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Konec maja je Blejsko jezero prvič v svoji
zgodovini gostilo tekmo svetovnega pokala v
veslanju. Po organizaciji treh svetovnih prven-
stvih je preteklo 21 let od organizacije zadnje-
ga prvenstva leta 1989, zato je bila letošnja
tekma svetovnega pokala generalka pred sve-
tovnim prvenstvom, ki bo na Bledu prihodnje
leto. Organizatorjem je malce ponagajalo vre-
me, saj je bilo v dnevih pred tekmo izjemno
vetrovno, med samo tekmo pa jo je zagodel še
dež, sicer pa je vse potekalo tako, kot mora. Na
Blejskem jezeru je gostilo okoli 650 tekmoval-
cev in tekmovalk iz 38 držav in med njimi so

bili trije slovenski čolni oz. 10 veslačev - čet-
verec, dvojni četverec in lahki dvojni dvojec.
Četverec v postavi bratov Pirih (Miha, Tomaž
in Žiga) in Roka Kolandra je nastopil le v
predtekmovalnem delu, nato pa je od nadalj-
njega tekmovanja odstopil zaradi bolezni. Na-
novo sestavljenima posadkama, Luka in Jana
Špika, Gašperja Fistravca in Andraža Kreka,
se je po repasažih uspelo prebiti v veliki fina-
le, tam pa so zasedli šesto mesto. Lahki dvojni
dvojec, v katerem sta se prvič v članski konku-
renci na svetovnem pokalu pomerila Jure Cvet
in Matevž Malešič, se je uvrstil v mali finale.

Tam sta zasedla tretje mesto, kar jima je skup-
no prineslo deveto mesto. Promocijski nastop
slovensko-norveškega dvojnega dvojca, v kate-
rem sta tekmovala Iztok Čop in Olaf Tufte, se
je končal s četrtim mestom. 

Z organizacijske plati naj bi drugo leto šlo še
bolje od rok, saj izkušnje bogatijo in luknje, ki
so se pokazale, naj bi se zakrpale. S tekmoval-
ne plati pa lahko rečemo, da verjamemo v naše
veslače, v njihov trud, vložen v garaške trenin-
ge. Del atmosfere pa boste nosili tudi vi, blej-
ski in vseslovenski navijači, ki boste spodbuja-
li svoje favorite.                   Veronika Bakač

Bled prestal ognjeni krst

Minister Igor Lukšič na podelitvi priznanj / Foto: Veronika Bakač Navijači / Foto: Veronika Bakač

Priprava na tekmovanje / Foto: Veronika Bakač
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Končno se po dežju in mrazu lahko pritožu-
jemo nad poletno vročino. Naš Bled se kljub
svetovnemu prvenstvu v nogometu počasi le
polni s turisti, saj so skupaj z nami iz nadalj-
njega tekmovanja izpadli celo tridesetkrat šte-
vilnejši sosedje Italijani ... Konec junija sta
vedno vsaj dve prireditvi, ki se ju splača obis-
kati. Izvrstno izpeljana valeta osnovne šole ter
prijetna, niti najmanj bahava slovesnost ob
dnevu državnosti, z oktetom LIP in otroškim
zborčkom blejske glasbene šole Do-Re-Mi, sta
mi dala misliti, da je kljub vsemu le prijetno
biti blejski župan.

Na zadnji seji občinskega sveta so nekateri
zagnali vik in krik, ker da smo izvrgli sredstva
namenjena južni obvoznici. Še enkrat naj po-
vem, da je ta cesta državni projekt, za katerega
mora po pogodbi občina prispevati 8,6 odstot-
ka. Ker je prišlo do spremembe zakonodaje in
iz tega izhajajočih drugačnih rešitev pri kroži-
šču v Betinu in priključku pri Pristavi, bo mo-
rala občina na predlog države najprej dopolni-
ti podrobni prostorski načrt. Tako se bodo za
letos predvidena sredstva za južno obvoznico
prerazporedila za izgradnjo in obnovo krajev-
nih cest, kjer bi radi čim prej, že zaradi turisti-
čne sezone, končali s sicer prepotrebnimi deli.
Naj se znova opravičim vsem prizadetim, še
posebej na Partizanski in Finžgarjevi cesti.

