
Srebrno priznanje za urejenost 
Evropska ocenjevalna komisija Entente Florale Europe je

Bledu septembra podelilo srebrno priznanje za cvetlične za-
saditve in pokrajinsko urejenost kraja. Komisijo za priznanje
sestavljajo strokovnjaki, krajinski arhitekti, ki so Bled obiskali ju-
nija. Izpostavljamo nekaj njihovim ugotovitev, še posebej so po-
hvalili obnovljeni Veslaški center. Nadaljevanje na 4. strani. 

:: Romana Purkart
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Jesen je čas obiranja in pobiranja
plodov narave. Poleg vseh pravih, do na-
rave spoštljivih gobarjev, od vsepovsod
prihrumijo cele horde nabiralcev, ki sko-
raj pomendrajo Pokljuko in Jelovico. Div-
jad se tudi zato iz nekoč varnih in mirnih
gozdov seli v doline in bliže naseljem,
ker ima tam več miru, a hkrati naredi
tudi več škode! Ne morem verjeti, kako
ostaja vrsta neobranih sliv, hrušk in ja-
bolk, in to ne le v propadajočih in osam-
ljenih starih sadovnjakih, celo pred sicer
lepimi stanovanjskimi hišami rastejo
sadna drevesa, ki jih je zasadila gene-
racija, ki se je morala marsičemu odreči,
da bi njihovi potomci živeli na svojem.
Spoštujmo to dediščino, ne glede, da nas
bodo zato zdaj kaznovali z vsaj zame, v
mnogih primerih nepravičnim in mno-
go previsokim davkom na nepremič-
nine. Sadje iz trgovin menda izgleda
boljše, pa še obirati ga ni treba, tako da
smo lahko dalj časa pred računalniki…
Za vzor je občina nasadila na desetine
tepkovih dreves ob obnovljeni cesti na
grad. Tepke so dobile svoje ime v času ce-
sarice Marije Terezije, ko so bili pod-
ložniki, ki se jim ni dalo čakati, da bodo
šele po dveh desetletjih končno le
obrodile, celo tepeni, če jih niso sadili.
Stara drevesa, ki so dajala senco in plod,
padajo iz leta v leto, njihovega čudovitega
belega cvetja je spomladi vse manj, je-
seni pa na tleh gnijejo plodovi, ki so
nekoč jih sušili v nadomestek sladkorju,
jih stiskali v mošt ali namakali za odlično
žganje. Naravi in ljudem prijazno!  

Na mednarodnem tekmovanju En-
tente Florale smo dobili srebrno odličje,
ob pohvalah so nam tudi svetovali, kaj bi
se dalo izboljšati. Na nacionalnem tek-
movanju »Moja dežela, lepa in gos-
toljubna« smo se odrezali kar z dvema
nagradama, Bled kot turistični kraj je bil
tretji, kamp Bled prvi med kampi,
Gorenjska turistična zveza je odlikovala
Kupljenik, Janez Urh iz Sebenj pa je
dobil nagrado za najlepše gorenjske
nageljne. Na tekmovanju »Slovenska
popevka 2013« se je odlično uvrstila
naša Manca Špik s Slamnikov nad Bo-
hinjsko Belo. Iskrene čestitke vsem pre-
jemnikom. 

Svetniki so na redni seji enoglasno
sprejeli osnutek proračuna za naslednje
leto. Iskreno upam, da bomo v tem
duhu enotnosti in s takim tempom
nadaljevali do konca tega mandata in
postorili čim več v dobro vseh, ne glede,
kateri listi ali stranki vsaj uradno kdo
pripada. Bled je le en sam. Vse investi-
cije, ki so natančneje opisane na drugih
mestih, kot so obnova starega jedra
Mlina, obnova vaškega jedra Bohinjske
Bele, gradnja športnih igrišč in javne
razsvetljave pred osnovno šolo Bled,
posodobitev  Informacijskega središča
Triglavska roža Bled v poslopju Triglav-
skega narodnega parka, obnova strelo-
voda na OŠ, obnova infrastrukture na
Aljaževi, Prisojni in Razgledni cesti v KS
Rečica,  potekajo s sem ter tja kakšno
težavo, vendar po načrtu. Zaključujemo
tudi projektno dokumentacijo za rekon-
strukcijo in energetsko sanacijo Vrtca

Bled. Intenzivira se tudi dogajanje, po-
vezano z obema razbremenilnima ces-
tama. 

Časi niso ravno najboljši, a slabih
novic imamo vsi čez glavo dovolj že iz
ostalih medijev. Čudovito jesensko vre-
me, ko se narava pokaže v najlepših bar-
vah, nas nehote spominja na neizbežno
minljivost nas samih in vsega, kar nas
obdaja. Pred dnevom, ko se po stari
krščanski in morda še kaki starejši
navadi poklonimo tistim, ki so se za
vedno poslovili z vidnega sveta, ne poza-
bimo, da so bile življenjske izkušnje
mnogih med njimi neprimerljivo bolj
trpke od naših. Najstarejši še dobro
pomnijo čase druge svetovne vojne,
ko bi slovenski narod najraje za ved-
no izbrisali. Slovenci smo med prvimi
na svetu že leta 1584 dobili prevod tedaj
najbolj zapletenega besedila, svetega
pisma. Kot sedemnajsti ali osemnajsti
na svetu smo se z našim jezikom po-
stavili ob ramo neprimerljivo številč-
nejšim v družbi kakih dva tisoč govo-
rov sveta. Za to smo lahko predvsem
hvaležni v prvi vrsti reformaciji in zato
je več kot prav, da je 31. oktober dela
prost dan. 

Upam, da bodo med »krompirje-
vimi« počitnicami otroci čimveč na
svežem zraku, nam, starejšim, pa naj
včasih otožne dni po dnevu spomina na
mrtve ali vseh svetih, razvedri Marti-
novo, ko iz mošta nastane vino … 

:: Vaš župan, 
Janez Fajfar
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Drage občanke in občani,
dragi prijatelji Bleda

Ureditev parkirišča pred lekarno
Poročali smo o energetski prenovi stavbe blejskega zdravstvenega doma, ki jo je

kot delni lastnik stavbe v višini desetih odstotkov sofinanciral tudi zavod Gorenjske
lekarne. Ob tem so v lekarni zamenjali tudi slepa okna in nadstrešek nad vhodom.
Načrtovali so še ureditev parkirišča pred lekarno, vendar bo le-ta morala počakati do
marca prihodnje leto, saj lekarna za energetsko sanacijo ni mogla pridobiti sredstev
EU, je sporočil vodja lekarne Zlatorog Bled, Davorin Ambrožič. 

:: RP



Obnovi starega jedra na Mlinem in 
vaškega na Bohinjski Beli, proračun 
v javni obravnavi
Blejski občinski svet je na oktobrski redni seji v prvem branju

brez večjih pomislekov potrdil proračun za prihodnje leto, ki je
tako v javni razpravi in ga čaka še drugo branje na občinskem
svetu. Kot je povedal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon,
bo drugo branje 3. decembra, ko bi Občina Bled tako že lahko
imela sprejeti proračun za prihodnje leto.

Kljub temu, da v državi vlada kriza, ki se odraža tudi v zmanj-
ševanju investicij države, je blejski proračun izrazito usmerjen v
prihodnost in v investicije, saj med drugim predvideva obsežno
energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled, ki bo vredna
okoli 2,4 milijona evrov, od tega bo občinski proračun prispeval
okoli 1,9 milijona, za kar se bo Občina Bled tudi zadolžila.

Trenutno sicer na Bledu tečejo obnova jeder na Mlinem in
Bohinjski Beli, dela v športnem parku pri osnovni šoli ter dela v
Triglavski roži v stavbi TNP. 

Občina Bled je 26. septembra podpisala gradbeni pogodbi za
dva projekta - Staro jedro Mlino in Vaško jedro Bohinjska Bela, ki
sta skupaj vredna kar okoli 1,5 milijona evrov.

Na Mlinem bodo tako zgradili fekalno in meteorno kana-
lizacijo, plinovod, prenovili bodo vodovod, javno razsvetljavo,
skratka vse infrastrukturne vode  na dveh krakih Prežihove ulice
in Mlinske ceste.

Stara jedra blejskih vasi bodo tako imela enako podobo. Dela
bodo delno financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih potencialov 2007-2013 za obdobje
2012 - 2014. Vrednost investicije na Mlinem je nekaj več kot 964
tisoč evrov, znesek sofinanciranja pa je skoraj 700 tisoč evrov. 

Na Bohinjski Beli bodo zgradili pločnik z ograjo in javno
razsvetljavo, v projekt sodi rekonstrukcija ceste od trga pred kul-
turnim domom do osnovne šole, vaški trg bo dobil zelene
površine, parkirišča, obnovili bodo vodnjak, vaško jedro na Bo-
hinjski Beli bo dobilo novo urbano opremo, ki bo enaka, kot po
ostalih jedrih v blejskih vaseh. Vrednost investicije je nekaj manj
kot 550 tisoč evrov, od tega je znesek sofinanciranja dobrih 276
tisoč evrov. Operacija bo delno financirana iz sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja
podeželja 2007 - 2013 v okviru ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi
iz PRP 2007 - 2013. 

Gradbena dela bo na obeh projektih izvajala Gorenjska grad-
bena družba. Kot je povedal direktor Branko Žiberna, si želijo,
da ne bi imeli preveč težav zaradi vremena, saj bodo dela potekala
tudi pozimi - Bohinjska Bela naj bi bila končana do marca pri-
hodnje leto, Mlino pa do maja prihodnje leto. 

Obe investiciji sodita v koncept urejanja starih jeder v blejski
občini - prva dela so se začela že leta 2011, do sedaj pa so uredili
stari jedri Grad in Zagorice, cesto na Blejski grad in vaško jedro
Rebr.  Od leta 2011 pa do danes je Občina Bled prenovila cesti
Selo - Ribno in Selo - Mlino ter Cesto v Vintgar in Seliško ter
naselja Rečica, Ribno, Dobe, Obrne, na prenovo pa čakajo še Al-
jaževa, Prisojna in Razgledna cesta. Tudi sicer Občina Bled zad-
nji dve leti ni skoparila z investicijami - uredila je poti na
Grajskem hribu, Bled ima novo čolnarno, parkirišče in dovozno
pot k osnovni šoli, ki so jo tudi energetsko obnovili in posodobili,
ravno tako zdravstveni dom. V teku so dela na športnem parku
pri osnovni šoli in obnova Triglavske rože v prostorih TNP. Naj-
večjemu posamičnemu projektu v zgodovini Občine Bled, ener-
getski sanaciji in rekonstrukciji vrtca, se bodo prihodnje leto
pridružili še obnova Izletniške v Ribnem, Kolodvorske na Rečici,
avtobusnega postajališča na Mlinem, v načrtu pa je tudi izgrad-
nja krožišča na Ljubljanski cesti. 

:: Romana Purkart

Uspešno poletje za Infrastrukturo
Bled

Za nami je uspešna sezona v Grajskem kopališču. Našteli
smo blizu 30.000 obiskovalcev in še posebej smo ponosni na to,
da imamo mnogo rednih gostov, ki se leto za letom vračajo k
nam. Letos je kopališče za svojo urejenost in varnost ponovno
prejelo Modro zastavo, že dvanajsto po vrsti. Razveselili smo se
tudi priznanja v akciji Naj kopališče, saj smo v kategoriji naravnih
kopališč osvojili drugo mesto. Slavnostna podelitev priznanj je
bila v torek, 15. oktobra, v Moravskih toplicah.

To zimo bomo ponovno odprli Smučišče Straža in ravno te
dni pripravljamo vse potrebno za obdobni (triletni) generalni
tehnični pregled sedežnice. Letos pripravljamo vrsto novosti v
ponudbi, bolj natančno jih bomo predstavili v decembrski
številki. Tokrat omenimo le, da bomo za najmlajše smučarje
postavili vrvno vlečnico.

