicah, s socialno pedagoginjo Mino
Kunstelj. Ob dihalnih vajah smo začutili

sami sebe in svoje telo. Z očesnim kon-
taktom in dotikom pa smo spoznavali
drug drugega. Naučili smo se, da s fiz-
ično aktivnostjo, s pozitivnim razmiš-
ljanjem, z dobro voljo in s pravilnim
dihanjem, lahko vplivamo na lastno
počutje. Kadar se dobro počutimo, lažje
sodelujemo s sošolci, z učitelji in z vsemi
okrog nas.

Sklenili smo, da se bomo veliko sme-
jali, saj je smeh najboljša terapija proti
vsem težavam. To so vedeli že naši pred-
niki, kar dokazuje tudi pregovor: Smeh
je pol zdravja. Mi pa vemo, da nasmeh
odpira vsa vrata, tudi tista do srca.

:: Nasmejani učenci in učiteljice
POŠ Ribno

Predavanja o zdravem načinu 
življenja, samozavedanju in 
samooskrbi
Blejski mladinski center je že trikrat gostil dva nadobudna

mlada raziskovalca, Majo Novak  in Jana Bizjaka, ki sta pred pri-
bližno petimi leti zaradi svojih zdravstvenih težav in navdušenega
zanimanja za zdrav življenjski slog stopila na pot izobraževanja
o tradicionalni kitajski medicini, zeliščarstvu, alternativnih
tehnikah zdravljenja, skrbi za okolje in ekološkega kmetovanja.
Tako sta v prvih treh predavanjih predstavila osnove tradicionalne
kitajske medicine in metafizike, govorila o želodčnih in črevesnih
funkcijah, pa o pomenu hormonskega ravnovesja, uporabi su-
perživil in zelišč, pravilnem kombiniranju hrane oziroma živil
in podala nasvete za izboljšanje delovanja organov in rastrup-
ljanje telesa. Na zadnjem predavanju je Jan predstavil, kako si z
opazovanjem določenih delov telesa lahko pomagamo, da lažje
ugotovimo, kje v našem telesu se pojavlja težava, Maja se je os-
redotočila na um in čustva ter njihovo povezavo s fizičnim tele-
som in psihosomatskimi boleznimi. Ko ju vprašamo, kaj je glavni
namen njunih predavanj, nam navdušeno odgovorita: »S preda-
vanji želiva predvsem ozaveščati ljudi o pomembnosti zdravega
prehranjevanja pa tudi mišljenja za naše zdravje in počutje.
Hkrati želiva ljudi spodbuditi, da prisluhnejo sebi, z deljenjem
pridobljenega znanja in lastnih izkušenj pa jih naučiti, kako si z
malo volje na preprost način lahko pomagamo tudi sami. Na tem
mestu bi se rada iskreno zahvalila Jasmini in celotni ekipi BMC
Bled, da ste nama omogočili, da predavanja lahko brezplačno iz-
vajava v vaši dvorani, pa tudi vsem tistim, ki predavanja pridno
obiskujete«.

V prihodnosti načrtujeta in želita delati projekte na področju
ekološkega turizma, etičnega gospodarstva, pridelovanja in
uporabe zdrave domače hrane, s podporo lokalnim kmetom pa

spodbujati samooskrbo v Sloveniji. Nekateri izmed projektov
bodo na Bledu, če bo vse po sreči, luč ugledali že v letošnjem letu.

:: Ekipa BMC Bled

Pust na Bohinjski Beli

Tudi letos je pust na Bohinjsko Belo privabil pisano množico
bitij iz resničnih in pravljičnih dežel. Iz šole in vrtca smo se v
sprevodu sprehodili skozi vas in krajanom popestrili dopoldan.
Veseli smo, da so se prijazno odzvali. Veseli smo tudi, da se nam
je del poti pridružil kurent (Đorñe Leka) in nam tako približal ta
izvirni pustni lik. Naše pustno druženje je potrdilo, da nas raz-
ličnost lahko bogati, saj smo se v skupnem rajanju povezali vsi od
čarovnic pa do angelov.

