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B LEJSKE NOVICE

Fotografija, ki jo gledate, je delo mojstra fotografije Francija Ferjana. ^lanek o njem si lahko preberete na 13. strani.

Za so`itje vseh generacij!
Bled je 9. oktobra za`ivel v
sozvo~ju mlade energije in izku{ene modrosti.
Ob evropskem letu aktivnega
staranja in solidarnosti med generacijami je Dru{tvo upokojencev Bled skupaj z Ob~ino
Bled in Zavodom za kulturo
pripravilo veliko prireditev s {e
ve~ nastopajo~imi: nastopili so
otroci iz Vrtca Bled (na fotografiji), Osnovne {ole z Bleda,
Bohinjske Bele in iz Ribnega,
glasbene {ole Do-Re-Mi, Prgarke iz Zasipa, kvintet orglic in
doma~a vokalna skupina Dru{-

tva upokojencev Bled. Predstavili so tudi zgibanko iz knji`ice Poti za vse generacije,

rezultat sodelovanja blejske ob~ine in dru{tva v mednarodnem
projektu Demo-Change.

Romana Purkart,
foto: Rok Mu~i~

Aktualno

Drage ob~anke in ob~ani,
dragi prijatelji in prijateljice Bleda!
Pred jesenskim hladom smo bili obdarjeni z
nekaj ~udovitimi son~nimi dnevi, s pravim indijanskim poletjem, kot je temu moderno re~i po
novem, ali z babjim letom, kot se je reklo neko~,
ko nam materin{~ine »valjda« {e niso pa~ili s
»kul« in »ful« … Narava se je za poletno su{o {e
posebej oddol`ila gobarjem, ki jih je po bli`njih
planotah kar mrgolelo, tako da so hladilne
skrinje dobro zalo`ene in ob bli`anju pomanjkanja hrane, s katerim nas stalno stra{ijo, ne bo
manjkalo vsaj prilog, ~e `e za glavno jed ne bo
kaj dati v lonec. Na mnogih drevesih {e visijo
jabolka, a kaj, ko je ananas toliko bolj{i …
Ko smo `e pri hrani - na `e 59. slovenskem
turisti~no-gostinskem zboru v Radencih so na{i
kuharji, natakarji, receptorji in sobarice kot
vedno pobrali ~uda medalj, sam Bled pa se je v
akciji Turisti~ne zveze Slovenije »Moja de`ela,
lepa in gostoljubna« v kategoriji turisti~nih mest
uvrstil na drugo mesto za Piranom in pred Kobaridom kar tudi ni od muh. Kamp Bled kar po
vrsti dobiva priznanja za izvirnost. Vse to, kljub
niti najmanj ro`nati, (a ne zaradi investicij na
Bledu!), finan~ni situaciji glavnih dejavnikov
turizma v na{em kraju, vliva upanje na bolj{i
jutri, ko bomo turisti~ni in gostinski delavci spet
bolj cenjeni in pravi~neje nagrajevani.
V tem kriznem ~asu pa, ko ~akamo na revitalizacijo gospodarstva, je ravno javni sektor
tisti, ki mora s svojimi investicijami in potezami
zagotoviti, da se razvoj vendarle ne ustavi.
Po~asi zaklju~ujemo {e eno sezono gradenj in
rekonstrukcij. Ravno v tem tednu smo zaklju~ili
kar zajetno obnovo zaradi prometnih preobremenitev uni~enih podpornih zidov na Selu, skupaj z rekonstrukcijo dela cesti{~a in druge
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{tevilki, ko bomo ravno v ~asu javne razgrnitve
prora~una za leto 2013.

komunalne infrastrukture proti Mlinem. Zaklju~uje se gradnja tla~nega voda za fekalno in
meteorna kanalizacija na Obrnah, spomladi pa
sledi {e asfaltiranje. V polnem razmahu je ureditev odvajanja voda z Grajske ceste preko {portnega parka, preko nizke sezone pa bo rekonstruirana tudi res katastrofalna cesta, po kateri Blejski grad obi{~e skoraj ~etrt milijona
obiskovalcev letno. Prav tako v zaklju~ni fazi je
plinifikacija in obnova vodovoda v delu Ribna.
Do spomladi bodo po~akala dela v Rebru in {e
kje.
Za lep{o podobo na{ega kraja je pomembna
tudi ureditev okolice ob~inske zgradbe, kjer smo
po ureditvi hidroizolacije okoli te najstarej{e
blejske vile, ki je med redkimi {e odprta za kogarkoli, po~akali {e na odlo~itev Save Turizma o
povezavi njihovih glavnih objektov s cevmi za
daljinsko ogrevanje iz centralne kotlovnice. Vse
te ukrepe smo kon~no pokrili z lepim pe{~enim
dvori{~em. Tudi v ostalih delih blejskih parkov
se bomo po~asi vrnili v izvedbo klasi~nih
pe{~enih poti. Ravno v teh tednih se zaklju~ujejo
strokovne podlage za celovito urejanje priobalnega pasu Blejskega jezera z vsemi parki in
promenadnimi potmi vred.
Izvajamo pa {e eno izjemno okoljsko nalo`bo.
Do konca novembra bodo skoraj vse svetilke na
Bledu usklajene z uredbo o svetlobnem onesna`evanju, kar preprosto pomeni, da je lahko snop
svetlobe usmerjen samo navzdol. Kolikor bo v
finan~ni mo~i, bomo `e sproti posku{ali poenotiti tudi drogove, predvsem pa osvetliti {e
nekaj najbolj kriti~nih to~k. Na energetskem
podro~ju je pomemben {e zaklju~ek prve faze
del na osnovni {oli, kjer bomo v kratkem na delu
obnovljene strehe namestili son~ne kolektorje.
Ve~ o na~rtih, zlasti investicijskih, pa v naslednji

11. novembra, na dan svetega Martina, za{~itnika blejske `upnije, so na vrsti predsedni{ke
volitve. Udele`imo se jih, saj je to na{a dr`avljanska dol`nost, pa {e na jasnem si bomo, ~e
smo volili pravega ali ne. Upam, da bodo na
Martinovo nedeljo dokon~ane tudi `e nove stopnice z jezerskega nabre`ja do `upnijske cerkve.
Za to na{o neogotsko lepotico le malokdo ve, da
je na~rt zanjo pred dobrim stoletjem zrisal isti
arhitekt kot za dunajsko mestno hi{o, baron
Friedrich von Schmidt. ^udovite freske so delo
takrat {e ne tridesetletnega slikarja Slavka Pengova, ki je enajst let potem v povsem novih ~asih
poslikal tudi Vilo Bled.
Nekje sem prebral, da imamo Slovenci ~ez sto
cerkva posve~enih svetemu Martinu, v rimskih
~asih na sedanjem Mad`arskem rojenem voj{~aku, ki je slovel po svoji dobroti. Prav pogansko se naj bi ta dan spekla gos, saj naj bi ga prav
te inteligentne in hkrati okusne `ivali izdale, ko
se je skrival pred tistimi, ki so ga na vsak na~in
hoteli postaviti za {kofa v dana{njem francoskem Toursu.
Nekaj poganskega je tudi v dnevu spomina na
mrtve, saj ni {e tako preproste kulture na svetu,
ki ne bi spo{tovala spomina na svoje preminule.
Kult umrlih je pri Slovencih tako mo~an, da se je
kr{~anski praznik vseh svetnikov v ~asu socializma samo v Sloveniji smel preimenovati v dan
mrtvih. S tem je bil dejansko edini priznani verski praznik v jugoslovanski federaciji. To ni uspelo niti vsaj navzven bolj pobo`nim Hrvatom.
Dan pred tem pa obhajamo spomin na ~as
za~etkov slovenskega pismenstva pod vodstvom
Primo`a Trubarja. V samostojni Sloveniji se je
temu, ki nas je prvi nagovoril z »ljubi Slovenci«
dr`ava oddol`ila z upodobitvijo na najmanj{em
bankovcu za 10 tolarjev, leta 2007, ko nas je
Evropa blagovolila zaobjeti v svojo novo valuto,
pa se je Trubarjeva podoba pojavila na kovancu
za 1 evro.
Roko na srce, ~e tega v svoje ljudstvo zagledanega ~loveka ne bi bilo, bi kot narod te`ko
obstali med veliko {tevil~nej{imi sosedi. A smo
in {e bomo. Zato se prvega novembra s hvale`nostjo spomnimo tudi vseh tistih, ki so za na{
narodni obstoj morali tako ali druga~e umreti.
@e zaradi njih nimamo pravice kar vsevprek obupavati, raje poi{~imo »notranje rezerve«, pa naj
se to sli{i{e tako oguljeno.
Va{ `upan Janez Fajfar

V nedeljo, 11. novembra vas ob 11.
uri 11 minut vabimo na slovesno
otvoritev novega stopni{~a pod
cerkvijo sv. Martina na Bledu!

Aktualno

Ob~ini Bled in Gorje potrdili arbitra`ni
sporazum s podjetjem WTE
Blejski in gorjanski ob~inski svet sta na izrednih sejah 17. oktobra eden za drugim potrdila arbitra`ni sporazum med ob~inama Bled
in Gorje ter koncesionarjem za izgradnjo
kanalizacijskega sistema, dru`bo WTE. Sporazum mora podpisati {e WTE in s tem bodo
kon~ani vsi spori med obema ob~inama med
seboj ter med ob~inama in koncesionarjem.
Spori, ki so trajali kar nekaj let, so nastali
zaradi dolga, ki sta ga ob~ini imeli do WTE.

Pred dvema letoma so se vse tri vpletene strani
odlo~ile, da pristanejo na arbitra`o. V ~asu
poteka arbitra`e je Dr`avni zbor sprejel obvezno razlago Zakona o gospodarskih javnih
slu`bah, ki je arbitra`i odvzel pravno zavezujo~ost, vendar so postopek kljub temu
nadaljevali, saj so `eleli dose~i sporazum in se
tako izogniti postopku na sodi{~u. V postopku
arbitra`e je obe ob~ini zastopala odvetni{ka
dru`ba Mu`ina, @vipelj in partnerji. Odvetnik

Volitve v Dr`avni svet
Ob~ina Bled je na izredni seji ob~inskega sveta potrdila tudi elektorja za volitve ~lana Dr`avnega sveta RS. To sta Jana [pec in Janez
Petko{, kot kandidata za ~lana DS pa je ob~inski svet izvolil Steva
[~avni~arja.
Romana Purkart

Otok ostaja v najemu blejske `upnije
Na dr`avnem pravobranilstvu so namre~ povedali, da se Ministrstvo
za izobra`evanje, znanost, kulturo in {port ne bo prito`ilo na odlo~itev
kranjskega okro`nega sodi{~a, ki je v za~etku oktobra zavrnilo to`bo
dr`ave proti ljubljanski nad{kofiji za razveljavitev sporazuma o Blejskem otoku. Otok bo tako ostal v 45-letnem brezpla~nem najemu blejske `upnije. Otok tako ostaja v dr`avni lasti, zanj pa prek Dru`be sv.
Martina skrbi blejska `upnija. V zadnjih dveh letih je `upnija v prenovo
objektov me`narije in pro{tije ter v ureditev Poti~nice, galerije in
trgovine s spominki vlo`ila 300.000 evrov. Blejski `upnik Janez Ferkolj ima {e vrsto idej o nadaljnji ureditvi otoka in dopolnitvi turisti~ne
ponudbe. Njegova `elja je, da bi Blejski otok postal prostor medkulturnega in medverskega dialoga, kjer bi se sre~evali predstavniki
razli~nih narodov, kultur in verstev.
RP

Dela v krajevnih skupnostih v ob~ini Bled
Pri re{evanju razli~nih problemov in te`av, ki se pojavijo v kraju, je
sodelovanje med predstavniki krajevnih skupnosti in ob~ino izjemnega
pomena. Tega se, kot pravi pod`upan Toni Me`an, zavedajo tudi na Ob~ini
Bled, zato so sestanki pogosti. Zadnji sestanek, ki so se ga poleg predsednikov krajevnih skupnosti in pod`upana udele`ili tudi `upan Janez Fajfar,
direktor ob~inske uprave in predstavnika javnega podjetja Infrastruktura,
je bil pred kratkim. Kot pravi pod`upan Toni Me`an, so kar nekaj stvari
re{ili `e na sestanku samem, nekaj problemov pa ostaja.
Krajani Bleda se namre~ upravi~eno prito`ujejo nad stanjem ekolo{kega otoka pri Vezeninah, saj se predvsem ob nedeljah tam pojavljajo
kupi smeti. »Infrastruktura od tam smeti redno odva`a in otok tudi redno
~isti, problem pa predstavljajo lastniki vikendov, ki se v nedeljo vra~ajo
domov in pri Vezeninah odlo`ijo svoje odpadke«, pravi pod`upan, ki
hkrati apelira na ob~anke in ob~ane, da ~imve~ odpadkov sami odpeljejo na dvori{~e Infrastrukture na Re~i{ko 2.
Velik problem se je pojavil tudi na Mlinem, na Savski cesti, kjer je
cesta ozka, po tej cesti pa poteka gost promet tovornjakov do ~istilne
naprave. »Tam je res nastal problem, ki se ga na Ob~ini zavedamo,«
pravi Toni Me`an, »Zato smo prometne strokovnjake zaprosili, da
preu~ijo mo`nost zni`anja hitrosti s 50 na 30 km/h. Prihodnje leto bomo
razmere tam uredili, hkrati bomo naredili nov vodovod in ekolo{ki
otok.«

dr. Aleksij Mu`ina je povedal, da je najpomembneje, da se s sporazumom ugotavlja stanje za
nazaj in sicer gre za 30. junij 2012. Ob~ina
Bled po tem sporazumu koncesionarju dolguje
nekaj ve~ kot milijon 37 tiso~ evrov, Ob~ina
Gorje pa nekaj ve~ kot 260 tiso~ evrov. Kako
bosta ob~ini ta dolg poravnali, se bosta odlo~ili
sami, mo`nosti pa je ve~ – od te, da dolg v
nekaj zaporednih letih krije ob~inski prora~un,
do te, da ga pla~ajo ob~anke in ob~ani.