Poletnim mesecem kot povsod po sloven-
skem podeželju daje prav poseben ton naše ga-
silstvo. Tekmovanja, veselice in predaje nove
opreme oz. vozil se kar vrstijo. Prejšnjo sobo-
to so se v Ribnem borili za prehodni pokal sv.
Florjana, naslednji dan pa so na Kupljeniku
predali novo gasilsko vozilo, za katerega je
bilo PGD Kupljenik na vrsti. Z močno občin-
sko finančno injekcijo, pametnim obračanjem
sredstev in s preudarnim izborom dobavitelja,

so prišli do vozila, ki ga nima marsikatero šte-
vilnejše društvo v mnogo večjih okoljih. Kra-
janom Kupljenika za to iz srca čestitam. V naši
občini uspešno deluje kar devet prostovoljnih
gasilskih društev. Na leto se jim za požarno
varnost in zaščito ter reševanje s proračuna na-
meni približno 232 tisoč evrov. Društva še
sama uspejo zbrati tudi precej dodatnih sred-
stev, da neštetih prostovoljnih ur sploh ne ome-
njam. Na Jesenicah smo skupaj z ministrico za
obrambo župani zgornje Gorenjske krstili in
preizkusili novo gasilsko lestev, ki seže čez 40
metrov visoko. Ministrica je še posebej pohva-
lila sodelovanje med občinami, ki vsaka sama
zase, razen morda Jesenic, ki so zanjo prispe-
vale več kot polovico, vsote 700 tisoč evrov ne
bi zmogle. Blejci smo zaradi visokih objektov,
kot so alpski bloki in nekateri hoteli, po pri-
spevku na drugem mestu s skoraj 100 tisoč evri
v naslednjih šestih letih.

Vseeno upam, da je ne bomo rabili.

Precej različnih mnenj je občinski svet spro-
žil tudi s potrditvijo spremembe obratovalnih
časov gostinskih lokalov v središču Bleda. S
tem se je prisluhnilo tudi gostincem, ki so se
domenili, da bodo sami poskrbeli za varovanje
in s tem za večji red v nočnem času.

Dogovor med njimi je zares vreden pohvale.
Očitno so končno le spoznali, da je le v slogi
moč. Vse, ki se dogovora ne bodo držali, bodo
prijavili policiji, občina pa bo kršiteljem vzela
dovoljenje za podaljšani obratovalni čas.

Vesel sem, da bodo po novem tudi vaščani
Bodešč, Koritnega in Sela imeli znotraj KS
Ribno svoje zagotovljene predstavnike.

Naj vas na koncu povabim na poletne prire-
ditve, kot so Festival Bled, Blejski dnevi, Oka-
rina in še marsikaj za vsak okus. Še posebej pa
bi vas bil v čim večjem številu vesel za praznik
zavetnice Bohinjske Bele, sv. Marjete, na kate-
rem bomo v nedeljo, 18. julija, popoldne pre-
dali namenu nov vodovod in kanalizacijo. Z in-
vesticijo, ki je stala okroglo dva milijona, se
Bohinjska Bela končno priključuje na nikoli
presahlo Radovno, z novo kanalizacijo pa na
čistilno napravo. Še enkrat bi se rad zahvalil
krajanom te prelepe vasi za potrpljenje pri
gradnji. Da vse novo ne bo le pod zemljo, kan-
didiramo še na dodatna sredstva za ureditev
vaškega jedra Bohinjske Bele.

Prijetne, tople in vesele poletne dni pred
”vročo” jesenjo voščim vsem, ki ste tu radi
doma in tudi tistim, ki niso, pa vseeno radi pri-
dejo k nam,

Vaš župan,
Janez Fajfar

Drage občanke in občani 
ter vsi prijatelji Bleda z okolico
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Iz seje občinskega sveta

Več časa za ureditev privezov
Z novimi spremembami odloka o določitvi plovnega režima po Blejskem jezeru so blejski

svetniki podaljšali prehodno obdobje za ureditev privezov. Ob sprejetju odloka o plovnem re-
žimu lani so upoštevali tudi pripombe nekaterih lastnikov čolnov, ki se že vrsto let ukvarja-
jo z oddajanjem plovil, a bi po tem odloku ostali brez privezov. Zato so določili enoletno pre-
hodno obdobje, v katerem bi si lahko uredili privez v za to določenem pristanišču. V tem
času naj bi sprejeli občinski prostorski načrt, v katerem bi kot pristanišča določili tudi dele
obale, ki se že zdaj uporabljajo za pristajanje. Pri tem so imeli v mislih predvsem pristani-
šči za tako imenovane labodke in čolne družine Polak. Ker pa v tem času prostorskega načr-
ta še niso sprejeli, so to prehodno obdobje podaljšali še za eno leto od uveljavitve občinske-
ga prostorskega načrta, a samo za obstoječe lastnike privezov.

