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Pestro blejsko festivalsko poletje  
s prenovljenimi Blejskimi dnevi
V poletnih mesecih se bodo zvrstili številni festivalski dogodki. 

Prvi vikend v juniju so najprej na vrsti Srednjeveški dnevi, sledi Blej-
ski filmski festival, v prvi polovici julija se zvrsti prvi del 20. Festivala 
Bled, osrednji julijski dogodek so Blejski dnevi, ki jim sledi Okarina 
etno festival, v avgustu pa se odvije še drugi del Festivala Bled. Na eni 
strani je pomembna novost prestavitev prireditev iz Zdraviliškega 
parka na osrednji oder pred Festivalno dvorano, na drugi strani bodo 
Blejski dnevi letos predstavljeni v okviru blagovne znamke »Okusi 
Bled. Taste Bled.« Tako se bodo prvič v enotni podobi predstavili šte-
vilni blejski gostinci, vsak s svojo izbrano ponudbo. S prenovljeno 
ponudbo želijo organizatorji dvigniti raven celotnega dogodka in na-
govoriti nove potencialne obiskovalce Bleda.                              :: RP

Foto: VZS



Ustavimo cvetenje 
jezera
Že aprila se je na Blejskem jezeru v 

praksi pričel izvajati raziskovalni projekt 
"Inovativna tehnologija za nadzor cve-
tenja cianobakterij" v okviru programa 
Life+. Projekt so pripravili in vodijo v pro-
jektu Arhel iz Ljubljane, Občina Bled pa 
sodeluje kot partnerica. Evtrofikacija jeze-
ra namreč pelje v ponavljanje cvetenja je-
zera, kar pa ima lahko izjemno negativne 
učinke. Občina z upravljavci jezera sicer 
izvaja še vrsto drugih ukrepov za izbolj-
šanje stanja jezera, med njimi je zlasti 
celovita ureditev kanalizacije okoli jeze-
ra, postopen umik motornega prometa 
iz jezerske sklede in preprečevanje vnosa 
drugih organskih snovi, še posebej preko 
krmljenja rib in gnojenja.

Blejski otok s prenovljeno  
kanalizacijo
Med veliko nočjo in prvomajskimi 

prazniki je družba Blejski otok d.o.o. iz-
vedla pomembno investicijo v nov tlačni 
kanalizacijski vod z otoka do Vile Bled v 
javno kanalizacijo. Naložba pomeni izje-
men finančni zalogaj, saj samo služnost 
državi za kanalizacijski vod po jezeru po-
meni približno petindvajset tisoč EUR. 
Sočasno so obnovili tudi elektro in teleko-
munikacijske kable.

V tem času pa tudi občina zaključuje 
gradnjo novega črpališča kanalizacije pri 
Kazini. Stara naprava je bila popolnoma 
dotrajana in je predstavljala neposredno 
grožnjo na obali jezera. Novo črpališče se 
izvaja po projektu obnove kanalizacijske-
ga sistema v najstrožjem centru Bleda po 
promenadi, od Prešernove ceste za Festi-
valno dvorano, po Ljubljanski in naprej 
po Cankarjevi cesti. Vrednost trenutne in-
vesticije je sto dvajset tisoč evrov, celotne 
pa preko dva milijona evrov. 

Cepljenje kostanjev
Tudi letos se je Občina Bled odločila 

za preventivno cepljenje kostanjev, ki so 
ga izvedli strokovni sodelavci Arbore-
tuma Volčji Potok. Izbrali smo petnajst 
perspektivnih kostanjev pred lekarno, na 
Mlinem in v Mali Zaki. Strošek cepljenja 
je razmeroma visok, približno tristo evrov 
na drevo, zato izberemo samo kostanje, 
ki imajo daljšo pričakovano življenjsko 
dobo. Cepivo učinkuje dva do tri leta. 
Cepljenje je namenjeno ohranjanju vi-
talnosti in prispeva k lepšemu videzu ko-
stanjev v poletnih mesecih, saj prepreči 
rjavenje listja.

 :: Matjaž Berčon, Občina Bled

Občina Bled objavlja

POZIV ZA PRODAJO LOKAL-
NO PRIDELANE HRANE
v prodajni hišici pred Športno dvo-

rano. 
Pogoji so objavljeni na www.e-obci-

na.si/samooskrba.
:: Župan Janez Fajfar
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Uvodnik
Za nami sta vsaj dva dogodka, pred 

nami pa cela poletna serija prireditev, ki 
Bled uvrščajo na seznam svetovno po-
membnih destinacij. Se morda zavedamo, 
da je Bled gostitelj dveh svetovnih pokalov 
v roku pol leta? Enega v zimskem športu, 
drugega v letnem! Koliko se vas je udeležilo 
katere od tekem svetovnega pokala ali katere 
od drugih spremljajočih? Poleg tega imamo 
seveda tudi veliko lastnih prireditev. Vabim 
vas, da si ogledate napovednik …

V začetku maja je sicer Bled gostil 
vsakoletno 47. mednarodno srečanje pi-
sateljev v organizaciji že l. 1926 ustano-
vljenega Slovenskega centra PEN. Iz leta 
v leto imam manj časa, da bi prisluhnil 
njihovim zanimivim razpravam o miru, 
za katerega prepogosto mislimo, da je sa-
moumeven, pa ni, kot to na žalost iz me-
dijev spoznavamo vsak dan.

Še dlje se na Bledu organizira med-
narodna veslaška regata. Letošnja, od 10. 
do 12. junija bo že jubilejna 60.! Komaj 
nekaj tednov, odkar so se poslovili veslači, 
ki so tekmovali na svetovnem pokalu, je 
pred durmi še ena velika veslaška prire-
ditev. Predsedstvo Mednarodne veslaške 
zveze FISA je bilo ponovno navdušeno 
nad pripravo in izvedbo pokala, pa tudi 
nad Bledom kot takim. K želji, da nam 
kljub veliki konkurenci drugih veslaških 
centrov, pomagajo pridobiti še kako pr-
venstvo, je tokrat precej prispevalo tudi 
odlično vreme.  Septembra čez dve leti 
se že zdaj lahko veselimo svetovnega pr-
venstva v veslanju za veterane, ki so znani 
tudi kot odlični potrošniki.

Od 16. do 20. junija z nestrpnostjo 
pričakujemo 2. blejski filmski festival. Še 

posebej bi vas rad povabil na zadnji dan 
festivala, v soboto, na brezplačno premie-
ro dokumentarno-igranega filma o Arnol-
du Rikliju. Posnela ga je gospa Amalija 
Mikša, televizijska novinarka in hkrati 
žena slovenskega veleposlanika v Švici. 
V filmu nastopajo kot Riklijevi (skoraj) 
nagci tudi nekateri naši občani, original-
ni blejski »naturščiki«. Film je poučna in 
hkrati zabavna ura spomina na začetnika 
modernega zdraviliškega turizma in s 
tem utemeljenega naturizma. 

27. junija nas čaka srečanje vaščanov 
vasi, ki se imenujejo Selo, Sele ali Sela. 
Na našem Selu pri Bledu, kjer letos or-
ganiziramo to tradicionalno srečanje, se 
pričakuje nekaj tisoč obiskovalcev iz vse 
Slovenije in zamejstva. Prepričan sem, da 
bodo odšli z najboljšimi vtisi, tako kot nji-
hova predhodnica. Ob tej priložnosti smo 
uredili precej infrastrukture v spodnjem 
delu vasi (preko 40.000 EUR) in zasadili 
lipe na prireditvenem prostoru.

Proti koncu gre še eno šolsko leto. Se-
danji devetošolci bodo jeseni že dijaki. 12. 
junija se v festivalni dvorani pripravlja va-
leta. Mladina blesti v plesu in nas nasmeje 
s skeči, zraven pa še zvemo, kje bodo nada-
ljevali šolanje. Upam, da se jih bo letos kaj 
več odločilo za praktične poklice, še pose-
bej v obrti ter gostinstvu in turizmu. Blej-
ska šola da toliko podlage v znanju, da se 
nam za naše petnajstletnike ni treba bati. 
Za uspeh pa je vedno potrebno še malo 
sreče, ki jim jo iz srca privoščimo! 

Upam, da s svojim večnim ponavlja-
njem, da včasih ne vemo, kje sploh živi-
mo, komu ne param živcev. Kljub temu 
ne mislim kar tako odnehati. Še pred 
sedanjo zaposlitvijo sem videl dober del 
sveta, kot župan pa sem se naučil kraje 
ogledovati še z drugih plati. Res nam še 
marsikaj manjka, precej več pa je vseeno 
tistega, o čemer velika večina lahko samo 
sanja in vse, kar Bled z okolico nudi, uživa 
le v času dopusta pri nas. Nam, še bolj pa 
vsem, ki jim še ni ali pa jim ni več treba v 
službo, je vse to na voljo preko celega leta. 

V poletnih mesecih nas vabita zelena 
Straža in Grajsko kopališče, ki ga imajo 
poznavalci za najlepšo slovensko plažo. 
Uživajmo, dokler lahko! Pri tem pa naj 
nas ne motijo soljudje od drugod, ki si vse 
to želijo samo deliti z nami. Sprejemajmo 
jih z razumevanjem, saj dajejo mnogim 
kruh, čeprav le posredno. Že zaradi same 
podobe Bleda marsikdo pride k nam pr-
vič, a vrnil se bo le, če mu bodo všeč tudi 
ljudje. Nekateri od vse Slovenije vidijo 
samo Bled, zato je še bolj pomembno, da 
jih sprejmemo kar se da človeško.

Živimo in pustimo živeti! Lepo poletje 
vsem!              ::  Vaš župan, Janez Fajfar



Bled in Gorenjska na Expu 2015
V Milanu v teh dneh poteka svetovna 

razstava Expo 2015. K sodelovanju je SPI-
RIT Slovenija povabil tudi slovenske turi-
stične regije. Vsaka regija ima na voljo za 
predstavitev 14 dni, predstavljajo pa se lah-
ko pred in ob paviljonu. Kot tretja po vrsti 
se bo med 1. in 14. junijem preko regional-
ne destinacijske organizacije predstavila 
Gorenjska. 

Za predstavitev v Milanu bodo pripravi-
li vsebine za 4 panoje, ki jih bodo zapolnili z 

osmimi reprezentativnimi fotografijami re-
gije, preko katerih bodo obiskovalce povabili 
k doživetjem in aktivnostim na Gorenjsko, 
ter vsebine tam, kjer bo to možno, povezali 
z obstoječimi tiskanimi materiali (doživetja 
za družine, motoristične poti, kulinarika). 
Oder in prostor pod njimi bodo namenili 
ureditvi t.i. »Relax&Reflex« cone oziroma 
prostora za počitek. Koncept predstavitve so 
črpali v dejstvu, da celotna Gorenjska pred-
stavlja odmik od mestnega vrveža in hitenja, 
sprostitev in počitek v naravi. Kombinacija 

aktivnih doživetij na panojih in počitka ter 
sprostitve v Relax&Reflex coni sovpada s 
celotno zgodbo Slovenije kot zelene, zdrave 
in aktivne. V coni si bodo obiskovalci s po-
sebnimi očali lahko ogledovali panoramske 
motive Gorenjske. Za pogostitev bo ves 
čas Expa skrbela Hiša kulinarike Jezer-
šek, ki bo med 1. in 14. junijem stregla 
gorenjske jedi, so sporočili s Turizma 
Bled.  Na EXPU bo nastopil tudi glasbeni 
center DO RE MI.                                 :: RP
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Svetovni sklad za naravo WWF Adria 
vodi mag. Martin Šolar
Več kot 20 let je bil mag. Martin Šolar eden izmed zaščitnih 

znakov Triglavskega narodnega parka, med drugim tudi njegov 
direktor, zdaj pa je prevzel vodenje Svetovnega sklada za naravo 
WWF Adria v Zagrebu. Njegovo delo pokriva delovanje sklada v 
Sloveniji in še sedmih državah. 

WWF, mednarodna organizacija za zaščito narave, je na Ble-
du v sklopu svetovnega pokala v veslanju predstavila svoje aktiv-
nosti v Sloveniji. Čeprav WWF v Sloveniji deluje že od leta 2008, 
ima zdaj prvič vzpostavljen tudi regionalni urad WWF Adria, ki 
ga vodi Slovenec mag. Martin Šolar, ki je tudi predstavil aktivno-
sti WWF Adrie v Sloveniji.

WWF je v Sloveniji prisoten od leta 2008, ko je lansiral 
regijsko pobudo »Velika zmaga za Dinarski lok«, katere cilj je 
vzpostaviti dobro upravljano in reprezentativno mrežo zavaro-
vanih območij, ki se razteza čez šest držav Dinarskega loka in 
zagotavlja praktično podlago za dolgoročno sodelovanje. Več kot 
80 odstotkov zavez je bilo izpolnjenih, zato so leta 2013 ministri 
sprejeli nadaljevanje pobude – Veliko zmago II, s katero nada-
ljujejo sodelovanje med šestimi državami na področju varovanja 
okolja in narave. WWF in Mednarodna veslaška zveza FISA ima-
ta sklenjeno strateško partnerstvo na globalni ravni, katere cilj 
je postaviti nove standarde na področju trajnostne organizacije 
športnih dogodkov, zlasti čiste vode, ozavestiti javnost o ključnih 
sladkovodnih izzivih ter mobilizirati veslače z vsega sveta, da se 
pridružijo aktivnostim za zaščito vodnih virov.     

Martin Šolar je po duši naravovarstvenik, ki bo svoje delo 
zdaj nadaljeval v Zagrebu, kamor se je zaradi službe tudi pre-
selil, kljub temu pa se vsak teden, če se le da, vrača v Slovenijo 
oziroma na Bled. 

Dejal je, da je WWF vsekakor ena najbolj poznanih svetovnih 
naravovarstvenih organizacij, med njegove naloge pa bo sodilo 
tudi osveščanje prebivalcev in uvajanje okoljskih standardov v 
države, ki sodijo pod okrilje Adrie. Glede na to, da je kot nara-
vovarstvenik pomemben del 
svojega življenja preživel na 
poteh Triglavskega narodne-
ga parka, smo ga vprašali 
tudi, ali Gorenjci park do-
volj cenimo. 

''Mislim, da smo se 
na vso to lepoto preprosto 
navadili in da v resnici ne 
vemo, kaj imamo,'' pravi. 

:: Romana Purkart

 

Bled ponovno gostil svetovni pokal 
v veslanju
Bled je bil sredi maja ponovno svetovno središče veslanja. 

Tekmo svetovnega pokala je uvedla mednarodna regata. 
Tekma ni prinesla veselja samo organizatorjem in gledal-

cem, ki so najboljše veslače in veslačice sveta spremljali v veli-
kem številu, pač pa tudi tekmovalcem. 

V zaključnih obračunih so nastopili tudi štirje naši čolni, za 
edine slovenske stopničke pa je poskrbel lahki veslač Rajko Hr-
vat, ki je osvojil drugo mesto.

Po pričakovanjih sta si nastop v velikem finalu priborila Raj-
ko Hrvat ( na naslovnici) in Gašper Fistravec, v malem finalu pa 
sta nastopila veslača domačega kluba Aleš Jalen in Janez Zupan. 

Med Slovenci je najbolj navdušil lahki veslač Rajko Hrvat, 
saj si je Izolčan v obračunu lahkih skifistov priboril drugo me-
sto. Četrto mesto je v velikem finalu osvojil Mariborčan Gašper 
Fistravec, z zmago v finalu B in s skupno sedmim mestom pa je 
navdušil tudi Janez Zupan. Bled  kot prizorišče tekmovanj je pri 
srcu tako tekmovalcem kot tudi trenerjem in ne nazadnje gledal-
cem, ki najboljših tekmovalcev nikoli ne razočarajo. Nova velika 
veslaška prireditev na Bledu bo znova leta 2017, ko bo Bled gostil 
svetovno prvenstvo veteranov.

Veslaško tekmo svetovnega pokala na Bledu so si v okviru 
športnega dne ogledali tudi šolarji blejske osnovne šole. Ti so si 
za športni dan izbrali petkovo mednarodno regato, ko so se iz 
šole po različnih poteh odpravili do Velike Zake, kjer so se med 
drugim pomerili tudi na veslaških ergometrih.

V soboto, prvi dan veslaškega svetovnega pokala na Bledu, 
so na svoj račun prišli tudi predstavniki sedme sile. Skupaj z 
nekdanjim olimpijcem in strokovnim komentatorjem RTV Slo-
venija Janijem Klemenčičem so novinarji sedli v osmerec, na 
krmilo posadili televizijko Antonijo Ražen in na blejskem jezeru 
opravili krajši trening.