Izbolj{ava varnosti v prometu pa se obeta tudi na Seli{ki cesti, to je
na cesti mimo {ole in vrtca, saj bo ob~ina prihodnje leto tam zgradila
plo~nik.
»Velik problem {e vedno ostaja ureditev va{kega jedra na Bohinjski
Beli. Dela `elimo zaklju~iti, vendar sta nam na razpisu zmanjkali dve
to~ki,« pravi pod`upan in dodaja, da zdaj upajo, da jim bo denar uspelo
pridobiti prihodnje leto. Na Bohinjski Beli je namre~ treba urediti {e
plo~nik, cesto in ograjo od avtobusne postaje do {ole. So pa zagotovili
sredstva za obnovo kapelice ob potoku Belca.
S predsednikom KS Ribno so se pogovarjali o ureditvi prireditvenega
prostora, s predsednikom KS Re~ica pa o prometni varnosti. »Uredili
bomo Re~i{ko cesto, tako da bodo krajani Re~ice dobili novo, varno
pot«, pravi Me`an.
V KS Zasip dela v Rebru potekajo `e nekaj ~asa. O tem smo `e
poro~ali. Za konec pa {e to: Ob~ina Bled bo dobila tudi novo, enotno
tipizacijo urbane podobe, kar pomeni, da bodo poenotili svetilke, klopi
in {e kaj.
Romana Purkart

Na Triglavski tr`nici smo obele`ili svetovni
dan hrane
Triglavski narodni park je
na Triglavski tr`nici 20. 10.
organiziral zbiranje pridelkov
in izdelkov za ljudi, ki `ivijo
v pomanjkanju. Povabilu so
se odzvali ponudniki Triglavske tr`nice in zaposleni v
TNP. Zbrali smo zelenjavo,
sadje, marmelade, olje, mle~ne izdelke in `ita. Prostovoljki Obmo~nega zdru`enja
Rde~ega kri`a Radovljica sta
pridelke razdelili ljudem, ki
trenutno nimajo dovolj sredstev za popoln dnevni obrok.
Z zbranimi dobrinami smo
`eleli vsaj malenkost pomagati dopolniti jedilnik ljudem, Anica Svetina predsednica OZRK Radovljica
ki `ivijo v pomanjkanju in in Jelka Kunej predsednica KORK Bled na
hkrati opozoriti tudi na po- stojnici Triglavske tr`nice sta zbirali hrano
men prehranjevanja z `ivili, in nudili informacije o aktivnostih RK.
ki so pridelani na ljudem in
naravi prijazen na~in. Akcija sovpada s svetovnim dnem hrane (16.10.),
ki opozarja na lakoto in poziva k deljenju hrane in drugih dobrin.
Alenka Petrinjak, Triglavski narodni park
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Ekologija

Moj zeleni Bled
V oktobru se je zgodilo kar nekaj stvari, ki so po svojem izvoru
razli~ne, vendar imajo skupno noto - zeleni Bled.
Ob~ani, ki so imeli kak{en opravek v ob~inski stavbi, so opazili
obse`na dela okoli stavbe, hotel Savica je prejel evropski okoljski znak
EU Marjetica, okoljevarstveniki pa so ponovno opozorili na stanje jezera.
Blejska ob~ina ima svoj sede` v najstarej{i vili na Bledu, ki bo prihodnje leto stara 160 let. Pred ob~insko stavbo potekajo obse`na dela.
Kot je povedal `upan Janez Fajfar, je v klet stavbe, kjer je tudi ob~inski
arhiv, za~ela vdirati izvirska voda, tako da so morali urediti novo
hidroizolacijo. Hkrati s tem bodo, kot pravi `upan, kon~no uredili tudi
ogrevanje. Gre namre~ za okoli deset let star dogovor z dru`bo Sava,
ki v `ivljenje obuja kogeneracijo - to pomeni, da bodo iz ledene dvorane, kjer bo ogrevanje potekalo na plin, potegnili vode s toplo vodo
do ob~inske stavbe, Festivalne dvorane in hotela Park - vse tri stavbe
se namre~ trenutno {e vedno ogrevajo na lahko kurilno olje.

Druga dobra okoljska vest pa prihaja iz hotela Savica na Bledu, ki
deluje v okviru Sava Hotelov Bled, saj je pridobil Znak za okolje EU
za turisti~ne namestitve – EU Marjetico, kar potrjuje prizadevanja Sava
Hotelov Bled na podro~ju trajnostnega razvoja turizma, ki je eno
glavnih strate{kih usmeritev. Okoljsko Marjetico je izvr{nemu direktorju Sava Hotelov Bled Fedji Pobegajlu na prilo`nostnem tematskem
eko dogodku 5. oktobra podelila namestnica generalnega direktorja
Agencije Republike Slovenije za okolje mag. Adrijana Viler Kova~i~.

Znak za okolje EU za turisti~ne namestitve, ki je od leta 2003 na
podlagi strogih in zanesljivih meril uradni znak Evropske unije za
okolju prijazne turisti~ne nastanitve, je priznanje turisti~nim namestitvenim zmogljivostim, ki si prizadevajo za ni`je onesna`evanje
zraka, bolj var~no rabo energije in drugih naravnih virov, manj{e
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onesna`evanje okolja in okolice ter uporabo organsko pridelane hrane.
V skladu z merili za pridobitev Znaka za okolje EU za turisti~ne namestitve – EU Marjetico v hotelu Savica med drugim zagotavljajo, da
najmanj 50 odstotkov elektri~ne energije izhaja iz obnovljivih virov
energije, vsa okna imajo ustrezno stopnjo toplotne in zvo~ne izolacije,
klimatske naprave se ob odprtem oknu uga{ajo samodejno, uporabljajo
okrog 90 odstotkov var~nih `arnic, odpadne vode o~istijo pred izpustom v kanalizacijo. Pri vzdr`evanju zunanjih povr{in ne uporabljajo
pesticidov in gnojil, uporabljajo ~istila in kemikalije pa tudi tekstilne
izdelke, papirnate izdelke, idr., ki nosijo enega od znakov za okolje ter
dosledno lo~ujejo odpadke, k okolju prijaznemu delovanju pa spodbujajo tudi goste. Pri pripravi obrokov uporabljajo organsko pridelano
hrano, pri izbiri dobaviteljev dajejo prednost doma~im ponudnikom.
»Pridobitev Znaka za okolje EU za
turisti~ne namestitve je potrditev na{ih
prizadevanj na podro~ju trajnostnega
razvoja turizma, saj kot glavni nosilec
turizma na Bledu `elimo tudi na tem
podro~ju prevzeti vodilno vlogo in postati pobudnik trajnostnega razvoja v
kraju in {ir{e. S tem namenom smo v
za~etku lanskega leta ustanovili Zeleni
tim sodelavcev, katerega glavna naloga
je razvoj novih trajnostno naravnanih produktov, s katerimi `elimo
prispevati k ohranjanju okolja in naravnih virov in tako omogo~ati dolgoro~ni razvoj turizma na Bledu. Prav mo`nost oddiha v naravi je
namre~ eden izmed glavnih motivov za obisk Bleda,« je ob tem izpostavil Fedja Pobegajlo, izvr{ni direktor Sava Hotelov Bled.
Ob vsem na{tetem pa je Dru{tvo za varstvo okolja Bled na posebnem ve~eru predstavilo stanje Blejskega jezera in predsednikoma
dr`ave in vlade ter ministru za kmetijstvo in blejskemu `upanu poslalo
»POBUDO ZA JEZERO«, v kateri opozarjajo, da je ohranitev naravnega in ~istega jezera za Bled in za Slovenijo klju~nega pomena.
Prizadevanje za to je dol`nost vseh nas v lokalni skupnosti, predvsem
pa dr`ave in njenih pristojnih organov.
Zapisali so, da Dru{tvo za varstvo okolja `e vrsto let vlaga velike
napore za izbolj{anje stanja jezera, dr`ava pa je v okviru EU sprejela
obvezo, da bo do leta 2015 stanje Blejskega jezera po strokovno
dolo~enih kriterijih dobro. ^asa ni veliko, zato ob tej prilo`nosti pozivajo vse odgovorne, da zagotovijo potrebna sredstva in pri~nejo z nujnimi ukrepi, ki bodo v najkraj{em ~asu tudi dolgoro~no prispevali, da
se stanje Blejskega jezera izbolj{a in trajno ohranja. Med nujno potrebnimi ukrepi so med drugim na{teli takoj{njo zakonsko za{~ito jezera
pred mnogoterimi vplivi, ki povzro~ajo onesna`evanje, pridobitev
sredstev za dokon~no ureditev blejske kanalizacije in dosledno izpeljano lo~itev meteornih in izvirskih voda, izvajanje sonaravne ribi{ke
prakse, predvsem takoj{njo prepoved krmljenja neavtohtonih krapov z
organskimi krmili, ureditev povodja Mi{ce, naravi prijazno urejanje
obale in cest, ugotovitev stanja in delovanja natege... in {e bi lahko
na{tevali. Njihov poziv si v celoti lahko preberete na spletni strani
Dru{tva za varstvo okolja Bled.
^e pod vse tri dogodke potegnemo ~rto, smo seveda lahko optimisti~ni - zaradi dela, ki ga na podro~ju varovanja okolja opravlja
Ob~ina Bled, sploh, ~e pomislimo tudi na ureditev kanalizacijskega in
plinovodnega sistema v ob~ini in na prizadevanja glede obeh razbremenilnih cest, zaradi trajnostne naravnanosti Sava hotelov na Bledu,
(ne smemo pozabiti na ekolo{ko usmerjeni Savin kamp v Zaki), pa
tudi na pobudo Dru{tva za varstvo okolja, saj je vzpodbudno, da se
tudi civilna dru`ba dejavno vklju~uje v varovanje okolja in da resno
opozarja na vse, kar je na Bledu {e treba postoriti.
Romana Purkart

Ekologija

Blejsko jezero napadla
invazivna zebrasta {koljka
Pred dvema letoma smo potaplja~i Dru{tva za
podvodne dejavnosti Bled (DPD
Bled) prvi~ opazili
nekaj primerkov
nepoznane vrste
{koljke v Blejskem jezeru. Nih~e jim ni namenil dodatne pozornosti vse dokler mi ni
potaplja{ki kolega Jure @van omenil, da je zasledil ve~jo kolonijo teh {koljk. V leto{njem
letu pa je na njihovo prisotnost opozorila tudi
biologinja mag. [pela Remec Rekar. Z vzetimi vzorci smo potaplja~i DPD Bled potrdili
domnevo, da gre za tujerodno {koljko vrste
Dreissena polymorpha, s slovenskim imenom
»zebrasta {koljka« ali »trikotni~arka«.

s katerim se prehranjujejo druge `ivalske
vrste, hkrati pa vpliva na rast fotosintetskih
bakterij, ki so lahko zdravju {kodljive.

Mo`en scenarij za Blejsko jezero ter
okolico

[koljka ima neverjetno sposobnost, da
»slabe stvari« v vodi dobesedno izpljune, pred
njej {kodljivimi strupi se celo zapre. Tako zaprta lahko pre`ivi tudi 14 dni. Trikotni~arka
spolno dozori pribli`no {est tednov po pritrditvi, do`ivi pa {tiri do pet let. V ~asu razmno`evanja izle`e od 30.000 do enega
milijona prostemu o~esu nevidnih jaj~ec. Od
tega jih 2 - 5% do`ivi odraslost. Z drugimi
besedami, v svojem `ivljenju lahko ena sama
zebrasta {koljka zapusti za seboj na deset
tiso~e {koljk, kar naredi to vrsto za zelo
uspe{no invazivko.

Trikotni~arka v Blejskem jezeru nima naravnega sovra`nika, ki bi uravnaval njeno
populacijo, hkrati pa ima na razpolago precej
hrane. Zato se verjetno upravi~eno bojimo, da
bo njena populacija eksponentno narasla v
zelo kratkem ~asu. Tako so lahko zaradi pomanjkanja hrane prizadeti ostali vodni organizmi, kot so ribe in poto~ni {kr`ek, na{a
avtohtona vrsta {koljke, saj se trikotni~arke
naselijo tudi na njih in jim posledi~no prepre~ijo prehranjevanje. ^e bi se {koljke
naselile ob obali in prerasle prodnato dno, bi
to pomenilo velik udarec za turizem. Njihovi
ostri robovi povzro~ajo ureznine, kar je zelo
mote~e za kopalce. Nenazadnje, larve (jaj~eca) {koljke lahko z Jezernico vstopijo tudi v
Savo, to bi dalo tej naravni katastrofi ~isto
novo dimenzijo. Hidroelektrarne zgornje Save
so tako prve na udaru, saj bo potrebno cevi
mehansko ~istiti.

Na~in {irjenja
Zahvaljujo~ svoji naravni trdo`ivosti, so se
kot slepe potnice pritrjene na razna plovila in
skrivajo~ se v balastnih vodah, raz{irile po
svetu. Verjetno so z neo~i{~enimi plovili za{le
tudi v Blejsko jezero.