Prihodki bodo manjši
Občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli tudi rebalans proračuna. Glavna sprememba, je po-

jasnil direktor občinske uprave Boris Malej, je znižanje sredstev za gradnjo južne razbremenilne
ceste, saj jih letos še ne bodo porabili, zato jih bodo namenili za gradnjo drugih cest v občini. Pri-
hodki se bodo znižali za dobre 1,4 milijona evrov, in sicer na malo manj kot 13 milijonov evrov.
Za dobrih 120 tisoč evrov so se znižali tudi odhodki, ki jih načrtujejo v višini skoraj 14 milijonov
evrov. Med najpomembnejšimi naložbami je Malej omenil gradnjo ceste v Podhom, ki bo vred-
na 450 tisoč evrov, tristo tisoč evrov pa bodo namenili za gradnjo kanalizacije in vodovoda. Ra-
zen tega bodo sredstva namenili še za ureditev dodatnega oddelka v vrtcu Bled. Skupaj naj bi si-
cer po njegovih besedah za naložbe namenili okrog sedem milijonov evrov, pri čemer računajo
tudi na denar od države, največ, kar 1,5 milijona evrov, za ureditev veslaškega centra. M. R.
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Zakon o TNP je pod streho - večinoma 
v uteho vsem

Na Bledu je bila 23. junija seja sveta Triglavskega narodnega parka z
osrednjo točko - obravnavo predloga novega zakona. Predvsem je jas-
no, da se je po potrditvi zakona v Državnem zboru vsem odvalil kamen
od srca. Temu pritrjuje tudi predsednika sveta Zavoda, dr. Darij Kraj-
čič, ki pravi, da na dokončno potrditev zakona v parlamentu gleda z ve-
likim veseljem: ‘’Za ljudi, ki živijo na območju parka, za uradništvo in

za politiko je sprejetje zakona vsekakor velik dogodek. Dobili smo na-
mreč izjemno razvojno naravnan zakon.’’ To pomeni, da zakon prina-
ša možnost za trajnostni razvoj parka, varovanje narave, kulture in pre-
bivalcev, ki v parku živijo. Tu predsedniku sveta pritrjuje tudi direktor
parka, magister Martin Šolar: ‘’Zakon pomeni dobro osnovno za na-
daljnje delo, boljšo osnovno za naravovarstveno politiko in za tretje ob-
močje parka, kjer ljudje živijo. Prepričan sem, da tudi doslej ni bilo
tako zelo težko živeti v parku, vendar imamo zdaj zakon, ki prinaša
razvojne možnosti.’’ Šolar dodaja, da bo zdaj seveda zakonske predpi-
se treba začeti uresničevati. 

Ena izmed zakonskih določb tudi pravi, da bo treba v petih letih se-
dež parka prestaviti v občino, ki je seveda v parku in ima največ pre-
bivalcev, to pa je občina Bohinj. Direktor Martin Šolar je tukaj previ-
den: ‘’To drži, zakon predvideva, da se bo sedež selil, vendar ni bilo
narejene še nobene finančne raziskave, kaj to pomeni. Na hitro to vse-
kakor ne bo šlo.’’ 

‘’Jaz osebno nisem za to, saj je Bled le bolj znan od Bohinja, na Ble-
du so izhodiščne točke za veliko različnih vstopov v park, poleg tega
pa imamo tu še stavbo TNP-ja, ki je resnično zaživela,’’ pa pravi pred-
stavnik Občine Bled v svetu Zavoda, Janez Petkoš. 

Sicer pa so z zakonom bolj ali manj zadovoljni vsi, razen lovcev in
naravovarstvenikov. Prvi niso zadovoljni s tem, kako bo v parku po no-
vem urejen lov, drugi pa bi pogoje za dejavnosti v parku zaostrili.