Kot uvod v zimsko sezono bomo na Straži v sodelovanju
Športno agencijo Sporty in Zajčkom Sportyjem pripravili prire-
ditev z imenom Noč čarovnic! Seveda se bo zgodila 31. oktobra,
dogajanje pa se bo začelo ob 19. uri. Na Stražo se boste v soju
luči iz buč lahko odpeljali s čarovniško sedežnico ali pa se z bak-
lami med duhci sprehodili na vrh Straže, kjer se boste posladkali
s kostanjem in toplo pijačo. Čarovnice bodo za vas pripravile og-
njeno predstavo. 

:: Marjana Bajt, Infrastruktura Bled
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Nov prometni režim na Jelovici
Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta Monako na

Jelovici izvedel štetje in analizo prometa ter monitoring vrst
divji petelin (Tetrao urogallus) in gozdni jereb (Bonasa bona-
sia). Na podlagi rezultatov so bila določena širša območja skon-
centrirane prisotnosti teh dveh vrst. Ker je nemir ključni faktor,
ki povzroča, da se vrsti umikata iz svojih naravnih območij,
smo se odločili, da na enem območju uvedemo prometni režim
z omejitvijo vožnje z motornimi vozili. 

Območje je prikazano na priloženi karti, obsega pa zemljiš-
ča okoli Ribenske in Grofove planine, Leške planine pa do Bod-
lajke. 

Da bi lastnike na tem območju obvestili o režimu, bomo 5.
novembra ob 18.00 v dvo-
rani GG Bled, Ljubljan-
ska cesta 19, 4260 Bled,
izvedli javno predstavitev
novega režima prometa. 

:: Davor Krepfl, Zavod
RS za varstvo narave
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Kako do nepovratnih
sredstev?
Razvijate morda nove proizvode? Za

razvojne projekte namreč obstajajo ne-
povratna sredstva, kjer lahko podjetja
dobijo tudi do stoodstotnega sofinan-
ciranja.

Vabimo vas na brezplačno delavnico,
ki bo potekala v ponedeljek, 28. oktobra,
od 10.00 ure do 12.00 ure, na Razvojni
agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji
Plavž 24e, 4270 Jesenice. 

Program delavnice: predstavitev
aktivnosti vstopne točke VEM –Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenjske, (Eldina
Čosatović, mag. posl. ved); razpisi za
razvoj in raziskave podjetij (Tjaša Milo-
šič, mag. ekonomije in poslovnih ved);
pregled razpisov na RR področju; pre-
gled upravičenih stroškov razpisa; na kaj
je potrebno biti pozoren pri pripravi pro-
jekta; na kaj je potrebno paziti pri poro-
čanju, ko je projekt dobljen.  

Delavnico bosta izvedli Eldina Čosa-
tović, vodja projektov na Razvojni agen-
ciji Zgornje Gorenjske, ter Tjaša Milošič
iz podjetja TIKO PRO d.o.o., ki v svojem
delovanju pomaga podjetjem in organi-
zacijam pri pridobivanju nepovratnih in
povratnih sredstev iz različnih javnih
razpisov.

Delavnica je brezplačna in je na-
menjena mikro, malim in srednje ve-
likim podjetjem ter potencialnim pod-
jetnikom. Kontaktna oseba za prijavo in
dodatne informacije: Eldina Čosatović,
tel.: 04 581 34 19, dina@ragor.si, Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenjske. Vljudno
vabljeni!

Delavnica je financirana s strani Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo ter delno občin Zgornje Go-
renjske in se izvaja v okviru Javnega
razpisa za financiranje izvajanja celovi-
tih podpornih storitev v okviru vstopnih
točk VEM na lokalnem nivoju v letu
2013 »VEM 2013«.

:: Eldina Čosatović, 
mag., Razvojna agencija 

Zgornje Gorenjske

Najlepši gorenjski
nageljni rastejo v
Sebenjah
»To fakulteto sem delal pet let«, pravi

Janez Urh iz Sebenj, ki je letos prejel priz-
nanje Turistične zveze Gorenjske za naj-
lepši gorenjski nagelj. Ko so bili pogoji za
rast najboljši, je letos na balkonu stare
hiše pri Urhu cvetelo dva tisoč petsto cve-
tov. 

Janez Urh se z vzgojo gorenjskega
nageljna, ki je včasih krasil marsikateri
gorenjski balkon, ukvarja že nekaj let.
»Glede na okolje, v katerem živimo, tem
cvetlicam najbolj škodujejo bolezni ter
huda vročina, ki mi je tudi letos uničila
kar nekaj sadik«, pravi. Vsako jesen tako
nasadi nekaj sto vršičkov, zemlja pa je do-
mača - pobere tisto od buč, dobre pa so
tudi krtine. »Srečo imam, da imam staro,
prazno hišo, kjer je dovolj svetlih in ravno

prav hladnih prostorov, da sadike prezi-
mijo,« dodaja. 

Nagelj je včasih krasil marsikatero
gorenjsko domačijo, uspeval je na gankih
in nad hlevi, zdaj pa ga izrinjajo druge
rože, uničujejo ga vroča poletja, ampak še
vedno uspeva na jugovzhodnih straneh
gorenjskih hiš. Dokler se bodo ljudje, kot
je Janez Urh, s tako ljubeznijo ukvarjali z
njimi, se ni bati, da bi z naših krajev
izginili!                       :: Romana Purkart

Pohvale in smernice za naprej
Evropska ocenjevalna komisija Entente Florale Europe je med drugim pohvalila

razvojni pristop, saj da so vsi planski dokumenti pred sprejetjem ustrezno predstav-
ljeni javnosti. Opazila je, da si občina zelo prizadeva ohranjati stara vaška jedra, ki so
lepa, urejena in čista, prav tako je pohvalila grajski kompleks, ki da je zgledno urejen in
vreden ogleda, še posebej pa so pohvalili novo pešpot skozi gozd z »zelo harmonizirano
varovalno leseno ograjo«. Biser Bleda predstavlja Otok, pohvalili so nov zbirni center za
odpadke skupaj s čistilno napravo, urejeno in vzdrževano mestno pokopališče, urejene
zasebne vrtove, okoljsko izobraževanje mladih, pohvalili so veliko število društev, ki prav
tako ogromno naredijo za splošen izgled Bleda. 

Komisija pa je Bledu dala tudi nekaj priporočil. Med njimi je poenotenje urbane
opreme, te naloge pa se Občina Bled že loteva, priporočajo ozelenitev parkirišč, posebno
pozornost je treba nameniti označbam pomembnih stavb, zmotili so jih odprti koši za
smeti, previsoko grmičevje ob jezerski obali, ki ponekod zakriva pogled na jezero, še
posebej pa so opozorili na ponekod že kar nevarno jezersko brežino. Velik problem
Bleda je seveda promet, zato priporočajo, da Občina Bled ves napor usmeri v izgradnjo
obeh razbremenilnih cest, tega pa se seveda zelo dobro zavedajo tudi na Občini.

:: Romana Purkart

Obnovljeno jedro Bleda, vas Grad.

Nova pešpot na grad.
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Uživajmo lokalno
Sodoben način življenja in trendi nakupovanja v velikih tr-

govskih središčih nas že nekaj časa usmerjajo k nakupu poceni
in nekvalitetne hrane, ki je velikokrat poleg vsega še uvožena iz
tujine. Tovrstna hrana je največkrat pridelana na intenziven
način, z uporabo velikih količin fitofarmacevtskih sredstev, kar
ima negativne vplive tako na človeka kot tudi okolje. 

Čas je torej, da naredimo nekaj za svoje dobro kot tudi dobro
narave. Prednost v naših nakupovalnih košaricah naj ima sezon-
ska, lokalno pridelana hrana, ki od njive do krožnika potuje naj-
krajši možni čas. Z daljšanjem verige od pridelovalca do
potrošnika se namreč močno zmanjša vsebnost vitaminov v
hrani, zato lokalno pridelana hrana vsebuje tudi večje količine
hranilnih snovi, vitaminov in mineralov, je bolj sveža in boljšega
okusa. Zaradi bližine pridelave ni potrebno uporabljati konzer-
vansov, kar se odraža tudi na kvaliteti proizvoda. Potrošnikom je
omogočena lažja sledljivost - spremljanje hrane od pridelave, pre-
delave do transporta. Pomembno je, da vemo kdo in na kakšen
način je hrano pridelal, osebni stik s pridelovalcem pa predstav-
lja še dodaten doprinos. 

Lokalno pridelana hrana je pomembna tudi iz vidika ohra-
nitve avtohtonih vrst semen in zmanjšanega vpliva na okolje.
Zaradi krajšega transporta se zmanjša količina toplogrednih
plinov, znižajo se količine embalaž in s tem posledično odpad-
kov. Pomembno je omeniti, da se z večanjem obsega potrošnje
lokalnih pridelkov ustvarjajo nova delovna mesta, večji delež sa-
mooskrbe pa pomembno vpliva na ohranitev in razvoj podeželja
ter pravičnejšo porazdelitev prihodkov. Le-ti se porazdelijo na
lokalni ravni na več deležnikov, namesto da se koncentrirajo v
vrhovih trgovskih verig in posrednikov.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sodelovanju z

občinami Kranjska Gora, Žirovnica, Gorje, Bled, Bohinj in
Radovljica v letošnjem letu izvaja projekt »Uživajmo lokal-
no«, v okviru katerega smo pripravili tudi Katalog lokal-
nih ponudnikov pridelkov in izdelkov z območja zgornje Go-
renjske. 

Naš namen je povečati prepoznavnost lokalnih pridelovalcev
in predelovalcev hrane ter s tem posledično prispevati k večji
lokalni samooskrbi. Katalog lokalnih ponudnikov pridelkov in
izdelkov bo konec oktobra oziroma v začetku novembra posre-
dovan v vsa gospodinjstva zgoraj navedenih občin, poleg tega pa
bo dostopen tudi na spletnih straneh RAGOR-ja in sodelujočih
občin. Gospodinjstva, ki imajo na nabiralnikih APEK nalepke,
lahko Katalog prevzamejo v svoji občini.

:: Nina Kobal in Urška Železnikar, 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Delo v Domu dr. Janka
Benedika
Dom Dr. Janka Benedika Radovljica

je center skrbi za starejše ljudi, ki 224
stanovalcem nudi osnovno in socialno
oskrbo, storitve zdravstvene nege ter pro-
grame za zagotavljanje višje kakovosti
življenja. Kdor želi priti v dom, mora od-
dati vlogo za sprejem v institucionalno
varstvo. Trenutna čakalna doba je nekaj
mesecev. 

Za stanovalce so v domu organizi-
rane razne prostočasne aktivnosti in kul-
turne dejavnosti, v katere se vključujejo
glede na individualne želje in potrebe.
Stanovalci lahko koristijo socialne sto-
ritve, delovno terapijo, fizioterapijo, us-
luge pralnice, proti plačilu tudi pedi-
kerske in frizerske storitve.

Zunanjim uporabnikom dom nudi
možnost koriščenja dnevnega varstva, ki
je organizirano ob delavnikih od 7. do 15.
ure in poteka v prostorih delovne terapije
ali na varovanem oddelku. Namenjeno je
uporabnikom, ki še ne potrebujejo celod-
nevne oskrbe. 

V primeru poslabšanja zdravstvenega
stanja ali začasne odsotnosti svojcev ima-

jo uporabniki možnost koristiti začasno
namestitev, ki lahko traja največ 21 dni.
Namestitev je možna v sobo na stano-
vanjskem delu ali na negovalnem od-
delku, odvisno od zdravstvenega stanja
uporabnika. V tem času jim je zagotov-
ljena oskrba in zdravstvena nega, zdrav-
stvenemu stanju primerna prehrana in
možnost vključitve v vse dejavnosti, ki jih
dom nudi stanovalcem. 