Problemi po svetu
Na kratko o {koljki

D. polymorpha je majhna sladkovodna
{koljka, ki je bila prvi~ opisana leta 1769.
Izvira iz rek pore~ij Volge, Dnjepra in Urala.
Zraste do velikosti petih centimetrov (doslej
najve~ji primerek najden v Blejskem jezeru je
meril 2,8 cm. Ime »zebrasta {koljka« je dobila
po zna~ilnem zebrastem vzorcu. Ena sama
odrasla {koljka na dan prefiltrira pribli`no {tiri
litre vode. S tem sicer prispeva k prozornosti
vode, saj se {koljka prehranjuje z organskim
drobirjem. To vpliva na populacijo planktona,

Navedene {koljke po svetu povzro~ajo precej preglavic. V gospodarstvu delajo {kodo
predvsem na hidroelektrarnah, saj ma{ijo
dovodne cevi turbin, prera{~ajo zapornice za
regulacijo nivoja vode in podobno. Samo v
ZDA, skupaj s sorodno »Quagga {koljko«, po
uradnih podatkih letno naredijo za pribli`no
500 milijonov dolarjev {kode. Nekateri viri,
na primer ribi{ki, navajajo {kodo celo v milijardah dolarjev. Zelo podobna slika je `al tudi
v veliko evropskih jezerih, kjer `e izginjajo
nekateri avtohtoni organizmi.

Iskanje potencialne re{itve
Kar nekaj raziskovalnih in{titucij po svetu
i{~e ustrezne re{itve za odstranitev te invazivne vrste. V kontroliranem okolju laboratorijev so se za uspe{ne izkazale metode
uni~enja s klorom, paraziti in z drugimi metodami. `al pa so ti na~ini za zatiranje v naravnem okolju neprimerni, saj so stranske
posledice nepredvidljive. Ustrezne re{itve
torej {e ni.

Predlagani ukrepi
Nemudoma bi bilo potrebno omejiti vnos
plovil v jezero, hkrati pa ozavestiti lastnike
»na{ih« plovil, kako jih o~istiti, preden jih
prestavijo v druga vodna okolja. Pri izlivu jezera pa bi bilo potrebno poskrbeti za nekak{no
vodno filtriranje in s tem prepre~iti nadaljnjo
oku`bo Jezernice in Save.

Opomba
Pozivamo strokovnjake na tem podro~ju, da
potrdijo ali ovr`ejo na{a opa`anja. Vsekakor
smo potaplja~i Dru{tva za podvodne dejavnosti Bled pripravljeni pomagati pri dodatnih raziskavah in re{evanju jezera.
^lanek je nastal s pomo~jo predsednika
dru{tva DPD Bled Marjana Lakote, Jureta
@vana, Barbare Logar, Ale{a @nider{i~a, Dejana Jalna in Janeza Pre{erna.
Rok Lesjak, DPD Bled
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Aktualno

O vlogi upravljanja ~love{kih virov

Vabilo na podjetni{ke delavnice
Razvojna agencija zgornje Gorenjske vabi na podjetni{ke delavnice,
ki bodo izvedene v sklopu projekta Vse na enem mestu. V novembru
smo za vas pripravili prakti~ne teme, ki jih potrebuje vsak potencialni
podjetnik ali pa `e obstoje~e podjetje. Vsekakor pa vabimo vse, ki jih
omenjene teme zanimajo in si `elijo s tega podro~ja raz{iriti obzorje.

Na letnem forumu kadrovskih in izobra`evalnih managerjev t. i. HR
FORUM 2012 IEDC-Poslovne {ole Bled, ki je potekal 4. in 5. oktobra,
so se zbrali managerji iz desetih dr`av: Avstrije, Armenije, BiH, Hrva{ke, Kosova, Mad`arske, Nem~ije, Rusije, Srbije in Slovenije.
Odprla ga je direktorica in dekanja IEDC-Poslovne {ole Bled dr. Danica Purg: »Poslovne {ole se aktivno odzivamo na izzive gospodarstva.
Danes, ko se {tevilni poslovni subjekti soo~ajo s procesi prestrukturiranja, smo HR forum posvetili ravno tej temi, saj je vloga upravljanja z
~love{kimi viri v teh procesih strate{kega pomena.«
Dr. Nenad Filipovi}, akademski direktor IEDC-Poslovne {ole Bled
in svetovalec {tevilnih mednarodnih podjetij, se je posvetil orisu trenutnega stanja v regiji JV Evrope. »Regija se soo~a z izzivi konkuren~nosti,
nestabilno politi~no situacijo, pomanjkanjem zaupanja, javnost pa zajema pesimizem.« Razlikoval je med defenzivnim in strate{kim prestrukturiranjem ter poudaril, da je treba te procese za~eti dovolj zgodaj,
nujna je transparentnost in zaupanje v vodjo. »Vodja mora povedati
resnico in jo zahtevati.« ^e se defenzivno prestrukturiranje zaklju~i v
enem do dveh let, pa strate{ko prestrukturiranje v povpre~ju traja 12 let.
Pri tem je dr. Filipovi} dodal {e, da sta v krizi potrebni tudi dobr{na
mera prilagodljivosti in improvizacije ter da smo pri tem v tej regiji
»svetovni prvaki«.
Prvi dan HR foruma se je zaklju~il z okroglo mizo, ki se je osredoto~ila na raziskovanje na~inov, kako lahko upravljanje ~love{kih virov
pozitivno prispeva k procesu strate{kega prestrukturiranja.
Belgijski strokovnjak Alain Wouters, ki je vodil drugi dan HR foruma
pravi, da je prestrukturiranje del evolucije podjetij in da ima upravljanje
~love{kih virov v tem vse pomembnej{o vlogo.
»Upravljanje s ~love{kimi viri ima histori~no te`avo, saj ga ljudje
ena~ijo z 'mehko' vsebino, ki je neoprijemljiva in ravno zato se to
funkcijo v podjetjih (pre)pogosto podcenjuje. Kriza pa HR vse bolj
postavlja pod `aromete,« je v uvodnem predavanju drugega dne HR Foruma IEDC- Poslovne {ole Bled poudaril Alain Wouters, ustanovitelj in
direktor podjetja Whole Systems, Belgija.
Strokovnjaki za upravljanje ~love{kih virov so v ~asu krize postavljeni pred precej{nji izziv: medtem ko marsikatero podjetje zni`uje
stro{ke in pla~e ali celo odpu{~a, morajo pomagati vodstvu ohranjati visoko raven motivacije, za kar so potrebne vodstvene kompetence. »Podjetje mora imeti kristalno jasno vizijo prihodnosti, saj se bo le tako
energija zaposlenih zdru`ila in usmerila v skupne cilje,« pravi Alain
Wouters, eden od vodilnih strokovnjakov na podro~ju oblikovanja
poslovnih procesov in uvajanja razli~nih sistemov razmi{ljanja, ki
vodijo k izbolj{anju poslovnih rezultatov organizacije. Wouters prestrukturiranje opredeljuje kot del evolucije podjetij, pri ~emer se ga organizacije lotevajo na dva na~ina. Reaktivno, torej, kot odgovor na `e
nastale te`ave, ali pa tako, da vizijo prihodnosti nenehno vklju~ujejo v
svoje delovanje in tako prestrukturiranje izvajajo dnevno.
HR foruma IEDC-Poslovne {ole Bled se je od leta 1990 udele`ilo `e
preko 1800 managerjev iz 25 dr`av.
Tonja Blatnik, vodja korporativnega komuniciranja,
IEDC-Poslovna {ola Bled
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1. Usposabljanje s podro~ja projektnega mened`menta - Priprava
projekta 8. 11.
Namen je udele`encem predstaviti pomen priprave zagona projekta in
vsebino zagonskih projektnih dokumentov. Udele`enci bodo spoznali
temeljni proces planiranja projekta s posebnim poudarkom na strukturi
projektne dokumentacije in se usposobili, da bodo znali za svoje projekte dolo~iti oziroma razumeti cilje, ki jih je postavil naro~nik projekta.
Predstavili bomo:
• zagon projekta in njegov pomen za uspe{no in u~inkovito vodenje in
izvajanj projektov;
• elemente priprave zagona projektov;
• zagonski elaborat – zgradba, oblika;
• plan priprave zagona projekta (referen~ni primer);
• opredelitev ciljev in rezultatov projekta;
• analiza vplivnih dejavnikov in omejitev projekta;
• diskusija z udele`enci.
Delavnico bo vodil izku{en predavatelj, podpredsednik Slovenskega
zdru`enja za projektni management ter urednik Projektne mre`e
Slovenije dr. Iztok Pal~i~.
2. Produktni in`eniring: kako narediti prodajno uspe{en produkt/storitev 12. 11.
Dolgoro~no gledano je pogoj za uspe{no prodajo in dobro finan~no
poslovanje klju~no, da imamo dober produktni in`eniring. Produktni
in`eniring je filozofija in zbir tehni~nih pristopov ter znanj za oblikovanja produkta/storitve/do`ivetja, ki bo na trg vnesel novo vrednost in
zadovoljil potrebe kupcev. Delavnico bo vodil Bla` Branc.
3. Postanimo uspe{ni podjetniki - izbolj{ajmo spomin 14. 11.
Dober spomin je redko prirojen, najve~krat si ga pridobimo. To~en
in zanesljiv je osnova za uspeh, saj celotno znanje temelji na spominskih
sposobnostih. Ne obstajata slab in dober spomin, obstajata le izurjen in
neizurjen. Delavnico bo vodil Metod ^ufar.
4. Superkreativnost 19. 11.
Kreativnost in inovativnost sta miselni dejavnosti, ki v ~lovekovo `ivljenje prina{ata izbolj{ave, radikalne novosti, predvsem pa olaj{ata delo
in izbolj{ujeta kakovost `ivljenja. Spoznali se bomo z na~inom, kako
ciljno uporabljati tehnike ustvarjalnega mi{ljenja, da bi razvili nov produkt ali izbolj{ali obstoje~ega. Delavnico bo vodil Bla` Branc.
5. Dolo~anje lastnosti podjetnika skozi »ajurvedo« 28. 11.
Ajurveda temelji na pettiso~letnih izku{njah spoznavanja ~lovekovih
lastnosti glede na njegov energijski profil. Ta profil se da dolo~iti pri
vsakem posamezniku. Iz njega sledijo temeljne lastnosti posameznika.
Delavnico bo vodila svetovalka ajurvede ter u~iteljica sprostitvenih
tehnik Andreja Koprivec.
Pred vsako izmed navedenih delavnic boste lahko pridobili informacije o postopku registracije s. p.-ja ali d.o.o.-ja ter o splo{nih aktivnostih VEM to~ke Razvojne agencije zgornje Gorenjske.
Vse delavnice se bodo pri~ele ob 9.00 in kon~ale predvidoma ob
13.00. Udele`ba je brezpla~na, saj delavnice sofinancirajo ob~ine
Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, Bled, @irovnica, Radovljica in Bohinj.
Zaradi organizacije dogodkov vas prosimo za prijavo na telefonski
{tevilki 04/581-34-19 ali po elektronski po{ti: dina@ragor.si. Prijava
naj vsebuje: ime, priimek, telefonsko {tevilko. Prijave sprejemamo do
zapolnitve prostih mest.
mag. Eldina ^osatovi}, Razvojna agencija zgornje Gorenjske

Dru{tva, napovedi

Komemoracija ZZB za vrednote NOB
Radovljica
V ob~ini Bled bodo ob dnevu spomina na mrtve komemoracije po
naslednjem razporedu – Zasip, 1. 11. 2012 ob 9. uri na pokopali{~u;
Ribno, 1. 11. 2012 ob 9.15 uri pri spomeniku na pokopali{~u; Bohinjska Bela, 1. 11. 2012 ob 9.30 uri pri spomeniku; Bled, 1. 11. 2012
ob 10. uri na pokopali{~u.

Jesensko dogajanje v Marijinem domu
Z za~etkom {olskega leta je po kratkem poletnem premoru tudi Marijin dom spet o`ivel ter v septembru in oktobru sprejel `e kar nekaj
skupin in posameznikov. Ob nekaj skupinah mladih, ki so se z duhovnimi vajami pripravili na prejem zakramenta svete birme, je v za~etku
septembra pri sestrah HMP preno~i{~e na{la tudi skupina romarjev po
Jakobovi poti. Na Bled so pri{li pe{ iz Ljubljane, obhajali sveto ma{o
v Ribnem in naslednji dan pot navsezgodaj nadaljevali proti Svetim
Vi{arjam. Preno~ili so tudi romarji s Poljske, ki so se sprehodili po
Bledu, obiskali Grad in {li na krem{nite ter ob vrnitvi s sprehoda
navdu{eno pripovedovali o lepotah na{ega kraja. Cel vikend smo gostili pevski zbor iz Lucije, ki je pri nas `e stalen gost, saj se z veseljem
vra~a `e ve~ let zapored. S septembrom se je za~el te~aj italijanskega
jezika, ki ga vodi s. Martina Golav{ek, z oktobrom pa svetopisemske
urice, bibli~na skupina za pred{olske otroke, pod vodstvom s. Katje
Bala`ic in mladih blejskih animatorjev.Za nami je tudi `e prvo predavanje za star{e, zakonce in mlade. Jezuit in `upnik `upnije Ljubljana
– sv. Jakob p. Jo`e Kokalj je ob za~etku leta vere spregovoril na temo
Kak{na je na{a podoba Boga? S svojo zna~ilno {irino, ki si jo je pridobil v misijonih v Afriki in Indiji, nam je odpiral srca za izku{nje in
poglede razli~nih ljudi razli~nih kultur, ki pa vsi nosimo v sebi hrepenenje po lepoti, svobodi, sre~i. Lepo povabljeni na drugo predavanje,
ki bo 1. decembra 2012 ob 20. uri. Bolj kot predavanje, bo ta ve~er zaznamovalo pri~evanje Ale{a Primca, vodja Civilne iniciative. Z nami
bo podelil `ivljenjsko izku{njo mo`a, o~eta, kristjana in aktivnega
dr`avljana. Dru`ine ste prav tako lepo vabljene v soboto, 8. decembra,
na adventno sre~anje dru`in z za~etkom ob 9. uri. Obvezne predhodne
prijave zbira s. Martina, 031 443771 ali md.bled@ gmail.com. Lepo
vabljeni!
s. Katja Bala`ic