Romana Purkart

Zavod za splošno socialno varstvo tudi na Bledu
Zavod, ki ima zdaj poleg jeseniške tudi blejsko enoto, deluje v zgor-

njem nadstropju stavbe Društva upokojencev Bled. Zavod vodi Gregor
Koblar, ki se je o pereči problematiki, ki jo Zavod pokriva, posvetoval
tudi z blejskim županom Janezom Fajfarjem. Župan je izpostavil teža-
ve številnih starejših, ki potrebujejo pomoč na domu, pa jo težko dobi-
jo. Nekateri starostniki seveda rabijo stalo oskrbo, nekateri pa bi pre-
prosto potrebovali le nekaj ur pomoči na teden. Zanimive so tudi iz-
kušnje članov blejskega društva upokojencev, saj pravijo, da si večina
ljudi želi starost preživeti doma, če se le da. Pomoč sorodnikov in so-
sedov žal pogosto ne zadostuje v celoti. Za enkrat so dejavnosti Zavo-
da še vse plačljive, saj občina (še) nima možnosti, da bi jih sofinanci-
rala. Uradne ure Zavoda so ob torkih od 16. do 19. ure.

Romana Purkart

Obnova pločnika v KS Rečica
Ob izgradnji plinovodnega omrežja po Kolodvorski cesti se je poka-

zala priložnost za sanacijo pločnika. V zglednem sodelovanju z občin-
sko upravo smo se dogovorili in dosegli obnovo pločnika med Valva-
sorjevo ulico in Triglavsko cesto v dolžini približno 200 metrov. Ob
tem si želimo, da bi se na preostalem delu Kolodvorske ceste gradnja
pločnika v čim krajšem času nadaljevala.

Zoran Pogačnik, predsednik sveta KS Rečica

Aktualno

Partizanska - konec
del in zapore

Zdaj, ko to berete, bi moralo asfaltiranje Par-
tizanske iti h koncu, konec tedna (3., 4. julija)
pa bi morala cesta, če je šlo vse po načrtih, biti
znova odprta. Cesto so zaradi del na komunal-
ni infrastrukturi zaprli sredi aprila, dela pa so
se zavlekla zaradi pomembnih arheoloških na-
jdb. (Nekaj si jih lahko ogledate na fotografi-
jah). Med zaporo so najbolj nastradali prebi-
valci Partizanske in seveda vsi, ki živijo na
Gmajni ali v Zasipu, saj je bila obvozna cesta
pod ‘’Radlco’’, kot domačini pravijo hribu nad
cesto, pogosto preozka za ves promet, ki je bil
ob konicah zares gost. Še dobro, da je občina
Gorje pred nekaj leti cesto asfaltirala ... Tokrat
v dobro občank in občanov Bleda.

Romana Purkart

Fo
to

: A
le

š 
Zd

eš
ar

, T
NP



Obletnica

4

Delavci podjetja Infrastruktura Bled so 18.
junija proslavili pomemben jubilej svojega
podjetja - desetletnico delovanja. Ob tej prilož-
nosti so se zaposleni skupaj z družinami zbra-
li na vrhu Straže, kjer so se ob zabavnih šport-
nih igrah spomnili tudi marsikaterega dogodka
iz preteklih desetih let. Podjetje je bilo že ob
ustanovitvi namenjeno upravljanju z občinski-
mi infrastrukturnimi objekti in izvajanju ob-
činskih gospodarskih javnih služb. Junija 2000
so kot prvi objekt prevzeli v upravljanje Graj-
sko kopališče, ki je bilo takrat v precej neza-
vidljivem stanju. V naslednjih nekaj letih so ga
z lastnimi sredstvi obnovili in sodobno opre-
mili. Grajsko kopališče vsako leto tudi zadosti
zahtevnim pogojem za pridobitev okoljskega
znaka ‘’Modra zastava’’. Julija istega leta je
Infrastruktura v upravljanje prevzela še Blejski
grad, festivalno in športno dvorano, smučišče
Straža in mini golf, ki pa ga je dala v najem,
najemnik zdaj z njim upravlja več kot zgledno. 