:: Veronika Koselj, šola in vrtec Bohinjska Bela
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102 leti Pepce Marolt
V ponedeljek, 17. marca, je praznovala

102. rojstni dan gospa Pepca Marolt. Ob
praznovanju njenih visokih jubiljev je bilo
vsako leto napisano veliko besed o njenem
življenju, njenem veselju do dela na polju,
njeni ljubezni do živali. O Pepci bi lahko
napisali še veliko: kako kljub visoki sta-
rosti še vedno z vedrino in optimizmom
gleda na svet in življenje, spremlja poli-
tično dogajanje in se čudi aferam, ki pri-
hajajo na dan ter kar ne more sprejeti
pokvarjenosti in pohlepa nekaterih ljudi,
ki naj bi skrbeli za dobro svojih držav-
ljanov.... Dolge zimske dni si je krajšala z
branjem knjig in dnevnega časopisja,
seveda pa tudi  obisk nedeljskih maš ni
izostal. Dočakala je težko pričakovane
tople pomladne dni in že zbira semena za
»svojo« njivo in delo na njej. 

Kot vsako leto, so ji tudi letos veliko
lepega, predvsem pa zdravja zaželeli žu-
pan Janez Fajfar, župnik Janez Ferkolj,
predstavnici Rdečega križa Jožica Pazlar
in Marjana Jakopič. Z lepim darilom in
okusno torto so tako, kot vsako leto, pre-
senetili slavljenko, z njo pa preživeli pri-
jetne urice. Kljub visoki starosti, Pepca še
marsikatero šaljivo razdre in poskrbi za
smeh in dobro voljo. Njenega jubileja se
je spomnil tudi Karitas. Druženje je bilo
prijetno in zabavno, čas je hitro minil,
razšli pa smo se z željo, da nas naslednje
leto pričaka čila, hudomušna, dobrovoljna,
kot letos.

:: Viktorija Marolt

90 let Ljudmile Bucek
V sredo, 12. marca, je 90-letnico

praznovala gospa Ljudmila Bucek z Gmaj-

ne na Bledu. Rojena je bila leta 1924 v
Varaždinu v slovenski družini, ki se je iz
ekonomskih razlogov veliko selila po Ju-
goslaviji. Njihove postaje na selitveni poti
so bile Slovenska Bistrica, Varaždin,
Jablane na Dravskem polju, Mestinje, Pr-
njavor v Mačvi in ponovno domača Slo-
venska Bistrica. V času teh selitev so se
rodile še njene štiri mlajše sestre.

Zaradi bližajoče se vojne jo je oče iz
Prnjavora poslal k njegovi sestri v Beo-
grad, preostalo družino pa je popeljal
nazaj v Slovensko Bistrico. Zaposlila se je
kot varuška v vrtcu in ob delu opravila šolo
za otroško negovalko, nato je delala še v
porodnišnici in zavodu za zdravljenje
otrok. V tem obdobju je preživela tudi
nemško bombandiranje Beograda. Po voj-
ni je spoznala svojega bodočega moža, ki
je v Beogradu služil vojaški rok. Poročila
sta se leta 1949 in se vrnila v Slovenijo. S
tem se ji je izpolnila velika želja po vrnitvi
nazaj domov, saj je imela na tujem ves čas
veliko domotožje. Svoj prvi dom sta ust-
varila na Blejski Dobravi, kjer sta se jima
rodila sin in hčerka. Po 12 letih so se pre-
selili v Piškovco in pričeli z gradnjo hiše
na Jermanki 3, kjer danes uživata jesen
svojega življenja.  