Za upravičence, ki imajo zagotov-
ljene bivalne in druge pogoje za življenje
v svojem domačem okolju, dom izvaja
storitve na njihovem domu. Do pomoči
na domu so upravičene osebe, starejše
od 65 let, osebe s statusom invalida,
druge invalidne osebe, kronično bolne
osebe ali osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, hudo bolni otroci ali otroci s
težko motnjo v telesnem ali duševnem
razvoju. Storitve obsegajo tri sklope
opravil: pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč
pri ohranjanju socialnih stikov. Pred za-
četkom izvajanja storitev pomoči na
domu morata uporabnik ali svojec izpol-
niti predpisano dokumentacijo. Storitve
izvajajo vse dni v letu v dopoldanskem in

popoldanskem oz. večernem času. V ob-
čini Bled znaša plačilo upravičenca za
eno uro storitev ob delavnikih 5,21 EUR,
ob nedeljah in praznikih so storitve ne-
koliko dražje. Uporabnikom s pomočjo
na domu omogočajo, da lahko čim dlje
ostanejo v svojem domačem okolju. 

Socialni servis obsega izvajanje tistih
storitev, ki niso opredeljene v okviru po-
moči na domu, vendar pripomorejo k
vključitvi v vsakdanje življenje: prina-
šanje pripravljenih obrokov hrane, na-
kup in prinašanje živil ter drugih po-
trebščin, pranje in likanje perila, orga-
niziranje temeljitega čiščenja stanovanja,
organiziranje spremstva uporabnikov,
pedikerskih in frizerskih storitev. V
okviru socialnega servisa razvažajo kosila
vse dni v letu. Cena navadnega kosila na
delavnik znaša 4,97 EUR, ob nedeljah in
praznikih 5,92 EUR. K ceni kosila se
prišteje še cena razvoza kosila in uporaba
posode za hrano. Ostale storitve izva-
jamo ob delavnikih po enotni ceni 12,30
EUR na uro. Stroški prevoza do uporab-
nika niso všteti.

:: Stanka Celar, 
socialna delavka
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»To je čas nirvane. Kaj bi pa ti rada?
Saturnovo leto, poplave, potrese, po-
žare, sneg v avgustu, češnje v decem-
bru?«

Dušan Jovanović

SNG Drama Ljubljana je letošnjo se-
zono začela s predstavo, ki jo je avtor in
režiser Dušan Jovanović napisal za tri le-
gende slovenskega gledališča, Borisa Ca-
vazzo, Mileno Zupančič in Radka Poliča -
Raca. Videti vse tri igralce skupaj na odru
je že sam po sebi velik gledališki užitek.
Predstava pa buri duhove tudi po drugi
plati - koliko je v njej resničnih biograf-
skih podatkov? 

V Drami so zapisali takole: »Ljubezen-
ski trikotnik med upokojeno igralko,
njenim možem novinarjem in njenim lju-
bimcem, upokojenim kapitanom dolge
plovbe, razburka strasti tako med ude-
leženci kot med opazovalci. So erotične
in ljubezenske peripetije pri teh le-
tih sploh še primerne? Ali pa, nasprot-
no, opozarjajo, da življenje ne varčuje
s presenečenji, čeprav niso zmeraj za
vse prijetna? Ta duhovita igra o lju-
bezenskem ognju v zrelih letih se sprašuje
tudi o našem odnosu do življenja, ki ga
vse preradi jemljemo kot samoumevno
rutino.«

Mileno Zupančič pa smo vprašali: Je
pravica do ljubezni človekova pravica?

»Seveda,« odgovarja. »In to temeljna.
Če je z ljubeznijo vse v redu, gre vse os-
talo lažje, če pa ljubezni ni, gre lahko vse
ostalo kot po maslu, pa smo še vedno nes-
rečni.« 

Ljubezen je pomembna, ne glede na
starost, pravi Zupančičeva. Imamo maj-
hne otroke, ki so neskončno zaljubljeni,
pa se norčujemo iz njih - to ni prav,
moramo jih vzeti karseda resno! »Po drugi
strani pa je pri nas ravno tako še vedno ne-
spodobno, da je zaljubljen starejši človek,
kaj šele, da ima seksualne odnose - to je
še vedno greh! No ja, smo pa zelo tole-
rantni, če je on star 75, ona pa 25 let, to pa
gre!«

Predstava govori tudi o tem, kako se z
ljubeznijo starejših (trije akterji štejejo
okoli 60 let), soočajo njihovi otroci in nji-
hovi starši - nihče je ne odobrava. Mile-
nina hči v predstavi celo prizna, da je v
svojem zakonu sama nesrečna, zato se ji
verjetno zdi, da njena mati do ljubezni
sploh nima pravice! 

Kot so zapisali v Drami, so avtor in
igralci rekli:

Hotel sem narediti kitajsko jed, grenko-

sladko-kislo.

Dušan Jovanović

Meni je v tej predstavi najlažje, ne igram

sebe, ampak igram Dušana.

Boris Cavazza

Mene kot osebe tu ni. To je zgolj vloga.

Absolutno.

Milena Zupančič

To je zame najtežja vloga, kar sem jih

igral.

Radko Polič

Predstava že vse od premiere na za-
četku letošnje sezone polni dvorano ljub-
ljanske Drame, zabava in spravlja v jok pa
tako mlade, (ki morda gledališče za-
puščajo tudi nekoliko zamišljeni), kot sta-
rejše, ki se nasmejejo (smeh je včasih tudi
grenak), do solz. 13. novembra tragiko-
medija prihaja tudi v Festivalno dvorano
na Bled. 

»Je treba zatreti v sebi eno ljubezen v
imenu neke druge ljubezni,« pravi Milena
v predstavi. 

:: Romana Purkart

Predstava Boris, Milena, Radko na Bledu

Avgust Černigoj na 
Bledu
V Galeriji 14 na Bledu so sredi ok-

tobra odprli razstavo del Avgusta Čer-
nigoja z naslovom Avgust Černigoj,
Od A do Č. 

Ob 115-letnici rojstva izjemnega
slovenskega ustvarjalca Avgusta Černi-
goja in 30-letnici delovanja Galerije
Černe, so pripravili likovno razstavo
tega izjemnega slovenskega umetnika.
Večina del na tokratni razstavi je prvič
predstavljena javnosti. Dela iz zasebne
zbirke obsegajo risbe, akvarele, me-
šane tehnike, olja na platnu in papirju
ter predvsem raznolik grafični opus,
po katerem je Černigoj še posebej
znan. 

Kot so zapisali v Galeriji 14, izbor
del umetnikove zapuščine ponuja vpo-
gled in priložnost za spoznavanje neiz-
merno širokega Černigojevega ustvar-
janja, priča pa tudi o avtorjevem iz-
jemnem, občudovanja vrednem ter
redkem ustvarjalnem mojstrstvu ter
njegovi močni izrazni izpovedi. 

Razstava je na ogled do 2. novem-
bra. 

Foto: Peter Uhan, SNG Drama Ljubljana
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Gasilsko tekmovanje za
memorial Matevža 
Haceta 2013
V soboto, 21. septembra, je na površi-

nah podjetja LIP Rečica potekalo gasilsko
tekmovanje za memorial Matevža Haceta,
na katerem so mladi in malo manj mladi
pokazali svoje gasilsko znanje. Ker smo za
izvedbo potrebovali obsežnejše površine,
večjo količino vode in moštva, smo tek-
movanje organizirali v sodelovanju dveh
gasilskih zvez, GZ Bled-Bohinj in GZ
Občine Radovljica.

Glede na starost tekmovalcev v ekipah
je tekmovanje potekalo v več kategorijah.
V dopoldanskem času so nastopili pio-
nirji, pionirke, mladinci in mladinke ter
starejši gasilci. Pionirji so se pomerili v
treh disciplinah: vaji z vedrovko, preno-
som vode in v vaji razvrščanja, kjer so
pokazali osnove poveljevanja in korakanja.
Mladinci so najprej reševali teste na temo
požarne varnosti. Sledilo je  tekmovanje v
mokri vaji s hidrantom, kjer so morali v
čim krajšem času pravilno postaviti orodje
in zbiti tarči na koncu proge. Zadnja je
bila vaja razvrščanja, ki zahteva toliko
znanja kot pri članih. Starejši gasilci so se
pomerili v dveh disciplinah, in sicer v vaji
s hidrantom in v vaji raznoterosti. Na raz-
glasitvi rezultatov je prisostvoval tudi
župan Občine Radovljice Ciril Globočnik,
ki je pohvalil tovrstno obliko tekmovanja,
skupnega druženja in samo izvedbo. 

Popoldne so se pomerile ekipe članov
in članic, ki se po starosti potem delijo še
v dve kategoriji. Svoje teoretično znanje so
najprej pokazali pri reševanju testov,
sledilo je izvajanje taktične mokre vaje, ki
je precej zahtevna in traja od dve do tri
minute. Rezultat je odvisen od uskla-
jenosti moštva. Od članov zahteva dobro
psihofizično in strokovno usposobljenost.
Za vajo je bil že pred tekmovanjem
postavljen poligon, da so društva lahko
vadila, za kar gre zahvala predvsem po-
veljniku GZ Bled-Bohinj in članom PGD
Zasip. Nekatera društva so si poligon za
trening postavila kar sama.

Na razglasitvi rezultatov je bil prisoten
župan Občine Bled Janez Fajfar, ki je v
kratkem nagovoru čestital vsem udeležen-
cem in izrazil veselje, da so se ponovno
zbrala društva iz nekdanje skupne ga-
silske zveze in skupne občine. 

Tekmovanja se je udeležilo 24 ekip,
skupaj 216 tekmovalcev, iz GZ Občine

Radovljica in 28 ekip, skupaj 252 tek-
movalcev, iz GZ Bled-Bohinj. Tekmovanja
so se udeležile ekipe PGD Bohinjska Bela
(2 ekipi), Bohinjska Češnjica (2 ekipi),
Gorje (4 ekipe), Gorjuše (1 ekipa), Ko-
privnik (3 ekipe), Podhom (4 ekipe), Ribno
(5 ekip), Selo (3 ekipe), Stara Fužina (2
ekipi) in Zasip (2 ekipi). Iz vsake gasilske
zveze so najboljše tri ekipe v posamezni
kategoriji uvrstile na regijsko tekmovanje,
ki bo poteklo v oktobru - mesecu požarne
varnosti. 

Ob koncu se zahvaljujemo vodstvu
podjetja LIP Rečica, ki nam je s soglasjem
uporabe njihovih površin, vode in elek-
trike omogočilo nemoteno izvajanje tek-
movanja. Zahvaljujemo se tudi sodnikom
obeh GZ, ki so izvajali korektno sojenje za
vse ekipe na tekmovanju, ter IPGD LIP
Rečica in PGD Bled-Rečica za pomoč pri
organizaciji.

:: GZ Bled-Bohinj

Mesec požarne varnosti
Vsako leto je mesec oktober v Sloveniji namenjen osveščanju

občanov pred nevarnostjo požarov, s katero se srečujemo v vsak-
danjem življenju v bivalnih, delovnih in drugih prostorih, ki jih
obiskujemo ter v prometnih sredstvih in v naravnem okolju.
Letošnji mesec požarne varnosti je namenjen gašenju začetnih
požarov v domačem okolju in gašenju požara na osebnih vozilih.
Te začetne vrste požarov gasimo s sredstvi za gašenje začetnih
požarov kot so gasilniki, požarne odeje in ostala priročna sredstva.
Kot primer lahko navedemo ohladitev goreče stvari z mokro krpo
ali odvzem kisika ob pokritju s pokrovko gorečega olja v posodi. 

Iz podatkov, ki so na voljo, je razvidno,da je v Sloveniji letno
2000 požarov na objektih in med 400 in 500 na prevoznih sred-
stvih. Ti podatki nam povedo, da imamo v povprečju na dan več
kot pet požarov na objektih, zagori pa več kot eno prevozno sred-
stvo. Število teh požarov kaže na to, da je potrebno posvetiti večjo
skrb usposabljanju  občanov za delo s priročnimi gasilnimi sred-
stvi, zlasti z gasilniki. V ta namen gasilska društva v svojih kra-
jih do konca tega meseca izvajajo predstavitve rokovanja in
gašenja z gasilniki za občane. Na teh predstavitvah občane tudi
seznanjajo, kje in v kakšni višini naj bodo gasilniki nameščeni
in kako se vzdržujejo ter na koliko časa je potreben servisni pre-
gled. Nekatera društva v tem času organizirajo pregled gasilnikov
in sprejemajo naročila za nakup novih, prirejala dneve odprtih
vrat in prikaze gasilske opreme, orodja in vozil za občane in šole.
Gasilci pregledujejo hidrantno omrežje ter vodne vire in izvajajo
večje vaje na svojih požarnih okoliših. 