Nova prelomnica je prišla leta 2007, ko je
Ministrstvo za kulturo zahtevalo, da se uprav-
ljanje gradu prenese na javni zavod. Zavod za
kulturo upravlja z gradom in Festivalno dvora-
no od začetka 2007. Športna dvorana (med do-
mačini bolj poznana kot ledena dvorana oz. dr-
sališče) je v letu 2002 doživela temeljito re-
konstrukcijo. Po uspešno izvedeni investiciji je
že novembra 2002 gostila šahovsko olimpija-
do, januarja 2003 prireditev EYOF, evropski
olimpijski festival mladih, leta 2007 pa tudi
svetovno prvenstvo v taekwondoju. Poleg pri-
reditev svetovnega ranga se v dvorani vsako
leto zvrsti veliko število mednarodnih hokej-
skih turnirjev, poletnih hokejskih kampov, na
pripravah redno gosti tako slovensko hokejsko
reprezentanco kot tudi reprezentance drugih
držav ter seveda obilo prireditev državnega in
lokalnega pomena. Športno rekreacijski center
Straža je objekt, čigar poslovanje je, poleg ko-
pališča, najbolj odvisno od vremena. Po nekaj
zaporednih ‘zelenih zimah’ in s tem slabem
poslovanju smučišča, so se na Infrastrukturi
odločili, da obstoječemu smučišču povečajo

vrednost s poletno ponudbo. Leta 2005 so se
odločili za investicijo v atraktivno poletno san-
kališče, ki se je izkazala za dobro poslovno po-
tezo, saj je obratovanje sedežnice podaljšala z
enega na skoraj osem mesecev letno. S pole-
tnim obratovanjem so močno izboljšali finanč-
ni rezultat celotnega centra Straža, hkrati pa
dodali kraju izredno zanimivo dodatno poletno
ponudbo, ki jo v velikem številu obiskujejo
tako domačini kot obiskovalci Bleda. Leta
2005 je Infrastruktura v upravljanje prevzela
še športni park. V naslednjih dveh letih so sku-
paj z Občino izvedli obširno investicijo v ob-
novo celotnega parka, izgradnjo sodobne atlet-
ske steze z vso potrebno opremo, prenovo veli-
kega nogometnega igrišča, izgradnjo malega
nogometnega igrišča, balinišč in otroškega
igrišča. Športni park redno kvalitetno vzdržu-

jejo za uporabo domačih klubov in šol, občas-
no je tu prizorišče drugih večjih prireditev, na
pripravah pa smo gostili tudi slovensko nogo-
metno reprezentanco. V letih 2001 in 2002 so
postopno pričeli z izvajanjem občinskih go-
spodarskih javnih služb, kot so urejanje kraja,
oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, ravnanje z odpadki in pokopališko-
pogrebna dejavnost. Dejavnost odvajanje in
čiščenje odpadnih voda je v letu 2003 prevzel
koncesionar, družba WTE, ki je tudi zgradila
čistilno napravo. V sklopu službe urejanja kra-
ja izvajajo zimsko službo, čiščenje lokalnih
cest in parkirišč in čiščenje in urejanje parkov,
parkovne opreme, sprehajalnih poti. Vsa dela
na tej dejavnosti izvajajo po naročilu občine.
Pri oskrbi z vodo skrbijo za nemoteno dobavo
čiste pitne vode vsem uporabnikom. Z rednimi
vzdrževalnimi deli in z interventnimi posegi
na celotnem vodovodnem omrežju skrbijo, da
ne bi prihajalo do neželenih izpadov dobave
pitne vode, ter da je voda, ki priteče do uporab-
nikov, vedno neoporečna. Poleg dobave pitne
vode so v teh desetih letih sodelovali pri vseh
občinskih investicijah v izgradnjo novih oz. re-
konstrukcijo obstoječih vodovodov, pri izdela-
vah hišnih priključkov in menjavah vodomer-
nih števcev. Pri ravnanju z odpadki javno pod-
jetje Infrastruktura, ki je v lasti Občine Bled,
dosega izjemne uspehe. Ločeno zbiranje je
uvedla med prvimi v Sloveniji, rezultati pa so
odlični. Za uporabnike je pri stavbi podjetja
vsak dan odprto zbirno dvorišče, kjer lahko
brezplačno oddajajo ločeno zbrane odpadke in
kosovne odpadke. S pomočjo občanov, ki so
pokazali visoko stopnjo okoljske osveščenosti,
so uspeli količino mešanih (ne-ločenih) odpad-
kov zmanjšati s 100 odstotkov na 53 odstotkov,
kar pomeni ogromno razbremenitev za naše
okolje. Zaposleni na Infrastrukturi so ponosni
na svoje sodelavce, ki se na strokovnih tekmo-
vanjih delavcev iz komunalnih dejavnosti vsa-
ko leto uvrščajo v sam vrh med tekmovalci iz
cele države. 

Romana Purkart

Deset let Infrastrukture 
- delavci so ponosni!