Pa še to: Veslaška zveza Slovenije je aktivirala svoj facebook 
profil na www.facebook.com/SloveniaRowing. 

:: Romana Purkart



Visoka turistična sezona z novostmi
Na novinarski konferenci pred začetkom poletne turistične 

sezone je župan Občine Bled Janez Fajfar s sodelavci predstavil 
vrsto letošnjih novosti pred pričetkom poletne turistične sezone. 
V nadaljevanju izpostavljamo najpomembnejše poudarke.

Izbran izvajalec gradnje prvega odseka severne 
obvoznice
Na podlagi javnega razpisa je občina izbrala najugodnejšega 

ponudnika za gradnjo prvega odseka Severne razbremenilne ce-
ste na Bledu v smeri proti Gorjam in Pokljuki. To je Gradbeništvo 
Prestor s podizvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo. Iztekli so 
se roki za vložitev revizije, zato bo občina v teh dneh pristopila k 
podpisu pogodbe, dela na obvoznici pa se bodo pričela v juniju. V 
tem sklopu bo potekala rekonstrukcija obstoječe občinske Seliške 
ceste od Policijske postaje mimo vrtca, sočasno z gradnjo ploč-
nikov, kolesarskih poti, parkirišča pri vrtcu, javne razsvetljave in 
druge komunalne infrastrukture. Glavnina del v vrednosti dobrih 
920.000 EUR bo zaključena do pričetka novega šolskega leta.

Spremembe v parkirnemu sistemu
Eden od trajnostno naravnanih strateških ciljev Bleda je umik 

motornega prometa iz jezerske sklede. Za začetek je ukinjeno in 
urejeno kot zelena parkovna površina nekdanje peščeno parkirišče 
pri starem Riklijevem zdravilišču. V ožjem središču Bleda so uvede-
na območja kratkotrajnega parkiranja z različnimi režimi do dveh ali 
štirih ur. Posebno pozornost je občina namenila oživljanju starega 
vaškega jedra Grad in trgovskega centra, kjer je prva ura parkiranja 
brezplačna. Na obrobju naselja ob Seliški cesti, na samem vhodu na 
Bled, je na območju bivše tovarne Vezenine nastalo osrednje parki-
rišče z možnostjo celodnevnega parkiranja. Od tam bo organiziran 
javni prevoz, sicer pa je do jezera le slab kilometer.

Svežina in čistoča Blejskega jezera vabita kopalce
ARSO je te dni pred začetkom poletja ponovno izpostavil 

kakovost slovenskih kopalnih voda, med katerimi se nahaja Blej-
sko jezero. Od petih območij na Blejskem jezeru (Mala in Veli-
ka Zaka, Vila Bled, Grand hotel Toplice in Grajsko kopališče), 
kjer je vlada z uredbo določila kopalne vode, je najbolje urejeno 
Grajsko kopališče v upravljanju Infrastrukture Bled, ki hkrati za-
gotavlja vse spremljajoče storitve. Letos obiskovalce čakata tako 
obnovljena gostinska terasa nad jezerom kot obnovljeni otroški 
bazeni.

Zdraviliški park dobiva svežo podobo
Zdraviliški park predstavlja osrednjo ikono začetkov moder-

nega blejskega turizma. V letošnjem letu mineva 160 let od pri-
četka delovanja švicarskega zdravilca Arnolda Riklija na Bledu. 
Zato je arboristična prenova parka posvečena tej obletnici. Ureja 
in obrezuje se drevnina ter grmovnice, na novo se sadijo okrasne 
grede z različnimi vrstami okrasnih trav in vrtnic. Med njimi 
bo svoje mesto našla posebnost, vrtnica »Prešeren«. Prenovljena 
bodo stopnišča, oporni zidovi, poti, urbana oprema in električne 
napeljave. Poleg posegov v Zdraviliškem parku se izvajajo tudi 
druge ureditve, med drugim bo okoli jezera postavljenih več kot 
70 enotnih košev za odpadke. Na junijski seji pa bo dokončno 
potrjen podrobni prostorski načrt za Ožje središče Bleda.

:: RP

Sprehajalne poti v občini Bled
Občina Bled primarno skrbi za javne poti, kategorizirane z 

občinskim odlokom, ki jih je v občini za dobrih 66 km. Te so v 
večini primerov namenjene vsem oblikam prometa, nekatere od 
teh pa so rezervirane samo za pešce in kolesarski promet oz. so 
dovoljene posebne oblike prevoza, npr. s kočijo ali turističnim 
vlakcem. Večinoma so te poti tudi asfaltirane ali vsaj v urejeni 
peščeni izvedbi in v veliki meri osvetljene. Sem spadajo vse poti 
okoli jezera, po parkih, samostojne kolesarske ali mešane povr-
šine za pešce in kolesarje ter nekatere manj pomembne ceste v 
naseljih, poljske poti ipd. V sklopu rednega vzdrževanja cestne 
in parkovne infrastrukture zanje namenjamo približno 250.000 
evrov na leto, kar vključuje pluženje, pometanje, prometno opre-
mo, utrjevanje bankin, krpanje asfalta, lukenj in podobno.   

 Naslednja kategorija poti, ki jih uporabljamo tudi pešci ali 
kolesarji, so gozdne ceste in vlake, za katere sicer v tem trenutku 
nimamo natančnega podatka, saj evidence vodijo na Zavodu za 
gozdove, ampak jih je po oceni vsaj 50 km. Te so statusno ureje-
ne in vzdrževane po letnem programu, ki ga pripravi zavod, za 
to pa v povprečju namenjamo približno 40.000 evrov letno. V 
tem trenutku tudi tečejo aktivnosti za trasiranje dveh novih vlak 
z mešano rabo oz. souporabo za kolesarjenje na relaciji Bled – 
Boh. Bela in južni dostop na Stražo.

Zadnja kategorija poti pa so sicer trasirane in na zemljevidih 
praviloma vrisane poti po okoliških osamelcih in do nekaterih 
razglednih točk, med katerimi so najbolj izpostavljene poti po 
Grajskem hribu in čez Višce do Mišce, po Straži, na Osojnico 
ter Ojstrico ter poti preko Homa, na Talež, na Kupljenik, Babji 
zob in podobno. Status teh poti ni urejen, ampak so enostavno 
uhojene, nekatere tudi bolj ali manj označene, le izjemoma tudi 
infrastrukturno bolj urejene. 

 Zopet tukaj izstopajo poti proti Blejskemu gradu, ker pote-
kajo večinoma po zemljiščih občine, zato so se v preteklih letih 
tam izvedla tudi obsežna vlaganja prvenstveno s strani upra-
vljavca gradu, Zavoda za kulturo, in s soglasjem ali delnim so-
financiranjem občine. Te poti so primerno utrjene ali je na njih 
celo izdelano stopnišče, v veliki meri so osvetljene, zavarovane 
z ograjami, postavljena je urbana oprema. Vlaganja v zadnjih 
petih  letih so znašala preko 300.000 evrov.

 Preko Straže ali na Osojnico pa poti praviloma potekajo po 
zasebnih zemljiščih, delno tudi v lasti Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov. Tako so npr. poti preko Straže bolje vzdrževane, ker sta 
vsaj z dvema lastnikoma podpisana dogovora o odplačilu uporab-
nine, vendar to prvenstveno zaradi sočasnega poteka po  istih par-
celah bodisi trim steze bodisi poletnega sankališča oz. smučišča. 
Najslabše pa so vzdrževane poti preko Osojnice, ker so bolj odda-
ljene, ker z lastniki ni nikakršnega dogovora, dodatno pa so bile 
poškodovane še v lanskem žledolomu. Večina lastnikov je svoj les 
pospravila šele v teh spomladanskih tednih, tako da občina, TD 
Bled in Infrastruktura sedaj pristopamo k urejanju teh poti. 

 Občina bo poskrbela za soglasja in dogovore z lastniki, TD za 
označitev poti, Infrastruktura pa za njihovo popravilo. Računamo, 
da strošek sanacije v letošnjem letu ne bo presegel 10.000 evrov. 
Sicer pa je redno vzdrževanje sprehajalnih poti zajeto v Letnem 
programu urejanja javnih površin v občini. Vendar tudi z vidika 
organizacije dela (kadrovske omejitve, da ni potrebno najemati 
zunanjih izvajalcev) prioritetno urejamo bolj izpostavljene, bolj 
oddaljene pa dejansko pridejo na vrsto šele konec pomladi ali celo 
v začetku poletja.  

Vir pokritja vseh teh zgoraj naštetih tekočih in investicijskih 
stroškov je neposredno iz proračuna občine, del namenjamo iz 
turistične takse oz. koncesijske dajatve iz iger na srečo, pribl. 
10.000 evrov letno pa prejmemo celo iz državnega proračuna za 
vzdrževanje gozdnih cest.          

:: Matjaž Berčon, Občina Bled

44 Aktualno



Eko dan na Bledu
V soboto, 13. junija, bo od 9h do 23h na cesti nad Grajskim 

kopališčem prvi eko dan na Bledu, ki ga pripravlja Društvo za 
varstvo okolja. 

Proslavili bomo zaključek odplačila nakupa zemljišča v za-
ščitenem delu Brja, na območju Nature 2000.  16.000 kvadra-
tnih metrov veliko zemljišče smo kupili s pomočjo donatorjev 
in  podpornikov z Bleda in iz drugih delov Slovenije ter z ban-
čnim kreditom, ki je v zadnji fazi  odplačevanja. Za pretekle 
in bodoče prispevke se vsem še enkrat zahvaljujemo in vas 
vabimo na prireditev!  

:: Društvo za varovanje okolja Bled

Akcija odstranjevanja kanadske 
rozge
Zaradi slabega vremena smo majsko akcijo prestavili na to-

rek, 2. junija. Zbor bo prav tako ob 17h na parkirišču Kampa 
Šobec.

Invazivne vrste izpodrivajo domorodno floro in favno, spre-
minjajo eko sisteme, škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in tudi 
na gospodarstvo.

RAGOR, Občina Bled in Društvo za varovanje okolja Bled 
vas vabimo k sodelovanju.

:: RAGOR
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Bled junija znova v znamenju gibljivih slik
Bled bo med 16. in 20. junijem gostil že drugi Blejski film-

ski festival (BFF). Tudi druga izdaja festivala, ki sodi med red-
ke okoljske festivale na svetu, bo posvečena vodi, in sicer skrbi, 
upravljanju, ohranjanju in čiščenju le-te. Seveda bo, kot se za 
pravi filmski festival spodobi, tudi veliko dobrih filmov, filmskih 
zvezd in glamurja. Organizatorji pa so tekmovalnima programo-
ma celovečernih in dokumentarnih filmov letos dodali še pro-
gram mladinskih filmov. Novost bo tudi dobrodelna nota, saj bo 
zadnji dan festivala organiziran golf turnir, denarni izkupiček 
pa bo v sodelovanju z mednarodno fundacijo Water.org, ustano-
viteljev Matta Damona in Garryja Whita, šel ljudem, ki nimajo 
dostopa do čiste vode in sanitarij.

V okviru festivala si bomo lahko ogledali osem dokumentar-
nih filmov, 12 igranih filmov, dve "open air" predvajanji, kratek 
mladinski film o vodi, tri intervjuje z razgledom s posebnimi 
zvezdami, pa tudi dve premieri. Ena bo projekcija dokumen-
tarnega filma o zdravilcu in zdravniku Arnoldu Rikliju, "očetu" 
blejskega turizma, druga pa je zaenkrat še presenečenje, ki ga 
pripravlja družba Cineplexx.

Blejski filmski festival bo med drugim gostil tudi vodni sim-
pozij z okroglo mizo na temo podnebnih sprememb, varovanja 
voda, seveda pa ne bo izostalo niti slavnostno odprtje in zaprtje 
festivala, VIP-zabave, predstavitve sponzorjev ... Organizatorji 
pričakujejo, da se bo festivala udeležilo več kot 30.000 obisko-
valcev. 

Kot je ob predstavitvi letošnjega festivala dejal predsednik ča-
stnega odbora festivala Rade Šerbedžija, bo ta zagotovo uspešen 
in vesel. Ob tem se je zahvalil predsedniku RS Borutu Pahorju, 
ki je znova častni pokrovitelj festivala, za njegovo pokroviteljstvo 
in podporo. Mednarodno uveljavljeni filmski ustvarjalec Šerbe-

džija je tudi dejal, da si organizatorji želijo, da bi festival vzeli 
za svojega vsi Slovenci, ki ljubijo film, ter da bi njihov ekološki 
projekt za zaščito vode postal tradicionalna zgodba, pri kateri bi 
se jim pridružili aktivisti iz vse Slovenije in širše.

Producentka festivala in članica častnega odbora festivala Du-
nja Klemenc je dejala, da vsak festival pripelje lepo število tujcev 
v Slovenijo, kar je pomembno za naš turizem. Blejski filmski fe-
stival pa pomeni za Slovence stik z najnovejšo kinematografijo, 
še posebej iz dežel, ki jih po navadi ne vidimo na naših filmskih 
platnih. Klemenčeva se še posebej veseli vnovičnega sodelovanja 
Evropske filmske akademije (EFA), ki je s festivalom sodelovala 
že lani. To, da se bodo člani EFA, organizacija šteje več kot 3000 
članov, že dvakrat zapored sestali na isti lokaciji, je izjemno in 
Bled je edino mesto, kamor bodo prišli drugič. Na Bledu se bodo 
tako ponovno sestali ljudje, ki kreirajo evropsko filmsko politiko 
in ustvarjalnost. To, da bodo prišli v Slovenijo, kjer se bodo lahko 
tudi seznanili z možnostmi, ki jih ta nudi, je po besedah Klemen-
čeve izjemno pomembno, saj je v Sloveniji premalo sredstev za 
film in smo v veliki meri odvisni od koprodukcij.

Podžupan Bleda Toni Mežan, ki je med drugim zadolžen za 
prireditve na Bledu, je dejal, da si Bled želi znova postati vrhun-
ska turistična destinacija. Bled je po razpadu nekdanje Jugosla-
vije postal center za množični turizem, želi pa znova postati tudi 
mondeni turistični kraj. Blejski filmski festival je tako kamenček 
v mozaiku te strategije, saj prihajajo s filmom in okoljevarstvom 
tudi novi gostje.

Program festivala se po besedah soustanovitelja in organiza-
torja festivala Daniela Utješanovića naslanja na lanskega, razši-
rili so ga z mladinskim programom. Z novim programom želijo 
opozoriti na pomembnost kulture in ekologije že pri mladih. 
Poleg programa mladinskih filmov, za katere trenutno še poteka 
natečaj po šolah na Gorenjskem, bo festival ponudil tekmovalna 
programa celovečernih in dokumentarnih filmov na temo vode 
in projekcije na prostem na promenadi ob Blejskem jezeru.

Po besedah soustanovitelja in organizatorja festivala Marka 
Gajića so letos vzpostavili sodelovanje s fundacijo Water.org, ki de-
luje po vsem svetu in ljudem omogoča dostop do čiste vode. Poleg 
tega letos v še večjem obsegu sodelujejo s Slovensko potapljaško 
zvezo, s katero čistijo pet lokacij, konec maja Blejsko jezero. 

Gajić je ob tem izrazil ponos in zadovoljstvo, da jim ob stra-
ni stojijo lokalna skupnost, občina Bled in sponzorji. Kot je de-
jal, brez te podpore ne bi bilo festivala. Ponosni so tudi, da so 
del vsebin IEDC-ja in da lahko v svet pošiljajo dobre novice iz 
Slovenije. Zahvalil se je tudi vsem izjemnim umetnikom, ki so 
in bodo prispevali dodano vrednost festivalu, ter seveda celotni 
ekipi festivala.

:: Ekipa Bled Film Festivala



TUJERODNE RASTLINSKE VRSTE

Občina Bled v sklopu projekta “PROČ Z INVAZIVKAMI” vabi na 
predavanje

RAGOR v sodelovanju s TNP-jem za Občino Bled 
organizira predavanje 

v sredo, 10. junija 2015 ob 20. uri v Infocentru 

Triglavska roža Bled.

Projekt financira Občina Bled.

Bled se bo predstavil v  
»Gostilni pr´Francet« 
 12. in 14. junija se bo na Bledu mudila ekipa televizijske 

oddaje »Gostilna pr´ Francet'«. 

Oddaja, ki se je po vzoru Košnikove gostilne dobro prijela 
v slovenskem televizijskem prostoru, bo poletne dni namenila 
predstavljanju in promociji Bleda. 