Vsako leto v Sloveniji narašča število dimniških požarov, ki
nastajajo zaradi slabo vzdrževanih dimniških naprav, zato pri-

poročamo redne preglede dimnikov, kurilnih in prezračevalnih
naprav. Po veljavni zakonodaji za področje požarnega varstva
morajo lastniki zagotoviti enkrat letno pregled in čiščenje
dimnikov in kurilnih naprav na fosilna goriva. Za kurilne naprave
na trda goriva ali bio maso se morajo te naprave in dimniki pre-
gledati in očistiti dvakrat na leto. V primeru vlažnega ali zelo za-
smoljenega goriva (smrekova drva), pa se priporoča pogostejše
čiščenje. Ob vsem tem je priporočljivo, da ima vsaka kurilnica
ustrezen gasilnik ali priročna gasilna sredstva, ki ustrezajo
posamezni kurilni napravi oziroma vrsti goriva, ki jo za svoje de-
lovanje potrebuje.  

Gasilci upamo, da bomo z našimi aktivnostmi v mesecu
požarne varnosti in z vašim sodelovanjem poskrbeli za večjo
varnost vaših domov.

:: Gasilska zveza Bled Bohinj

Vabilo na krvodajalsko akcijo
v Zdravstveni dom Bohinjska Bistrica v ponedeljek, 11. no-

vembra, od 10. do 15. ure 
ali 
v Zdravstveni dom Bled v torek, 12. novembra, od 8. do 15.

ure in v sredo, 13. novembra, od 8. do 13. ure. 
S seboj prinesite veljavni osebni dokument! Prosimo, da pred

odvzemom zaužijete lahek obrok in ne pridete tešči.
Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je možno

darovati kri vse leto, vsak torek, od 7.30 do 12. ure.

:: Območno združenje Rdečega križa Radovljica



Blejske orgelske 
stoletnice ali kaj je
narobe z orglami v
župnijski cerkvi
Dneve evropske kulturne dediščine

smo 29. septembra obeležili tudi na
Bledu. Društvo Jarina Bohinj je v okviru
svojega večletnega programa Ars organi
Sloveniae v svoj predstavitveni program
vključilo orgle v župnijski cerkvi svetega
Martina na Bledu. Osnovni razlog je bil
osveščati obiskovalce o pomenu materi-
alne in nematerialne dediščine, ki ju nosi
to največje glasbilo. Bled je bil izbran za-
radi častitljivih stoletnic orgel v obeh cer-
kvah: v župnijski so bile izdelane 1910,
na otoku pa dve leti kasneje.

Sto let je za vsak tehnični izdelek
dolga doba, še posebej, če je stalno v upo-
rabi, pnevmatske orgle, kakršne so obo-
jne na Bledu, pa redko zdržijo nekaj
desetletij. Orgle so seveda pihalo, torej za
ustvarjanje zvoka potrebujejo zrak, ki se
tlači iz meha po kanalih v piščalke, te
orgle pa imajo tudi pnevmatski meha-
nizem. Kaj to pomeni? Preprosto pove-
dano, povezava med tipkami in ventilčki,
ki odpirajo dovod zraka v piščalke, je iz-
vedena z množico drobnih cevk. Stisnjen
zrak, ki ga v tako cevko spustimo ob pri-
tisku na tipko, potuje do enega ali več
mešičkov. Podobno, kot olje pri bagru, le
da je tu vse skupaj zgodi precej bolj hitro.
Ko se mešiček hipno napolni, odpre ven-

til in piščalka zapoje. Takih piščalk je v
blejskih orglah skoraj 2000, mešičkov pa
zaradi različnih kombinacij in vmesnih
relejev še precej več.

Kaj je torej narobe? Zakaj piščali
včasih kar nekaj tja-v-en-dan piskajo?
Kako to, da že nekaj časa ni orgelskih
koncertov v farni cerkvi? Piščali so dokaj
v redu, potrebno jih je le očistiti, nekatere
nekoliko popraviti. V solidnem, le neko-
liko od lesnih črvov najedene so omare in
nekateri leseni deli in piščali. Predvsem

so dotrajani vsi deli pnevmatskega me-
hanizma, torej »živčni sistem« glasbila,
ki ob suši trza na eno stran, ob previsoki
vlagi pa na drugo. Vedno pa v napačno,
oziroma tako, da so orgle za igranje sko-
rajda neuporabne. Niti stalna prisotnost
serviserja ne pomaga več. Prav zato se jih
koncertni organisti izogibajo, ker jih s
svojo nepredvidljivostjo lahko spravijo v
pošteno zadrego. In da ne govorim o
poslušalcih, ko jih hlipajoče piščali in ne-
nadzorovani medzvoki gotovo ne božajo
po ušesih. No, ali pa vse skupaj ohromi,
kot letos poleti, ko je živčni sistem kar v
celoti odpovedal in so lepoto orgel lahko
za silo občudovali le še fotografi.

Orgle imajo predvsem umetniško
vrednost. Najprej seveda glasbeno, torej
kot glasbilo za izvajanje glasbe, vendar
imajo tudi umetniški pomen kot tehnič-
na in akustična dediščina. Vsake orgle so
namreč unikat, posebej narejene za iz-
bran prostor z njegovo akustiko in raz-
merami. Orglarski mojster Ivan Milavec
je v blejske župnijske orgle pred sto leti
vdihnil izjemno zvočno podobo. De-
setletja so jo hvalili mnogi domači in sve-
tovno znani organisti, ki so nekdaj
koncertirali na Bledu. Gotovo nam ne bo
moglo biti v ponos, da smo ravno v času
našega življenja in dela na Bledu, ob vseh
tehničnih možnostih in strokovnem
znanju, tako dragoceno dediščino zane-
marili.

:: Jurij Dobravec
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Popoldanski oratorij pri sestrah
Spoštovani starši, morda se sprašujete: Kaj dela moj otrok

popoldne, ko je sam doma? Kdo lahko mojemu otroku še enkrat
razloži učno snov ali mu pomaga narediti domače naloge? Kje se
lahko moj otrok druži s pravimi prijatelji, namesto da presedi
celo popoldne pred računalnikom? Kje naj najdem popoldansko
varstvo za eno, dve uri? Kje naj počaka moj otrok, ko ima eno
prosto uro med krožkom in treningom? … Sestre hčere Marije
Pomočnice, ki smo navzoče na Bledu, delujemo po preventivni
vzgojni metodi svetovno priznanega duhovnika in vzgojitelja
Janeza Boska in Marije Dominike Mazzarello. Tudi za današnji
čas je izredno aktualen in pedagoško uspešen po vsem svetu.
Odprt je tako za posameznika, ki mu z ljubeznijo in potr-
pežljivostjo pomaga k celostni rasti, kot za skupino. Način vzgoje
se opira na pozitivne izkušnje mladega človeka in si za izhodišče
postavlja eno izmed temeljnih usmeritev: »Ni dovolj, da imamo
mlade radi – oni morajo to tudi čutiti.« Zavest sprejetosti,
varnosti in ljubljenosti odpira možnost za zdravo rast in razvoj
vsake osebnosti od najnežnejših let dalje. Vzgojni slog našega de-
lovanja temelji na pedagoški metodologiji, ki jo označujejo:
hotenje biti med mladimi; dialog; preventivni pristop; zakra-
menti; poudarek na razumu, veri, ljubeznivosti; pozitivno okolje.
V Marijinem domu na Bledu smo zato posebej pozorne na način
ustvarjanja družinskega okolja, v katerem se mladi čutijo spre-
jeti v svoji enkratnosti, spoštovani v različnosti, svobodni v
izražanju, istočasno pa vzpodbujeni za solidarnost, vzajemnost,
medsebojno pomoč in soodgovornost. 

V naš dom iz tedna v teden sprejemamo mnoge mlade
iz vse Slovenije, se pa že več let sprašujemo, o tem, kaj
lahko naredimo za mlade v naši občini? Kaj otroci, mladi
in njihove družine potrebujejo? Kje jim lahko pridemo na-
proti? Ne želimo množiti dejavnosti, želimo pa biti v oporo druži-
nam. Ob refleksiji dogodka obiska don Boskovih relikvij
na Bledu, 5. in 6. maja letos, so nas prav sodelavci (mamice,
očetje ter mladi sami) spodbudili k uresničitvi programa
POPOLDANSKEGA ORATORIJA. Brezplačen program je na-
menjen VSEM osnovnošolskim otrokom – ne glede na socialni
položaj in versko pripadnost – z Bleda, Zasipa, Ribnega, Bohinj-
ske Bele. Izvajamo ga vsak dan od torka do četrtka med 14.00 in
17.30, v prostorih Marijinega doma (Partizanska c. 6, Bled).
Otroci in mladi lahko pridejo za pol ure, eno uro, celo popoldne
…  Pot iz OŠ Bled do Marijinega doma je varna čez sestrski vrt. V
okviru tega programa ponujamo možnost: učne pomoči, pomoči
pri pisanju domačih nalog, raznih delavnic, družabnih iger in
spremljanja pri človeški in duhovni rasti. Vsi, ki bi vam ta oblika
pomoči prišla prav, ste dobrodošli! K sodelovanju pa vabimo tu-
di mlade in odrasle prostovoljce. Za več informacij in dogo-
vor sem na voljo s. Martina Golavšek, 031-443-771 ali md.bled@
gmail.com. 

Starše, zakonce in mlade lepo vabimo tudi v soboto, 16.
novembra ob 20. uri,  v dvorano Marijinega doma (Partizanska
c. 6, Bled), kjer si bomo ogledali dokumentarni film Čudež.
Po filmu bo sledil pogovor.

:: s. Martina Golavšek 

Piščali v pročelju orgel se kritično pose-
dajo.
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Antikvariat Bled

Na glavni avtobusni postaji na Bledu
je v poletnih mesecih svoja vrata odprl
Antikvariat Bled - Veldes, ki deluje tudi
kot komisijska trgovina. Veseli bodo
vseh starih reči, povezanih z zgodovino
Bleda in okolice, pa naj bodo to stare raz-
glednice, fotografije, majhni uporabni in
osebni predmeti, ali pa stari izdelki do-
mače obrti in seveda predmeti iz  I. in
II. svetovne vojne. » Velikokrat slišimo
ljudi razlagati, kaj so imeli, pa so na-
posled vse zavrgli. Stare reči, ki so za
nekatere le stara šara, imajo za druge
svojo vrednost. Preden kaj zavržete, se
oglasite pri nas!«, pravijo v trgovini. 

:: RP

Strokovna ekskurzija
v Posočje
24. septembra smo se kmečke žene

in dekleta domačega društva odpeljale
na strokovno ekskurzijo. Pot nas je
vodila proti Bohinju, nato čez Sorico do
Tolmina. Na pobočjih nad Tolminom
smo se ustavile pri sadjarju z blagovno
znamko Jabolka iz Logaršč. Po ogledu
sadovnjaka so nam postregli z raznovrst-
nim pecivom iz sadja in sladkim moš-
tom. Nato smo pot nadaljevale proti
Kobaridu. Obiskale smo muzej Od pla-
nine do planike, ki deluje v sklopu
mlekarne v Kobaridu. Predstavili so nam
predelavo mleka in nas povabili na de-
gustacijo s širokim izborom različnih
sirov. Pot smo nadaljevale po dolini Soče
navzgor do Bovca, kjer smo si ogledale
Bovške kluže. Ogledale smo si zgodovin-
sko trdnjavo in kanjon Koritnice. Odpe-
ljale smo se skozi Log pod Mangartom,
čez prelaz Predel po italijanski strani,
mimo Trbiža in nazaj proti domu.