Ob dnevu du{evnega zdravja

`ivljenjskih podro~jih med katerimi je najbolj pomembno in pere~e
zaposlovanje.
Na{a promocijska prizadevanja so bila med drugim usmerjena in
izvedena tudi z namenom, da ljudje izvejo, da v njihovem okolju delujejo programi in dejavnosti, ki so namenjeni ljudem s te`avami v
du{evnem zdravju, ki so prilagojeni posameznikom glede na njihove
potrebe.
Promocijske zgibanke o delovanju zdru`enja, zelene pentlje, ki so
znamenje du{evnega zdravja in svin~nike s slogani o du{evnem
zdravju: »Nih~e me no~e zaposliti«, »Lahko se zgodi tudi vam«, »Vsi
se me izogibajo«, smo delili na promocijski stojnici v okviru regijske
konference na temo alkohola, ki je potekala v izvedbi Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in
Mestno ob~ino Kranj in v okviru posveta »Du{evno zdravje in
starej{i«, ki je potekal v organizaciji Centra za socialno delo in Ozare
Jesenice.
Ob~ine zgornje Gorenjske so na spletnih straneh predstavljale na{e
aktivnosti, ki so se odvijale na razli~nih lokacijah, v knji`nicah pa je
bilo mo`no dobiti promocijske zgibanke o dejavnosti [enta. Desetega
oktobra smo delili in pripenjali pentlje dijakom srednjih {ol v
Radovljici.
Med posamezniki s te`avami v du{evnem zdravju, ki se vklju~ujejo
v na{e programe psihosocialne rehabilitacije, so ljudje, ki nimajo zgolj
te`av v du{evnem zdravju. Veliko je kombinacij z odvisnostjo od alkohola ali droge. Z du{evnimi te`avami se sre~ujejo tako mladi kot
starej{i. [tevilo slednjih je vse ve~je zaradi dalj{anja `ivljenjskega obdobja, ki je povezano z osamljenostjo in drugimi razli~nimi zdravstvenimi te`avami, kot je npr. depresija,
Marija Zupanc, vodja CDZS Gorenjska regija

Krvodajalska akcija!
Obmo~no zdru`enje rde~ega kri`a Radovljica vabi na krvodajalsko
akcijo!
V blejskem zdravstvenem domu bo akcija v torek, 6. novembra od
8. do 14. in v sredo, 7. novembra od 8. do 13. ure. Krvodajalci naj s
seboj prinesejo veljavni osebni dokument!

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BLED

ugodno odda
POSLOVNI PROSTOR
na zanimivi lokaciji
LJUBLJANSKA C. 15, BLED
Informacije ob torkih od 9. do 11. ure
ali po tel.: 5 743 694.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BLED
vabi svoje ~lane na
V okviru [ENTOVE vseslovenske akcije »Vsak 3. Slovenec –
prepre~imo«, ker naj bi vsak tretji Slovenec imel vsaj enkrat v svojem
`ivljenju du{evno motnjo, smo v [entgoru Radovljica v enem tednu,
od 2. do 10. oktobra, v okviru svetovnega dneva du{evnega zdravja,
izvedli razli~ne promocijske aktivnosti. Potekale so v razli~nih lokalnih okoljih zgornje Gorenjske.
Na{e osnovno sporo~ilo je bilo opozarjati {ir{o javnost na stigmatizacijo, diskriminacijo in izklju~evanje posameznikov s te`avami v
du{evnem zdravju, kajti vse to jim daje manj mo`nosti na razli~nih

ra~unalni{ke te~aje
(za~etni in nadaljevalni).
Prijave zbiramo v ~asu uradnih ur
(torek od 9. do 11. ure) osebno ali
na tel. {t.: 5 743 694 v pisarni dru{tva.
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Dru{tva, dogaja se

Tujerodne invazivne
rastline med Bledom
in Lescami
Ker je v na{i okolici ~edalje
ve~ tujerodnih invazivnih in celo
~loveku nevarnih rastlin, smo se
v Naravoslovnem dru{tvu Bled
odlo~ili za spoznavanje teh vrst v
naravi. V soboto, 29. septembra,
se nas je zbralo 19, da smo si pod
vodstvom akademika dr. Zupan~i~a ogledali rastline ob pe{poti z
Bleda v Lesce.
Videli smo naslednje tujerodne
invazivne rastline: rde~i hrast,
ameri{ki javor, veliki pajesen,
japonski dresnik, kanadsko zlato
rozgo, `lezavo nedotiko, navadno
viniko, pelinolistno `vrkljo (ambrozijo), Verlotov pelin, kalinolistni pokalec in robinijo. Te vrste
so k nam prine{ene od drugod,
najbolj pogosto kot okrasne parkovne ali vrtne rastline, so pa tudi
izjeme kot sta `vrklja in Verlotov
pelin. Invazivne jih imenujemo
zato, ker ob zanje ugodnih pogojih izpodrivajo na{e samonikle
vrste. Med navedenimi pa je za
~loveka nevarna pelinolistna `vrklja, ki jo pogovorno imenujemo
pelinolistna ambrozija ali kar ambrozija. Ta se v veliki koli~ini pojavlja ob glavni avtomobilski
cesti med Bledom in Lescami.
Pelinolistna `vrklja (Ambrosia
artemisifolia) je ena najbolj alergentnih rastlin. Uvr{~ena je v
dru`ino nebinovk (Asteraceae).
Pelod, cvetni prah, ambrozije je
eden najmo~nej{ih znanih alergentov. Osebe, ob~utljive na
cvetni prah `vrklje, velikokrat
obolijo za alergijskim rinitisom in
astmo. Simptomi alergijske reakcije so: kihanje, {~emenje v nosu,
vodeni izcedek iz nosa, ote~ene
veke, {~emenje v o~eh, ote`eno
dihanje. Oseba, ki zazna simptome alergijske reakcije, naj
obi{~e zdravnika.
@vrklja kot plevel zmanj{uje
pridelke na kmetijskih kulturah
posebej na koruzi, krompirju in
tudi na vrtninah. Na travnikih in
pa{nikih zmanj{uje kakovost
krme, `ivina se je izogiba, mle~ni
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proizvodi po taki pa{i dobijo
priokus.
Za to, kako je za{la sem, je
mo`nosti ve~. Rastlina je terofit,
kar pomeni, da je enoletno zeli{~e, seme pa ostane kaljivo tudi
do 20 let. Semena se {irijo z
vetrovi, premiki zemlje, prena{ajo se z avtomobilskimi gumami, pogosto so med drugimi
semeni posebej med zrnjem za
krmo, zlasti za ptice. Domovina
`vrklje je severna Amerika. Po
Evropi se je za~ela {iriti v za~etku
19. stoletja. Danes je skoraj v
vseh evropskih dr`avah. Ve~ina
teh dr`av, tudi na{a, imajo zakonsko urejene predpise za zatiranje.
Za zatiranje `vrklje je odgovoren
lastnik zemlji{~a. Sicer kmetijski
in{pektorji nadzirajo prisotnost te
rastline, vsekakor pa je prav, da
lastnik zemlji{~a sam, takoj ko jo
zazna, ukrepa.
Pelinolistna `vrklja zraste do
vi{ine 1,5 m. Steblo je okroglo,
pokon~no razvejano ter poraslo z
gostimi dla~icami. Na prvi po-

gled je podobna navadnemu pelinu (Artemisia vulgaris), ki prav
tako spada v dru`ino nebinovk.
Obe rastlini imata pernato deljene
liste, le da so pri ambrozije krpe
dalj{e z manj{o listno ploskvijo
kot pri pelinu. Pri ambroziji so
listi puhasti in tudi spodaj zeleni,
pri pelinu so listi goli in spodaj
beli. Pri pelinu so stebelca o`lebljena in gola. V ~asu cvetenja
(julij-september) je rastlina prepoznavna po dolgih mo{kih socvetjih, kjer so drobni sestavljeni
ko{kasti cvetovi nanizani v podolgovatih previsnih vejicah.
Tak{no socvetje imenujemo tudi

`vrklja, po tem je rastlina dobila
ime. @enski cvetovi so v pazduhah listov.
Alergijo povzro~a cvetni prah.
Zato moramo ukrepati pred cvetenje. Najbolje je, da rastline izpulimo in uni~imo, lahko pose`emo tudi po herbicidih, kar pa ne
priporo~am. Uni~ujemo je tudi s
ko{njo z rezom ~im bolj pri zemlji, seveda je treba ko{njo takoj,
ko rastlina ponovno po`ene, ponoviti. Vsekakor ne smemo dopustiti cvetenja.
Jo`e Skumavec,
Naravoslovno dru{tvo Bled

Dan reformacije na Bledu
Evangelijska cerkev Bled tudi letos pripravlja praznovanje dneva
reformacije. V nedeljo, 28. oktobra bo v kinodvorani GG Bled
slovesnost, na kateri bo o reformaciji na Gorenjskem in njenem
pomenu za na{ ~as govoril zgodovinar in regiolog mag. Franc
Kuzmi~, o zgodovini evangelijske cerkve na Bledu pa bo nekaj
besed spregovoril pastor Ace Arsov.
V kulturnem programu bo nastopil tambura{ki orkester BC
Ve{~ica iz Prekmurja.
RP

Dru{tva, dogaja se

5. sre~anje rejni{kih dru`in
Center za socialno delo Radovljica je septembra `e peti~ organiziral sre~anje rejni{kih
dru`in, ki delujejo na obmo~ju ob~in Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje.
Tokratno sre~anje je v son~nem vremenu
potekalo pri rejni{ki dru`ini Logar v Studorju
v Bohinju. Vse zbrane je nagovorila in nam
za`elela lep dan direktorica Centra za socialno
delo Radovljica Milo{a Kos Ovsenik. Obiskali so nas bohinjski `upan Franc Kramar,
`upan Ob~ine Radovljica Ciril Globo~nik ter
pod`upanja Ob~ine Gorje Danijela Mandeljc.
Vse dobro nam je `e prej za`elel tudi blejski
`upan Janez Fajfar, ki se sre~anja zaradi
drugih obveznosti ni mogel udele`iti. V svojih
nagovorih so se predstavniki ob~in zahvalili
izvajalcem rejni{ke dejavnosti in jim izrekli
iskreno priznanje za humanitarno delo. S
svojo udele`bo so pokazali, da je rejni{ka dejavnost cenjena in se zavedajo njene pomembne vloge za celotno skupnost.
Program smo pri~eli s kratkim nastopom
skupine otrok, ki so se avgusta udele`ili poletnega tabora in pripravili igrico Pod medvedovim de`nikom. Rejnica Ivanka nam je nato
ponudila toplo doma~e mleko ter pregre{no
dober slasten kruh. Strokovne delavke Knji`nice A. T. Linharta iz Radovljice so `e tradicionalno pripravile delavnico tako za otroke
kot za odrasle. Po preprostem kosilu smo na
sosednjem skednju ob zvokih harmonike

li~kali koruzo bohinjsko trdinko, ki je avtohtona sorta. Sprehodili smo se do polja z
bu~ami in skozi vas Studor. Vmes je bilo dovolj ~asa za klepet, izmenjavo izku{enj, dru`enje ter medsebojno spoznavanje, ~emur je
sre~anje tudi namenjeno.

Dobrodelnem dru{tvu Sladki nasmehi. Za
pomo~ pri izvedbi sre~anja se zahvaljujemo
njim, Pekarni Planika, Mesariji Arvaj, trgovini
Sadje zelenjava Pri Klemenu, harmonikarju
Jerneju Cesarju, turisti~ni kmetiji Gartner ter
{e enkrat rejni{ki dru`ini Logar.