Za vse občane Bleda bo ogled snemanja brezplačen, 12. juni-
ja bodo snemali na različnih lokacijah, 14. junija pa na Blejskem 
gradu. 

Več o oddajah si obiskovalci spletnih strani lahko pogledate 
na www.dgu.si. Oddaja, ki se četrto leto pojavlja v televizijskem 
etru, v svojem programu namenja veliko pozornosti društvom 
in društvenim dejavnostim, kulinariki, pomembnim dogodkom 
v kraju, pa tudi posameznicam in posameznikom.  

:: Franci Peternel 
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Osebno dopolnilno delo
S 1. 1. 2015 so v veljavo stopile določbe novega Zakona o pre-

prečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) in Pravilni-
ka o osebnem dopolnilnem delu. O novostih, ki jih nova uredi-
tev opravljanja osebnega dopolnilnega dela (ODD) prinaša, smo 
pisali v prispevku, ki je bil objavljen marca. 

Tokrat želimo opozoriti, da se izteka prehodno obdobje, ki 
velja za vse, ki so 31. 12. 2014 že imeli  priglašeno ODD in ga 
lahko do 30. 6. 2015 opravljajo pod enakimi pogoji in na način, 
kot so ga urejali prejšnji predpisi (prehodno obdobje). Ponovno 
opozarjamo, da se morajo izvajalci ODD-ja, ki želijo opravljati 
ODD tudi po 30. 6. 2015, ponovno priglasiti v seznam izvajal-
cev osebnega dopolnilnega dela. Priglasitev lahko kot do sedaj 
opravijo osebno na upravni enoti ali pa prek e-portala s spletnim 
digitalnim potrdilom. Radi bi vas ponovno opozorili, da se je 
spremenil seznam del, ki se kot ODD lahko opravljajo. Hkrati 
bi vas radi spomnili, da dejavnosti občasnega lokalnega vode-
nja skupin in posameznikov ter prevozov na tradicionalen način 
po novem (po zaključku prehodnega obdobja) ne bo možno več 
opravljati kot ODD. Ker ima na območju UE Radovljica to dejav-
nost priglašeno večje število izvajalcev, predlagamo, da obstoječi 
izvajalci čimprej pristopijo k urejanju  svojega statusa v drugačni 
obliki (s.p., podjemna pogodba ipd.).

Z namenom, da bi izvajalcem ODD-ja ponudili čimveč infor-
macij v zvezi z  novimi predpisi, smo pripravili zloženke z vsemi 
podatki v zvezi z osebnim dopolnilnim delom. Poleg tega se za 
vse dodatne informacije lahko na sedežu UE Radovljica oglasite 
tudi v času svetovalnih ur, in sicer vsak torek med 8. in  12. uro,  
po predhodnem naročilu na tel. št. 04 537 16 00 ali pa tudi preko 
elektronskega naslova: ue.radovljica@gov.si.

:: mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica

Aktualno
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datum ura lokacija prireditev

Sobota, 30.5. 18:00 Festivalna dvorana 
Bled

Moj klub Bled: Zaključna predstava 
»Morje«

20:00 – 24:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

Nedelja, 31.5. 10:00 – 18:00 Zdraviliški park Čarobni dan na Bledu

15:00 – 18:00 Terasa Kavarne Park Sladko popoldne ob kitarski glasbi

18:30 Blejski otok Letni koncert MPZ Triglav Lesce Bled

1. – 7.6. Ves dan Jasa pod Blejskim 
gradom

Srednjeveški tabor v okviru 9. 
Srednjeveških dni

Torek, 2.6. 17:00 Parkirišče Kampa Šobec Akcija odstranjevanja invazivnih rastlin

Sreda, 3.6. 20:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Sredin večer: Kako vidijo Japonci Bled in kaj jih je 
najbolj očaralo: ogled filma japonske TV

Četrtek, 4.6. 19:30 Festivalna dvorana Bled Medina - predstava trebušnega plesa

Petek, 5.6. 18:00 Hostel Vila Viktorija Potopisno predavanje Polone Drvoderič o 
Novi Zelandiji

18:30 in 20:30 Festivalna dvorana 
Bled

Plesna predstava Se je res zgodilo? v 
izvedbi Plesnega društva BPS Radovljca

21:00 Promenada pred 
Kavarno Park

Ognjeni nastop

Sobota, 6.6. Blejski mladinski 
center

Pikniki, poletne zabave in rojstni dnevi na 
prostem: delavnica za odrasle in mladino

6. – 7.6. Ves dan Blejski grad 9. Srednjeveški dnevi - podrobnejši 
program na zadnji strani

Ponedeljek, 8.6. 9:00 Mini golf Bled Mini golf turnir: 4. Handicap

Sreda, 10.6. 20:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Sredin večer: Predavanje Tujerodne rastlinske 
vrste: predavanje Tanje Menegalija

Petek, 12.6. 16:30 Mini golf Bled Legende praznujejo - 51 let mini golfa na 
Bledu

12. – 14.6. Ves dan Blejsko jezero, Velika 
Zaka

60. Mednarodna veslaška regata

Sobota, 13.6. Blejski mladinski 
center

Kako polepšati dom, če imate plitek žep: 
delavnica za odrasle in mladino

9:00 – 23:00 Cesta nad Grajskim 
kopališčem

Ekodan na Bledu: prireditev Društva za 
varstvo okolja Bled

21:00 Hostel Vila Viktorija 
Bled

Otvoritev fotografske razstave: Matjaž 
Vidmar

Nedelja, 14.6. 12:00 – 19:00 Promenada in park pri 
Vili Prešeren

Otvoritev poletne sezone Sportine Turizem 
Bled

18:00 Blejski otok Letni koncert ŽPZ Pletna Bled

16. – 20.6. Blejski filmski festival *

Torek, 16.6.  12:30 -1:00 Promenada Odprtje promenade med Hotelom Park in 
Festivalno dvorano ter Zdraviliški park

10:30 IEDC Vodni simpozij in okrogla miza, vstop z 
akreditacijo

11:00 Festivalna dvorana Tekmovalni dokumentarni program, 2 filma

19:00 Festivalna dvorana Prihod na preprogo, vstop z akreditacijo

20:00 Festivalna dvorana Otvoritveni celovečerni film

22:30 Promenada Otvoritvena zabava

Koledar prireditev
 www.bled.si

Priprave na ''Harmoni-
ke ob Blejskem jezeru'' 
že v polnem teku
 V organizacijskem odboru 3. poletne-

ga srečanja harmonikaric in harmonikar-
jev ob Blejskem jezeru že vse od meseca 
februarja potekajo priprave na ta čudoviti 
dogodek, ki bo tudi letos popestril Blejske 
dneve. V nedeljo, 19. julija, bo namreč na 
Bledu ponovno donela Avsenikova pesem 
''Otoček sredi jezera'' v izvedbi številnih 
harmonik. Seveda ne bo manjkalo niti 
znanih Slakovih in drugih viž. 

Organizatorji se trudimo na Bled pri-
vabiti čim večje število udeležencev. Zato 
tudi ob tej priložnosti vabimo vse, ki igra-
te na harmoniko, da se prijavite čim prej, 
najkasneje do 13. 7. 2015. Prijavljeni do 
tega datuma bodo namreč na sami prire-
ditvi sodelovali v žrebanju za bogate na-
grade. Gospod Brane Poličar bo v imenu 
našega glavnega pokrovitelja, Harmonike 
Poličar, že tretjič zapored podelil srečne-
mu izžrebancu najnovejši model njihove 
harmonike. Marija Mojca Berce iz Selc bo 
ponovno izdelala lajbič gorenjske naro-
dne noše po meri izžrebanca. Prav tako 
so nam priskočili na pomoč iz Čevljarstva 
Štajnar iz Škofljice, izžrebancu bodo iz-
delali škornje za narodno nošo. Pode-
lili bomo še računalniške programe za 
učenje harmonike LTK in številne druge 
nagrade ter darilne bone naših pokrovite-
ljev. Vsi, ki bi s svojimi izdelki, storitvami 
ali darilnimi boni še radi prispevali v na-
gradni sklad, iskreno dobrodošli. Hvala 
pa tudi vsem medijskim pokroviteljem: 
Za Gorenjsko Radio Triglav, za Dolenjsko 
Radio Sraka, za Primorsko Primorski Val 
in za osrednjo Slovenijo Radio Veseljak. 
Zaenkrat sta se jim pridružila še Radio 
Rogla in TV Vaš kanal.

Program na sami prireditvi bosta vo-
dila harmonikarka Majči Bobnar, ki bo 
tudi vodila povorko harmonik, ter doma-
čin Niko Rakovec. Vse informacije glede 
prijav in poteka prireditve so vam na voljo 

Turizem I Prireditve
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Sreda, 17.6. 10:00 – 01:00 Promenada Predstavitev partnerjev, gostinska 
ponudba, animacija

11:00 Festivalna dvorana Projekcije dokumentarnih filmov

13:00 Blejski grad Intervju z razgledom

15:00 Festivalna dvorana Krzysztof Zanussi - retrospektiva

18:00 Festivalna dvorana Glavni celovečerni program

22:30 Promenada Kino na prostem, zabava po filmu

Četrtek, 18.6. 10:00 – 01:00 Promenada Predstavitev partnerjev, gostinska 
ponudba, animacija

11:00 Festivalna dvorana Projekcije dokumentarnih filmov

13:00 Blejski grad Intervju z razgledom

15:00 Festivalna dvorana Krzysztof Zanussi - retrospektiva

16:00 Okrogla miza: Kako varčujem s pitno vodo

18:00 Festivalna dvorana Glavni celovečerni program

22:30 Promenada Kino na prostem

Petek, 19.6. 10:00 – 01:00 Promenada Predstavitev partnerjev, gostinska 
ponudba, animacija

11:00 Festivalna dvorana Projekcije dokumentarnih filmov

13:00 Blejski grad Intervju z razgledom

15:00 Festivalna dvorana Krzysztof Zanussi - retrospektiva

18:00 Festivalna dvorana Glavni celovečerni program

22:30 Promenada Kino na prostem

Sobota, 20.6. 10:00 – 01:00 Promenada Predstavitev partnerjev, gostinska 
ponudba, animacija

13:00 Festivalna dvorana Premiera dokumentarnega filma Arnold 
Rikli, vstop prost

15:00 Festivalna dvorana Glavni celovečerni program

22:30 Promenada Zaključna zabava

Sreda, 17.6. 20:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Sredin večer: Koncert ljudskih pevcev KD 
Jerbas

Petek, 19.6. 19:00 Hostel Vila Viktorija Coctail party v Hostlu Vila Viktorija

Sobota, 20.6. 10:00 Obala pod Zdraviliškim 
parkom, Blejsko jezero

Vaja ob 130-letnici PGD Bled in 130-letnici 
organiziranega gasilstva na Bledu

10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program: 
Občine Gorenjske se predstavijo - Preddvor

10:00 – 16:30 Velika Zaka Bled Dragon Boat festival

17:00 Hostel Vila Viktorija Piknik v Hostlu Vila Viktorija

17:00 Osnovna šola Bled Festival mladih: ples za osnovnošolce in 
različne delavnice

18:00 – 24:00 Blejski grad Poletna muzejska noč: prost vstop na 
Blejski grad

18:00 Zgornja Radovna, 
Pocarjeva domačija

Gledališka predstava Kulturnega društva 
Triglav Trenta: Ko žene štrajkajo

18:00 Hotel Ribno Zvočna kopel z gongi

18:00 Bohinjska Bela Veselica PGD Bohinjska Bela s hišnim 
ansamblom Avsenik

20. – 21.6. 10:00 Hipodrom Lesce CACIB Bled 2015: Mednarodna razstava 
psov vseh pasem

Ponedeljek, 22.6 9:00 Mini golf Bled Mini golf turnir: 5. Handicap

19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Otvoritev razstave Vezenine Bled: čipke in 
vezenine iz zbirke Gorenjskega muzeja

Torek, 23.6. 17:00 Blejski grad Predstava Ženin, baročna upodobitev

Sreda, 24.6. 20:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Sredin večer: Odprtje razstave Miti in 
legende Zlatorogovega kraljestva in 
pripovedovalski večer

Turizem I Prireditve

na www.harmonike-bled.si, kjer skoraj 
vsakodnevno objavljamo novice in naše 
aktivnosti, pokrovitelje ipd. Za podrobno-
sti pokličite 051-30-60-89.

Ena od aktivnosti k večji prepoznavnosti 
naše prireditve je bila postavitev stojnice na 
pohodu Po Slakovi poti na Dolenjskem, kjer 
je bila tudi revija harmonikarskih orkestrov. 
Uroš Ambrožič in avtor prispevka sva tako 
pohodnike kot udeležence navduševala za 
obisk Bleda in seveda naše prireditve. Mladi 
harmonikar iz Rake (na sliki) se nama je z 
veseljem pridružil. 

:: Toni Mežan in Uroš Ambrožič

Iz Sava hotelov

Poslovni tek trojk
22. maja so Bled zavzeli poslovneži v 

tekaških dresih, nastopila je kar 101 eki-
pa, ki je zmogla tekaški izziv okoli jeze-
ra. Organizator dogodka Luka Ambrožič 
(Rodeo Trade d.o.o.) je bil glede na vreme 
z udeležbo zelo zadovoljen. Tekače so v 
sprejemni dvorani Hotela Park maserke 
Wellnessa Živa razvajale z brezplačno 
masažo, ženske so si lahko po teku pri-
voščile tudi brezplačni make-up, nato pa 
odšle na pogostitev v Kavarno Park, kjer 
so se vsi udeleženci teka posladkali tudi z 
originalno blejsko rezino.

Šola plavanja za odrasle v 
Wellnessu Živa
V Wellnessu Živa 2. junija začenjamo 

s šolo plavanja za odrasle, ki je namenje-
na tako začetnikom kot tistim, ki bi svoje 
plavanje radi izpopolnili. Obsega 13 obi-
skov v dopoldanskem času, cena znaša 
150 € (20% popust za upokojence). Pred-
hodne prijave na 04 579 17 02,  število 
mest je omejeno.  

Obisk z BBC-ja 
V maju sta Sava hotele Bled obiskala 

neodvisna ameriška novinarja Susan in 
Simon Veness, ki med drugim pišeta tudi 
za britansko medijsko korporacijo BBC. 
Nad Slovenijo, od koder prihajajo Susa-
nini daljni predniki, sta bila navdušena. 
Razgled iz njune sobe v hotelu Park je 
bil enkraten, tam ju je navdušil tudi obi-
len zajtrk. Kosilo v restavraciji na gradu 
je popestril po njunem mnenju čarobni 
ambient z osupljivim razgledom, za ku-
linarično piko na i pa je poskrbel še naš 
kulinarični mojster Simon Bertoncelj, ki 
tudi tokrat ni razočaral z večerjo v presti-
žni restavraciji Julijana v Grand hotelu 
Toplice. Zakonca se bosta Slovenije spo-
minjala predvsem po odlični kulinariki 
in po blejskem Glampingu, ki več kot za-
dovoljuje njuno predstavo o preživljanju 
dopusta v neokrnjeni naravi.

:: Ana Kralj, Sava hoteli Bled
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Četrtek, 25.6. Ribno Veselica PGD Ribno

13:30 Meddruštveno gasilsko tekmovanje za 
kipec sv. Florijana

15:30 1. Srečanje gasilskih vozil tipa Scania

17:30 Parada s proslavo ob 60 letnici GZ Bled-
Bohinj ter slovesnost ob dnevu državnosti

18:00 Veselica z Ansamblom Veseli Begunjčani

17:00 Blejski grad Predstava Kraljevi meč, srednjeveška 
upodobitev

Nedelja, 28.6. 18:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Proslava ob 130-letnici PGD Bled in 
130-letnici organiziranega gasilstva na 
Bledu

Torek, 30.6. 17:00 Blejski grad Predstava Ženin, baročna upodobitev

TEDENSKI PROGRAM PRIREDITEV:

Vsako nedeljo 11:00 Pod smučiščem Straža Dežela ljudskih pravljic

Petek – nedelja 10:00 – 19:00 Zdraviliški park Sejem domače in umetnostne obrti

Vsako nedeljo od 
7. 6. naprej

9:00 Hostel Vila Viktorija Detox Sunday, zdravo prebujanje v Hostlu 
Vila Viktorija

Vsak petek od 
12.6. naprej

11:00 Hostel Vila Viktorija Fit Friday v hostlu Vila Viktorija

RAZSTAVE:

20.5. – 21.6. 8:00 – 18:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Slavice Benko: Od Lizbone do 
Kopenhagna - poslikave na keramiko in 
porcelan

1.6. – 19.6. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Ustvarjati znam: razstava izdelkov učencev  
1. in 3. razredov OŠ Bled

3.6. – 30.6. v del. času Galerija Stolp na 
Blejskem gradu

Fotografska razstava Alena Jerinića

13.6. – 26.6. v del. času Hostel Vila Viktorija Fotografska razstava Matjaža Vidmarja

22.6. – 31.8. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava Vezenine Bled: čipke in vezenine 
iz zbirke Gorenjskega muzeja

24.6. – 20.9. 8:00 – 18:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Miti in legende Zlatorogovega 
kraljestva

27.6. – 1.8. v del. času Hostel Vila Viktorija Razstava slikarske šole Brine Torkar

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

*seznam filmov po dnevih bo objavljen na naši spletni strani www.bledff.com v začetku junija.