:: Marija Pazlar, 
Društvo kmečkih žena in deklet

Gondole in pletne skupaj na jezeru

Bled in Benetke imata veliko stičnih točk vendar je zanju najpomembnejša - voda!
V letu, ko je svetovni dan turizma posvečen prav vodi, (in turizem je seveda naslednja
skupna točka obeh mest), sta se zadnji septembrski konec tedna na Blejskem jezeru
ponovno srečali beneška gondola in blejska pletna - obe plovili z večstoletno tradicijo in
obe tako značilni za kraja, iz katerih prihajata.

S tem sta se na otvoritvi dvodnevnega dogajanja strinjala tudi predsednica Turis-
tičnega društva Bled, Jana Špec in direktor občinske uprave Občine Bled, Matjaž Berčon,
ki sta nagovorila goste iz Italije in domačine, ki so prišli k jezeru občudovati obe plovili.

Turistično društvo Bled z ohranjanjem stikov med pletnarji in gondoljerji tke niti
povezanosti in prijateljstva. Gondole so na Bled tudi tokrat prišle iz občine Mira Oriago
ob reki Brenti. Tokrat sta po Blejskem jezeru zapeljali dve gondoli in caorlina, prav tako
tipično beneško plovilo, ki so ga včasih uporabljali za prevoz tovora, zdaj pa predvsem
za tekmovanja.

:: Romana Purkart

Štirikrat Triglav
Kdo vse nosi ime Triglav in zakaj se ne bi povezali? Povezava kulturnih društev ali

skupin, ki nosijo to ime, se bo zgodila prav to jesen, tudi na Bledu!
V petek, 25. oktobra ob 19.30, bo v Kulturnem domu na Dovjem na vrsti prvi v sklopu

štirih koncertov skupin, ki v svojem imenu nosijo »Triglav«. Skupni naslov koncertov
je Pohod Triglavanov. Družno bodo nastopili Vokalno-instrumentalna skupina Triglavski
zvonovi, Folklorna skupina KUD Triglav Srednja vas v Bohinju, MoPZ Triglav Lesce-
Bled in Folklorna skupina Triglav Slovenski Javornik. Vse štiri koncerte bo vodil Marsel
Gomboc, na vsakem koncertu pa bodo gostitelji poskrbeli še za kakšno presenečenje. 9.
novembra bo koncert v kulturnem domu na Bohinjski Češnjici, Bled bo s Triglavani za-
živel 23. novembra v Festivalni dvorani, 7. decembra pa bo koncert še v kulturnem domu
na Slovenskem Javorniku.

:: RP

Razstava lučk iz vitraža in mozaika
Ob velikem šmarnu je bila na Maretovem ranču na Taležu na ogled štiridnevna raz-

stava lučk, ogledal in posodic iz vitraža v tiffany tehniki. Avtorica Andreja Kerč, ki se z
izdelovanjem le-teh ukvarja ljubiteljsko, je lučke postavila v naravno okolje belih skal,
zelenih smrek in pašnika. Pet vitražnih in deset mozaičnih luči je zažarelo v svoji lepo-
ti v večernem mraku, ko so se luči prižgale in  je vitražno steklo zasijalo v svojih barvah.
Obiskovalci so bili zadovoljni, najbolj pa so uživali najmlajši. 

:: Rok Kerč 
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Koledar prireditev
www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

Vsak dan 8:00 – 18:00 Blejski grad Razstava fotografij Triglavskega narodnega parka

Vsaka sobota 8:00 Slaščičarska delavnica Ogled izdelave kremnih rezin
Hotela Park

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

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večeri: Miha Kralj s pevko 
(v soboto, 9.11. - Martinovanje)

Petek, 25.10. 17:00 Knjižnica Blaža Pravljica za otroke: Teatra za vse: Sneguljčici in 40
Kumerdeja razbojnikov

Sobota, 26.10. 10:00 Hotel Triglav Bled Okusi Gorenjske, festival tepk
20:00 Festivalna dvorana Oktober je fest´ na Bled: Narodno zabavna prireditev z 

nastopi različnih folklornih skupin, ljudskimi pevci in 
godci...

26.10., 27.10., Športna dvorana Bled Tekmovanja hokejskih selekcij HK MK Bled
29.10., 2.11., 3.11., v sezoni 2013 - 2014
9.11., 13.11., 
17.11., 19.11., 
23.11., 30.11.

Nedelja, 27.10. 10:00 Zadružni dom v Ribnem Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom 
Predstavčkom

Nedelja, 27.10. 15:00 - 18:00 Terasa Kavarne Park Nedeljsko popoldne ob kitarski glasbi
in 3.11.

Ponedeljek, 28.10. 9:00 – 22:00 Pod Blejskim gradom Srednjeveški tabor KUD Viteza Gašperja Lambergarja
– nedelja, 3.11.

Četrtek, 31.10. 16:30 – 19:00 Blejski grad Noč čarovnic - Detektivska zgodba: 
Reševanje princeske na začaranem gradu

19:00 Straža Noč čarovnic na Straži

Petek, 1. – ves dan Športna dvorana Evropsko prvenstvo v broomballu
nedelja, 3.11.

Petek, 1.11. 21:00 Zborno mesto: Sprehod z baklami ob jezeru
Hotel Golf

Sobota, 2.11. 16:30 Blejski grad Ognjeni srednjeveški nastop članov KUD Viteza Gašperja 
Lambergarja

Nedelja, 3.11. 18:00 – 22:00 Restavracija Panorama Družabna srečanja za starejše občane
in 17.11.

Nedelja, 3.11. in 10:00 - 12:00 Hotel Triglav Bled Kuharska šola: Kuharska delavnica za otroke
24.11. 

Četrtek, 7.11. 19:00 Blejski grad Predavanje Muzejskega društva Bled: Ana Jevševar

Sobota, 9.11. 19:00 Hotel Triglav Bled Martinovanje z vinarjem Batičem
20:00 Restavracija Panorama Veselo martinovanje z ansamblom Sunset

Nedelja, 10.11. 11:11 Zdraviliški park 3. srečanje treh vinorodnih dežel Slovenije 
(Podravje, Posavje, Primorska)

Sreda, 13.11. 20:00 Festivalna dvorana Gostovanje predstave Boris, Milena, Radko

Novičke iz Sava
Hotelov Bled

Neuradni obisk tajske 
kraljeve družine 
Ženski del tajske kraljeve družine je

oktobra obiskal Bled. Dan so pričele s
kosilom v Grand Hotelu Toplice, nato so
obiskale otok in pozvonile z zvončkom
želja,  v slaščičarski delavnici Hotela Park
pa so jim prikazali postopek izdelave Ori-
ginalne blejske kremne rezine. Nad Ble-
dom, njegovimi naravnimi lepotami in
kulturo so bile očarane.

Kamp Bled je najboljši!
Turistična zveza Slovenije vsako leto

podeljuje priznanja za najboljše kampe,
vaška središča, bencinske servise, najbolj
urejena mesta ipd. Ocenjevalna komisija
je obiskala 150 mest in drugih krajev v
okviru projekta Moja dežela - lepa in gos-
toljubna. Med njimi tudi Kamp Bled, ki je
bil izbran za najboljši kamp (prvo mesto
v kategoriji kampi).

Wellness Živa med najbolj
priljubljenimi kopališči
V hotelu Livada Prestige v Moravskih

Toplicah je 15. oktobra potekal sklepni do-
godek in podelitev priznanj najbolj pri-
ljubljenim slovenskim kopališčem v okvi-
ru odmevne in vseslovenske akcije Naj
kopališče 2013. V kategoriji pokritih kopa-
lišč je tretje mesto pripadlo Wellnessu
Živa iz Hotela Golf na Bledu.

V 60 letih izdelali 12 
milijonov Originalnih 
blejskih kremnih rezin
Letos mineva 60 let, odkar za sladke

nasmehe skrbi najbolj znana slovenska
slaščica. Priljubljeno blejsko kremno re-
zino oziroma kremšnito je mogoče dobiti
v skoraj vsaki slaščičarni in kavarni po
Sloveniji, originalne kremne rezine po re-
ceptu Ištvana Lukačevića, vodje slaščičar-
ske delavnice v hotelu Park iz leta 1953, pa
izdelujejo le v slaščičarski delavnici Hotela
Park na Bledu. V začetku oktobra je ta iz-
jemna sladica praznovala 60. rojstni dan.

Od leta 1953 so slaščičarke in slaš-
čičarji spekli blizu 12 milijonov Original-
nih blejskih kremnih rezin, odslej pa se
bodo njeni ljubitelji lahko posladkali tudi
z novima okusoma čokolade in gozdnih
sadežev, ki sta bila predstavljena na Praz-
niku kremšnite 5. oktobra. Postregli so 12-
milijonto Originalno blejsko kremno re-
zino, obiskovalci pa so si lahko ogledali
tudi pripravo kremšnit. Da je blejska
kremna rezina, ki je priznana kot jed z na-
cionalnim poreklom, tudi po 60 letih zelo
priljubljena, potrjuje tudi izjemen obisk
dogodka, ob praznovanju jubileja v za-
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Petek, 15.11. 17:00 Knjižnica Blaža Pravljica za otroke: Lutkovno gledališče Pravljičarna: 
Kumerdeja Njam, njam, slastna knjiga

19:30 Knjižnica Blaža Blejski večer: 10 dni v Zambiji: naše prvo srečanje z 
Kumerdeja lepimi in žalostnimi zgodbami Afrike, predavanje 

domačink: Boža Kovač, Irena Gogala, Ema Pogačar in 
Slavka Zupan – članice Ladies circle Slovenija. Pridružil 
se jim bo tudi župan Janez Fajfar, ki bo knjižnici svečano
podaril knjige, ki jih je prejel v času svojega županovanja.

Sobota, 16.11. 10:00 – 12:00 Parkirišče za Info Triglavska tržnica in Brihta: Obujajmo spomine
rediščem TNP na Bledu

15:00 Blejski grad Martinovo popotovanje po Blejskem gradu
18:00 Hotel Triglav Bled Predstavitev avtohtonih slovenskih sort vina in spajanje 

s slovenskimi prigrizki
20:00 Športna dvorana Bled Narodnozabavna hit parada

Nedelja, 17.11. 11:00 – 17:00 Park ob Vili Prešeren Viktorija, Prešeren, Ribno in Krim v njihovi družbi pa sveti 
Martin

Sreda, 20.11. 20:00 Festivalna dvorana Udar po moško 2

Četrtek, 21.11. 19:00 Športna dvorana Bled Koncert Tekaško smučarskega kluba Bled: Modrijani in 
Ansambel Saša Avsenika

Petek, 22.11. 18:00 Knjižnica Blaža Zmenek s knjigami: avtor in urednik mag. Tomo Todorov 
Kumerdeja bo skupaj z Vasilijem Poličem predstavil edinstveni 

knjigi Vsi svetovni šahovski prvaki in Potopis po 
življenjepisu Mome Kaporja

Sobota, 23.11. 19:30 Festivalna dvorana Pohod triglavanov: MPZ Triglav Lesce – Bled, Triglavski
zvonovi Dovje – Mojstrana, KUD Triglav Srednja vas v 
Bohinju in KUD Triglav Slovenski Javornik

Četrtek, 28.11. 18:00 Knjižnica Blaža Etika, vrednote in odgovornosti: Mimi Zajc bo predstavila 
Kumerdeja pogled na etiko in vrednote v javnem sektorju

Sobota, 30.11. – 10:00 - 19:00 Terasa Kavarne Park Adventni sejem domače in umetnostne obrti in razstava 
nedelja, 1.12. adventnih venčkov

Sobota, 30.11. 9:00 - 15:00 Hotel Triglav Bled Kuharska šola: Kuharska delavnica za odrasle
11:00 Blejski grad Prižiganje svečke ob koncertu ženskega pevskega zbora

Pletna

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

četku oktobra. Ob letošnjem jubileju so jih
samo v enem dnevu spekli okoli 7000.