Pred zaklju~kom smo se posladkali {e z
dvema tortama, ki so nam ju prijazno spekli v

Meta [ilc,
CSD Radovljica

Javna obravnava dopolnjenega osnutka
na~rta upravljanja Triglavskega
narodnega parka
V zadnjih nekaj mesecih smo v Javnem zavodu TNP skupaj z
lokalnimi skupnostmi parka, zainteresirano javnostjo in razli~nimi
dele`niki intenzivno pripravljali dopolnitve osnutka na~rta upravljanja
TNP. Dopolnjen osnutek bo v ~asu od 30. oktobra 2012 do vklju~no
30. decembra 2012 javno razgrnjen v prostorih ob~in Bled, Bovec,
Gorje, Jesenice, Kobarid in Kranjska Gora, v Tolminu v Knji`nici Cirila Kosma~a, v Bohinju v Kulturnem domu Jo`a A`mana v Bohinjski
Bistrici in v Kulturnem domu v Stari Fu`ini ter na spletni strani Javnega
zavoda TNP www.tnp.si.
V ~asu javne razgrnitve lahko podate pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestih javne razgrnitve, po po{ti na naslov Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled ali na elektronski naslov
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si.
V ~asu javne razgrnitve bodo organizirani forum zainteresirane
javnosti Triglavskega narodnega parka v petek, 16. novembra
2012, ob 17. uri, v Domu Jo`a A`mana v Bohinjski Bistrici in javne
predstavitve v posameznih parkovnih lokalnih skupnostih:
- v sredo 21. 11. 2012 ob 17.00 uri v Kranjski Gori (sejna soba Ob~ine
Kranjska Gora)
- v ~etrtek 22. 11. 2012 ob 17.00 uri v Gorjah (Gorjanski dom),
- v sredo 28. 11. 2012 ob 17.00 uri v Kobaridu (Zelena hi{a v Kobaridu),
- v ~etrtek, 29. 11. 2012, ob 17. uri v Tolminu (Knji`nica Cirila
Kosma~a),
- v petek 30. 11. 2012 ob 17.00 uri v Bovcu (Kulturni dom),

- v torek 11. 12. 2012 ob 17.00 uri v Bohinju (Kulturni domu v Stari
Fu`ini).
Vljudno vabljeni k soudele`bi pri dokon~anju dokumenta!
Javni zavod Triglavski narodni park

Astma in bolezni plju~
Krajevna organizacija Rde~ega kri`a Zasip pripravlja v ponedeljek,
29. oktobra ob 18. uri v Domu krajanov v Zasipu predavanje o astmi in
bolezni plju~. Predaval bo zdravnik Janez Poklukar, dr. med., spec. internist. Vabljeni!
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Turizem, prireditve

Turisti~na zveza Slovenije
Bledu podelila drugo mesto
V projektu Moja de`ela – lepa in gostoljubna so letos drugi~ na prireditvi v okviru
Dni slovenskega turizma v Radencih, podelili
priznanja najbolj{im krajem v Sloveniji. V
tekmovanju s poglavitnim poslanstvom urejanja in ohranjanja okolja so sodelovali kraji,
razdeljeni po kategorijah prilagojenih zna~ilnostim naselja in turisti~ni ponudbi. V pano`nih tekmovanjih so se pomerili {e kampi,
mladinska preno~i{~a, gasilski domovi in
bencinski servisi Petrola. Kot posebna kategorija so bila ocenjena mestna, va{ka in tr{ka
jedra. Na spletni strani TZS je potekalo glasovanje za NAJ lep{e – NAJ gostoljubnej{e
ve~je mesto, zdravili{ki in turisti~ni kraj. V
kategoriji »turisti~ni kraji« je zmagal Piran,
Bled je bil drugi, Kobarid pa tretji.
RP

KOLEDAR PRIREDITEV
Datum

Ura

Kraj

Naziv prireditve

Petek, 26.10.

18.00

Avla OŠ dr. Josipa
Plemlja Bled

Lutkovna predstava: Nodi praznuje
rojstni dan. Lutkovno gledali{~e KAM.

Restavracija Panorama

Teden kostanjevih jedi

10.00

Kinodvorana GG Bled

15.00 - 18.00

Terasa Kavarne Park

Osrednja slovesnost ob Dnevu reformacije (Evangelijska cerkev Bled)
Nedeljsko popoldne ob
kitarski glasbi

29.10. - 4.11.

9.00 - 22.00

Jasa pod Blejskim gradom Srednjeve{ki tabor

Sreda, 31.10.

16.00 - 18.00

Blejski grad

Otro{ki `ur na gradu

Petek, 2.11.

16.00
21.00

Blejski grad
Izpred hotela Golf

Srednjeve{ki nastop
Pohod z baklami

Sobota, 3.11.

16.00 - 18.00

Blejski grad

Otro{ki `ur na gradu

Nedelja, 4.11.

10.00 - 12.00

Hotel Triglav Bled

15.00 - 18.00
18.00 - 22.00
20.00

Terasa Kavarne Park
Restavracija Panorama
Festivalna dvorana

Kuharska delavnica za otroke
(stare od 4 do 12 let)
Nedeljsko popoldne ob kitarski glasbi
Dru`abna sre~anja za starej{e ob~ane
Slovenska muska od A do @,
predstava (Špas teater)

Ponedeljek, 5.11.

20.00

Hotel Triglav Bled

Ve~er spajanja Nouvelle Slovenian
cousine in piva

^etrtek, 8.11.

19.30

Blejski grad

20.00

Festivalna dvorana

Ve~eri z muzejskim dru{tvom Bled:
Tine Jarc -Stari prebivalci blejskega
kota
Predstava Moped Show v `ivo!
(SK Bled)

14.00 - 16.00
19.00

Blejski grad
Hotel Triglav Bled

20.00

Restavracija Panorama

17.00

Knji`nica Bla`a
Kumerdeja Bled
Knji`nica Bla`a
Kumerdeja Bled

26.10. - 4.11.
Nedelja, 28.10.

Dve priznanji
turisti~ne zveze Bledu

Sobota, 10.11.

Petek, 16.11.

19.30

Ludvik Ker~mar in ravnateljica Vrtca Bled Andreja
Nov{ak.

Kar 230 turisti~nih delavcev iz vse Gorenjske se je v soboto, 6. oktobra zbralo na
`e 42. sre~anju v @eleznikih. Organizirala
so ga turisti~na dru{tva iz ob~ine @elezniki,
Gorenjska turisti~na zveza pa je tudi tokrat
podelila priznanja za urejenost v akciji Moja
de`ela, lepa in gostoljubna in najzaslu`nej{im za razvoj turizma. Vrtec Bled je osvojil drugo mesto za urejenost, priznanje za
dolgoletno delo na podro~ju turisti~ne dru{tvene dejavnosti pa je {lo v roke Ludvika
Ker~marja, predsednika Turisti~nega dru{tva Bled.
Akcija »Moja de`ela, lepa in gostoljubna« se je podelitvijo priznanj na Dnevih
slovenskega turizma v Radencih zaklju~ila
tudi na dr`avni ravni. Bled je letos osvojil
drugo mesto v kategoriji turisti~nih krajev,
priznanje pa je iz rok predsednika Turisti~ne
zveze Slovenije Petra Misje sprejel `upan
Janez Fajfar.
Vanja Piber, TD Bled
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Martinovanje
Martinovanje z `ivo glasbo in
vinarjem
Veselo martinovanje
Pravljica za otroke:
Gledali{~e, 1. u~na ura
Blejski ve~er: Hudi~ nad Blejskim
zverinjakom - predstavitev zbirke
sedmih zgodb
Štajerskih 7 in Helena Blagne
(TSK Bled)

20.00

Festivalna dvorana

Sobota, 17.11.

10.00 – 12.00

Info sredi{~e TNP
Triglavska ro`a na Bledu

Triglavska tr`nica in program SOS
10.30 Brihta raziskuje

Nedelja, 18.11.

10.00 – 12.00

Hotel Triglav Bled

12.00

Park pri Vili Pre{eren

18.00 – 22.00

Restavracija Panorama

Kuharska delavnica za otroke
(stare od 4 do 12 let)
Sportina Blejcem poklanja Martina:
poku{ina ve~ vrst vin, pe~en kostanj
Dru`abna sre~anja za starej{e ob~ane

Sreda, 21.11.

20.00

Festivalna dvorana

Star fotr, Janez Ho~evar Rifle,
monokomedija (SK Bled)

22.11. - 9.12.

16.00 - 20.00

Trgovina pri cerkvi
sv. Martina

Adventna prodajna razstava Jureta
Ger`ine

Sobota, 24.11.

9.00 - 15.00

Hotel Triglav Bled

Kuharska delavnica za odrasle

29. in 30.11.

17.00

Vi{ja strokovna {ola za
Delavnica adventnih ven~kov
gostinstvo in turizem Bled

^etrtek, 29.11.

18.00

Knji`nica Bla`a
Kumerdeja Bled

Trajnostni razvoj Slovenije - utopija
ali realna prilo`nost? Predavatelj
prof. dr. Du{an Plut

Turizem,
Prireditve,
prireditve
turizem
Vsak vikend od 1.12.
2012 do 6.1.2013

10.00 - 19.00

Terasa Kavarne Park

Sejem doma~e in umetnostne obrti

Sobota, 1.12.

od 10.00
11.00

Terasa Kavarne Park
Blejski grad

11.30

Blejski grad

Razstava adventnih ven~kov
Pri`iganje sve~k na adventnem
ven~ku ob bo`i~ni glasbi
Otvoritev razstave mojstra zlatarstva
in srebro kova{tva Huberta Široke:
Z okol{no ta podoba raja

od 10.00
10.00 - 12.00

Terasa Kavarne Park
Hotel Triglav Bled

15.30
17.00

Terasa Kavarne Park
Terasa Kavarne Park

18.00 - 22.00

Restavracija Panorama

Nedelja, 2.12.

10.00 - 12.00

Hotel Triglav Bled

Kuharska delavnica za otroke
(stare od 4 do 12 let)

Sreda, 5.12.

18.00

Festivalna dvorana

Otro{ka predstava Ma~ek Muri

^etrtek, 6.12.

19.30

Blejski grad

Ve~eri z muzejskim dru{tvom Bled:
Vido Kregar - Potovanje Bled - Brixen

8.12.2012 8.1.2013

ves dan

Hotel Triglav Bled

Sejem umetnin in starin

Sobota, 8.12.

11.00

Blejski grad

11.00 - 16.00

Blejski otok

17.00

Zborno mesto: pred
teraso Kavarne Park
Hotel Triglav Bled

Pri`iganje sve~k na adventnem
ven~ku ob bo`i~ni glasbi
Praznik potice na Blejskem otoku
12.30 - Sveta ma{a v cerkvici na otoku
14.30 - Otvoritev razstave
"Vsi obrazi ljubezni"
Pohod z baklami ob Blejskem jezeru

Nedelja, 2.12.

17.00

12. - 16.12.

Razstava adventnih ven~kov
Kulinari~ne delavnice za otroke
(stare od 4 do 12 let)
Miklav`ev program
Podelitev priznanj najlep{im
adventnim ven~kom
Dru`abna sre~anja za starej{e ob~ane

Otvoritev adventnega sejma umetnin
in starin s kulturnim programom in
tematsko ve~erjo

Rudno polje - Pokljuka

IBU svetovni pokal v biatlonu Pokljuka

vsak petek

16.00

Olimpijski trg

Bol{jak

vsako soboto

9.00

Šola teka Klemena Dolenca (vse leto)

20.00 - 24.00

zbor: pred
Grajskim kopali{~em
Restavracija Panorama

Plesni ve~er (razen 17.11.)

18.00 - 22.00

Restavracija Panorama

Dru`abna sre~anja za starej{e ob~ane

vsako drugo nedeljo
(od 7.10. do 21.4.)

Obisk RK Krim v Kavarni Park
na Bledu

Organizator si, zaradi nepredvidenih okoli{~in, pridr`uje pravico do spremembe programa.
Spremembe in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani www.bled.si.

Sportina Blejcem poklanja Martina
Jesen je po~asi potrkala na
vrata in z njo je tudi konec
poletne sezone na Bledu.
Sportina turizem d.o.o. se je
odlo~ila, da vsem ob~anom
in ob~ankam ob~ine Bled ter
za vse obiskovalce Bleda pripravi prireditev »Sportina
Blejcem poklanja Martina«.
Dogodek bo potekal v parku
pri Vili Pre{eren 18. oktobra
ob 12. uri. Poskusili boste
lahko ve~ vrst vina iz razli~nih krajev Slovenije ter se ogreli s pe~enim kostanjem. Prireditev bo trajala do 16. ure. V
primeru slabega vremena prire-ditev ne bo odpadla, temve~ bo prestavljena na teraso Vile
Pre{eren. Vse vljudno Vabimo na zaklju~ek sezone z Martinom in Sportino Turizmom. Veselimo se Va{ega obiska!
Ekipa Sportine turizem

Pred zahtevno sezono so Bled obiskale
rokometa{ice dvakratnih evropskih prvakinj
Rokometnega kluba Krim Mercator. Ekipi
so se poleti pridru`ile {tevilne nove igralke
iz razli~nih dr`av ([vedske, Nem~ije, [panije, Brazilije), zato je bil zanje sprehod ob
Blejskem jezeru prilo`nost za spoznavanje
slovenskega turisti~nega bisera. [portnice
so se ustavile tudi v Restavraciji in Kavarni
Park, kjer so se posladkale z originalnimi
blejskimi kremnimi rezinami. Rokometa{ice so bile nad obiskom navdu{ene, o
~emer pri~a tudi veliko {tevilo njihovih posnetih fotografij. Zagotovile so, da to ni bil
njihov zadnji obisk.
Barbara Stopin{ek, Sava Turizem

Kaj bo z Vilo Bled?
Dru`ba Sportina se je z oktobrom umaknila iz Vile Bled. Presti`ni hotel tako prehaja pod Protokolarni center Brdo. Od tam
ni nobenih informacij, kaj se bo s tem
imenitnim blejskim hotelom dogajalo, zato
smo vpra{ali direktorico Turizma Bled, Evo
[travs Podlogar, ki je povedala, da je imela
sestanek z v. d. direktorice Brda, Iris Kociper Haas, ki je zagotovila, da bo vila ostala
odprta za javnost, se pravi dober hotel, ostalo pa naj bi tudi nekaj zaposlenih - sicer
zelo majhno {tevilo izmed tistih, ki so tam
`e desetletje ali ve~.
Kot je dejala Eva [travs Podlogar ni razloga, da ne bi verjeli, da bo Vila ostala
odprta, kot pravi, naj bi jo ~akale celo
nekatere najbolj nujne investicije, ki naj bi
jih izvedli pozimi, tako da bi hotel ponovno
odprli spomladi.
Romana Purkart
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^lani TD Bled na obisku v “alpskem
biseru” Werfenwengu