Odmevna otvoritev 
prenovljenih dvoran 
Hotela Kompas
V Hotelu Kompas na Bledu smo v 

sredo, 13. maja,  pripravili otvoritev pre-
novljenih konferenčnih dvoran. Pri tem 
pa, kot smo zapisali že na vabilu, ni šlo za 
»običajno« otvoritev, saj so glavni akterji 
bili kar udeleženci sami. Hotel Kompas 
sodi med večje konferenčne hotele na 
Bledu, saj nudi kar pet konferenčnih dvo-
ran, največja izmed njih lahko v amfitea-
tru sprejme do 220 udeležencev. Dvorane 
smo pred začetkom letošnje konferenčne 
sezone temeljito prenovili. Poleg osveže-
nega videza in sodobne  tehnike so pred-
nosti  dvoran klimatizacija, dnevna svetlo-
ba in lepi razgledi, saj je večina prostorov 
obrnjenih na jezersko stran hotela. 

Otvoritev smo v Hotelu Kompas to-
krat želeli začrtati drugače, neobičajno 
in morda nekoliko nenavadno. Goste je 
na vhodu pričakal barman s posebnim, 
»Lovčevim« koktejlom iz sestrskega hote-
la Lovec. Koktejl je bil postrežen v kozar-
cih, izdolbenih iz ledenih kock, in gostje 
so prejeli rokavičke, da jih ni zeblo v roke.

Goste je pozdravil Kekec in jih povabil 
na popotovanje po konferenčnih dvora-
nah. Namesto ogleda različnih postavi-
tev dvoran je udeležence v vsaki dvorani 
pričakala tematska naloga, povezana z 
Bledom in imenom dvorane. Tako so v 
Triglavski dvorani (tako poimenovani 
zaradi razgleda na našo najvišjo goro) 
gostje iz odpadnega materiala sestavlja-
li svoje »Triglave«,  v Grajski dvorani so 
z lesenim mečem zbijali jabolko z glave 
viteza v vedro, v Blejski dvorani pa jih je 
pričakalo sladko presenečenje v obliki 
dveh kremšnit – tiste prvotne, ki še ni 
imela smetane, in takšne, kot jo pozna-
mo dandanes. Sledila je pokušina obeh z 
zavezanimi očmi. V Riklijevi dvorani so 
udeleženci poskušali biti tako vizionarski 
kot slavni ustanovitelj turizma na Bledu: 
na veliko platno so slikali svojo vizijo Ble-
da v letu 2050. Zadnja preizkušnja jih je 
čakala v Jezerski dvorani, kjer so lovili ri-
bice – pa ne pravih.

V Hotelu Kompas smo zadovoljni, da 
smo svojim gostom lahko na nenavaden 
način prikazali široko paleto možnosti za 
izvedbo programov, ki spremljajo poslovne 
dogodke na Bledu, in si obenem želimo, 
da bi se čim več organizatorjev poslovnih 
srečanj pri nas odločalo za dogodke, po-
vezane z lokalnim okoljem, pri čemer jih 
bomo tudi v bodoče z veseljem podpirali.

:: Andreja Palhartinger,  
BEST WESTERN PREMIER  

Hotel Lovec & Hotel Kompas

Turizem I Prireditve

Od leve proti desni:  Peter Florjančič, Demeter Bitenc in Nataša Keršič Razinger, direktorica hotela.
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Med ravno steklo spadajo:

•		steklene	plošče,	ki	se	uporabljajo	predvsem	za	zastekljevanje	
(pohištvo	in	police,	za	zastekljevanje	stanovanjskih	in	poslovnih	
zgradb,	za	okna	skladišč,	stranskih	prostorov)	...;

•		steklo	za	izložbe,	ki	se	proizvaja	s	postopkom	float;	njegova	
debelost	mora	biti	zelo	enakomerna;	

•		zvito	steklo,	ki	se	pridobiva	z	naknadnim	segrevanjem	in	
zvijanjem	ravnih	plošč;

•		varnostno	steklo	(laminirano),	ki	se	ga	vgrajuje	kot	zaščitno	
steklo	v	zaščitna	očala,	plinske	maske	in	okna	cestnih	ter	drugih	
vozil.	Če	varnostno	steklo	poči,	ne	nastanejo	črepinje,	ker	
ostanejo	zlepljene	na	vmesnem	sloju;

•		armirano	steklo,	ki	je	okrepljeno	z	žičnato	mrežo	in	zato	
odporno	na	udarce;	uporablja	se	za	zastekljevanje	krovnih	
delov,	oken	in	vrat	delavnic,	tovarniških	delovnih	prostorov	...;

•		zrcalno	steklo,	tj.	ravno	steklo,	ki	se	proizvaja	s	postopkom	
float.	Zrcalni	sloj	je	največkrat	sestavljen	iz	kovinskega	srebra,	
ki	se	na	površini	stekla	izloča	iz	raztopin	po	kemijski	reakciji	
sestavin	raztopin.		
(Vir:	www.dijaski.net/get/kem_ref_steklo_02__vrste.pdf	–	sneto	31.	3.	2015.)

Razbito	ravno	steklo

NAGRADNA IGRA IN NAGRAJENCI 
APRILSKEGA ŽREBANJA
Vse	 prejemnike	 kuponov	 prosimo,	 da	 preverite	 njihove	 številke.	
Morda	ste	prav	vi	med	srečnimi	nagrajenci!	Za	mesec	marec	smo	
izžrebali	kupone	s	številkami	628501, 628532, 628543, 628555, 
630937,	za	april	pa	kupone	s	številkami	443422, 443425, 443429, 
443447, 443455.	Nagrade	lahko	prevzamete	na	Rečiški	2	na	Bledu,	
in	sicer	za	marec	najpozneje	do	30.	5.	2015,	za	april	pa	najpozneje	
do	30.	6.	2015,	zato	pohitite.	Če	se	v	tem	času	ne	boste	zglasili	v	
prostorih	 Infrastrukture	 in	se	 izkazali	 z	drugim	delom	kupona,	do	
nagrade	ne	boste	upravičeni.	Te	nagrade	bodo	ostale	nepodeljene.	
Rezultati	žrebanja	so	dokončni,	pritožba	nanje	ni	mogoča.

Več	 o	 sami	 igri	 in	 nagradah	 si	 lahko	 preberete	 na	 spletni	 strani	
www.ibled.si.

ODPADEK MESECA JUNIJA: RAVNO 
STEKLO IN BATERIJE
Začel	se	bo	že	četrti	mesec	naše	nagradne	igre	Odpadek meseca.	
Za	odpadek	meseca	junija	smo	izbrali	ravno steklo	in	baterije.

Ravno steklo 
Steklo	 je	 anorganski	 proizvod	 taljenja,	 ki	 pri	 ohlajanju	 na	 sobno	
temperaturo	 postane	 trd	 in	 krhek.	 S	 spreminjanjem	 kemične	
sestave	 in	 načina	 izdelave	 dobimo	 različna	 stekla,	 ki	 ustrezajo	
najrazličnejšim	namenom	uporabe.	Natrijevo	steklo	je	najpogostejše	
in	se	uporablja	za	kozarce	za	vlaganje,	steklenice	in	šipe.	Svinčevo	
steklo	uporabljamo	predvsem	za	optične	predmete.	Borovo	steklo	
se	 uporablja	 v	 laboratorijih	 in	 gospodinjstvu,	 ker	 je	 odporno	 na	
spremembe	temperature.

Steklo	za	množično	uporabo	se	deli	na	ravno	in	votlo	steklo	ter	na	
posebne	vrste	stekla	(za	specifično	uporabo,	npr.	za	laboratorijsko	
steklo,	optično,	gradbeno,	elektrotehnično,	varnostno,	kremenasto,	
vodno	 in	 penasto	 steklo,	 stekleno	 volno,	 steklena	 vlakna,	
steklokeramiko	…).

Pri	 odlaganju	 stekla	 moramo	 biti	 pozorni	 na	 to,	 da	 ločimo	 med	
stekleno	 embalažo	 in	 ravnim	 steklom.	 Ločevanje	 je	 pomembno	
zaradi	same	sestave	stekla,	ki	 je,	kot	smo	opisali	zgoraj,	 različno,	
glede	 na	 to	 pa	 je	 različna	 tudi	 njegova	 nadaljnja	 predelava.	
Ločevanje	je	zato	izredno	pomembno.	

Steklo	je	namreč	mogoče	v	celoti	reciklirati,	uporabljamo	ga	lahko	
vedno	znova	in	znova.	Pri	tem	je	treba	omeniti,	da	je	proizvodnja	
novega	stekla	iz	starega	toliko	učinkovitejša,	kolikor	bolj	je	steklo	
ločeno	glede	na	svojo	sestavo.	Pri	recikliranju	stekla	je	pomembno	
poudariti,	da	predelava	ne	proizvaja	novih	odpadkov	ali	nezaželenih	
stranskih	produktov.	

Stekleno	embalažo	(steklenice,	stekleničke	od	zdravil	in	parfumov,	
kozarci	za	vlaganje,	ampule	…)	zbiramo	na	ekoloških	otokih	 in	v	
zbirnem	centru,	ravno steklo pa sodi samo v zabojnik za ravno 
steklo, ki ga imamo v zbirnem centru na Rečiški 2 na Bledu.

Infrastruktura Bled
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Pogosta vprašanja pri ločevanju stekla in 
steklenih izdelkov
Kam s starimi okni?
Ko	menjate	okna,	stara	lahko	brezplačno	pripeljete	v	Zbirni	center	
na	 Rečiški	 cesti	 2,	 gospodinjstva	 pa	 lahko	 brezplačno	 naročite	
njihov	odvoz	v	okviru	kosovnega	odpada	(brezplačni	boni	do	4	m3).	
V	nobenem	primeru	 stekla	 ne	 izbijajte	 iz	 okvirjev,	 pač	pa	pustite	
cela.	Enako	velja	za	steklena	vrata	omar.

Kam odlagamo avtomobilsko steklo?
Avtomobilska	stekla	so	del	avtomobilov,	zato	so	ga	dolžni	sprejeti	
pooblaščeni	odjemalci	odsluženih	avtomobilov.	Če	ne	gre	drugače,	
ga	lahko	pripeljete	v	naš	zbirni	center	na	Rečiški	cesti	2.

Kam z žarnicami in sijalkami?
Žarnice	 se	 med	 seboj	 zelo	 razlikujejo	 po	 svoji	 sestavi,	 vendar	 v	
večini	primerov	vsebujejo	različne	pline	in	elemente,	kot	so	kalcijev	
fosfat,	aluminij,	živo	srebro	…,	zato	spadajo	med	nevarne	odpadke.	
Po	drugi	strani	pa	je	tako	kot	steklo	tudi	žarnice	in	sijalke	mogoče	
reciklirati,	varčne	sijalke	celo	v	95	%,	zato	jih	lahko	oddamo	tudi	kot	
OEEO	(odpadna	električna	in	elektronska	oprema)	v	zbirnem	centru.

Kam pa s termometri in toplomeri?
Oboji	zaradi	vsebnosti	živega	srebra	sodijo	med	nevarne	odpadke.

Misel meseca
Steklo	 je	 skoraj	 nerazgradljivo,	 saj	 razpada	 4000	 let.	
Steklenica	 v	 naravi	 razpade	 na	 osnovne	 gradnike	 šele	 po	
milijonu	let.

Lahko	 pa	 ga	 100-odstotno	 recikliramo	 in	 vedno	 znova	
uporabljamo.	Za	izdelavo	1	tone	novega	stekla	je	potrebno	
140	litrov	nafte,	že	1	tona	odpadnega	stekla	pa	nadomesti	
približno	1,2	tone	surovine	za	izdelavo	novega	stekla.

Odpadne baterije 
Odpadne	baterije	ne	spadajo	med	mešane	komunalne	odpadke,	ker	
vsebujejo	 jedke	snovi	 in	težke	kovine,	kot	so	živo	srebro,	kadmij,	
litij,	nikelj,	zato	zahtevajo	skrbno	odlaganje	in	predelavo.	

Zakonsko	podlago	za	vzpostavitev	in	izvajanje	sistema	ravnanja	z	
odpadnimi	baterijami	in	akumulatorji	predstavlja	Uredba	o	baterijah	
in	akumulatorjih	ter	odpadnih	baterijah	in	akumulatorjih,	poleg	te	
pa	še	Uredba	o	okoljski	dajatvi	za	onesnaževanje	okolja,	predvsem	
zaradi	nastajanja	odpadne	električne	in	elektronske	opreme.	

Če	 omogočimo	 recikliranje	 odpadnih	 baterij,	 ohranjamo	 naravne	
vire,	saj	plastiko	 in	kovine,	ki	 jih	pridobimo	z	recikliranjem,	 lahko	
uporabimo	pri	izdelavi	novih	izdelkov.	Proizvodnja	baterij	je	namreč	
energetsko	 izjemno	potratna;	 za	 izdelavo	ene	 same	potrebujemo	
50-krat	več	energije,	kot	je	ta	v	svojem	življenjskem	ciklu	proizvede.	

Oddaja	 baterij	 je	 brezplačna	 tako	 v	 trgovinah	 in	 specializiranih	
trgovinah	kot	na	bencinskih	črpalkah	ali	v	zbirnih	centrih.	

	

Poznamo	 alkalne	 baterije,	 ki	 jih	 uporabljamo	 v	 gospodinjstvu,	
nikelj-metalhidridne,	 ki	 so	 v	 stacionarnih	 in	 prenosnih	 telefonih,	
elektronskih	 napravah	 in	 igračah.	 Nikelj-kadmijeve	 baterije	
uporabljamo	 v	 električnem	 orodju	 in	 kamerah,	 li-ionske	 baterije	
poganjajo	 prenosne	 računalnike,	 digitalne	 kamere	 in	 nekatere	
mobilne	 telefone,	zadnja	skupina	baterij	pa	 je	v	slušnih	aparatih,	
ročnih	urah	in	drobni	prenosni	opremi,	in	sicer	gumbaste	baterije.	
Vsaj	nekaj	od	naštetih	skupin	baterij	uporabljamo	prav	vsak	dan.	
Nekatere	imajo	možnost	vnovične	polnitve,	druge	ne,	prav	vsaka	pa	
ima	svojo	življenjsko	dobo.	Na	leto	jih	povprečni	Evropejec	porabi	
deset	(Vir:	Delo,	2.	6.	2013,	sneto	9.	4.	2015).

Zakaj je pri baterijah potrebna posebna 
previdnost?
Ker	 živo	 srebro,	 kadmij,	 litij,	 nikelj	 in	 druge	 težke	 kovine	 lahko	
preidejo	 v	 okolje	 in	 povzročijo	 onesnaženje	 podtalnice	 ter	 s	 tem	
pitne	vode.	Tudi	sežig	odpadnih	baterij	poveča	emisije	v	zraku	 in	
ga	onesnažuje.	Odlaganje	med	mešane	komunalne	odpadke	je	zato	
strogo	prepovedano.	

Seznam odpadkov, za katere se v določenem mesecu izvaja 
promocija

MAREC oblačila	in	obutev,	igrače

APRIL mali	gospodinjski	aparati,	jedilno	olje

MAJ plastični	zamaški,	veliki	gospodinjski	aparati

JUNIJ ravno steklo in baterije

JULIJ predmeti	za	vnovično	uporabo

AVGUST tonerji,	kovine

SEPTEMBER sijalke,	hladilno-zamrzovalne	naprave

OKTOBER trda	plastika,	papir

NOVEMBER gume	in	akumulatorji

	

Obiščite	ZBIRNI CENTER na	Rečiški	cesti	2
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Vabljeni	torej,	da	se	čim	večkrat	oglasite	v	zbirnem	centru	in	ravno 
steklo	ter	baterije	odložite	na	za	to	pripravljeno	mesto,	vse	druge	
odpadke	pa	skupaj	s	pomočjo	zaposlenega	prav	tako	razporedite	v	
ustrezne	zabojnike.

Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …

PRANJE ZABOJNIKOV 
Z	aprilom	smo	tako	kot	vsako	leto	začeli	s	pranjem	in	razkuževanjem	
zabojnikov.	 Storitev	 se	 izvaja	 hkrati	 s	 praznjenjem	 posameznega	
zabojnika.	Zabojniki	za	biološke	kuhinjske	odpadke	se	operejo	ob	
vsakem	praznjenju,	drugi	zabojniki	pa	minimalno	dvakrat	letno.	V	
kolikor	 zabojnik	 ne	 bo	 pripravljen	 na	 prevzemnem	mestu,	 se	 bo	
storitev	 izvedla	 v	 enem	 od	 naslednjih	 terminov	 odvoza.	 Storitev	
bomo	izvajali	predvidoma	do	konca	meseca	oktobra.	

Ob	praznjenju	zabojnike	tudi	operemo

PREGLEDOVANJE VSEBINE 
ZABOJNIKOV
Že	v	prejšnji	številki	glasila	smo	vas	obvestili,	da	smo	marca	začeli	
natančneje	 pregledovati	 vsebino	 naključno	 izbranih	 zabojnikov	
za	 mešane	 odpadke.	 Nekaj	 kršiteljev	 smo	 z	 zapisniki	 obvestili	 o	
pregledu	 in	 nepravilno	 ločenih	 odpadkih,	 jih	 hkrati	 osveščali	 in	
pozvali	k	pravilnejšemu	ločevanju.	S	pregledi	bomo	nadaljevali	tudi	
v	naslednjih	mesecih,	le	da	bodo	obvestila	lahko	zamenjale	odredbe	
o	globi,	 katere	višino	določata	odloka	o	 ravnanju	 s	 komunalnimi	
odpadki	za	občini	Bled	in	Gorje.

Kljub	opozarjanju	se	je	v	nekaterih	pregledanih	zabojnikih	namreč	
še	vedno	našlo	veliko	takih	odpadkov,	ki	bi	jih	lahko	ločili.	Največ	je	
bilo	nepravilno	odložene	mešane	embalaže	(raznovrstne	plastike),	
papirja	in	papirnate	embalaže	ter	steklene	embalaže.	

Če	nimate	zabojnika	za	tovrstne	odpadke,	potem	jih	raje	odnesite	
na	ekološke	otoke	ali	 jih	pripeljite	 v	naš	 zbirni	 center	–	odloženi	
v	 napačnem	 zabojniku	 vam	 v	 prihodnje	 morda	 lahko	 povzročijo	
precej	nevšečnosti	in	sivih	las.	Ali	so	mar	vredni	tega!	

Primer	nepravilno	odloženih	odpadkov,	ki	so	se	znašli	v	zabojniku	
za	mešane	odpadke

	

Obiščite	spletno	stran www.ibled.si

Infrastruktura Bled
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MLADI RADOVEDNEŽI ZNOVA NA 
OBISKU V INFRASTRUKTURI BLED
Na	dvorišču	Infrastrukture	Bled	je	od	marca	do	maja	spet	vse	vrvelo	
od	mladostne	razposajenosti	in	vedoželjnosti.	Obiskali	so	nas	otroci	
4.	razreda	OŠ	Gorje	in	OŠ	prof.	dr.	Josipa	Plemlja	Bled,	pa	tudi	otroci	
iz	vrtcev	Bled	in	Gorje.	

Otroci	iz	vrtca	Gorje

Pripravili	 smo	 jim	zanimiv	program,	ki	 je	obsegal	prikaz	 ravnanja	
z	 odpadki,	 zanimivosti	 s	 področja	 vodovoda	 in	 kako	 lahko	
kompostiramo	na	domačem	vrtu.

V	zbirnem	centru	so	na	svoje	oči	lahko	spremljali	delo	smetarskega	
vozila,	ki	je	pripeljalo	pobrane	odpadke	v	zbirni	center	in	jih	streslo	
v	stiskalnico,	ki	jih	je	stisnila	ter	zmanjšala	njihovo	prostornino	za	
četrtino	in	jih	tako	pripravila	na	odvoz	v	predelovalnice	odpadkov.	

Sledil	 je	 ogled	 zbirnega	 centra,	 kjer	 ločeno	 zbiramo	 posamezne	
vrste	odpadkov:	od	oblačil	in	nevarnih	odpadkov	(baterije,	zdravila,	
odpadna	olja,	barve	…)	do	gradbenega	materiala,	barvnih	kovin,	
kovin,	 zelenega	 vrtnega	 odpada,	 bioloških	 odpadkov,	 papirja,	
plastične	embalaže,	kosovnega	odpada	...	Posebej	smo	izpostavili	
ravnanje	 z	nevarnimi	odpadki	 in	 jim	 razložili,	 zakaj	 so	nevarni	 in	
kako	previdni	morajo	biti	z	njimi.

Seznanili	 smo	 jih	 torej	 s	 potjo	 odpadkov,	 in	 sicer	 od	 njihovega	
nastanka	v	naših	domovih	do	zbiranja	in	končne	predelave.	Svoje	
znanje	 so	 potrdili	 tudi	 v	 praksi,	 saj	 smo	 jim	 omogočili	 praktično	
ločevanje	različnih	vrst	odpadkov,	kar	jih	vedno	navduši.	Kljub	svoji	
mladosti	 so	o	samem	 ločevanju	 tudi	 tokrat	pokazali	presenetljivo	
veliko	znanja,	kar	kaže	na	to,	da	se	o	tem	veliko	pogovarjajo	v	vrtcu	
oziroma	šoli,	najbrž	pa	tudi	doma.	Vedno	znova	so	navdušeni	tudi	
nad	praktičnim	prikazom	praznjenja	in	pranja	zabojnikov.

V	drugem	delu	smo	 jim	podali	osnovne	 informacije	o	 tem,	kje	 in	
kako	zajemamo	vodo	v	naravi,	da	 lahko	po	ceveh	priteče	v	naše	
domove.	 Praktični	 prikazi	 cevi,	 njihovih	 poškodb,	 vodomerov,	 ki	
nam	 odmerjajo	 količino	 porabljene	 vode,	 in	 vodomernih	 jaškov	
vedno	pritegnejo	njihovo	pozornost,	predvsem	zaradi	svoje	velikosti	
in	nenavadnih	oblik,	pa	tudi	zato,	ker	so	večinoma	skriti	pod	zemljo,	
zato	si	jih	težko	predstavljajo.	

V	 zadnjem	 delu	 smo	 jih	 seznanili	 s	 pomenom	 kompostiranja	 na	
domačem	vrtu.	Da	bi	bila	 ta	 tema	zanje	čim	zanimivejša,	smo	za	
pritegnitev	njihove	pozornost	postavili	pravi	kompostnik,	ki	smo	ga	
s	posameznimi	deli	(veje,	trava,	olupki,	zavržena	solata	…)	polnili	
kar	sproti,	med	samo	razlago.	Urejen	imamo	tudi	majhen	vrtiček	s	
posajeno	solato	 in	 rožami,	 zemlji	v	njem	pa	smo	dodali	 že	nekaj	
pridelanega	komposta.	Če	nam	le	uspe,	in	tokrat	nam	je,	ujamemo	
in	pokažemo	še	kakšnega	deževnika,	ki	je	pri	nastajanju	komposta	
(razkrojni	proces)	nepogrešljiv.	

	
Solata	in	rože	v	zemlji,	ki	smo	ji	dodali	domači	kompost,	lepo	
uspevajo	

Da	 bi	 spodbudili	 kompostiranje,	 smo	 lani	 pripravili	 brošuro	
Kompostiranje,	 v	 kateri	 simpatični	 Vrtnar Črvek	 odraslim	 in	
otrokom	pojasnjuje	pomen	in	prednosti	kompostiranja	na	domačem	
vrtu	(boljša	sestava	prsti,	boljše	zadrževanje	vlage	in	prezračevanje	
tal,	večja	akumulacija	toplote,	bolj	zdrave	rastline).	Številni	nasveti	
in	namigi	so	dobrodošli	predvsem	za	tiste,	ki	se	s	kompostiranjem	
šele	seznanjajo	in	so	veseli	vsakršne	pomoči.

Vrtčevski	 in	šolski	otroci	so	vedno	dobrodošli	obiskovalci,	njihova	
navdušenost	 pa	 je	 naša	 največja	 nagrada.	 Z	 nazornimi	 prikazi	
jih	 želimo	 še	 bolj	 navdušiti	 za	 pravilno	 ločevanje	 in	 odlaganje	
odpadkov,	saj	se	zavedamo,	da	je	vsako	spremembo	ravnanja	treba	
začeti	 uvajati	 pri	mladih.	 Le	 tako	 jim	 'zleze	pod	 kožo'	 in	postane	
del	njihovega	življenja	in	vsakdanjega	ravnanja.	Ker	se	vsako	leto	
vedno	znova	vračajo,	menimo,	da	smo	pri	tem	uspešni,	kar	nam	je	
v	veliko	zadovoljstvo	in	spodbudo	za	naprej.

Infrastruktura Bled

SEZONSKA KARTA ZA GRAJSKO 
KOPALIŠČE
Sezonsko	karto	za	Grajsko	kopališče	si	po	nižji	ceni	lahko	zagotovite	
le	še	do	12.	6.	2015.	Po	tem	datumu	nakup	po	predprodajni	ceni	
ne	bo	več	mogoč!

Cenik	si	lahko	pogledate	na	www.grajsko-kopalisce.si.
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Radosti  in užitki branja
Knjižnica A. T. Linharta vsako leto pri-

pravi kar nekaj akcij spodbujanja branja. 
Dve, Knjižnica – ves@lje zakladov in Ta 
veseli knjižni svet se ravno zaključujeta, 
kar nekaj pa jih pripravljamo za poletni 
čas: Poletavci, Bralni izziv, Počitniška do-
mišljija in  Knjige na počitnicah ter Pole-
tno branje.

Akcija Ta veseli knjižni svet je name-
njena odraslim bralcem in letos poteka 
že petič. Vsakokrat si bralci lahko izbere-
jo katerokoli knjigo s seznama Ta veseli 
knjižni svet. Izbor je bogat in raznolik, pri 
čemer smo se v letošnji sezoni osredoto-
čili na dela, ki opisujejo magični prostor 
Provanse in nas zapeljejo z njenimi vonji, 
barvami in lepoto narave. Drugi sklop je 
zajemal romane in osebne izpovedi ju-
nakov 1. svetovne vojne, vmes pa so bila 
izbrana dela domačih in tujih avtorjev, ki 
so tako ali drugače posebna, zanimiva in 
vsekakor vredna branja. Tisti bralci, ki so 
do konca akcije, skoraj 100 jih je, prebra-
li vsaj šest proznih del in eno pesniško 
zbirko, bodo na zaključni prireditvi (1. 6. 

2015)  prejeli priznanje za sodelovanje v 
akciji Ta veseli knjižni svet in nagrado. 
Akcija, s katero želimo ponuditi kakovo-
stno slovensko in prevodno leposlovje, 
traja vsako leto od 1. oktobra  do 30. aprila.  

POLETAVCI – poletni bralci: »Pol ure 
na dan prežene dolgčas stran!« je že zna-
ni slogan vseh poletnih bralcev. Poletavci  
so otroci od 7. do 12. leta  starosti, ki med 
počitnicami berejo vsaj 30 minut na dan. 
Berejo 30 dni, starši pa budno spremljajo 
njihovo branje. Berejo knjige, stripe, član-
ke, revije, lahko tudi recepte ali navodila 
… In kar je najvažnejše: pridobijo si super 
navado – branje in ugotovijo, da branje 
res prežene dolgčas! Lansko poletje smo 
se s 150-imi poletavci prvič pridružili 
bralni akciji, ki jo je organizirala Mestna 
knjižnica Ljubljana, sodelovale pa so tudi 
druge splošne knjižnice. Pridružili se jim 
bomo tudi letošnje poletje: začnemo sredi 
junija, končamo sredi septembra. 

»Nekatere knjige je treba samo po-
kusiti, druge pogoltniti, nekaj pa je tudi 
takih, ki jih je treba žvečiti in prebaviti,« 

Mobilnost v  projektu » Evropska zgodovina skozi gradove«

je zapisal Francis Bacon. In včasih je res 
težko najti tisto pravo. Zato smo vam pri-
pravili Bralni izziv, kjer vam pri izbiri po-
magamo z namigi, kot: so jo predelali v 
film, je uspešnica, ki je še nisi prebral/a, 
se dogaja v kraju, ki ga želiš obiskati, jo 
je napisala slovenska avtorica (ali avtor) … 
Začnemo junija!

V času šolskih počitnic bomo pripra-
vili tudi komplete revij, ki bodo otroke in 
starše skozi poletni čas vabile k ustvarja-
nju in druženju, poimenovali pa smo jih 
Počitniška domišljija.

Knjige na počitnicah smo poimenova-
li ponudbo branja na malce drugačen na-
čin. Začeli smo avgusta 2005 na radovlji-
škem kopališču. V naslednjih letih smo 
knjige »na počitnice« poslali na različne 
kraje, danes jih najdete na radovljiškem 
kopališču, grajskem kopališču na Bledu, 
v Kavarni Kino v Radovljici, Vili Podvin, 
Park hotelu na Bledu, Hostlu pod Vo-
glom, kampih Šobec, Danica v Bohinju 
in Zaka na Bledu.

:: Božena Kolman Finžgar

Štirje udeleženci Ljudske univerze Ra-
dovljica so se navdušeni vrnili s petdnev-
nega obiska madžarskega mesta Székes-
fehérvár in njegove širše okolice, kjer so 
s španskimi, madžarskimi in angleškimi 
kolegi raziskovali zgodovino madžarskih 
graščin in gradov. Mobilnost na Madžar-
skem je bila zadnja v dveletnem projek-
tu »European history through castles«, v 
okviru programa Grundtvig – CMEPIUS. 
Potovali smo tudi v Anglijo in Španijo 
ter gostili v Sloveniji. Pred odhodom so 
se udeleženci intenzivno pripravljali na 
predavanjih iz zgodovine, ki jih vodi prof. 
Ana Jevševar, in svoje znanje preizkusili 

ob obisku madžarskega konzula Gerge-
lyja Schuchtarja na Ljudski univerzi Ra-
dovljica. Konzul je bil prijetno presene-
čen nad njihovim podrobnim znanjem 
madžarske zgodovine ter tudi angleškega 
jezika.

V  Székesfehérvárju smo si ogledali 
Beethovnov muzej v gradu Brunszvik in 
graščino plemiške družine Hauszmann-
-Geschwindt. Obiskali smo tudi graščino 
v turističnem kraju Velence, za katero 
skrbi zakonski par brez pomoči držav-
nih sredstev in bili smo prva skupina v 
zgodovini ogledov, ki je smela pokukati v 
njeno notranjost in fotografirati razkošni 

interier. Zvečer smo pripravili medkultur-
ni večer, predstavili slovenske gradove in 
poskusili dobrote sodelujočih držav.

Naslednji dan smo se odpravili v me-
sto Gen, na ogled graščine Festetics, na 
grad v Simontornyo in v Ozoro na grad 
Ozora. 

Nekateri izmed gradov so prenovljeni, 
opremljeni in v državni oskrbi, zelo pa 
se opazi tudi žalostna zapuščina obdobja 
komunizma, kajti veliko graščin je uniče-
nih, izropanih in prepuščenih propada-
nju. 

Zadnji dan je bil namenjen ogledu 
gradu v Nádasdladányadu in starega me-
stnega jedra v Székesfehérvárju. Székes-
fehérvár je bilo eno najpomembnejših 
srednjeveških mest Madžarske, mesto 
prvega madžarskega kralja, Svetega Šte-
fana I.

Udeleženci so vse dni pridno fotogra-
firali in v maju so se fotografije pridružile 
razstavi gradov Anglije, Slovenije in Špa-
nije v prostorih Ljudske univerze Rado-
vljica.

:: Jasmina Šubic, foto Vilko Koren

Vabilo!
PGD Bohinjska Bela vabi na gasilsko vese-

lico na Bohinjsko Belo, ki bo 20. 6. 2015 ob 18. 
uri.  Igral bo hišni ansambel Avsenik.  

:: PGD Bohinjska Bela

Kultura
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Srečanje z Ejti Štih in Melito Vovk
Poleg tedenskega druženja ob slikanju in predavanjih men-

torice, obiskovanja slikarskih razstav in drugih kulturnih dogod-
kov bomo v Slikarskem društvu Atelje Bled v goste vabili tudi 
priznane umetnike. 