Uspeh blejskih kuharjev in
natakarjev na GTZ
Jubilejni 60. Gostinsko turistični zbor

Slovenije je letos potekal v Termah Olim-
je. Udeležilo se ga je 310 tekmovalcev v 28
tekmovalnih kategorijah iz 47 podjetij de-
javnosti gostinstva in turizma, med drugi-
mi tudi iz Sava Hotelov Bled. Kuhar
Simon Bertoncelj je prejel posebno priz-
nanje za odličnost in zasluge k dvigu kuli-
narične ponudbe v Sloveniji, v ekipnem
tekmovanju pa je ekipa kuharjev (Matej
Toman in Gregor Rozman) ter natakarjev
(Feri Kičin, Aleksandar Ponjević ter Ivica
Tadić) osvojila srebrno medaljo.

:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled

Vinergija premierno z
vinarjem Kozlovićem
Klub Vinergija, društvo ljubiteljev vina

in kulinarike, je v sodelovanju z Vilo Pre-
šeren Bled v istoimenskem lokalu otvorilo
jesenski del vinske sezone. V goste so po-
vabili enega najboljših hrvaških vinarjev,
Gianfranca Kozlovića, ki jim je predstavil
svoja vina. V prihodnjih mesecih name-
ravajo organizirati številne podobne vin-
sko-kulinarične dogodke in izobraževanja,
več informacij pa je dosegljivih na spletni
strani kluba www.vinergija.si. 

:: Tanja Švigelj

Izdelava adventnih
venčkov
Turistično društvo Bled organizira de-

lavnico izdelovanja adventnih venčkov, ki
bo potekala v četrtek, 28. 11. 2013 in petek,
29. 11. 2013, ob 17.00 uri v Višji strokovni
šoli za gostinstvo in turizem Bled.

Prijave sprejema Turistično društvo
Bled, tel. 04 5741 122, e-mail: tdbled@
telemach.net.

Srečanje vinorodnih
dežel
Vinoteka Zdravljica Bled 10. novembra

organizira tretje srečanje treh vinorodnih
dežel Slovenije - Podravja, Posavja in Pri-
morske. Srečanje bo v Zdraviliškem parku
na Bledu, ki se bo spremenil v stičišče
nepozabnih okusov. Na izbiro bo več kot
70 vrst vin, suhomesnatih dobrot in Bo-
hinjskega sira. Svoja vina bo predstavilo
šestnajst slovenskih vinarjev. 

:: RP

Urejanje kraja 
Turistično društvo Bo-

hinska Bela veliko skrb in
aktivnosti posveča ure-
janju kraja in vzdrževanju
sprehajalnih poti. Zadnji
projekt, ki smo ga izvedli
letošnjo jesen, je bila pre-
nova in preplastitev dela
poti Podroje. Ob poti smo
postavili tudi klop ter ko-
rito, ki ga je izdelal Tomaž
Bergant. Ta izboljšava je
velika pridobitev ne le za
turiste, ampak tudi za prebivalce kraja in vse pohodnike, ki si želijo sprehod v okolico
Bleda. Vabljeni, da se sprehodite po krožni poti od Bleda preko Zake na Bohinjsko Belo.  

Naše delo je bila letos nagrajeno s priznanjem, ki ga je Turistično društvo Bohinjka
Bela prejelo za urejenost Kupljenika. Gorenjska turistična zveza je na srečanju gorenj-
skih turističnih delavcev, ki je bilo letos v Naklem, Kupljeniku namenilo 3. mesto v ka-
tegoriji Izletniški kraji. :: TD Bohinjska Bela

Podroje - klop in korito.
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S koncertom v novo 
zimo
Smučarsko tekaški klub Bled  21. no-

vembra ob 19. uri že tradicionalno pri-
pravlja dobrodelni koncert z Modrijani
in Ansamblom Saše Avsenika. S kon-
certom vsako leto zberejo nekaj denarja
za delovanje kluba. Koncert bo v Športni
dvorani Bled, vstopnice so v predprodaji
na Turističnem društvu. 

Smučarsko tekaški klub Bled je pri-
pravljen na novo sezono na snegu. Pri-
prave so se začele že maja, letos pa bo
sezono zaznamovala tudi sprememba
na trenerskem mestu, saj je delo glavne-
ga trenerja prevzel Matija Rimahazi. Kot
je povedal dolgoletni trener v klubu,
Vinko Poklukar, ki zdaj skupaj s Filipom
Kalanom vodi mlajše selekcije, pričaku-
jejo dobro zimsko sezono. Članska re-
prezentanca je že trenirala na ledenikih,
10. novembra odpotuje v Skandinavijo,
kjer se 20. novembra že začenjajo tek-
movanja v interkontinentalnem pokalu,
prve tekme v svetovnem pokalu pa se za-
čenjajo decembra. Tudi letos največ
stavijo na Katjo Višnar ter na ostale
odlične tekmovalke, blejski tekaški klub
pa je dal tudi nekaj izvrstnih biatloncev,
med njimi Janeza Mariča.

:: RP

Umrl je Janez 
Ambrožič
V 88. letu je umrl slikar in dolgoletni

vodja slikarjev in kiparjev Triglavske
likovne galerije in prijateljev Triglava na
Pokljuki, borec in partizan, udeleženec
hudih bojev na Gorenjskem. 

Spominjali se ga bomo kot zvestega
prijatelja in dobrega človeka.

:: Ciril Kraigher, 
Triglavska likovna galerija

Komemoracije Zdru-
ženja ZB za vrednote 
NOB Radovljica 
ob 1. novembru
Bled
01.11.2013 ob 10. uri na pokopališču

Bohinjska Bela
01.11.2013 ob 9.30 uri pri spomeniku

Ribno
01.11.2013 ob 9.15 uri pri spomeniku 
na pokopališču

Zasip
01.11.2013 ob 9. uri na pokopališču

Kako je biti otrok v današnji družbi?
Na letošnjem 23. Nacionalnem otroškem parlamentu so otroci izbrali temo letoš-

njega tedna otroka Kako je biti otrok v današnji družbi? Na to vprašanje prepričljivo
lahko odgovorijo le otroci. Le oni imajo izkušnjo današnjega otroštva. Odrasli se otroštva
le spominjamo, oni pa ga vsakodnevno živijo v vsej barvitosti, v vseh odtenkih veselja in
sreče. Odrasli znamo na večino otroških vprašanj odgovoriti brez zadrege, ne znamo
pa jim dovolj prepričljivo pojasniti, zakaj sošolčevi starši nimajo službe, zakaj ni denarja
za plačilo priljubljene interesne dejavnosti, zakaj je eden izmed staršev pogosto pijan in
nasilen, zakaj umirajo otroci po svetu, zakaj … Da popestrimo jesenske dneve, smo se
mladi parlamentarci odločili, da pripravimo pester program dogajanja ob tednu otroka.
Starejši učenci so se preiz-
kusili v poučevanju najmlaj-
ših, za katere smo pripravili
tudi igrivo popoldne z igrami
v telovadnici in peko palačink.
Slišali in upoštevali smo tudi
željo starejših in skupaj z nji-
mi organizirali ples, na kate-
rega smo povabili tudi učence
OŠ Gorje. Približno 80 mladih
je sproščeno plesalo v šolski
avli, ki so jo na koncu tudi
pospravili. Izvedli smo tudi
tradicionalno prireditev Naj-
boljša droga je žoga. Učenci so
se športno borili za najboljše izide v košarki, odbojki, nogometu in badmintonu.
Žal zaradi vremena še nismo izvedli risanja na asfalt za prvo triado in turnirja v
minigolfu. Da smo vse dejavnosti lahko izpeljali se iskreno zahvaljujemo za podporo in
sodelovanje Občini Bled, Pizzeriji Gallus Bled, naši kuharici Francki Bremec in Sergeju
Učakarju. Ugotovili smo, da, če otroke in njihova vprašanja, interese in potrebe jem-
ljemo resno, potem jim mora biti dana možnost, da sprejemajo odločitve in odgo-
vornosti, ki se nanašajo na njihovo življenje. Verjemite, da so naše zaupanje v celoti
opravičili. Naša dolžnost in odgovornost pa sta, da sprejemamo odločitve, ki bodo v ko-
rist naših otrok.

:: Meta Pazlar

Člani TD Bled po Trubarjevih poteh
Prvi oktobrski konec tedna smo izvedli zdaj že tradicionalni dvodnevni izlet za naše

člane in tokrat smo se odločili obiskati kraje, kjer se je pred skoraj 500 leti pisala tudi
slovenska zgodovina. 

Naš prvi cilj je bil Augsburg, prijetno bavarsko mesto, ki ga je pomembno za-
znamovala renesančna arhitektura. Ogledali smo si središče mesta z mogočno mestno
hišo, Avgustovo fontano, stolnico in cerkvijo sv. Ane, Fuggerjevo palačo, delavsko naselje
Fuggerei, posebnost mesta, kjer so prebivali mestni reveži. Leta 1530 so tu sprejeli augs-
burško veroizpoved, kamor je pristopil tudi Trubar. Ves dan nas je spremljalo deževno
vreme in nam dodobra zalilo noge, ki pa so se posušile v avtobusu, kjer smo zaradi ne-
načrtovanega zastoja na avtocesti preživeli celo sobotno popoldne. Dan smo zaključili v
prijetnem mestecu Nagold v bližini Tübingena ob reki Neckar. Tübingen, ki je bil iz-
jemno pomemben v času reformacije, smo si ogledali naslednji dan. Tu je deloval tudi
Trubar in dal leta 1550 natisniti Katekizem in Abecednik, prvi slovenski knjigi. Spre-
hodili smo se ob reki in čez most Eberhardsbrücke ter po očarljivi promenadi Platane-
nalle do mestnega trga. Osrednji trg krasijo Neptunova fontana ter pročelja veličastnih
meščanskih stavb, pomemben poudarek pa ji daje mogočna mestna hiša iz 15. stoletja.
Pot smo nadaljevali do predmestja Derendingen, kjer je Trubar med leti 1567-86 vodil
župnijo. V tamkajšnji cerkvi sv. Gala je bil tudi pokopan. Ker nam prejšnji dan ni uspelo
obiskati Ulma, smo to v nedeljo, ko nam je bilo bolj naklonjeno tudi vreme, nadoknadili.
Ulm je mesto na Donavi, ki je bilo pomembno trgovsko in kulturno središče že v sred-
njem veku, danes pa se ponaša z novo univerzo. Že od daleč vidna gotska stolnica ima
najvišji cerkveni stolp na svetu, v notranjosti pa so ogleda vredni bogato izrezljani korni
sedeži.

Pod prijetnimi vtisi je tudi pot do doma hitro minila in že so se porajale tudi nove
ideje za prihodnji izlet.

:: Vanja Piber, TD Bled
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Izobraževanje na
Pokljuki
Strokovni delavci Vrtca Bled smo se

v toplih jesenskih dneh udeležili dveh
strokovnih izobraževanj na Pokljuki. V
svet glasbene terapije nas je popeljala te-
rapevtka Claudia Knoll. S pomočjo glas-
bil smo v sebi odkrivali neznane občutke.
Glasba ima neposredni dostop do našega
čustvenega in podzavestnega sveta saj je
prirojena v vsakem izmed nas. Je doka-
zano izredno koristna in uspešna pri
reševanju mnogih težav, ki so sicer težko
izražene in premagljive. Neokrnjena na-
rava, ki nas je obdajala, je dodala svoj
pečat k doživljanju glasbene improviza-
cije. 

V drugem delu izobraževanja sta nas
Marjanca Kos, predavateljica na Peda-
goški fakulteti in Maja Fajdiga Komar iz
Triglavskega narodnega parka popeljali
po Pokljuških poteh, kjer smo se po-

stavili v vlogo radovednih otrok in
raziskovali gozd in travnik. Z različnimi
dejavnostmi, ki sta nam jih podali in so
temeljile na raziskovanju narave, smo
pridobili zelo veliko. Naravo smo doživeli
pristno in prav to želimo predajati otro-

kom v vrtcu. Z veseljem bomo nadgraje-
vali naše znanje in s svojimi izkušnjami
popestrili dejavnosti v naravi.   