Jesenski izleti ~lanov Turisti~nega dru{tva Bled so postali `e tradicionalni in so pri ~lanih izjemno priljubljeni. Tokrat smo se v prvih dneh
oktobra podali na obisk mesteca Werfenweng v avstrijski de`eli
Salzburg, ~lana zdru`enja Alpski biseri, kamor spada tudi Bled. Na poti
do na{ega cilja smo si ogledali [pital ob Dravi, mesto, ki je bilo prvi~
omenjeno leta 1191, ko sta ortenbur{ka grofa Hermna I in Otto II
postavila bolni{nico in cerkev. [pital je leta 1418 podedoval grof Herman Celjski. V sredi{~u mesta je grad Porcia, ki je obravnavan kot eden
najpomebnej{ih renesan~nih gradov v Avstriji.
Pot nas je nato peljala severovzhodno od [pitala mimo Miljskega jezera, ki je prav tako povezano z zgodovino Slovencev, saj se tukaj nahaja pomembno karantansko kulturno sredi{~e kneza in slovanskoslovenskega svetnika Domicijana. Miljsko jezero je s 141 m tudi najgloblje jezero Koro{ke. Naslednja postaja na na{i poti je bilo mestece
Gmünd in muzej vozil Porsche, kjer smo si z zanimanjem ogledali film
o nastanku in razvoju avtomobilske znamke Porsche, ki je nastajala prav
v tem mestu in bogato zbirko 40 vozil.
Tik pred ciljem smo se ustavili {e na mogo~nem gradu Hohenwerfern,
ki z avtoceste, ki pelje naprej proti Salzburgu zgleda kot iz pravljice. V
poznih popoldanskih urah smo prispeli v Werfenweng, kjer nas je prijazno sprejel tamkaj{nji `upan, nam predstavil sistem okolju prijazne
mobilnosti ter nas popeljal na ogled mesta. Obiskali smo tudi smu~arski
muzej de`ele Salzburg, kjer se med drugim nahaja pokal, ki ga je leta
1936 v Planici prejel Sepp Bradl, prvi skakalec, ki je presko~il 100 m.
Drugi dan smo si v spremstvu lokalnega vodnika dopoldan ogledali
Mozartovo mesto Salzburg, v popoldanskem ~asu, na poti proti domu
obiskali nekaj krajev ob jezerih v pokrajini Salzkammergut in se za
konec ustavili v mestecu Hallstatt, slikovitem kraju ob istoimenskem
jezeru, ki je ena najbolj poznanih podob Avstrije.
Na poti nas je spremljal `upan Janez Fajfar, ki je z nami delil svoje
bogato znanje kot vodnik, oba dneva pa je za {e prijetnej{e vzdu{je
poskrbelo tudi lepo jesensko vreme.
Vanja Piber, TD Bled

Uspe{ni doma in na tujem

Schools). Letos je konferenca potekala med 8. in 13. oktobrom v Makedoniji, najve~ na Ohridu, nekaj pa v Skopju. Udele`encev iz vse Evrope
je bilo blizu 800, od tega ve~ kot polovica tekmovalcev, t. j. dijakov in
{tudentov iz skoraj vseh evropskih dr`av, ne samo dr`av EU. Pomerili so
se v osmih razli~nih tekmovanjih od kuharstva do managementa. Na{o
{olo so predstavljali trije {tudenti v treh razli~nih disciplinah in dosegli
izredne uspehe. Najbolj nas je razveselila [pela Triller, ki je skupaj s tekmovalko iz Avstrije, Lauro Moser, postala evropska prvakinja v poznavanju in me{anju pija~. Domen [u{ter~i~ je v sodelovanju s Francozinjo
Marie Cloe Eleaume postal evropski podprvak in osvojil srebrno
medaljo. Tekmoval je tudi Marko Majcen v stre`bi, a mu je le malo
zmanjkalo do bronaste medalje in na{a bera priznanj bi bila popolna.
Vsem trem, {e posebej [peli, iskreno ~estitamo za dose`ene rezultate
in enkratno predstavitev na{e {ole, Bleda in Slovenije v Makedoniji!
Takoj po kon~anem proslavljanju mednarodnih uspehov so {tudenti `e
od{li na 59. Gostinsko turisti~ni zbor v Radence, ki je potekal od 16. do
18. oktobra 2012. Ekipa je bila tu {tevil~nej{a, rezultati pa spet dobri.
Spet nas je z zlato medaljo razveselila [pela Triller kot absolutna
zmagovalka v tekmovanju barmanov. Prav tako si je zlato medaljo
»skuhal« Matja` Bel{ak v pripravi jedi po naro~ili »Magic Box« za
kuharje do 23 let. V istem tekmovanju je bila Simona Ma~ek srebrna,
Martin Likeb pa je dobil priznanje za dobro delo. Marko Majcen je bil
bronast v tekmovanju vinskih svetovalcev, Sandra [imic in Domen
[u{ter~i~ pa sta prejela priznanje za dobro poznavanje receptorskih del.
Tudi An`e Kos s pomo~nikom Matejem Knezom je dobil priznanje za
pripravo jedi pred gostom. Iskrene ~estitke vsem!
Mojca Jo{t, VS[GT Bled

Imenitna mednarodna nagrada Anji Bunderla
in Biserki Lazar za slikanico Vilinski ples
Pred nedavnim so podelili nagrade in priznanja ob zaklju~ku mednarodnega nate~aja za otro{ko in mladinsko knjigo pod naslovom »Na
krilih metulja in laboda 2012«. Tema leto{njega, jubilejnega desetega
nate~aja so bile {tevilke, simboli in figure. Omenjeni dogodek je potekal
skupaj z mednarodnim nate~ajem za najbolj{o otro{ko in mladinsko
knjigo »Sulle ali delle farfalle e dei cigni«, pod okriljem Ob~ine Bordano v Furlaniji. Poleg Ob~ine Schwanenstadt v Avstriji so sodelovali
{e: In{titut za mladinsko knji`evnost »Alberti« iz Trsta, Kulturno
dru{tvo Athena Belpasso iz Sicilije ter Oddelek za romanistiko Univerze
Salzburg, dela pa je ocenjevala mednarodna `irija.
Posebno nagrado `irije v kategoriji odrasli je prejela slikanica Vilinski ples (Der elfenanz). Slikanica je delo ilustratorke Anje Bunderla,
tekstovni del pa je prispevala Biserka Lazar. Anjine ilustracije v tehniki
akril / platno so razli~nih dimenzij, od formata 30 x 30 cm do formata
150 x 150 cm. Ozadje besedila je Anjina imitacija `ivega srebra (hydrargyrium, srebrna voda) kot energija Idrije, ki je zasidrana tako v globino zemlje kot du{e doma~inov.
Biserka Lazar je v besedilo prelila nastanek idrijske ~ipke. Za omenjeno zgodbo se je odlo~ila, ker jo je ~arobnost na{e najprepoznavnej{e
~ipke nagovarjala `e vrsto let.
Marjan Zupan

Hudi~ nad blejskim zverinjakom

V viziji Vi{je strokovne {ole za gostinstvo in turizem Bled je zapisano,
da bomo na temelju tradicije izobra`evanja v turizmu postali priznano
izobra`evalno sredi{~e za kakovostno vse`ivljenjsko izobra`evanje in usposabljanje na podro~ju storitvenih dejavnosti v mednarodnem merilu. In
najlep{i dokaz tega so uspehi na{ih {tudentov na mednarodnih tekmovanjih. Eno najbolj cenjenih tekmovanj s podro~ja gostinstva in turizma s 24-letno zgodovino, ki se dogaja vsako jesen v drugi dr`avi, je
letna konferenca AEHT (European Association of Hotel and Tourism
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V drugi polovici oktobra je JSKD (Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti) ob finan~ni pomo~i Ministrstva za izobra`evanje,
znanost, kulturo in {port izdal novo knjigo Sergeja U~akarja, tokrat gre
za zbirko sedmih zgodb z naslovom HUDI^ NAD BLEJSKIM ZVERINJAKOM. Projekt in izdajo knjige je zalo`ila revija Mentor. Krstna
predstavitev je bila v petek, 19. oktobra. v Mestni kavarni v Slovenj
Gradcu v sklopu prireditev Maribor 2012 – evropska prestolnica kulture in pod okriljem mednarodnega festivala Ur{ka 2012. Doma~emu
ob~instvu se bo avtor predstavil v blejski knji`nici Bla`a Kumerdeja v
petek, 16. novembra ob 19.30. Z njim se bo pogovarjala Bo`ena Fin`gar
Kolman. {e pred tem pa bo avtor s pomo~jo prijateljev priredil literarnoglasbeni ve~er v Kult klubu v Trgovskem centru na Bledu. To~nega datuma zaradi avtorjevih {tevilnih obveznosti do zaklju~ka redakcije {e
nismo izvedeli, vendar bo vsekakor pravo~asno objavljen.
RP

Kultura

Kdo jih pozna?
Po poti dru`inskih fotografij ...
Martin Pre{eren (*1888) je
bil vojak avstro-ogrske vojske
in se je boril v Galiciji,
Dolomitih, Karpatih in So{ki
fronti. Po kon~ani svetovni
vojni je 5. decembra 1918 od{el
kot prostovoljec s skupino tridesetih soborcev z Bleda braniti severno mejo. Med njimi so
bili Jo`e Stare, Franc Stare,
Janez Poto~nik, Franc Zore,
Karol Repe, Ivan Klimik, Polda
Sartori, Miha Mencinger in
drugi. Med boji je hudo zbolel.
Po hudi bolezni in operaciji v
Ljubljani je ostal brez `elodca,
zaradi ~esar si ni nikdar ve~
opomogel. Mirko Macher nam
je posredoval fotografijo, na kateri je fotografirana skupina
mladeni~ev pred vpoklicem v
1. svetovno vojno. Nekdo izmed njih je fotografijo poslal
Martinu Pre{ernu na boji{~e.
Domnevamo, da je na fotografiji tudi kdo od omenjenih
soborcev za severno mejo. Zelo
verjetno so to fantje iz vasi
Re~ica na Bledu, kjer je Martin
Pre{eren tudi stanoval. Ali bi

kdo lahko prepoznal osebe, ki
so v skupini? Veselilo nas bo,
~e pokli~ete predsednika Muze-

Najbolj{a fotografija {e ni narejena ...
... in nikoli ne bo, pravi mojster fotografije mojster fotografije
Fotografske zveze Slovenije/, Franc Ferjan, doma~in, ~igar
fotografije ve~krat krasijo naslovnico Blejskih novic. Franc Ferjan
pravi, da se je njegova fotografska pot zarisala `e v osnovni {oli
pri likovnem pouku prof. Janeza Ravnika. Takrat je roka bolj »ubogala«. Srednja poklicna {ola je njegovo likovno pot prekinila in
kmalu jo je nadomestila fotografija. »V letih, ko sem `e opravljal
svoj poklic sem si kupil Praktico LLC (fotoaparat, op. p.). Takrat
smo delali v klasi~ni ~rno-beli tehniki. Fotografije smo razvijali sami
v temnici«.
To so bili ~asi sorazmerno poceni papirja in ~rnobele fotografije, saj
je bila barvna fotografija pri nas {ele na obzorju. Takrat se je v~lanil v
Foto klub Janez Puhar v Kranju in njegova bogata ljubiteljska fotografska pot se je za~ela. Sedaj je ~lan FK TNP na Bledu, v katerem
ustvarja `e od ustanovitve.

jskega dru{tva Bled, Sre~a
Verniga, tel. 041 767 293 ali
mu po{ljete elektronsko po{to

na
sreco.vernig@kovinskabled.si.
Muzejsko dru{tvo Bled

tografijo. Tudi kolekcija 30. fotografij, ki jo je predlo`il umetni{kemu
svetu FZS, je bila krajinsko - naravoslovna.
Med krajinskimi fotografijami je tudi nekaj fotografij Bleda, toda
nobenani bila posneta v lepem vremenu. Da dose`e{ ta najvi{ji naziv v
FZS pa ni dovolj samo predlo`ena kolekcija, saj je potrebno dose~i
pogoje, da sploh lahko predlo`i{ izbrano kolekcijo. Pogoje pa fotograf
nabira na dr`avnih, preglednih in mednarodnih razstavah, kjer je
potrebno dose~i kar lepo {tevilo nagrad.
Romana Purkart

Finke obiskale knji`nico

Fotografija je med tem ~asom zelo napredovala, kljub skorajda vsemogo~ni tehniki pa je za fotoaparatom vedno in povsod - ~lovek.
Res je, da z moderno tehniko lahko naredi{ zelo dobre in tehni~no
skoraj popolne fotografije, vendar je potrebno oko fotografa, iskanje
pravega trenutka na pravem mestu, s pravim, »nebesnim teatrom«, ki
se menja vsak trenutek. To so trenutki fotografa - krajinarja.

2. oktobra, so blejsko knji`nico obiskale finske knji`ni~arke iz
Helsinkov in okolice. Med potovanjem po Sloveniji so si ogledale tudi
Bled in Bohinj. Na{o knji`nico so sprejele kot prijazno in toplo ustanovo. Ogledale so si na{o ureditev gradiva. Pozanimale so se za dejavnosti, ki jih knji`nica organizira za otroke in starej{e prebivalce.
Zelo jim je bil v{e~ projekt branja za odrasle Ta veseli knji`ni svet, ki
bralcem ponuja seznam dobrih knjig slovenskih in tujih avtorjev. Med
avtorji v tem projektu je tudi finski pisatelj Arto Paasilinna, kar je
knji`ni~arke s Finske zelo razveselilo. Povedale so, da Paasilinna zaradi
bolezni ne pi{e ve~.