O tem, koga bi povabili na 1. srečanje s slikarji in likovnimi 
ustvarjalci, ki je bilo 20. maja, ni bilo nobenega dvoma – to sta 
lahko le blejski akademski slikarki Melita Vovk in Ejti Štih.

Mati in hči, obe v celoti predani umetnosti, sta ustvarili in še 
ustvarjata svojstvene umetnine na več področjih likovnega izra-
žanja –  vse od slikarstva, risbe, grafike, ilustracije, lutkarstva in 
kiparskih inštalacij do gledališke scenografije in kostumografije.

Več kot 70 obiskovalcev sta v mali dvorani Festivalne dvorane 
Bled gostji navdušili s svojimi pogledi na slikarstvo in s slikovito 
predstavitvijo svojih del. Slikarsko društvo Atelje Bled sta še po-
sebej počastili s sprejetjem častnega članstva.

Umetniški opus slikarke Melite Vovk z naslovom »Risbe, sli-
ke in grafike« je še do 27. junija na ogled v Bežigrajski galeriji 
2 v Ljubljani.

Ejti Štih, ki živi in ustvarja v Boliviji, pa na Bledu pripravlja 
razstavo svojih del v juliju, ko bo njena razstava na ogled v Gale-
riji Stolp na Blejskem gradu.

:: Zora Završnik Črnologar,  
Slikarsko društvo Atelje Bled »Tebi jih zaupam.«

V sredo, 13. maja 2015, smo obhajali praznik sv. Marije Domini-
ke Mazzarello. Kot najstarejša od trinajstih otrok se je rodila leta 1837 
v Morneseju (Italija). Po značaju je bila vesela in delavna. Delo ji je 
šlo hitro od rok. Pri triindvajsetih letih je privolila prošnji župnika in 
odšla streč sorodnikom, ki so zboleli za tifusom. Pozneje je zbolela 
tudi sama. Po bolezni ni bila več tako krepka kot prej. Opravljala je 
lahko le lažja dela. Predvsem pa je v sebi iskala pot, ki si jo je zanjo 
zamislil Gospod. »Kaj naj počnem v življenju?« se je pogosto spra-
ševala. Začela je razmišljati o šiviljski delavnici za dekleta. Bog pa ji 
je svoj načrt zanjo razodel na poseben način: nekega dne je imela 
videnje velike hiše, kjer je bilo mnogo deklic. Zaslišala je besede: 
"Tebi jih zaupam." Razumela je, da je njena naloga, da poskrbi za 
dekleta in preproste žene, še zlasti najbolj uboge. In Marija Domini-
ka je s prijateljico Petronilo sledila temu poslanstvu. Po don Bosko-
vih spodbudah je nastala družba Hčera Marije Pomočnice, ki danes 
deluje po vsem svetu. Sestre HMP z veseljem in hvaležnostjo živimo 
in delujemo po zgledu sv. Marije Dominike tudi na Bledu. 

Kot v Morneseju vesela pesem otrok, mladih in družin iz tedna 
v teden napolnjuje tudi dvorišče in hišo Marijinega doma na Bledu. 

V tem zadnjem obdobju smo za tretješolce 
pripravile duhovne vaje v pripravi na prvo 
sveto obhajilo; z najmlajšimi otroki in starši 
smo imele zaključno srečanje svetopisem-
skih uric; z animatorji smo se pripravljali 
na poletni oratorij, družine so se veselile 
duhovnega in telesnega oddiha, dijaki so z 
navdušenjem prepevali na intenzivnih pev-
skih vajah; na popoldanskem oratoriju nam 
ne manjka navdušenja za učenje, še bolj pa 
za igro. Ko zremo prehojeno pot in gledamo 
v prihodnost, vas vabimo na Duhovno-poči-
tniški teden za osnovnošolce v Marijinem 
domu. Prvi termin je od 28. 6. do 3. 7., drugi 
od 17. do 21. 8. Odmevala bo vesela pesem, 
molitev, igra, ustvarjalnost, predvsem pa 
medsebojna povezanost in občestvo. Vablje-
ni! Informacije in prijave: s. Martina Golav-
šek, 031 443 771, e-pošta: md.bled@gmail.
com.                       :: s. Martina Golavšek 

Priprave na poletni oratorij 
Mladi prostovoljci so že zavihali rokave in začeli skupaj s sestra-

mi HMP in župnikom Janezom Ferkoljem ustvarjati poletni oratorij 
2015. Poleg rednih nedeljskih srečanj so se udeležili usposabljanja 
za animatorje na Koprivniku od  17. do 18. aprila. 

Vikend priprava jim je omogočila spoznati se s temo z naslovom 
"Hočem biti svet". To so besede glavnega junaka Dominika Savia, ki 
je že pri svojih petnajstih letih dosegel svetost. Ob njem so poskušali 
razvozlati formulo svetosti, da bi jo lahko živeli v vsakdanjosti in jo v 
času oratorija prenesli med udeležence oratorija. Poleg tega so si na-
birali voditeljskih spretnosti ob poglabljanju vzgojnih prijemov ter 
ob konkretni pripravi katehez, delavnic in iger. Kljub trdemu delu 
ni manjkalo veselja in priložnosti za timske igre, ki so prispevale k 
medsebojni povezanosti. Sklenili so, da želijo znotraj oratorijskega 
dogajanja graditi pristno veselje in mir, ki je sad sprejetosti, ustvar-
jalnosti in Božje milosti. 

Oratorijska vrata se bodo znova odprla od 6. do 11. julija 2015 
med 9. in 15. uro za vse osnovnošolske otroke pred cerkvijo sv. 
Martina na Bledu. Vabljeni, da se nam pridružite na poti odkriva-
nja vsakdanje svetosti in z njo povezanega veselja.  Informacije in 
prijave za poletni oratorij: oratorij.bled@gmail.com; 051 771 341.

:: s. Barbara Močenik, HMP

Kultura, Mladi



16

Srečno in srčno na Poti
Tokrat je Blejski mladinski center 

ponovno organiziral eno izmed mojih 
mnogih predavanj na temo potovanj in 
zdravega načina življenja. Z BMC-jem 
uspešno sodelujem že več kot pet let, saj 
sem v preteklih letih predavala o vseh svo-
jih dosedanjih potovanjih, ki so zajemala 
pohajkovanja po skritih kotičkih sanj-
skih Karibov, kulinarično bogato Azijo 
in mistično Afriko. Predstavila sem tudi 
svoja dela v tujini, ki sem jih opravljala v 
Ameriki, Mehiki, na Novi Zelandiji in na 
prestižnih jahtah v Sredozemlju. Lansko 
leto sva z Janom Bizjakom, dr. agrono-
mije, gostila nadvse poučna predavanja 
o zdravem načinu življenja in o lajšanju 
zdravstvenih težav, s katerimi sva se spo-
padala tudi sama. Moja vizija je s predava-
nji prinašati zanimive zgodbe s celotnega 
sveta ter svoje zveste obiskovalce preda-
vanj navduševati nad vsem, kar je lahko v 
življenju lepega in bogatega.

Zadnje predavanje  se je imenovalo 
Srečno in srčno na Poti, ki je bilo pravzaprav 
motivacijsko predavanje o vseh mojih poteh 
po svetu, kaj vse ti življenje v tujini lahko 
doprinese in kako te kot osebo nadgradi 
ter seveda neizmerno obogati. Predavanje 
je bilo namenjeno tudi predstavitvi mojega 
prvenca, popotniško-inspiracijske knjige 
Esenca življenja na Poti, ki je konglomerat 
najlepših in najresničnejših zgodb, ki sem 
jih doživela po svetu, ki so jo prebrali in 
pohvalili tudi šaljivi novinar Tone Fornezzi-
-Tof, ambasadorka branja Manca Košir in 
svetovni popotnik Zvone Šeruga.

S svojimi predavanji in nastopi želim 
ljudi opomniti, da življenje ni samo trdo 
delo, plačevanje računov in spremljanje ne-
gativnih novic, temveč je svet tudi neizmer-
no lep in topel. Da v prav vsaki izkušnji, ki 
ti jo življenje pripelje na pot, lahko najdemo 
nekaj pozitivnega, če to želimo. Čez poletje 
se sicer odpravljam na delo v tujino, vendar 
se že zelo veselim jesenskih predavanj v 
prostorih BMC-ja in seveda novih zgodb ter 
predstavitve popolnoma nove knjige, priroč-
nika za iskanje dela v tujini, S trebuhom za 
Kruhom. Do takrat pa me lahko spremljate 
na spletni strani www.mayita.si.

Srečno in srčno vsem bralcem Blej-
skih novic, naj vas življenje razvaja,

:: Mayita Eko dan na Bohinjski Beli
Ob rojstnem dnevu Zemlje smo v vrt-

cu na Bohinjski Beli izvedli Tek podnebne 
solidarnosti. Tek so otroci letos namenili 
»zdravi naravi«. Z Rumenimi in Modri-
mi škrati smo se zbrali na poti Podroja-
mi. Otroci so na startu izžrebali startne 
številke in skupaj pretekli petintrideset 
kilometrov in pol. Na cilju so otroci dobili 
medalje in zasluženo malico.

:: Mateja Dijak, Vrtec Bohinjska Bela  

Sončnice za lepšo vas
Rumeni in Modri škrati iz vrtca na 

Bohinjski Beli smo se odločili, da bomo 
polepšali domačo vas. Na oknih igralnic 
smo iz lanskih semen vzgojili sončnice. 
Otroci so jih skrbno zalivali, da so zra-
sle. V maju  smo jih lahko presadili ob 
svetilke pri  vaškem pločniku v Spodnji 
vasi. Otroci so se ob tem naučili skrbeti 
za rastline.

Želimo si, da bi naše sončnice zrasle 
visoke in košate in ob cesti razveseljevale 
mimoidoče krajane in turiste.

:: Maja Poklukar, vrtec Bohinjska 

Vrtec Bled na Evropski vasi
V maju se je skupina Slončki udeležila 

zaključne prireditve projekta Evropska vas 
v Radovljici. 

Tam smo na stojnici predstavili svoje 
izdelke, s katerimi smo spoznavali državi 
Slovenijo in Nemčijo. Prav tako smo si 
ogledali stojnice drugih vrtcev in šol ter 
ob tem spoznali značilnosti in okusili tra-
dicionalne dobrote drugih držav Evropske 
unije. Na prireditvi je potekal tudi kulturni 
program, na katerem smo nastopili. 

Prijeten dan smo zaključili s sladole-
dom in se polni vtisov vrnili v vrtec.

:: Nina Morgan, Vrtec Bled

Gorenjski pritrkovalci 
na Bledu
Prvo majsko nedeljo je na Blejskem oto-

ku potekalo srečanje pritrkovalskih skupin 
za gorenjsko regijo. Kar 80 pritrkovalcev 
vseh starostnih skupin je nastopilo v 20-ih 
ekipah, od tega v dveh mešanih in eni pov-
sem ženski. K številčni udeležbi je poleg 
posebne lokacije pripomoglo tudi troje zgo-
dovinskih zvonov iz prve polovice 18. sto-
letja v otoškem zvoniku. To je eden redkih 
kompletov zvonov pri nas, ki je nedotaknjen 
prestal obe svetovni vojni.

Na pobudo pritrkovalskega krožka 
slovenskih bogoslovcev se v organizaciji 
lokalnih skupin vsako leto v maju zvrstijo 
srečanja v vseh slovenskih pokrajinah, v 
septembru pa se izbrane skupine udeleži-
jo še vseslovenskega srečanja, ki bo letos 
na Primorskem. Zahvala gre osebju v Po-
tičnici in blejskim pletnarjem z Janezom 
Pazlarjem na čelu, brez katerih bi bilo ta 
čudovit dogodek nemogoče izpeljati.

:: Matej Indof, Blejski pritrkovalci

www.mojaobcina/bled.si

Mladi
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V aprilu novo igrišče
April, ki je takoj po začetku prinesel praznik in se bo končal 

s še več prostimi dnevi, je bil pester in bogat z najrazličnejšimi 
dejavnostmi, kot je narava bogata s spomladanskim brstenjem.

Že prvi dan smo v tekmovanju z vetrom, kdo bo hitrejši in 
močnejši, z vsemi močmi prelagali papir s tehtnice v zabojnike 
in jih napolnili s 86.730 kilogrami.

Ta dan je bil najboljši pouk za enega od 7. razredov, saj so ga 
v celoti preživeli v Groharjevi hiši na Sorici. Učenci so bili ves čas 
umetniki, najprej glasbeniki, potem likovniki. Spoznali so tol-
kala, sestavili svoj orkester in priredili pravi koncert. Osvojili so 
tehniko slikanja in ustvarili prave likovne umetnine. Drugi pa so 
morali v tem času izkazovati svoje znanje iz matematike na po-
dročnem tekmovanju za Vegovo priznanje v Bohinjski Bistrici.

Navdušeni fiziki, vseh pet učencev naše šole, so prejeli srebr-
no Stefanovo priznanje na regijskem tekmovanju iz fizike, dva 
med njimi nadaljujeta svojo tekmovalno pot v državnem merilu.

Na področnem matematičnem tekmovanju je sedem učen-
cev osvojilo srebrno Vegovo priznanje, trije najboljši med njimi 
odhajajo na državno tekmovanje v Tržič.

Zaključeno je kemijsko tekmovanje, ki nam je prineslo pet 
bronastih in eno srebrno Preglovo priznanje.

Vidna mesta, od drugega do osmega,  so zasedle vse skupine 
naših učencev, ki so na regionalnem tekmovanju v konstruktor-
stvu in tehnologiji obdelav pokazali svoje spretnosti pri obdelavi 
papirja, lesa in umetnih snovi. 

Dve ekipi sta v robotiki pristali na šestem in drugem mestu.

Tekmovanje iz angleščine je bilo namenjeno učencem de-
vetega razreda; izkupiček je bil deset bronastih priznanj in eno 
srebrno, zasluženo na državnem nivoju. 

Ob različnih prireditvah imamo priložnost poslušati mlade 
pevce, člane otroškega in mladinskega pevskega zbora. Ta mesec 
je za njimi uspešna območna revija, s katere sta se oba zbora 
vrnila z doseženim drugim mestom. 

Petek, 11. april, je Bled zaznamovala akcija Potres Bled 2015. 
Naša šola je bila soudeležena z izvedbo evakuacije. Učenci so po 
načrtu zapustili šolo. Vse dogajanje zunaj nje so z zanimanjem 
spremljali in radi bi videli še več, kot je bilo mogoče.

V drugi polovici meseca so najmlajši učenci naše šole osvojili 
ekipno prvo mesto na regijskem tekmovanju v troboju, najstarejši 
pa so imeli zahtevno in odgovorno nalogo, saj so se srečali na ob-
činskem in republiškem zasedanju mladih parlamentarcev. Naj se 
kalijo v njih dobre misli, da bodo kovali srečno prihodnost!

April smo zaključili z največjim dogodkom – uradnim odprtjem 
novega  igrišča. Nastop vseh skupin naj pomeni začetek bolj športno 
preživetega prostega časa vseh, ki se zavedajo, da je gibanje zdravo 
in koristno. Hkrati pa naj bo v vseh uporabnikih le-tega zavedanje, 
da je treba to našo skupno novo pridobitev spoštovati in jo ohranjati, 
da bo lahko razveseljevala še mnoge generacije.

                                                                 :: E. S. Starič

Iz pomladi v poletje na POŠ Ribno
Topli sončni pomladni dnevi so nas letos kaj kmalu razvese-

lili in nas povabili v naravo. To je bil tudi pravi trenutek, da smo 
v POŠ Ribno zaključili s prijetnimi medgeneracijskimi druženji  
ob ročnih delih. Najbolj vztrajne učence, Miha, Medo in Niko, 
je navdušilo vezenje, šivanje in oblikovanje izdelkov iz blaga ter 
odpadnega materiala. Tretješolki Neži se je izpolnila velika želja, 
saj se je naučila klekljati.