V Blejskih novicah, Uradne objave št. 5-6 z dne 21. 05. 2010, je bil
objavljen razpis za stanovanjske kredite v Občini Bled za leto 2010.
Za navedeni razpis občina Bled subvencionira obrestno mero, ki
znaša za kreditojemalca šestmesečni EURIBOR + 0,00 letno za
dobo 10 let. 

Stanovanjski kredit je pod pogoji, navedenimi v razpisu, namenjen fi-
zičnim osebam za: 

- nakup stanovanj, 
- stanovanjsko gradnjo,
- prenovo, sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj

ali stanovanjskih hiš. 

V razpisnem roku kreditni potencial v višini 115.100,00 EUR za sta-
novanjske kredite ni bil porabljen, zato se razpisni rok podaljša do
30. novembra 2010 oz. do porabe kreditnega potenciala. 
Razpis za stanovanjske kredite je namenjen razreševanju stanovanj-
ske problematike v občini Bled vsem mladim in tistim, ki prvič rešu-
jejo svoj stanovanjski problem, oz. le-tega nimajo rešenega. 
Vlogo za prijavo na razpis dobite na sedežu družbe Alpdom, d. d.,
Radovljica, Cankarjeva ulica 1 ali pokličite na tel. št. 04/537 45 00,
kjer dobite tudi podrobnejša pojasnila v zvezi s prijavo na razpis in
razpisne pogoje. 

Št.: 410-47/2010 Župan   
Bled, 2. julija 2010 Janez Fajfar

OBVESTILO O PODALJŠANJU RAZPISA ZA STANOVANJSKE KREDITE V OBČINI BLED za leto 2010

Direktor Miro Ulčar
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Na osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled
smo bili tudi v tem šolskem letu zelo aktivni in
dosegli zavidanja vredne rezultate. Tako na raz-
redni kot tudi na predmetni stopnji smo se ude-
ležili številnih tekmovanj v znanju in športu.

Na razredni stopnji so učenci sodelovali na
tekmovanjih: Računanje je igra, Kenguru, Zla-
ti sonček, Cici vesela šola, Zdravi zobje in
Cankarjevo tekmovanje. Za bralno kulturo skr-
bimo tudi s sodelovanjem pri Cici bralni znač-
ki, Finžgarjevi bralni znački, Eko bralni znač-
ki in nemški ter angleški bralni znački. 

Zelo uspešni so bili naši učenci razredne
stopnje v igranju ŠKL Med dvema ognjema.
Ekipa 5. in 6. razreda je celo zmagala in tako
postala državni prvak v sezoni 2009/2010. Če-
trtošolci so bili navdušeni nad zimsko šolo v
naravi na Pokljuki, tretješolci nad šolo v nara-
vi v CŠOD Logatec, petošolci pa se veselijo
poletne šole v naravi v Puntiželi na Hrvaškem. 

V tem šolskem letu pa smo zaključili z inova-
cijskim projektom Socialne veščine za obvla-
dovanje konfliktov, ki pa se bo kot del življenja
na šoli nadaljeval tudi v prihodnje. Tudi obe
podružnici sta zelo dejavni na številnih ome-
njenih področjih, udeležili pa sta se tudi sreča-
nja podružničnih šol v Moravčah. Podružnična
šola Ribno sodeluje tudi z Ljudsko šolo Ledin-
ce na avstrijskem Koroškem, kar otrokom nudi
številne dodatne možnosti učenja in pridobiva-
nja različnih izkušenj. Na predmetni stopnji se
je veliko učencev udeležilo tekmovanj na po-
dročju znanja iz matematike, logike, fizike,
biologije, slovenščine, angleščine, kemije, geo-
grafije, zgodovine, nemščine, španščine in tek-
movanja Male sive celice. Učenci so osvojili
veliko bronastih in srebrnih priznanj, omenimo

pa naj le zlata priznanja na državnem nivoju, ki
so jih dosegli: iz 7. razreda Tilen Jarc in Nace
Pintar na državnem tekmovanju za zlato Vego-
vo priznanje, iz 9. razreda Ana Tacer v znanju
nemškega jezika in Ela Pintar zlato Cankarjevo
priznanje v znanju slovenskega jezika.