Ferjan najraje fotografira krajino in vse kar sodi v naravoslovno fo-

Irena Razingar, knji`nica Bled
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Jesen v O[ Ribno

V okviru medgeneracijskega povezovanja in v sodelovanja s KD Ribno smo
pripravili za na{e u~ence in njihove stare
star{e pa tudi ostale va{~ane prijetno ve~erno dru`enje ob li~kanju. Sre~anje smo za~eli v Ribnem in se odpravili po Jakobovi

poti do Bode{~, kjer nas je na doma~iji prˋ
Koslno prijazno sprejel gospodar Sandi
Vidic. Vsi smo se pridno lotili dela in
u`ivali ob obujanju starega obi~aja. Babice
so nam pokazale spretnost spletanja kit iz
koruznih stor`ev in izdelavo predpra`nikov

Odbojkarska tekma med u~enci in u~itelji

iz li~kanja. Po kon~anem delu je sledil {e
» likof«. Ve~er so popestrili ~lani kulturnega dru{tva. Ob plesu in ljudskih vi`ah
je bilo {e bolj veselo. S svojimi {alami in
prigodami iz `ivljenja preprostega kme~kega ~loveka pa nas je nasmejal humorist
Lojze Ropret. Za konec smo si privo{~ili
okusno kme~ko malico, ki je vsem zelo
teknila. Dogajanja se je udele`ila tudi Maja
Fajdiga iz TNP z namenom, da dogodek
opi{e v evropskem projektu Ohranjamo
tradicionalno znanje.
Pridru`ili smo se vseslovenski naravovarstveni akciji, s katero `elimo na na{i {oli
opozoriti javnost na pomen varovanja netopirjev v skrbi za planet. Medse smo povabili o~ka dveh na{ih u~encev Raymonda
Sodjo, ki nam je sestavil netopirnico. Sedaj
vsi nestrpno ~akamo, da bodo te koristne
`ivalce pri nas na{le svoje zato~i{~e. Ogledali smo si tudi razstavo o netopirjih v TNP
na Bledu. Obiskala nas je novinarka Radia
Slovenija, s katero smo posneli del~ek oddaje za mlade Hudo. S tretje{olci in ~etrto{olci se je pogovarjala o netopirjih in
povedali so ji veliko zanimivega.
Blanka Valant, Podru`nica Ribno

Hura, po~itnice!
Po~itnikarji pozor! Infrastruktura Bled vabi na rekreacijsko drsanje
v {portno dvorano na Bled od 28. oktobra do 4. novembra in sicer od
9.30 do 11.00 in od 16.30 do 18.00. Omogo~ajo tudi izposojo drsalk.
Dobrodo{li v {portni dvorani na Bledu!

Blejski mladinski center pripravlja!
Do konca novembra se bo zvrstilo kar nekaj dogodkov: 27. 10. od 14.
do 20. ure kostanjev piknik, 29. 10. ob 19. uri predstavitev knjige (psi),
od 5. do 12. 11. fotografski nate~aj Vi vsi, sede~i po gledali{~ih, barih
in kavarnah in drugih zabavi{~ih: Jaz protestiram! (Kosovel), 16. 11. ob
20. uri potopisno predavanje Matica Ko{irja »Zimsko plezanje v
slovenskih Alpah, v Chamonixu in odprava v Alja{ko gorovje« in od
19. do 30. 11. Humanitarna akcija: zbiranje otro{kih obla~il in {olskih
potreb{~in.
Upamo, da se nam v ~im ve~jem {tevilu pridru`ite in z obiskom
popestrite na{e dogodke, ki bodo v prostorih Blejskega mladinskega
centra na Olimpijskem trgu. Vabljeni!
V tednu otroka je otro{ki parlament na na{i osnovni {oli izvedel
tekmo v odbojki med u~enci in u~itelji. V torek, 2. oktobra ob 13. uri
smo se zbrali v {olski telovadnici – poleg igralcev obeh ekip je bilo
tudi veliko gledalcev, ki so navijali za obe strani, seveda pa bolj glasno
za svoje vrstnike u~ence. U~iteljsko ekipo so sestavljale {tiri u~iteljice,
en u~itelj in hi{nik. Za ekipo u~encev pa smo tekmovala dekleta, ki
treniramo v OK Bled ter so{olec iz 8. razreda.
Obe ekipi sta se dobro borili, vendar pa smo u~enci uspeli zmagati
v vseh treh setih. Veselimo se `e prihodnjih tekem.
Ma{a Debelak 8. a O[ Bled
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8. Sportyjev festival navdu{il {tevilne
obiskovalce

7. in 8. oktobra je na Bledu potekala zaklju~na prireditev ob tednu
otroka, ki je v organizaciji Ob~ine Bled ter [portne agencije Sporty z bogatim programom navdu{ila najmanj 300 obiskovalcev. Ti so v nedeljo
u`ivali v De`eli pala~ink, kjer so bile postavljene razli~ne postaje. Otroci
so se lahko brezpla~no posladkali s pala~inkami velikankami, se fotografirali in takoj prejeli fotografijo v spomin na dru`enje z medvedom
^alapinkom. Na »po{ti« so sami izdelali razglednico in jo poslali na
svoj naslov, prejeli pa so tudi figurice iz modeliranih balonov. Na voljo
jim je bila {e poslikava obraza.
Zaj~ek Sporty je pripravil posebne poligone, kjer so se obiskovalci
na ve~ lokacijah preizkusili v razli~nih {portnih igrah. Najbolj zanimiv
je bil Sportyjev tek za otroke, saj so poleg otrok na svoj ra~un pri{li tudi
star{i in ostali dru`inski ~lani kot navija~i. Vsi udele`enci so prejeli nagrade, najhitrej{i pa tudi Sportyjeve medalje.
Program je vodila animatorka in pevka za otroke Maja Kokol, ki je
najmlaj{e navdu{ila s svojim glasbeno-animacijskim programom. Hvala
vsem sodelujo~im in Vili Pre{eren, kamor so nas vse soustvarjalce programa povabili na okusne sladice. Na sre~o ni bilo potrebno izkoristiti
preddverja Festivalne dvorane kot alternativne lokacije, saj je vreme
odli~no slu`ilo vse do trenutka, ko smo se tudi tisti zadnji iz tega dogodka vrnili domov. Potem se je pa ulilo kot iz {kafa…
Zanimivo pa je bilo `e dan prej – v soboto, ko je Glasbeni center DORE-MI v dvoranah krajevnih skupnosti Zasip, Re~ica, Ribno in Bohinjska Bela izvedel ob tednu otroka glasbeno pravljico Janeza Bitenca {est
ku`kov. ^estitke mladim nastopajo~im ter seveda vsem, ki jim na
za~etku njihove glasbene poti stojijo ob strani.

Pestra jesen v Vrtcu Bled

Na prvi jesenski dan se je v vrtcu na Bledu oglasila posebna obiskovalka – tetka Jesen. S svojimi sodelavkami nam je v `ivahni plesni predstavi prikazala barvanje listov, delo na vrtu, skupaj z otroki pa so si
ogledali in poimenovali zelenjavo in sadje. Po predstavi so otroci od{li
na igri{~e pred vrtcem, ki se je ta dan spremenilo v pravo tr`nico. Vsak
s svojo denarnico in ko{arico lastne izdelave so se gnetli pred stojnicami, {teli pisane gumbe in jih menjali za ko{~ke sadja ali zelenjave.
V tednu jeseni so si otroci v na{em ve~namenskem prostoru ogledali
igrico Debela repa, ki so jo izvedle strokovne delavke vrtca.
Oktober se je za~el s tednom otroka, v katerem so otroci ob knjigah
in slikah spoznavali rase in medkulturne razlike. Teden je bil glasbeno
obarvan. Mateja Gorjup in Samo Kutin sta nam predstavila slovenske
ljudske pesmi ob spremljavi glasbil, ki izhajajo iz razli~nih krajev po
svetu. K igranju, petju in plesu sta povabila tudi otroke. U`ivali smo ob
zvokih zvoncev, loncev, bobnov, glinenih koko{i, pi{~ali in drugih, nam
manj znanih glasbil.
Obiskal nas je tudi Robert Oven, ki nas je preko igre popeljal na
razli~ne konce sveta, nam predstavil tamkaj{nje `ivali, ljudi in njihova
obla~ila, ples in glasbila. Najbolj nas je navdu{il zvok did`eriduja - to
je naravna lesena trobenta, glasbilo avstralskih aboriginov. Zvok in{trumenta je pritegnil pozornost slehernega obiskovalca ve~namenskega
prostora.
V nekaterih skupinah nas je s svojim obiskom razveselila tudi Kitajka Lu Hui ali nam la`je Sophie. Ko smo se ji predstavili in si jo dobro
ogledali, smo jo povabili k plesu slovenskih ljudskih plesov in ji zapeli
ve~ ljudskih pesmi. Sophie nam je zapela otro{ko pesem v kitaj{~ini,
nas u~ila {teti do deset in nam pokazala nekaj kitajskih pismenk.
Pestra jesen se bo v vrtcu nadaljevala tudi v naslednjih tednih, saj nas
bo konec meseca obiskal Aleksander Me`ek. [e bo veselo!
Petra Benedi~i~, Vrtec Bled

Najbolj{a droga je `oga

Toni Me`an, pod`upan Ob~ine Bled

Afri{ke mamice

Deklice iz skupine Zajci so se v tednu otroka ob spoznavanju `ivljenja ljudi po svetu oblekle v afri{ke mamice in s svojimi dojen~ki
obiskale druge otroke iz vrtca in {ole na Bohinjski Beli.
Maja Poklukar, Vrtec na Bohinjski Beli

Prvi teden v oktobru je namenjen nam otrokom in tudi nosi ime teden
otroka. V soboto, 6. oktobra, je na blejski {oli potekala {portna prireditev Najbolj{a droga je `oga. S tem smo zaklju~ili praznik otrok. Na{i
u~enci so se pomerili v ko{arki, nogometu in odbojki. Tekmovalo je 72
u~encev in prav vsi so se zelo dobro odrezali. Prireditev smo organizirali
~lani {olskega parlamenta z u~iteljico Meto Pazlar, ki vodi na{e delo in
nam pomaga pri organizaciji {olskih prireditev. U~enci smo imeli na
razpolago vodo in manj{e posladke, ki nam jih je priskrbel LAS Ob~ine
Bled. Pri delu so nam pomagali tudi hi{nik in u~iteljici Petra Dermota
in Metka Jemec. Za pravilno in po{teno igro je skrbel sodnik @iga. Prireditev je potekala v {portnem duhu in brez po{kodb tekmovalcev. S
tem `elimo pokazati, da je {port zdrava in priporo~ljiva droga!
Ana Risti~ 6. a O[ Bled
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90 let Terezije Vernig

Terezija Vernig je na svet prijokala 3. oktobra 1922 kot peti otrok
{ivilje in tesarja, Kselovim z Mlinega. Njeno otro{tvo je zaznamovalo
delo in te`ko `ivljenje. Po ko~ani osnovni {oli je {la za eno leto delat k
dru`ini v Avstrijo, da bi se nau~ila nem{kega jezika. To ji je kasneje
pri{lo prav, zlasti pri delu v turizmu.
Ko se je vrnila na Bled, je za~ela pomagati v gostinstvu. Po vojni je
sre~ala svojega `ivljenjskega sopotnika, Sre~ka Verniga iz Gorij, in se
z njim poro~ila. Njeno mladost so zaznamovali otroci, popravljanje hi{e
in stre`ba - naprej v hotelu Ribno, kasneje pa v Pegleznu. V petdesetih
letih se je {e dodatno vklju~ila v cveto~i turizem na Bledu, saj sta z
mo`em oddajala sobe v hi{i z urejenim vrtom, kamor so se gostje radi
vra~ali. Ve~krat je goste razveselila s svojim odli~nim jabol~nim {trudlom.
Skozi vse svoje `ivljenje se je aktivno ukvarjala s {portom, v zimskih
~asih in hudih zimah s tekom na smu~eh, poleti pa je hodila plavat. [e
v osemdesetem letu je poleti skoraj vsak dan z Mlinega plavala do otoka
in nazaj.
Zdaj jo obkro`ata dva sinova z dru`inama, ima {tiri vnukinje in dva
pravnu~ka. Za 90. rojstni dan ji iskreno ~estitamo in ji `elimo {e veliko
zdravja.

90 let Katarine Vodu{ek

Dr. @iga Vodu{ek je obiskoval osnovno {olo v Gorjah in Beljaku, gimnazijo pa v Ljubljani. Kot doktor prava se je prvi~ zaposlil v Radovljici.
Kasneje je od{el v Prizad blizu Beograda. Ob za~etku vojne se je preko
Bosne in Dalmacije vrnil v Ljubljano, se vklju~il v OF in leta 1943 od{el
v partizane. Tam je tudi spoznal svojo bodo~o `eno. Poro~ila sta se po
kon~ani vojni leta 1945. Leta 1953 je bil imenovan za ekonomskega
svetnika na veleposlani{tvu v Washingtonu. Tako se je dru`ina z dvema
otrokoma podala na potovanje v Ameriko s tovorno ladjo, ki je preva`ala
hrano. Po {tiriletnem bivanju v Washingtonu je bil generalni konzul v
Trstu, nato v Teheranu in nazadnje v Budimpe{ti. Po vrnitvi z Mad`arske je bil dr. @iga Vodu{ek direktor Mednarodnega centra za dr`ave
v razvoju, gospa Katarina pa se je zaposlila na Protokolu kot svetovalka
in tam delala vse do upokojitve. Z Slavico sta obujali zahtevne, v~asih
malo {egave in vsekakor lepe spomine na sodelovanje pri protokolarnem
delu. Kar precej smeha je bilo na ta ra~un. Tudi 67 let skupnega `ivljenja
zakoncev Vodu{ek, njunih zanimivih slu`benih dol`nostih in bogatih
izku{enj nudi dovolj tem za prijeten razgovor. ^asa za take pogovore je
vedno premalo. Poslovili smo se s stiskom rok, z nasmehi na obrazih in
seveda predvsem z `eljo, da jima ~as mineva v zdravju, dobrem po~utju
in da se {e velikokrat sre~amo. (S tem ~lankom se opravi~ujemo za tekst
v prej{nji {tevilki, kjer smo napisali, da je bil dr. @iga Vodu{ek {ef protokola predsednika Jugoslavije - sicer vzeto iz enih starej{ih novic).
Krajevna organizacija RK Bled se zakoncema Vodu{ek najlep{e zahvaljuje za vsakoletni prispevek, ki ga poklonita na{i organizaciji.
Jo`ica Pazlar, RK Bled