Tretješolci iz matične šole in obeh podružnic  so se z vese-
ljem odzvali prijaznemu vabilu zaposlenih v Centru za usposa-
bljanje, delo in varstvo Matevža Langusa v Radovljici. Predstavili 
so nam svoje delo, terapije in pripomočke, s katerimi svoje va-
rovance učijo samostojnosti. Našim učencem je bila najbolj všeč 
soba za sproščanje z vodno posteljo, okrasnimi lučkami in disko 
kroglo ter stena s pripomočki za tipanje. Skupaj z varovanci so 
barvali kamne, igrali računalniške igrice ob interaktivni mizi in 
se v telovadnici preizkusili v prilagojenih igrah. Ob skupnem 
druženju so učenci spoznali drugačnost in jo tudi sprejeli. V po-
govoru po obisku smo ugotovili, da smo si v resnici podobni, saj 
vsi potrebujemo ljubezen, toplino, prijaznost, objem, nasmeh in 
vzpodbude pri doseganju ciljev. Karin, Trina in Nina pa so doda-
le, da so skupaj z varovanci in zaposlenimi preživele nepozabno 
dopoldne.

Ob knjigi pa so se ribenski tretješolci, četrtošolci in petošolci 
družili v noči iz 23. na 24. april. Z velikim veseljem so se učenci 
zvečer vrnili v šolo s spalno vrečo, najljubšo knjigo in plišastimi 
ljubljenčki. Telovadnico so spremenili v skupno spalnico. Naj-
prej so se razgibali na igrišču, nato  pa skupaj s kuharico Joži in 
učiteljico Meri poskrbeli za zdravo in lahko večerjo. V goste smo 
povabili krajanko Janjušo Dežman, ki nam je predstavila nekaj 
svojih pesmi iz različnih obdobij svojega pesnikovanja. Učenci 
so uživali ob iskanju rim in z zanimanjem prisluhnili zgodbi 
iz domačega kraja, ki jo je ge. Janjuši pripovedoval že njen oče. 
Učiteljica Alenka Branc Demšar nas je sprostila z dvema pra-
vljicama v angleškem jeziku. Po pravljicah so se učenci skupaj 
z učiteljico Meto Skumavec in Nušo Poljanec zbrali v učilnicah. 
Skupinskemu branju in poslušanju je sledil najbolj pričakovani 
čas, ko so v telovadnici ob soju sveč in naglavnih lučk učenci bra-
li svojo najljubšo knjigo in se skupaj z njo pozno v noč potopili v 
sanje. Veseli nas, da učenci radi vzamejo v roke knjigo, le nekaj 
vzpodbud in čarobnosti potrebujejo. 

Naš šolski vrt pa namesto čarobnosti potrebuje pridne otro-
ške roke in dobro voljo, tako da zelenjava in zelišča, ki smo  jih 
skupaj z  učenci posejali in posadili, že pridno rastejo.

:: Meri Poklukar, POŠ Ribno

Mladi
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Prometna kača
Zadnja dva tedna v aprilu sta nas ob lepem vremenu spod-

budila k sodelovanju v mednarodnem projektu Prometna kača. 
Učenci razredne stopnje OŠ prof. dr. Josipa Plemlja smo v tem 
času poskušali čim bolj zmanjšati število avtomobilov v okolici 
šole. K pouku smo prihajali peš, s kolesi, skiroji in šolskim av-
tobusom. Najmlajše učence smo na poti spremljale učiteljice, 
pomagali so nam starši, dedki in babice. Pri prehojenih korakih 
smo bili zelo uspešni, zjutraj pa tudi že polni energije. Nekate-
rim razredom je celo uspelo, da se v šolo prav nihče ni pripeljal 
z avtomobilom. Čestitamo!

Želimo si, da bi tudi v prihodnje čim več otrok v šolo prihaja-
lo peš, ali pa peš prehodilo vsaj del poti. Vsem, ki so nam na poti 
ponudili roko, se najlepše zahvaljujemo.

:: Učiteljice razredne stopnje  OŠ Bled

Kmetovali smo pri Muleju na Selu
Najmanjši skupini Račke Vrtca Bled je podjetje Bled Tours 

zopet podarilo prevoz na poljubno destinacijo in otroke sladko  
obdarili. Skupaj smo se odločili za bližnjo kmetijo Mulej na Selu, 
ki že več let nesebično odpira vrata vrtcem in šolam od vsepo-
vsod. Po panoramski vožnji s kombijem okrog jezera sta nas na 
kmetiji sprejeli ga. Damjana in gdč. Manja Mulej. Ogledali smo 
si hleve, vse živali, stroje in opremo, nakrmili teličke, pozdravili 
konje, preštevali račja jajca, povsod pa nas je spremljala psička 
Dona. Po osvežilni domači pogostitvi so se otroci pozabavali na 
igralih, Manja pa je najbolj pogumne peljala jahat. Za čudovito 
dopoldne, ki smo ga skupaj preživeli, se še enkrat zahvaljujemo 
ge. Cvetki in g. Sandiju iz Bled Toursa in Mulejevim. Naj se do-
bro z dobrim povrne.

:: Branka Trpin, Vrtec Bled

90 let Staneta Simeonova
Stanislav Simeonov se je rodil 8. 5. 1925 v Zgornjih Vodalah 

na Dolenjskem. Bil je drugi otrok matere Alojzije, rojene Mu-
ren, iz Zgornjih Vodal ter očeta Jakoba Simeonova, ki je bil ru-
ski vojni ujetnik v 1. svetovni vojni, poslan na območje današnje 
Slovenije za pomoč na kmetiji, kjer si je z domačim dekletom 
ustvaril družino, v kateri se je rodilo sedem otrok. 

Že zelo zgodaj, pri osmih letih, je izgubil mamo. Osnovno 
šolo je obiskoval v Tržišču. Po končanih šestih razredih osnovne 
šole je moral zaradi dela na kmetiji ostati doma. Leta 1941, ko so 
Nemci zasegli vas in jih hoteli kot begunce izseliti v Nemčijo, se 
je družina preselila v sosednjo vas, na italijansko stran. Takrat je 
kot kurir prenašal partizansko pošto. Leta 1943 (z 18-imi leti) je 
vstopil v partizane, kjer se je vključil v Gubčevo brigado. V vojski 
je bil vse do decembra 1946, nato pa se je začasno zaposlil v Ru-
dniku Krmelj, kjer je varoval objekt  v okviru takratne industrij-
ske milice. Zaradi slabega zaslužka v rudniku in pomanjkanja 
delovne sile na domači kmetiji je raje ostal doma. Leta 1948 se je 
odzval na vabilo mladinskega komiteja, za katerega je opravljal 
več prostovoljnih del: za tri mesece se je kot namestnik koman-
danta brigade priključil mladinski delovni brigadi, ki je gradila 
železniško progo Sežana – Dutovlje. Nekaj časa je opravljal delo 
v kadrovski službi, v Beograd pa je bil poslan za strokovno izo-
braževanje mladine za različne poklice, s čimer je pomagal pri 
gradnji Novega Beograda. Julija 1949 se je zaposlil pri gradbe-
noindustrijskem podjetju Gradis v Ljubljani, že oktobra pa je bil 
premeščen na Jesenice, kjer je opravljal delo vodje mehanizacije. 
Kasneje je bil v okviru službe zopet napoten v Ljubljano, kjer je 
v letih 1959–1960 v Kovinskih obratih Ljubljana opravljal tečaj 
za strojnega ključavničarja, v letu 1961 pa je naredil še izpit za 
poklicnega voznika. Upokojil se je leta 1983.

Ob prihodu na Jesenice je spoznal svojo bodočo ženo Marijo, 
rojeno Keršinar, ki je bila prav tako zaposlena v podjetju Gradis 
Jesenice. Leta 1952 sta se poročila in si ustvarila družino. V za-
konu so se jima rodili trije otroci, dve hčerki in sin. Do leta 1975 
so živeli na Jesenicah, nato pa so se preselili na Bled. Ko so se 
vsi otroci odselili in si ustvarili družine, sta se z ženo posvetila 
vrtnarjenju in veliko pomagala pri varstvu vnukinj. Sedaj imata 
šest vnukinj in kar tri pravnuke.

Omenimo naj še, da ga kljub zavidljivi starosti in tegobam, ki 
jih ta prinaša v zdravstvenem smislu, odlikuje izredna čilost duha in 
močna volja, saj vsak dan na sobnem kolesu prekolesari vsaj 25 km. 
Pravi, da ne bo prenehal, dokler ne obkroži ekvatorja. 

Tudi  ob obisku župana in prostovoljk KORK-a Bled, ki so 
mu prišli čestitat ob življenjskem jubileju, je pokazal izredno 
vedrino, srečo in zadovoljstvo, ki ga uživa med vsemi svojimi, ki 
ga  imajo neizmerno radi.

Kar tako naprej, Stane!                               :: Vnukinja Andreja
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Branetu v slovo
Če je kdo poznal razliko med zmago 

in porazom na športnih poligonih, si bil 
to ti, dragi kolega. Precej nas je, ki nikoli 
ne bomo pozabili tvoje erupcije »ajnzer-
jev« na zadnjih, vedno odločilnih pro-
gah (čisto na koncu se pa preštejemo ... 
so bile tvoje besede), ko si nas v velikem 
finalu Pozivnega mastersa 2001 popokal 
po dolgem in počez in zasluženo osvojil 
cenjeno lovoriko. Svež je še spomin na 
nepozaben, še vedno najveličastnejši po-
daljšek, ki si ga s švicarskim Italijanom 
Karlom na festivalu pred sedmimi leti 
igral od prve do desete luknje, ga kljub 
porazu potrepljal in zabrundal: »Saj boš 
prišel nazaj, ljubček, še vsak je.« 

Prekratke so, Blejske novice, da bi 
lahko vse znova podoživljala. Vse tvoje 
zmage, Brane, vse tvoje podvige. Upam 
le, da se tudi ti nekega lepega dne kar vr-
neš med nas, na mini golf, da bomo spet 
ta pravi fantje na ta pravem mestu. Lej 
ga, lej, ta je pa »kunde«, bi takrat najraje 
zaslišal vsem znani napev v tistem raska-
vem glasu, ki je tako sovpadal s tvojimi 
iskricami v očeh. Če so večni pašniki tam 
zgoraj že preurejeni v zelenice, se je Vse-
mogočni prav gotovo domislil tudi manj-
ših, betonskih igrišč. Užitek te bo gledati. 

:: Sergej Učakar, Mini golf Bled  

Inter games v Zaki spet 
odprl vrata
Inter games je center športa in zabave 

na obali Blejskega jezera, neposredno ob 
Kampu Zaka. Ponudba, ki je bila prvotno 
namenjena turistom, se je v zadnjih letih 
močno razširila in v Zako privablja tudi 
številne domačine. Med mladimi so najbolj 
priljubljeni trampolini. Skakanje na tram-
polinih je odlična zabava in obenem trening 
motorike, ki pripomore k otrokovemu celo-
stnemu razvoju.  Dobro vzdrževano je tudi 
igrišče za odbojko na plaži, hit zadnjih pole-
tij pa je supanje po Blejskem jezeru. Zaradi 
svoje lokacije in odlične opremljenosti je 
center priljubljen za organizacijo rojstno-
dnevnih zabav in team buildingov. 

Center Inter games pa je po novem v 
upravljanje prevzel tudi čolnarno v Vili Bled. 
Poleg klasičnega najema čolnov obljubljajo 
tudi kombinirane pakete z najemom koles, 
romantične dneve v dvoje itd. Skratka, ni po-
čitka za ekipo Inter games!                     :: RP

90 let Elke Baloh
Na Alpski cesti št. 19 je 6. maja pra-

znovala svoj devetdeseti rojstni dan go-
spa Elka Baloh.

Kot je običaj, so ji prišli voščit župan 
Janez Fajfar in prostovoljki RK Bled Lojz-
ka Velnar in Jožica Pazlar. Družbo sta nam 
delali še sorodnica Katja in soseda Darin-
ka. Druženje je bilo pestro in zanimivo. 
Slavljenka je v dobri fizični in psihični 
kondiciji in temu  primeren je tudi njen 
spomin. Vesela je bila našega obiska, še 
posebno v čast ji je bila prisotnost župana. 
Njeno pripovedovanje je bilo tudi zanj po-
sebno doživetje, saj ji ni zmanjkalo besed.

Rojena je bila v vasi Vrh pri Ljubnem 
blizu Novega mesta. Tam je obiskovala 
osnovno in meščansko šolo, v Ljubljani 
pa naredila enoletni trgovski tečaj. Ta ji je 
kasneje omogočal razne zaposlitve. Žal je 
vojna za nekaj časa prekinila vse načrte. 
Kot mlado dekle in nacionalno zavedna 
Slovenka je sodelovala v partizanskem 
gibanju, nosila pošto, a so jo po dolgem 
opazovanju obsodili in zaprli v Novem 
mestu, Ljubljani, Benetkah in Peruggi.

K sreči v teh zaporih ni bila deležna mu-
čenja in je vse to jemala mladostno lahko. 
Ko so jo izpustili iz zapora, je bila zaposlena 

v Tehniki Nanos, v Pokrajinski tehniki v Tr-
stu, v tiskarni Picolo v Trstu. Kasneje je bila 
v Gorici ustanovljena Ljudska založba, po-
družnica za Slovenijo, in tam je bila do leta 
1947. Prejela je posebno zahvalo in prizna-
nje za vestno in marljivo delo. Po priključi-
tvi Primorske je prišla v Slovenijo, kjer so jo 
vabili v razne tiskarne.

Dolgoletni prijatelj in kasneje njen 
mož je bil kot strojni inženir zaposlen v 
Litostroju in je bil poslan na prakso. V 
Nemčiji je doktoriral in tako sta v tam pre-
živela 25 let. Dopuste in daljše vikende sta 
najraje preživljala na Bledu, zato sta kupi-
la manjše stanovanje v alpskih blokih, da 
se bosta po upokojitvi za stalno vrnila na 
Bled. Žal je vse načrte prekrižala moževa 
smrt. Nekaj časa je še potovala med  Nem-
čijo in Slovenijo, kasneje pa se je odloči-
la za trajno vrnitev na Bled. Sedaj si želi 
samo trdnega zdravja in dobrega počutja.

Tudi mi smo se poslovili v želji, da se 
ji uresničijo vse te želje in da se še veliko-
krat srečamo!

 :: Jožica Pazlar,  KORK Bled

 

Stanislavi Zupan v 
slovo
24. aprila je v domu dr. Janka Benedika 

v Radovljici praznovala svoj 90. rojstni dan 
gospa Stanislava Zupan s Kupljenika 14. 
Obiskali sta jo predstavnici KO RK Bohinj-
ska Bela. Žal smo se od gospe samo nekaj 
dni po njenem rojstnem dnevu že poslovili.

:: KO RK Bohinjska Bela

Ladu v spomin
Nedavno tega je bolezen žal premagala 

gospoda Vlada Kalajžiča, ki so ga Blejci do-
bro poznali kot zaposlenega v Lekarni Zla-
torog Bled, kjer je delal dolgih štirideset let. 
Vlado se je rodil 21. junija 1949 v Vili Petra 
Rusa na Bledu kot peti otrok mami Ani in 
očetu Vladislavu. Po končani osnovni šoli, 
ki jo je obiskoval na Bledu, se je vpisal na 
Srednjo farmacevtsko šolo v Ljubljani in 
v tej smeri nadaljeval tudi študij. Postal je 
inženir farmacije. Blejci so ga poznali kot 
človeka narave in človeka, ki je vselej rad pri-
skočil na pomoč.  Mnogi so ga poznali kot 
dejavnega člana plavalnega kluba na Bledu. 

''Bil si iskriv, radoživ in zanimiv sogo-
vornik, odličen strokovnjak, poln pravih 
nasvetov in pripravljen pomagati v vsa-
kem trenutku. Predvsem pa si bil dober 
in topel človek, ki ga bomo pogrešali na 
vsakem koraku.''

:: Svojci in Alenka Logar Pleško                                                                

Uspešni atleti
Atletska tekmovanja v drugi zlati ligi 

so potekala 21. aprila v Kranju. Gre za 
najboljše tekmovanje za najmlajše atlete 
oziroma otroke. Atleti AD Bled so dobro 
zastopali svoj klub. Inja Polanec je zma-
gala v skoku v daljino, Anja Poljanec je  
bila 2. v teku na 60 m. Živa Koselj, Urša 
Poljanec, Julija Jakopič, Manca Jelenc, 
Sara Slamnik in Maruša Taler so dosegle 
mesta tik za zmagovalno trojico. Prav vse 
so zelo dobro tehnično podkovane.    

V začetku maja je v Kranju potekalo še 
tekmovanje v 3. zlati ligi – Gorenjska. Žiga 
Lešnjak je zmagal v tekih na 60 m in 200 
m, Anja Poljanec je bila tretja na 60 m. Urša 
Poljanec, Nika Kejžar, Alen Midžan, Jaka 
Benčina, Ožbej Repe, Eva Kristan, Thorne 
Mrak, Diana Daisy, Una Radonjić, Živa Ko-
selj, Inja Polanec in Julija Jakopič so v števil-
ni konkurenci prikazali odlične predstave in 
dosegli osebne rekorde.