:: Meta Vodnjov in Claudia Gogala,
strokovni delavki Vrtca Bled

Jesenski utrip iz OŠ Ribno

Tudi letos smo na naši šoli pripravili tradicionalni dan med-
generacijskega sodelovanja ob tednu otroka. Stari starši so se v ve-
likem številu udeležili srečanja in ponovno smo začutili pozitivno
energijo, ki se je prepletala med njimi in njihovimi vnuki. Na skup-
nem druženju smo pekli kruh in poslikali leseno šolsko ograjo. 

Prva delavnica je potekala v jedilnici, kjer so babice in vnučki
oblikovali štručke ter druge izdelke iz kvašenega testa. Po šoli je
prijetno zadišalo po sveže pečenem kruhu, ki je bil tudi zelo
okusen. Druga delavnica je potekala zunaj, kjer so stari starši ob
pomoči otrok poslikali šolsko ograjo, ki je prečudovito zacvetela
v štirih letnih časih. Ob koncu srečanja smo začutili medsebojno
povezanost , zato smo vsi na ograjo odtisnili dlani in si obljubili,
da se naslednje leto zopet srečamo.

Pridno tudi pobiramo jesenske pridelke iz našega eko vrta in
sadovnjaka. Učenci podaljšanega bivanja so z učiteljico Meri Pok-
lukar pripravili  sok iz jabolk in korenja. Četrtošolci pa so pri
Rudiju Zupančiču-Andrejovcu, stisnili sok iz jabolk, ki smo jih
nabrali v šolskem sadovnjaku. S pridelki iz eko vrta si popestrimo
naše malice in tako pripomoremo k samooskrbi.

Naši bivši petošolci so v lanskem letu z mentorico Meto Sku-
mavec aktivno sodelovali v projektu Ohranjamo tradicionalno
znanje. Zato jih je Triglavski narodni park nagradil z ekskurzijo
v narodni park Prealpi Guiele v Reziji. Učenci so preživeli lep
dan ob spoznavanju parka treh dežel.

Obiskala nas je Alenka Kos, ki nam je s svojo knjigo Najlepše
vilinske pravljice, predstavila vrednote za lepši in boljši svet. Za

trenutek nas je popeljala v pravljični svet, v deželo Vilinskega
ključa, kjer smo spoznali vrednote, ki so tako pomembne za naše
življenje.

Pridružili smo se tudi akciji »Zariši lepši svet.« Zbrali smo
veliko šilčkov, svinčnikov in radirk, za otroke iz revnih in
ogroženih družin, ki obiskujejo šolo Piali Ashar Alo v Indiji.

Na naši šolo tudi sicer velik poudarek namenimo humani-
tarnosti, zato smo veseli, da smo v jesenski papirni akciji zbrali
kar 4220 kg odpadnega papirja ter v sklad prispevali 229,54
evrov. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za pomoč vsem staršem
in krajanom KS Ribno.

:: Blanka Valant, Podružnica Ribno

BMC odpira svoja vrata
26. oktobra ob 19.00 - ČAS JE ZA SPREMEMBO, ZDRUŽI-

MO SE! Vabimo vse ustvarjalce in vse, ki imate ideje,kako dati
Bledu, dodatno ponudbo! Pridite, skupaj smo močnejši!

Od 1. do 15. novembra zbiramo prijave za delavnico DID-
GERIDOO s Tomažem Kvasnikom. Delavnica didgeridooja
poteka v dveh izvedbah: didgeridoo iz bambusa, didgeridoo iz
lepenke. Delavnica poteka v sklopu dveh srečanj po dve šolski
uri. Prvo srečanje bo 16. novembra. Prijave: 040 597 603. 

Od 1. do 15. novembra zbiramo prijave za Tečaj osnovnega
risanja in oblikovanja. Tečaj bo obsegal 30 ur. Spoznali boste os-
nove risanja in tudi modnega risanja (črta, senčenje, viziranje ...),
kompozicije, risanja figure v sedečem in stoječem položaju, os-
nove oblikovanja. Tečaj je odlična iztočnica za vse tiste, ki se po
srednji šoli nameravate vpisati na fakultete, kjer boste opravljali
sprejemne izpite. Vabljeni tudi vsi, ki bi se radi naučili risanja za
zabavo ali mogoče odkrili še neodkrit talent v sebi. Prvo srečanje
bo 20. novembra. Prijave: 040 597 603.

KREATIVNE SOBOTE - vsako soboto od 10. do 13. ure.
Kreativne delavnice za vse, ki doma nimate kaj početi! Priprav-
ljali se bomo za projekt, ki bo v naslednjem letu na Olimpijskem
trgu. Pridite! Delavnice so brezplačne!

Vsi tisti, ki želite sodelovati ali delati v programih za otroke in
mlade, vabljeni, da se nam pridružite (tel. 040 597 603)! Vaših
idej, vaše družbe in pomoči bomo veseli mi in naši obiskovalci!

:: Ekipa BMC
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Pridite pogledat, kako
smo uredili naš 
vrtiček!

S takšnim vabilom na razstavo
in njeno otvoritev so ob tednu otroka
vabili otroci iz vrtca in šole na Bohinjski
Beli.

Na razstavi smo predstavili lansko-
letni skupni projekt, ki je bil izvajan po
načelih pedagoškega koncepta Reggio
Emilio. Otroci so bili aktivno vključeni v
zamisli za ureditev vrtička pred šolo, nje-
govo urejanje, s pridobitvijo svojega
delčka vrtička pa so Rumeni in Modri
škrati iz vrtca in 1., 2. in 3. razred ter 4.
in 5. razred iz šole zadolženi za skrbno
vzdrževanje vrtička.

Pri izvedbi projekta smo sodelo-
vali otroci in zaposleni iz vrtca in šo-
le, pomagali so nam tudi krajani: Jan-
ko Žmitek je zamenjal prst in priskr-
bel kamne, Davorin Bernard je sode-
loval pri sajenju, Jože Zupančič pa je
izdelal lesene table z napisi. Cvetoče
rastline je prispevalo tudi Turistično
društvo.

Na otvoritvi razstave smo z veseljem
pozdravili goste: župana Občine Bled,
ravnateljici in pomočnico ravnateljice iz
vrtca in šole, predsednika KS Bohinjska
Bela, predsednico Turističnega društva
Bohinjska Bela, krajane, ki so sodelovali
pri projektu, starše otrok in druge
obiskovalce. Otroci so nastopili s kraj-
šim pevskim programom, v vrtiček pa
smo zasadili table z napisi. Otroci so se
poveselili ob rajanju z baloni in trakovi,
obiskovalci pa so si v telovadnici ogledali
razstavo fotografij poteka projekta. V
dveh dneh si je razstavo ogledala večina
staršev in nekaj krajanov.

:: Maja Poklukar, 
vrtec in šola Bohinjska Bela

Otroci se učijo pomagati

Prvi oktobrski četrtek so se najmlajši otroci z blejske osnovne šole, iz prvih in drugih
razredov, učili prve pomoči. Vodja projekta, Vasja Žemva, je sporočil, da je v projektu
sodelovalo kar 125 otrok, ki so jih učile absolventke Visoke šole za zdravstveno nego Je-
senice. Otroci so tako spoznali kako preprečiti nesrečo in kako pomagati, ko se ta zgodi.
Seveda je na prvem mestu preventiva, torej kako ravnati, da do nesreče sploh ne pride,
kako se sami zaščitijo pred njo in podobno. Otroci so se naučili tudi, kako lahko pri
manjših poškodbah sami nudijo prvo pomoč. 

Projekt v tem šolskem letu prehaja v drugo fazo delovanja, nastala je tudi slikanica
z njegovim imenom, ki jo otroci skupaj s starši lahko preučijo doma.

:: RP

V deželi vilinskega ključa

V šoli na Bohinjski Beli nas je 1. oktobra obiskala vilinčica Alenčica. Predstavila nam
je knjigo V deželi vilinskega ključa. Popeljala nas je v svet sedmih vilinskih vrednot.
Učenci so sami oblikovali misli o teh vrednotah in izdelali vilinske ključe. Srečanje je
bilo prijetno, umirjeno. Vrednote poskušamo živeti vsak dan, vsak trenutek. Za nakup
knjig Najlepše vilinske pravljice se zahvaljujemo podjetju Mobelon d.o.o.

:: Nataša Klinar, Podružnica Bohinjska Bela

Ure pravljic v Vrtcu Bled

Obveščamo vas, da  v Vrtcu Bled za otroke, ki ne obiskujejo vrtca, organiziramo »Ure
pravljic« ob sredah od 16. do 18. ure. Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti, pokličite na tele-
fonsko številko 04 292 72 28 (prijave).

:: Vrtec Bled
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90 let Veronike Fister, 
poročene Komac  

11. oktobra je 90. rojstni dan prazno-
vala Štefkova mama iz Bodešč. Ob našem
obisku nas je sprejela čila in nasmejana.
O njeni vitalnosti priča tudi dejstvo, da je
sama spisala kratek opis svojega dolgega
in plodnega življenja.

»Rodila sem se 11. oktobra 1923 na
Brdih pri Lancovem, v Bodeščah pri Šte-
fku pa živim že 52 let. Sem najmlajša od
desetih otrok in sem imela pet sester in
štiri brate. V šolo sem hodila v Radovljico,
peš in poleti bosa. Doma smo imeli majh-
no kmetijo. Oče je delal kot kamnosek in
je vsak dan hodil dve uri peš v službo,
mati pa je gospodinjila in skrbela za nas
otroke. Ko sem bila stara osemnajst let mi
je umrla mama, dve leti zatem pa še oče.
V mladih letih sem se preživljala kot
varuška in opravljala razna dela. Leta 1952
sem se poročila z Srečkom Komacem iz
Soče pri Bovcu, ki je delal v železarni na
Jesenicah. Rodila sta se nama hči Vera in
sin Boris. Žal pa najino skupno življenje
ni bilo dolgo, saj je že po šestnajstih letih
umrl za rakom. Tako sem preživela do te
starosti!«

Njenega rokopisa ni bilo potrebno
popravljati in spreminjati, saj je sama
izvrstno opisala svojih devetdeset let!

:: Marija Urh, RK Bled

90 let Mihe Skumavca

29. septembra je v krogu domačih v
Bodeščah 90-letnico praznoval Miha Sku-
mavec.

Kot mlad fant je bil mobiliziran v
nemško vojsko. V vojski je bil ranjen, zato
je šel lahko domov in po okrevanju v par-
tizane. Domov se je vrnil leta 1946, ven-
dar kot vojni invalid, saj je bil ranjen tudi
kot borec partizan. 

V letu 1950 je spoznal svojo življenj-
sko sopotnico, Notranjko, s katero sta po
poroki začela skupno življenje na njegovi
domačiji. Rodilo se jima je pet otrok. Z
ženo še vedno skrbita sama zase, v veliko
pomoč, posebej po amputaciji noge, so
jima otroci, devet vnukov in pet pravnu-
kov. Ob našem obisku sta bila oba z ženo
dobre volje in sta se nasmejana zahvalila
županu in predstavnicama RK Bled za po-
zornost in darila!

:: Marija Urh, RK Bled

90 let Antona Sokliča

26. oktobra je na Selu pri Bledu Anton
Soklič, po domače Krištofov Tonček, praz-
noval 90-letnico. Na njegovem domu smo
ga obiskali podžupan Anton Mežan in dve
prostovoljke RK Bled.

Gospod Tonček je žilav 90-letnik, ki se
ne da kar tako. Živi na domu, kjer je bil
tudi rojen. Tu si je ustvaril družino, ima
sina in hčer. Sin je z družino ostal v do-
mači hiši. Gospod Tonček pravi, da za-
enkrat še ne potrebuje popolne oskrbe, saj
si rad kuha sam in dokler ga bodo noge
ubogale, domačih ne želi bremeniti. 