Umetnostno drsanje
Konec septembra je v blejski ledeni dvorani potekalo tekmovanje za
Mladinski svetovni pokal v umetnostnem drsanju – Sen~ila Bled Cup.
Videli smo vrhunske nastope mladih drsalcev, od katerih so izstopale
predvsem svetovne velesile v tej {portni panogi: ZDA, Koreja, Japonska,
Kanada in Rusija. Tudi Slovenci so se odrezali dobro, za doma~ega
predstavnika Mateja Gregorca, ~lana DD Labod Bled, pa je bila to prva
preizku{nja na tako velikem tekmovanju. Ob bu~ni podpori s tribun je
sicer najmlaj{i udele`enec tekmovanja prikazal izvrstno drsanje tako v
kratkem kot tudi prostem programu in z osebnim rekordom preko 100
to~k prehitel kar nekaj tekmovalcev.
Posebej velja omeniti dvorano, ki se je iz hokejske hale z izjemno
domiselno dekoracijo prelevila v pravo ledeno lepotico. Pri tem so imeli
veliko vlogo doma~i osnovno{olci, ki se jim {e enkrat toplo zahvaljujemo za izvirne izdelke!
Drsalce Drsalnega dru{tva Labod Bled ~akajo v novembru prva mednarodna tekmovanja, pripravljajo pa tudi `e novoletno drsalno revijo,
ki bo 1. januarja ob 18. uri, in bo tako kot lani, pravi spektakel.
DD Labod Bled

Uspe{na atletska sezona

Zakonca Vodu{ek sta septembra praznovala lepa `ivljenjska jubileja.
@al je gospa za svoj praznik zbolela, zato smo jo obiskali {ele oktobra.
Obiska se je poleg `upana in prostovoljk RK Bled Marjane Jakopi~ in
Jo`ice Pazlar udele`ila tudi Slavica A`man, sicer tudi prostovoljka RK,
tokrat pa kot dolgoletna sodelavka gospe Katarine pri protokolarnih
obiskih v Vili Bled in na Brdu.
Gospa Katarina se je rodila 18. septembra 1922 v ^rnomlju, kjer je
obiskovala osnovno {olo. [tudij je nadaljevala v Zagrebu in Ljubljani.
Njena `elja, da bi do{tudirala Ple~nikovo arhitekturo, se je prekinila z
za~etkom vojne. V partizanih je delala kot bolni~arka. Zaradi znanja
jezikov je kasneje delala za Tanjug, sprejemala novice od BBC in jih
prevajala. Po vojni se je zaposlila v Tkanini v Kranju.
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Atleti AD Bled so se udele`ili {e zadnjih tekmovanj v letu 2012. V
Slovenj Gradcu so na dr`avnem prvenstvu za U16 dobro nastopile Ur{a
Le{njak in Nika Pristavec na 300m ovire ter Tajda Rehberger z osebnim
rekordom na 100m, dobro se je odrezala tudi {tafeta 4x300m v postavi
Ur{a Le{njak, Nika Pristavec, Tajda Rehberger in Naja Lesko{ek. V Velenju je bilo dr`avno prvenstvo za U12. Zelo dobro in z osebnim rekordom na 60 m in 200 m je tekla Tinkara Piber, ki ka`e velik talent.
@iga Le{njak je v hitri hoji zmagal na 800 m, Jon [tular je dosegel tretji
mesti na 60 m in 200 m, Nika Pristavec je dosegla najbolj{e osebne ~ase
na 200 m ovire in 60 m, prav tako Naja Lesko{ek in Eva Heberle na
60m. Nova Gorica je gostila APS v mnogobojih. Tekmovala sta tudi Jon
[tular in @iga Le{njak v kategoriji U12 ( 60 m, 200 m, met vorteksa in
skok v daljino). Jon [tular je postal dr`avni prvak (v vseh disciplinah je
zmagal), @iga Le{njak je prav tako zelo dobro nastopal in dosegel najbolj{e osebne ~ase v tekih na 60 m, 200 m in v skoku v daljino. Velika
pohvala gre prav vsem za vse dose`ene rezultate in odli~no tekmovanje.
Robert Bogo`alec
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Slovenci najbolj{i na Balkanu

Tako Pia kot Ro`le sta {e enkrat ve~ dokazala, kako trmasti smo
Gorenjci in vedno stremimo k bolj{emu, saj s svojimi rezultati vsaki~
nizata bolj{e uspehe in seveda vi{je cilje.
Ur{a Langus, predsednica Squash kluba Bled

Pregled zaklju~ka sezone 2012
v malem golfu

Pia Erjavec je v polfinalu s 3:1 ugnala nasprotnico (foto: SqZS)

Pia Erjavec in Ro`le Langus, ~lana blejskega squash kluba, sta vsak
s svojo ekipo izkoristila prednost doma~ega terena in osvojila naslov
balkanskih prvakov. V `enski ekipi so lopar vihtele {e Nada Bambi~,
Pija Brglez in Sara Rojnik, za katere nih~e ni upal verjeti, da bodo lahko
posegle po zlatu, razen selektorja `enskih ekip Franca Langusa. Skupaj jim je uspelo v finalu premagati favoritinje Hrvatice in tako so
lanskemu bronu dodale naj`lahtnejso medaljo. Med {estimi `enskimi
ekipami je bila druga ekipa Slovenije, v postavi Tina Prevodnik, Sara
Hafner, Nata{a @muc in Andreja Kova~, v boju za tretje mesto bolj{a
od Srbkinj.
Med devetimi mo{kimi ekipami so skupaj z Ro`letom v ekipi
nastopili {e Martin Mo{nik, Miha Kava{ in Klemen Gutman, ki so iz
prej{njih dveh prvenstev `e imeli dve srebrni medalji, a tokrat so {li na
vrh. V finalu so premagali Bolgare s 3:0, Hrvati so bili v boju za tretje
mesto bolj{i od Slo 2. Nastopili so {e: dve ekipi Turkov, lanskoletni
prvaki Srbi in Hrva{ka 2.

Vrhunec leto{nje sezone je bil vsekakor 13. mednarodni mini golf
festival, najve~je tovrstno tekmovanje pri nas. Blejsko igri{~e je letos
med 28. in 30. septembrom privabilo 50 igralcev, ~lanov devetih
razli~nih klubov iz Avstrije, Italije in Slovenije, turnir je potekal v
osmih kategorijah. Petkovo ekshibicijsko dvokro`no preizku{njo dvojic sta dobila Radovlji~an Jani Jensterle in Karl-Heinz Deigendesch
(Hörbranz) s 47 udarci (23 in 24). Dvodnevno posami~no tekmo je zaznamovalo slabo vreme, ki pa organizatorjev ni odvrnilo od na~rtovanih petih se{tevnih krogov. Najbolj{i po kategorijah: med najmlaj{imi
Darjan Pav{i~ (Bled), 166 udarcev; Rosa Dangl (Steyr), `enske, 166;
Margaret Schlager (Steyr), seniorke, 168; Karl Brem (San Remo), veterani, 160; Franz Lechner (Braunau), seniorji, 151 in Sergej U~akar
(Celovec), mo{ki, 156 udarcev. Absolutni zmagovalec je postal Lechner s serijo 30, 30, 29, 32 in 30 udarcev. Izid v absolutnih zmagah med
doma~ini in tujci je tako 8 proti 4 v korist Blejcev (U~akar je slavil
sedemkrat, Matja` Sopotnik enkrat, leta 2005 je tekmo prepre~il de`).
Prava drama se je odvijala v mo{tveni tekmi, saj je bil za kon~no zmago
potreben podalj{ek, ki se je v tej kategoriji na Bledu igral prvi~. Pomerila sta se ekipi Altheima (Zg. Avstrija) in »doma~inov« iz Celovca
(barve kluba poleg Thea Pinterja branijo {e Edo Zaimovi~, Jani Jensterle in Sergej U~akar). Po napetem play-offu so slavili slednji in {e
tretji~ zapored osvojili presti`no lovoriko.
Skoraj v senci dogodkov na Bledu je bil zadnji vikend avgusta
Danilo Pav{i~ na 42. veliki nagradi mesta Steyr drugi, Sergej U~akar pa
je le nekaj tednov kasneje v Keutschachu drugi~ zapored postal koro{ki
de`elni prvak. Za skupno zmago je na osmih turnirjih med aprilom in
septembrom nanizal neverjetnih {est zmag.
Povsem za konec sezone je predsednik doma~ega dru{tva {e sedmi~
zmagal na absolutnem dr`avnem prvenstvu za posameznike in s tem
sklenil zelo uspe{no sezono. Drugo mesto je zasedel Pav{i~, tretje pa
58-letni Brane [tefelin iz Zagoric.
Mini golf zveza Slovenije
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Odbojkarske novice
Nova vadbena in tekmovalna odbojkarska sezona 2012/13 je `e v polnem teku. Nekateri de~ki in deklice iz razli~nih na{ih selekcij so jo
za~eli `e avgusta z udele`bo na `e tradicionalni odbojkarski {oli v
Ajdov{~ini. Udele`ilo se jo je okrog 50 otrok, s katerimi so pet dni delali {tirje trenerji. Vtisi udele`encev so zelo dobri. Vadba se nadaljuje kot
obi~ajno vsako leto v 11 razli~nih selekcijah v dvoranah O[ Bled, O[
Radovljica in O[ Lesce. Skupaj je v vadbo vklju~enih preko 150 mladih,
s katerimi dela pet trenerjev. V teko~i sezoni smo skupaj s sosednjimi
klubi vzpostavili tudi selekciji kadetov in mladincev ter kadetinj in
mladink, ki nastopata v tretjih dr`avnih odbojkarskih ligah (3. DOL). Na
Bledu je tako prijavljena mo{ka selekcija, v @irovnici pa `enska. Na
vrsto prihajajo tudi `e prva tekmovanja v ni`jih kategorijah (mladinci,
kadeti, mlaj{i in starej{i de~ki in deklice), o katerih vas sproti
obve{~amo na na{i spletni strani http://www.okbled.si. Vsi ob~ani ste
toplo vabljeni na ogled teh aktivnosti.
Z liga{kimi in pokalnimi tekmovanji je za~ela tudi zdru`ena `enska
~lanska ekipa »Zgornja Gorenjska«, ki nastopa v prvi dr`avni odbojkarski ligi. Najbolj aktualne novice in obvestila o dogajanjih okrog prve
ekipe lahko najdete na spletni strani ekipe: http://www.ok-gorenjska.si .
Po dobrih pripravah je ekipo ravno pred za~etkom tekmovanj doletelo
nekaj neplaniranih odsotnosti igralk ter vedno mo`ne bolezni in
po{kodbe. Hkrati je `e takoj, tako v liga{kem razporedu kot v pokalu,
naletela na dve izmed najmo~nej{ih slovenskih ekip – Alianso in Luko
Koper, ki nas trenutno objektivno po nekaterih kazalcih, predvsem po
vi{ini in telesni mo~i ter po izku{njah {e nekoliko preka{ata. Rezultatom
navkljub smo videli borben pristop in tudi zelo obetajo~o igro, ki temelji
na znanju in vztrajnosti. Ker so se tekmovanja {ele dobro za~ela, so vsi
zastavljeni cilji seveda {e vedno povsem realni in dosegljivi. Prepri~ani
smo, da bo dobro delo slej ko prej obrodilo sadove.
Vabimo vas na ogled predvsem doma~ih tekem, ki bodo potekale v
Dvorani pod Stolom v Zabreznici. Razpored je na `e navedeni spletni

strani. Naslednja tekma rednega liga{kega sporeda bo v soboto, 27. oktobra ob 19. uri proti ekipi UOK Vital Ljubljana.
Samo Zupan, predsednik OK Bled

@enska odbojkarska ekipa
Zgornja Gorenjska

Pred nami je tekmovalna sezona 2012/13, v kateri bodo na{a dekleta
igrala v prvi dr`avni odbojkarski ligi. Ljubitelje {porta in odbojke
vabimo na ogled tekem, ki bodo v Dvorani pod Stolom v Zabreznici, ob
sobotah ob 19. uri.
Imamo dobro ekipo, katere cilj je uvrstitev v zgornjo polovico prvoliga{ke lestvice. Mlado perspektivno ekipo iz pretekle sezone so
okrepile Tja{a Kikelj, Meta in Ur{a Jerala ter Monika ^an~ar. Vsak tekmovalni {port se seveda ne potrjuje samo z rezultati, marve~ tudi z
gledalci in navija~i!
Razpored tekem - 27. 10. 2012 – ZGORNJA GORENJSKA : UOK
VITAL LJUBLJANA; 10. 11 .2012 – ZGORNJA GORENJSKA :
LUKA KOPER; 1. 12. 2012 – ZGORNJA GORENJSKA : FORMIS
BELL; 12. 1. 2013 – ZGORNJA GORENJSKA : HIT NOVA GORICA;
26. 1. 2013 – ZGORNJA GORENJSKA : KEMA PUCONCI.
Darja Ambro`i~

TRAM d.o.o., Kupljenik 6, 4263 Bohinjska Bela
email: razinger.bostjan@siol.net

tesarska, krovska ter kleparska dela
izdelava nadstre{kov, gara`,
brunaric in monta`nih hi{
napeljava strelovodov
izdelava in prodaja lesnih sekancev
izdelava lesnih sekancev na va{em domu

TRAM d.o.o.
z vami `e 12 let!
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Oglasi - 040/202 384

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

ma~ehe 0,40 EUR (nad 20 kom)
vise~e ma~ehe za korita 0,60 EUR
jesenska resa od 1,60 EUR
lon~ne krizanteme in aran`maji za grobove
ostale jesenske lepotice
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Zadnja stran
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