Vsa leta odlični učenci oziroma učenci, ki so
dosegli povprečje ocen 4,5 ali več, so: Eva
Mulej, Rok Razinger, Ana Tacer, Tamara Več-
ić, Nika Oražem, Klara Dobravec, Ema Ga-
šperšič, Aljaž pazlar, Ela Pintar, Jure Repe,
Maja Mehlmauer, Zina Ravnik, Tinkara Zupan
in Žana Piber.

Poleg tekmovanj se naši učenci udeležujejo
tudi številnih natečajev, tabora Hočem več, šola
sodeluje v projektu treh šol, sedmošolci se vsako
leto z veseljem udeležijo šole v naravi na Uskov-
nici, nekateri učenci devetih razredov si posku-
šajo pridobiti Mednarodno priznanje za mlade. 

Na šoli delujeta dramski skupini, tri lutkovne
skupine, otroški in mladinski pevski zbor. Zelo
dejaven je otroški parlament, v imenu katerega
je učenka Lana Tišlar v tem šolskem letu za-
stopala Upravno enoto Radovljica tudi na naci-
onalnem parlamentu v Ljubljani. Z novimi
učenci v turističnem podmladku je zaživel
Škrat Blejko, ki vas z veseljem popelje do gra-
du, mladi vodniki pa vam ga tudi predstavijo in
povedo veliko zanimivega o Bledu. 

Otroški pevski zbor se je v tem šolskem letu
uvrstil na regijsko tekmovanje v Škofji Loki,
lutkovna skupina s predstavo Joc in Joc pa se
je uvrstila na državno srečanje mladih lutkar-
jev, na katerem je prejela zlato plaketo. Poza-
biti ne smemo na papirno akcijo, saj smo v tem
šolskem letu na pomladanski papirni akciji
zbrali rekordnih 63 ton starega papirja.

Učenci si lahko dodatno znanje in izkušnje
nabirajo tudi s sodelovanjem na interesnih de-
javnostih, ki potekajo na šoli. Teh je bilo v tem
šolskem letu kar 37. 

Še vedno smo Zdrava šola, kar pomeni, da
poskušamo poskrbeti za širjenje zdravega na-
čina življenja med učenci in za dobro počutje
vseh na naši šoli.

Vedno je izziv tudi sodelovanje s starši. Ena
od takih priložnosti je bila letošnja ureditev
grede ob šoli, katere pobudnik je bil 7. b razred
z razredničarko gospo Mojco Hribar, pomaga-
li pa so ji tudi člani turističnega krožka, 2. a
razred in starši učencev omenjenih razredov.
Posebna zahvala gre podjetju Humko za vso
pomoč.

Življenje na šoli je pestro in nemogoče ga je
zaobjeti na listu papirja. Veliko je drobnih, en-
kratnih dogodkov, ki se včasih nehote pozabijo. 

Ob koncu šolskega leta naj se zahvalimo
vsem učencem in vsem učiteljem ter mentor-
jem za vloženo delo, veselje in trud. Hvala tudi
vsem staršem, ki nas pri našem delu podpirate.

Lepe in vesele počitnice vam želimo!

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Mavrica dogajanj 
na blejski osnovni šoli

Učenci z zlatimi priznanji - od leve proti desni: Ana 
Tacer, Nace Pintar, Tilen Jarc, Ela Pintar

Urejanje cvetlične gredice ob šoli
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Ob koncu šolskega leta je župan Janez Fajfar
v prostorih Občine Bled sprejel učenke in
učence, ki so v vseh razredih osnovne šole do-
segli odličen uspeh. V letošnji generaciji je
bilo v OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled štirinajst
učenk in učencev, ki so v celem obdobju
osnovnega šolanja dosegali odlične rezultate. 

Odlični učenci v šolskem letu 2009/2010 iz
OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled so: Eva Mulej,

Rok Razinger, Ana Tacer, Tamara Večić, Nika
Oražem, Klara Dobravec, Ema Gašperšič,
Aljaž Pazlar, Ela Pintar, Jure Repe, Maja
Mehlmauer, Zina Ravnik, Tinkara Zupan, in
Žana Piber. Župan jim je podaril Blejski zbor-
nik, ki je izšel ob 1000-letnici Bleda ter sezon-
sko vstopnico za Grajsko kopališče. Zaželel
jim je uspešno pot pri nadaljnjem šolanju in
nasploh v življenju. Želja vseh je, da se per-

spektivni mladi ljudje vračajo nazaj domov v
blejsko občino in s svojim znanjem prispevajo
k razvoju turizma in gospodarstva celotnega
Bleda z okolico. Poudaril pa je še, da kjerkoli
že bodo, naj bodo ponosni na to, da so doma v
blejski občini, in naj bodo odprti ter tolerantni
do vseh drugih. 