17. maja je v Šentjurju potekal XII. 
atletski miting ŠENTJUR 2015. Jon Štu-
lar je premočno zmagal v skoku v daljino. 
Skočil je 6,54 m daleč. V teku na 60 m je 
dosegel 5. mesto. Nina Lukanc je z 8.17 
pritekla na drugo mesto, izboljšala osebni 
rekord in se močno približala ¨magični 
meji pod 8 sekund.¨  Tinkara Piber je na 
300 m dosegla odlično 5. mesto ter popra-
vila osebni rezultat tudi na 60 m. Katari-
na Gradnik je najhitreje do sedaj opravila 
s svojim tekom na 60 m. Tudi ostale naše 
atletinje, Sara Slamnik, Manca Jelenc in 
Maruša Taler, svoje najboljše predstave 
vedno pokažejo na tekmovanjih.  

Vsem čestitamo za dobre rezultate in 
tekmovalnost.                                 :: Ad Bled 
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Karate
Akademija borilnih veščin Bohinj 

pod vodstvom trenerja Janeza Medje je 
v Bohinjski Bistrici, v dvorani Danica, 
organizirala mednarodno tekmovanje ka-
rateistov  Katana Cup Bohinj open 2015.  
18. aprila se je tekmovanja udeležilo kar 
49 klubov iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, 
Hrvaške, BIH,  Italije in Slovaške. 

Nastopilo je 319 karateistov v kategorijah 
kihon, kata in borbe posamezno ter team 
kate in team borbe.  Akademijo so zastopali 
tekmovalci, ki trenirajo v  Bohinju, na Bo-
hinjski Beli in na Bledu – v Mojem klubu. 

Še posebej moramo poudariti člane 
Mojega kluba in njihovo zavzetost. To so 
Vito Grilc, Karin Dovžan, Jaka Malner Ko-
šir, Tadej Ambrožič, Nik Pristavec, Anja 
Sinkovič, Luka Fajan in veteran Jože Vr-
hunc. Pohvala gre tudi učencem, ki pri-

Odbojkarice Zgornje Gorenjske med deset
Petek, 17. aprila, je bil vnovič čas za 

odbojkarsko veselje, ki so ga svojim navi-
jačem pripravile gorenjske 'teenagerke'. V 
povratni kvalifikacijski tekmi za vstop (po-
vratek) v prvo ligo so bile na dveh tekmah 
boljše od tekmic iz Zreč (skupni izid je bil 
5 : 3 za Zgornjo Gorenjsko) in se po letu 
dni vnovič uvrstile med deset najboljših 
ženskih odbojkarskih ekip. Toda vnovičen 
preboj v družbo najboljših ni bila zgolj ena 
tekma, temelji za povratek med elito so se 
postavili že takoj po koncu lanske sezo-
ne, ko so se dekleta od prve lige poslovila. 
Klubsko vodstvo se je kmalu po zaključku 
sezone 2013/2014 dogovorilo o nadaljeva-
nju sodelovanja s trenerjem Iztokom Kše-
lo, ki je v punce verjel, jim zaupal in jim 
tudi uspešno poveljeval. 

Ne glede na to, da je ekipo zapustilo ve-
liko igralk (Ela Pintar, Darja Eržen, Katjuša 
Rozman, Petra Ropret, Nika Zidarič, Vanesa 
Karič in Ana Bernardi), je trenerju Kšeli s 
pomočjo klubskega vodstva uspelo sestaviti 
konkurenčno ekipo mladih in perspektivnih 
odbojkaric (povprečna starost ekipe je ob 
koncu sezone znašala dobrih 17 let, najsta-
rejša igralka še ni dopolnila 19 let, najmlajša 
še ne 15, op. a.), pred sezono pa je bil zasta-
vljen cilj poseči po prvih dveh mestih, ki sta 
zagotavljali prvoligaške kvalifikacije. Uvodni 
obračun v sezoni 2014/2015 proti Žirovnici 
sicer ni obetal veliko dobrega, toda trener 
Kšela je dekletom zaupal in jim ob koncu 
sezone lahko le čestital za vrhunski dosežek. 
»Verjel sem v vas, bile ste zadosten motiv za 
nadaljevanje dela z vami, na koncu pa smo 
poželi, kar smo sejali skozi celotno sezono. 
Dosegle ste velik korak naprej, uvrstitev v 
prvo ligo pa je le dokaz, da je bilo naše trdo 
delo skozi celotno sezono ves čas na pravi 
poti,« je Iztok Kšela po uspešnem zaključku 

sezone pohvalil svoje varovanke, s katerimi 
želi delati še eno sezono. 

Da je bilo delo resnično uspešno, do-
kazujejo tudi rezultati, kajti Zgornja Go-
renjska je v osemnajstih krogih rednega 
dela v zahodni skupini druge lige izgubila 
le dvakrat, pa še to bolj zavoljo lastnih na-
pak, v spomladanskem delu prvenstva so 
dekleta nanizale devet zmag brez poraza, 
zelo pa sta odmevali obe zmagi proti naj-
večjim tekmicam iz Ankarana, ki so jih 
Gorenjke premagale obakrat. V Ankara-
nu so slavile jeseni, doma pa so Primor-
kam prikazale pravo lekcijo odbojke in jih 
povsem potolkle. Tudi v sklepnih dveh 
obračunih, v kvalifikacijskih tekmah proti 
Zrečam, so Pia Blažič in kolegice pokaza-
le veliko vrhunske odbojke in se na koncu 
zasluženo veselile velikega uspeha, s ka-
terim so sebi in navijačem dokazale, da so 
navkljub mladosti iz pravega testa. 

Mozaik uspeha so pod taktirko glavne-
ga trenerja Iztoka Kšele in njegovega po-
močnika Roberta Petrovskega sestavljale 
igralke Meta Avsenik, Tjaša Berginc, Pia 
Blažič, Lea Crnkič, 
Nina Čuk, Alja Je-
rala, Mojca Klinar, 
Manca Rotar, Met-
ka in Urška Sajo-
vic, Taja Tučen in 
Eva Valant, zadnji 
in zelo velik ka-
men v mozaik pa 
so dodali še navija-
či, ki so dekletom 
stali ob strani v 
najpomembnejših 
trenutkih. Uspeh 
odbojkarske ekipe 
Zgornje Gorenjske 

nikakor ni naključen, saj v njej igrajo de-
kleta, ki so se prvih odbojkarskih korakov 
učile na Bledu, Jesenicah in v Žirovnici, kar 
je le znak, da se z mladimi odbojkaricami 
v omenjenih treh občinah dela na visokem 
nivoju. Temelj ekipe Zgornje Gorenjske je 
bil postavljen že pred leti, po enoletnem 
premoru pa je prenovljena ekipa ponovno 
dozorela in si je povsem zasluženo priigra-
la mesto med najboljšimi.

»Vedele smo, da znamo in zmoremo, 
vedele smo, da bomo uspele le, če bomo 
držale skupaj, in ko so nam v kritičnih 
trenutkih na pomoč priskočili še navi-
jači, je bilo veselje popolno. V prvo ligo 
smo se uvrstile zasluženo, po tem uspe-
hu imamo nekaj malega časa za veselje, 
a kmalu bo pred vrati nova sezona, ki bo 
zagotovo še bolj naporna. Pokazale smo, 
da smo navkljub mladosti iz pravega testa 
in že danes se veselimo tekem v prvi ligi,« 
je misli po uspehu strnila kapetanka Pia 
Blažič in dodala le še slogan, ki Zgornjo 
Gorenjsko spremlja od začetka: Gremo 
naprej!                                   :: Zoran Račič                     

dno trenirajo na osnovni šoli Bohinjska 
Bela: Tai Bonello, Gaber Jovanovič, Ana 
Mišov in Amadej Prešeren. Tako so naši 
tekmovalci kot peti najboljši klub odnesli 
kar 26 medalj.  Z doseženimi odličji so 
pokazali, da so na pravi poti. Za požrtvo-
valno in srčno delo z mladimi gre zahvala 
glavnemu trener-
ju Janezu Medji 
ter pomočnikoma 
Andreju Graclju in 
Robertu Hodniku.

Iskreno se za-
hvaljujemo vsem, 
ki ste pripomogli k 
izpeljavi in uspehu 
tekmovanja. Verja-
memo, da je bil vaš 
prispevek iskren in 
po vaših zmožno-

stih! Mladim je prinesel veliko lepih tre-
nutkov, z obilo odličij pa je pripomogel na 
poti iskanja samozavesti in samopotrditve. 

Pred nami so še zaključni izpiti za ka-
rate pasove in zaključni izlet v Mirabilan-
dijo.                           :: Marjeta Sinkovič 
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Blejski igralci za državne prvake  
Radovljiški rokomet v zadnjih petih sezonah konstantno na-

preduje, tako organizacijsko kot tekmovalno. Zadnji dve sezoni 
v državnem prvenstvu rokometni klub ponovno nastopa s član-
sko ekipo, tokrat sestavljeno iz doma vzgojenih fantov. Nižje sta-
rostne kategorije so praviloma vedno prisotne v polfinalih držav-
nega prvenstva, uspešne so tudi na mednarodnih turnirjih, ki 
se jih klub udeležuje (Španija, Banja Luka, Celovec, Monošter). 

Vrhunec delovanja v zadnjem obdobju predstavlja osvojitev 
naslova državnega prvaka v kategoriji mlajših dečkov B. V ekipi, 
ki nastopa  pod vodstvom trenerja Roka Vidica, je kar dvanajst 
igralcev iz blejske občine. Na zaključnem turnirju v Sevnici so 
se merile še ekipe iz Slovenj Gradca, Ivančne Gorice in Sevnice. 

Letošnji 17. maj bo za vedno vpisan v zgodovino kluba. Prvič 
v zgodovini se je katera koli ekipa radovljiškega kluba odpravila 
na zaključni turnir četverice najboljših v državi. Svojo priložnost 
so fantje izkoristili in stopili na najvišjo stopničko. Izjemna na-
vijaška kulisa, dva avtobusa navijačev (kar je pomenilo zasede-
nost polovice tribune), ki so se odpravili s fanti v Sevnico pisat 
zgodovino, je pričarala nepozabno vzdušje. Prav navijači so bili 
zagotovo osmi igralec fantov na igrišču in so pomembno prispe-
vali k velikemu uspehu. Šlo je za izjemni finale, odločala je ena 
sama žoga, ki je pomenila osvojitev naslova državnega prvaka. 

:: Rok Vidic

Uspehi igralcev in igralk skvoša
V organizaciji Squash zveze Slovenije je maja potekalo mla-

dinsko državno prvenstvo do 19. leta starosti. Naši so se pripra-
vili vsak po svojih najboljših močeh in nas razveselili z desetimi 
medaljami. V Ljubljani so se borili otroci do 19. leta starosti, kjer 
je naš klub dobil dva državna prvaka, Timoteja in Tino!

Na prvenstvu je nastopilo 15 članov blejskega kluba, med ka-
terimi jih je 8 osvojilo medalje. Tokrat sta bila najvišje Timotej 
Jenko v najmlajši kategoriji in Tina Tavčar, ki je ubranila zlato 
medaljo v kategoriji do 15 let. Podprvak je postal Leon Leho in 
srebro so dvakrat okoli vratu nadeli Taši Mihelčič. Bronasto me-
daljo sta osvojili sestri Urh, Nanja in Nika, Lean Castaldi, Tina 
T. in v najstarejši kategoriji še Tiam Škodlar, ki je v svojo zbirko 
medalj z državnih prvenstev dodal že šestnajsto. Zavidljiva so tudi 
4. mesta za Marka Černilca, Karlino Piber, Tino Ferjan in Andraža 
Golmajerja Zimo. Lana Omovšek in Eva Trseglav sta bili tokrat na 
5. mestu. Jaka Rakovec je osvojil eno 7. in eno 9. mesto.

V aprilu smo osvojili dva naslova državnih ekipnih podprva-
kov. Na Bledu smo organizirali žensko ekipno skvoš prvenstvo, 
kjer so Urška Ferjan, Saša Rakovec in Pia Erjavec dosegle odli-
čen timski uspeh, enako uspešni so bili tudi Rok Repovž, Aleš 
Štendler, Rožle Langus in Matjaž Erat na moškem prvenstvu v 
Sp. Besnici. Člani pričakujejo svoj vrhunec 30. in 31. maja v lju-
bljanskem Konexu, kamor ste vsi vabljeni na brezplačen ogled.

:: Urša Langus

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH--
CEVI-BREZ-IZKOPA

-- NABAVA-IN-VGRADNJA--
MALE-ČISTILNE--
NAPRAVE

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIH-
PRIKLJUČKOV

-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,-
ODTOKOV-

-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled

G:  041 654 188 
T:  04 574 26 50

info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si 

Šport, Oglasi

Skuterji MOTOBI

Ponudba tedna

že od 1.099€

 Suzuki SX4 S-Cross 
4WD Premium

 20.150€ 18.450€

AVTO MONY d.o.o., Lesce, Alpska cesta 43, tel.: 04 53 53 800 
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Gsm: 041 762 636
Tel: 01 200 99 21

gosttus@gmail.com
www.lake-house-bled.com

Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na: 
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah, 

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

Oglasi
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www.volkswagen.si

Ker ste za nas vi 
na prvem mestu.

*Po raziskavi revije Avto magazin 5/2015 / www.avto-magazin.si/aktualno/najboljsi-avtomobili-2015/. Ogljikov dioksid 

(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 

prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 

koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.

Volkswagen je vodilna znamka  
v odnosu do strank.
Za vsako pohvalo in uspehom se skrivajo vrednote, ki jim 

sledimo. Ponosni smo, da smo postali najbolje ocenjena 

znamka v kategorijah »Odnos do strank« in »Ohranjanje 

vrednosti« po raziskavi revije Avto magazin*.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice -

Telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373, www.integral-avto.si

skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice

POGREBNE STORITVE

NOVAK

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

Anton Novak d.o.o.
Hraše 19,  Lesce

Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane, 
žalne ikebane, šopke, poročne šopke in aranžmaje ter 
aranžmaje daril. 

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Oglasi

Pregrevanje, ropot in počasnejše delovanje 
računalnika so razlogi za alarm! Izognite se 
dragemu popravilu okvar (več sto evrov) zaradi 
pregrevanja računalnika, ker se je v njem nabral 
prah. Čiščenje priporočamo na dve ali tri leta.

Z vami že 25 let!

3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, Jesenice
www.3bm.si, 04 58 36 444, 3bm@siol.net

POKLIČITE 
in prihranite 
tudi do 160 €!

ČIŠČENJE PRENOSNIKA 

45,75 € 41,18 €
ČIŠČENJE RAČUNALNIKA 

22,88 € 20,59 €

10%
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Za udeležbo je potrebna predhodna prijava.
Info: 04 579 17 02.

Vabljeni!
Šola plavanja 

za odrasle
od 2.6.2015 do 16.7.2015

13 
obiskov

 (9.00 - 10.30) 

150 €

Število prostih mest je omejeno. 
V primeru večjega števila prijavljenih 

bomo razpisali dodatne termine.

Ugodnosti 
pri plačilu

možnost plačila na dva obroka

celotno predplačilo 
10 % popusta

upokojenci z veljavno 
upokojensko izkaznico 

20% popusta

1. obisk 2.6.2015
GraTIs

Blejske_novice_sola_plavanja_za_odrasle.indd   1 5/25/15   8:13 AM
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1. - 7.6. Jasa pod gradom  
Srednjeveški tabor

5.6., 21:00 Promenada pred Kavarno Park 
Ognjeni nastop

Blejski grad
Nastopi srednjeveških, glasbenih in plesnih skupin, 

srednjeveška tržnica, vrtiljak za otroke, 
kulinarična ponudba, lokostrelstvo

6.6. 11:00, 12:00, 14:00, 16:00 
Nastopi srednjeveških, plesnih in glasbenih skupin

20:30 Ognjeni šov (parkirišče gradu)
7.6. 11:00, 14:00 

Nastopi srednjeveških, plesnih in glasbenih skupin

Zavod za kulturo Bled, 04 5729 770, info@zkbled.si, www.blejski-grad.si, FB: /BledCastle

NOVA OPTIKA 
NA BLEDU!
Poslovni center Union,  
Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in  
kontrolni pregledi

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union, 
Ljubljanska cesta 11,
Bled 

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice

tel + 386 (0)4 583 26 63 
www.optika-mesec.com
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