Svoje velike izkušnje in znanje je s svoj-
stveno življenjsko energijo, širino in ljubez-
nijo vedno znala deliti z vsemi, še posebej
pozorno pa se je posvečala svojim trem
vnukom in sedaj še petim pravnukom.

Ob visokem jubileju so jo obiskali in ji
voščili tudi župan občine Bled Janez Faj-
far in predstavnici Rdečega križa. Slav-
ljenka se ob tej priložnosti zahvaljuje
vsem za izrečene čestitke in lepe želje ob
svojem jubileju.

:: Miro Ulčar

90. rojstni dan Anice
Bregant
24. februar je bil praznični dan za

našo občanko Anico Bregant, rojeno Volk,
z Rečice, saj je praznovala 90. rojstni dan.
Rodila se je v Trnovem pri Gorici v družini
s petimi otroki.

Praznovanja se je veselila v krogu svo-
jih sorodnikov in prijateljev. S svojo po-
zornostjo, lepim darilom in šopkom rde-
čih nageljnov so ji ga popestrili župan

občine Bled Janez Fajfar, predsednik Kra-
jevne skupnosti Rečica Zoran Pogačnik,
predstavnici Rdečega križa Jožica Ovsenek
in Anica Mohorič.

Srečanje je bilo prijetno, lepo in pri-
jateljsko, kar ji daje veliko energije in
veselja za vnaprej.

Na vprašanje, kaj vzpodbuja njeno
vsestransko zanimanje in širi razgleda-
nost,  je vedro odgovorila:

»Čitam, pa se mi ves svet odpre.«
To svetuje tudi drugim, dokler le vid

dopušča. Gospa Anica živi s svojo dru-
žino, ki ji je tudi po težki poškodbi v ve-
liko pomoč. 

Želimo ji veliko zdravja, moči in dobre
volje, da bo še naprej z vedrino zrla v pri-
hodnost.

:: Jožica Ovsenek

90 let Jelke Zupan
Na Trubarjevi cesti 9 je 8. marca gospa

Jelka Zupan praznovala svoj devetdeseti
rojstni dan. Obiskali smo jo župan in
prostovoljki RK Bled, praznovali smo sku-
paj s sinom in nečakinjo.   

Gospa Jelka se je rodila v Dragatušu v
Beli Krajini kot drugi otrok. Zaradi oče-
tove službe so se večkrat selili, osnovno
šolo je obiskovala v Dvoru pri Žužem-
berku, gimnazijo v Kranju, kamor so se
preselili po očetovi upokojitvi. Kasneje se
je vpisala na ekonomsko šolo v Ljubljani
in dobila službo v Gorenjski kmetijski
zadrugi v Kranju. Žal je vojna študij pre-
kinila, leta 1942 so starejšega brata
ustrelili, ostalo družino pa izselili. Po vojni
se je družina vrnila v svojo hišo v Kranju,
ki pa je bila v celoti izropana. Gospa Jelka
je dokončala študij, a službe ni bilo moč
dobiti. Končno jo je dobila v Gorenjski
kmetijski zadrugi v Škofji Loki, kasneje pa
na Bledu v Mestnih podjetjih.

Leta 1950 se je poročila Jožetom. Tedaj
sta stanovala v hiši na Prešernovi 30, kas-
neje sta kupila hišo na sedanji lokaciji. Le
s trdim delom, s pomočjo kreditov in  od-
dajanjem sob sta ustvarila prijeten dom
dvema sinovoma. Tudi službo je bilo treba
prilagoditi družini in  varstvu otrok. Nekaj
časa je bila zaposlena v tedanjem hotelu
Svoboda, današnji Astoriji, upokojitev je
dočakala v hotelu Golf. Na ta čas ima lepe



spomine in s temi sodelavkami se še vedno dobivajo večkrat na
leto ob različnih praznovanjih. Rada bere, sama gospodinji in
opravi manjša hišna opravila. V veliko pomoč ji je sin Marko, ki
živi z njo v hiši. Drugi sin in vnukinja živita v Ljubljani. Njunih
obiskov je še posebno vesela.  