Za bogato obloženo mizo nam je
pripovedoval o svojih potepanjih po gorah,
kamor ga je vedno vleklo srce. Pri tem ga
delo v železarni, kjer je dočakal svojo upo-
kojitev, ni oviralo. Večino takratne selske
mladine je peljal na Triglav, kjer je bil
pogosti obiskovalec. V skupini je bilo ve-
likokrat kar po deset in več mladih pla-
nincev, ki so želeli priti na naš najvišji vrh.

Še veliko nam bi lahko povedal, ven-
dar je čas tako hitro minil, da smo se mo-
rali posloviti. Zaželeli smo mu, da bi mu
zdravje še dolgo let dobro služilo!

:: Vladka Poljanec

Uspehi blejskih 
atletov
Konec septembra je AD Bled v do-

mačem športnem parku organiziral že
6. tradicionalni mednarodni atletski
miting »Zvezde prihodnosti«. Sproš-
čeno, tekmovalno in zabavno vzdušje
je vedno odlika tega mitinga, ki je bil
tokrat že šesti po vrsti in to z medna-
rodno udeležbo. Na žalost nam je po-
nagajalo hladno in deževno vreme, kar
je botrovalo temu, da je bila udeležba
mladih atletov nekoliko skromnejša.

Tudi tokrat so atleti domačega AD
Bled igrali vidnejše vloge, saj so dosegli
kar nekaj uvrstitev na zmagovalni oder.
Veseli nas, da se za prihodnost atletike
na Bledu ni bati, saj zaradi strokovnega
in načrtnega dela z mladimi in z vpisom
skozi vse leto prihajajo novi člani. Od 4.
novembra do konca marca bodo za vse
člane kluba potekali treningi trikrat na
teden tudi v telovadnici OŠ Bled.

Prvi oktobrski konec tedna je v Celju
potekal državni pokal v mnogoboju.
Barve AD Bled je zastopala Maja Pris-
tavec. V seštevku točk sedmih disciplin
– 100 m ovire, skok v višino, met krogle,
tek na 200 m, skok v daljino, met kopja
in tek na 800 m, je osvojila odlično
tretje mesto. Tekmovanje je potekalo v
slabih vremenskih razmerah, prav v
takih pogojih pa pride do izraza dobra
fizična in tehnična priprava atleta. 

:: Robert Bogožalec, AD Bled 

Uspešen začetek nove 
sezone za Drsalno 
društvo Labod Bled
Jesen je tu, s tem pa tudi nova se-

zona tekmovanj v umetnostnem dr-
sanju. Mladi drsalci so med poletnimi
počitnicami pridno trenirali in se dobro
pripravili na nove izzive. Pretekli konec
tedna je v Zagrebu potekalo mednarod-
no tekmovanje Zlati Medved. Matej
Gregorc se je po odsotnosti zaradi poš-
kodbe vrnil v velikem slogu in preprič-
ljivo zmagal. Tjaša Buršič in Živa Braj-
lih Novosel sta se uvrstili na 8. mesto,
Zala Eržen na 9. in Pia Omovšek na 10.
mesto. Ostali tekmovalci so zasedli mes-
ta nekje v sredini, pomembno pa je, da
so se domov vsi vrnili veseli in v pričako-
vanju novih tekmovanj. Pred nami so
krompirjeve počitnice in v tem času or-
ganiziramo tudi drsalne tečaje. Vabljeni
vsi, ki bi se radi naučili nekaj novega in
preživeli počitniški čas v športnem du-
hu! Informacije na www.labod-bled.si
ali na številki 041 666 116.

:: DD Labod Bled
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Evropsko prvenstvo v
broomballu na Bledu

Najboljši evropski igralci broomballa
se bodo na Bledu za najvišje naslo-
ve stare celine merili od 1. do 3. novem-
bra, torej ravno v času krompirjevih
počitnic. Tekmovanja bodo v blejski
športni dvorani od petka do nedelje vsak
dan popoldne, vstopnine ne bo, prav vsi
otroci, ki si bodo prišli tekme ogledat, pa
bodo dobili darilce, povezano s tem
športom. 

Broomball je šport na ledu, njegov
dom je Kanada, zdaj pa se že igra po
vsem svetu. Za igro potrebujemo hokej-
sko igrišče, dve ekipi s po šestimi igralci
pa si prizadevata druga drugi zadati čim
več golov - in to ne s hokejsko palico, pač
pa s palico, ki se imenuje metla. Z njo
ne ciljajo hokejskega ploščka, pač pa
žogico. Sicer pa je taktika podobna kot
pri hokeju ali floorballu. Tekmovalci ni-
majo drsalk pač pa posebne čevlje. 

:: RP

Optimizem blejskih
hokejistov v novi 
sezoni 
Na Bledu z velikim optimizmom

stopajo v novo hokejsko sezono. Pri Ho-
kejskem klubu Mlade kategorije so po-
novno sestavili člansko ekipo, ki je že
začela s tekmovanjem v INL ligi, nastopila
pa bo tudi v odprtem državnem prvenstvu.
Trener ekipe je Andrej Brodnik, 18 igral-
cev pa je predvsem domačih, z Bleda.
Poleg članske ekipe bo blejski klub v novi
sezoni nastopal z vsemi mlajšimi selekci-
jami, organiziral pa bo tudi dva medna-
rodna turnirja mladih ekip. 

Cilje članske ekipe v novi sezoni je na
novinarski konferenci predstavil predsed-
nik kluba Branko Tošič. Navzoč je bil tudi
župan Občine Bled Janez Fajfar, ki je
poudaril pravilne usmeritve kluba za
vključevanje mladih v športne dejavnosti,
finančno pa pri tem pomaga občina. 

:: RP

Novi in stari junaki
Po napornem zaključku tekmovalne sezone 2013 smo oktobra dobili nove (stare)

mini golf junake: Boštjan Oblak iz Radovljice je na finalnem turnirju najboljše osmerice
poskrbel za največje presenečenje in si z zmago dokončno utrl pot med elito, njegov
sokrajan Jani Jensterle je še drugič postal absolutni državni prvak med posamezniki,
domačin Sergej Učakar pa je suvereno in v velikem slogu potrdil številko 1 in primat
slovenskega mini golfa. Najprej si je še osmič podredil mednarodno konkurenco na
odprtem prvenstvu Mini golf zveze Slovenije, slavil na 14. pozivnem mastersu, zmagal
na zahtevni celoletni handicap preizkušnji in s spektakularnimi igrami v zadnjih dveh
krogih osvojil ligo za pokal Slovenije 2013. Pred tem je septembra še tretjič zapored
postal deželni prvak avstrijske Koroške.

V letošnjem letu so z vse boljšimi rezultati zelo napredovali tudi Radovljičan Tine
Štefelin, ki je kar trikrat popravil osebni rekord, šele 15-letni Darjan Pavšič iz Ljubljane,
Grega Prešeren iz Zasipa in Davor Kukovič, ki je z radovljiškim moštvom prepričljivo
osvojil letošnje ekipno državno prvenstvo. Vsem junakom iskreno čestitamo.

:: Mini golf zveza Slovenije

Ko ti rdeči pesek ukrade srce
Nika Albreht je prvič prijela za lopar pri

sedmih letih na teniških igriščih v Ribnem
pod okriljem TK Sportina Bled. Po treh letih,
ko je domači klub postal premajhen za njene
ambicije, se je odločila za prestop v TK Ra-
dovljica, ki je imel takrat že nekaj uspešnih
tekmovalk in tekmovalcev v različnih starost-
nih kategorijah. Napredovanje v teniškem
znanju je bilo zelo hitro.

Nika ima značaj, ki jo vleče naprej. Ko
doseže nek cilj, si postavi novega, višjega in
pri tem tudi vztraja. Tenis ni samo tehnika,
fizična pripravljenost, ampak v mnogih pri-
merih o zmagi odloča psihična pripravlje-
nost, močna samozavest in velika želja. Za
vse to so potrebne izkušnje, porazi, zmage in
veliko odrekanj. Svojo tekmovalno pot je Nika
začela kot nerangirana tekmovalka, kar ni
vedno najlažje. Vsaka zmaga ji prinese veliko
veselja in motivacije, vsak poraz je izkušnja
več, iz katere se uči.

Pri 14 letih je Nika ena tistih tekmovalk,
ki obetajo, saj ima fizične in psihične sposob-
nosti in še ogromno rezerve, ki so jo mnoge konkurentke že izčrpale. Poudariti je
potrebno, da gre za izjemno generacijo deklet letnikov 1999 in 2000. Letos se ji je prvič
uspelo uvrstiti tudi na zaključni masters turnir za dvanajst najboljših slovenskih igralk
do 14 let. Zmagala je na turnirju v organizaciji Hrvaške teniške zveze, kjer je kar po
vrsti premagovala višje rangirane hrvaške igralke. Ekipno se je s Tino Cvetkovič in Tino
Tavčar uvrstila v play-off ligaškega tekmovanja, TK Radovljica se je tako uvrstil med štiri
najboljše slovenske klube. V družbi dveh močnih mariborskih klubov in TK Triglav iz
Kranja, so dekleta pokazala, da se lahko dobro dela tudi v majhnih klubih z velikim
srcem. Pozimi trenirajo v dvorani na Selu pri Žirovnici. Uspehom v pretekli sezoni je
Nika dodala še pet uvrstitev v četrfinale na odprtih prvenstvih Slovenije in dve četrtfinali
tudi že v kategoriji do 16 let, dve polfinali v dvojicah na evropskih turnirjih (Tennis Eu-
rope Koper in Mostar - BiH), zmago v dvojicah na turnirju Hrvaške teniške zveze in vse
skupaj v letošnjem septembru kronala še s finalom na zadnjem odprtem prvenstvu
Slovenije v Ljubljani. Poleg tega je je odlična učenka 9. razreda OŠ Bled.

Tenis je ta trenutek njeno življenje, je strast in veselje, ki ga kdaj pa kdaj spremljajo tudi
solze in utrujenost. Tenis je šport, kjer imaš prijatelje, in ki mladim igralcem tudi pri nas
odpira vrata v svet. Je eden redkih športov, ki omogoča tudi študij v tujini, kjer tekmovalcu
krijejo vse stroške treningov, študija in bivanja. Edini pogoj je redno izpolnjevanje študij-
skih obveznosti. Vrhunski tenis je tako kot vsak drug vrhunski šport krut, a če najdeš
pravo pot, te tenis lahko spremlja skozi celo življenje, poti in možnosti je veliko. 

:: Mitja Skaza, teniški trener, predsednik TK Radovljica

Foto: Bojan Matevžič
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Klemen Meze 041/620 143

AVTOVLEKA

NON STOP

Delavnica: Za potokom 7a, Bled, tel. 04/576 7680,
www.autom.si, klemen.meze siol.net@

VULKANIZERSTVO
AVTOOPTIKA
KAROSERIJSKA DELA

POOBLA[^ENI
SERVISER
ZAVAROVALNICE
TRIGLAV IN
ADRIATIC

Bliža se 15. november -

zakonski rok za menjavo gum!
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Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341



Oglasi - 040/202 38418
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Sprejemamo naro ila za sve e
in suhe ikebane, žalne ikebane,

šopke, poročne šopke in
aranžmaje ter aranžmaje daril.

č ž

V mesecu oktobru bomo sprejemali
naročila za 1. november.

Tel. 040/551 828

DEŽURNA SLUŽBA: 04/53 33 412,
041/655 987, 040/887 112, 040/551 828

SVETLOBNI NAPISI   REKLAME   PLEKSI IZDELKI
Valvazorjeva 2, 4260 Bled GSM: 041 670 383 e-mail: ivo.mezeg telemech.net@

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

IZDELKI IZ PLEKSI STEKLA - za{~ite, pokrovi, nosilci, zaboji, stojala, pokrovi za nagrobne plo{~e, za{~itna stekla za vili~arje, traktorje

REKLAME - smerokazi, ozna~evalni sistemi, ...

SVETLOBNI REKLAMNI NAPISI - led, neon, fluo osvetlitev
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