Ob slovesu smo slavljenki zaželeli čim več zdravja, dobrega
počutja in vedrine, ki izžareva iz njene osebnosti.

:: Jožica Pazlar, RK Bled

Štefelinovi in Ermanovi medalja

V avstrijskem Innsbrucku je od 24. 2. do 1. 3. 2014 potekalo
svetovno prvenstvo v kegljanju na ledu. Tekmovanja se je ude-
ležilo 22 ekip iz vsega sveta, med tekmovalkami pa sta bili tudi
kegljačici domačega kluba Športnega društva za kegljanje na ledu
Bled, Valerija Štefelin in Silva Erman. Omenjeni sta skupaj s
klubskima kolegicama iz Maribora osvojili prvo medaljo na sve-
tovnih prvenstvih nasploh. Med hudo konkurenco kegljačic iz
šestnajstih ekip so tako Slovenke osvojile tretje mesto v kon-
kurenci bližanja in zbijanja. V konkurenci posameznic je se je
Valerija Štefelin med štiridesetimi tekmovalkami uvrstila v finale
in na koncu zasedla odlično osmo mesto. Članice slovenske
reprezentance, ki jo vodi selektor, Blejec Jože Kosar, so bile z
nastopi zelo zadovoljne, so sporočili iz kluba. :: RP

Drsalni klub Bled se predstavi 

Marca se v Drsalnem klubu Bled veliko dogaja, saj je to mesec,
ko je drsalna forma najboljša, tekmovalci osvojijo največ novih dr-
salnih elementov in na sporedu so še zadnje tekme sezone.

9. marca smo v klubu pripravili poseben dogodek, s katerim
smo želeli vsem staršem, dedkom, babicam, prijateljem in vsem
drsalnim navdušencem pokazati, kaj naši otroci znajo, koliko so
napredovali, kaj vse se v klubu dogaja  in kaj si želimo v prihod-
nje. Na dogodku so se poleg tekmovalcev s svojimi nastopi pred-
stavili tudi rekreativni drsalci in naš drsalno plesni par. Veseli
smo bili velikega odziva povabljenih gostov, njihovega nav-
dušenja in bučnega aplavza ob vsakem izvedenem skoku, pirueti,
pa tudi kakšnemu padcu. Po nastopih smo se vsi skupaj družili
ob bogatem srečelovu in pogostitvi, za katero smo poskrbeli
starši sami. Upamo, da bomo podobne dogodke na temo »DK
Bled se predstavi» organizirali še večkrat in s tem pripomogli k
še večji prepoznavnosti tega lepega športa.

Sredi meseca so se naši tekmovalci udeležili tudi tekmovanja
za Pokal Slovenije na Jesenicah. Osvojili so kar tri medalje, in
sicer Eva Demšar 3. mesto v skupini deklice D, Miha Demšar 2.
mesto v skupini dečki A ter Eva Grilc 1. mesto v skupini ženske
odrasli. Vsi ostali so dosegli odlične uvrstitve v svojih starostnih
kategorijah. Čestitke prav vsem!

:: Saša Potočnik, DK Bled
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Tekmovalki skupaj s trenerjem Jožetom Kosarjem.



Občni zbor Društva upokojencev
bled

Člani blejskega društva upokojencev smo se na rednem
občnem zboru zbrali prav 8. marca. Zbor je gostila blejska os-
novna šola, udeležence pa je nagovoril naš predsednik dr. Ignac
Potočnik, ki je voščil tudi ob mednarodnem dnevu žensk. Pris-
otne je pozdravil tudi župan Janez Fajfar in se nam kot naj-
številčnejšemu društvu v občini zahvalil za prizadevno delovanje
ter čestital  vsem ženskam za praznik. Seznanil nas je s projekti
obnov, ki potekajo v občini, in se zahvalil bivšemu predsedniku
DU Bled  Ludviku Sokliču za uspešno in vestno delo v društvu,
plodno in uspešno delo pa zaželel novemu predsedniku DU,  dr.
Ignacu Potočniku.

Tajnica PZDU Gorenjske Nežka Zupan nam je čestitala za
uspešno delovanje. PZDU Gorenjske skrbi za izobraževanje,
razne športne in druge dejavnosti v okviru gorenjske pokrajine.
Pohvalila je tudi prostovoljke v projektu »Starejši za starejše« ter
nam zaželela veliko uspehov pri našem delovanju.

V kulturnem programu so sodelovale članice in člani našega
društva. Pevke vokalne skupine DU Bled so pod vodstvom
zborovodkinje Metke Rutar-Piber ubrano zapele nekaj pesmi, lite-
rarni ustvarjalec Janez Petkoš je doživeto predstavil svoji pesnitvi
o mami, Jernej Vovk pa je nastopil z občuteno recitacijo pesmi
Srečka Kosovela o materi.

Naj prispevek zaključim s citatom neznanega avtorja, ki je
napisal:

Dokler imamo spomine, 
obstaja preteklost.
Dokler imamo upanje, 
nas čaka prihodnost.
Dokler imamo prijatelje, 
je lepa sedanjost.

:: Ljubica Zych

»Kako si lahko pomagamo s 
homeopatijo in Bachovimi 
kapljicami?«
Magistre iz Lekarne Bled smo 21. marca v knjižnici na Bledu

pripravile delavnico z naslovom »Kako si lahko pomagamo s
homeopatijo in Bachovimi kapljicami?« V prvem delu smo na
kratko povedale nekaj malega o homeopatiji na splošno in
naredile primerjavo samozdravljenja kašlja s klasično terapijo in
homeopatskim pristopom, ki zahteva celostno obravnavo bol-

nika. Predstavile smo tudi najbolj pogosta področja akutnih
primerov možne uporabe homeopatskih zdravil npr. bolečina,
piki žuželk, kašelj, bradavice, …

V drugem delu smo razložile temelje Bachove cvetne terapije,
na kratko predstavile že pripravljene kombinacije Bachovih esenc
in možnosti njihove uporabe (šok, stres, pomanjkanje samoza-
vesti, podpora za lažje doseganje ciljev, …) ter možnosti uporabe
na primerih iz prakse v naši lekarni. 

V zadnjem delu dobro obiskane delavnice je naše predavanje
iz svojih izkušenj dopolnila še posebna gostja Irena Kononenko
iz Inštituta za Bachovo cvetno terapijo v Ljubljani, naš večer pa
smo zaključili z Bachovimi plesi.

:: Ana Matelič iz Lekarne Bled

Iz naših krajev | Oglasi - 040/202 384 17

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

Magistre iz Lekarne Bled: (z leve) Elena Temelkova, Marta Po-
ljanšek Zupan (direktorica) in Ana Matelič.
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Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341

Gregor Korošec s. p., Poljče 34, 4275 Begunje na Gorenjskem

tel.: 041/355 974
email.: nova.konkurenca gmail.com@

STAVBNO POHIŠTVO PRIZNANIH
SLOVENSKIH IN NEMŠKIH PROIZVAJALCEV
(okna, vhodna in notranja vrata - les, PVC, alu)
MENJAVA IN MONTAŽA OKEN IN VRAT
(počistimo za seboj)
BREZPLAČNE MERITVE
SVETOVANJE
UREDIMO VLOGE ZA
EKO SUBVENCIJE

E Slovenski okoljski javni sklad
Eko sklad

Eco Fund

Slovenian Environmental Public Fund

20%
SPOMLADANSKI

POPUST
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Nova pomlad.

Nova očala.
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Prodaja in dostava kurilnega olja.
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov
ter briketov in premoga

Možnost plačila na obroke.

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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