Po uradnem delu je sledila še manjša sladka
pogostitev.       Neja Gašperšič, Občina Bled

Odličnjaki pri županu

Nagrada za 
‘’zgodbo iz trebuha’’

Veronika Gradnik z Bohinjske Bele letos za-
ključuje šolanje na jeseniški gimnaziji. Repub-
liški izobraževalni center je razpisal natečaj z
naslovom ‘’Demokracija naj ti da krila’’ s
podtemo ‘’Rojena v demokraciji’’. Veronika je
na natečaj poslala esej, v katerem je povedala
zgodbo kot nerojeni otrok- med osamosvo-
jitveno vojno je bila namreč njena mati z njo
noseča, oče pa je bil v vojni. Veronika je torej
o dogodkih junija 91 pisala skozi oči nerojene-
ga otroka - tako rekoč iz trebuha. Očitno je
prepričala žirijo, kajti na razpis je prispelo
okoli 400 del in Veronika je za svoj esej prejela
denarno nagrado. Veronika Gradnik končuje
jeseniško gimnazijo, pravi, da ji je šlo na ma-
turi zelo dobro, saj so se nanjo pripravljali vsa
štiri leta izobraževanja. 

Romana Purkart
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Poletje v Ribnem
Tako kot vsako poletje tudi letos Kulturno društvo Ribno pripravlja

dva velika dogodka na prostem. 16. julija bo Večer na vasi, ki ga bodo
pripravili na Selu pri Bledu, 3. septembra pa bodo kulturniki - tokrat
bo to njihova gledališka skupina, pripravili še predstavo na prostem, ki
bo na ogled v Bodeščah.                                        Romana Purkart

Krvodajalska akcija!
Območno združenje Rdečega križa Radovljica v ponedeljek, 19. juli-

ja, od 8. do 15. ure in v torek, 20. julija, od 8. do 14. ure v blejskem
zdravstvenem domu organizira krvodajalsko akcijo. 

OZRK Radovljica

Na veselje vseh nas, učencev, staršev in uči-
teljic, smo uspešno zaključili šolsko leto.
Učenci so celo leto pridno srkali znanje, učite-
ljice pa smo skrbele, da smo vsi skupaj ustvar-
jali prijetno delovno okolje.

Naša šola stoji sredi vasi Bohinjska Bela in
skupaj z vrtcem skrbi za prijetno medgenera-
cijsko povezovanje. Vanjo hodijo učenci iz vasi
Bohinjska Bela, Kupljenik in Obrne. Najraje
se zadržujemo v najvišjem nadstropju, kjer sta
telovadnica in računalniška učilnica. Še raje pa
obiskujemo interesne dejavnosti, ki potekajo
na šoli. Dejavni smo v športnem, naravoslov-
nem, likovno-ustvarjalnem krožku, angleških
uricah in pevskem zboru. Pri učencih spodbu-

jamo ekološki in humanitarni čut, zato zbira-
mo plastenke, odpadni papir, prazne baterije in
kartuše. Sodelujemo v humanitarni akciji zbi-
ranja plastičnih zamaškov, izdelujemo voščil-
nice za Rdeči križ ter v sodelovanju s Karita-
som zbiramo zvezke in ozaveščamo učence o
življenju afriških otrok. Za materinski dan smo
v Kulturnem domu pripravili igrico. V veliko
veselje starostnikov pripravljamo nastope v
domu ostarelih v Srednji vasi. Otroke razvese-
ljujemo z nastopi na otroškem oddelku Sploš-
ne bolnišnice Jesenice. 

Imamo ustvarjalne in nadarjene učence, ki svo-
je talente pokažejo na različnih prireditvah, tek-
movanjih in razstavah. Sodelujemo tudi z malčki

iz vrtca. Mesečno se srečamo na glasbenih uri-
cah, kjer kot slavčki pojemo ljudske pesmi. 

Učiteljice smo se udeležile desetega strokov-
nega posveta podružničnih šol in z učenci so-
delovale na natečaju Čebelice, kdo vas ne bi
imel rad.

Letos se nam je zgodilo še nekaj zanimivega.
Sodelovali smo na natečaju Otroci in Planica
in za nagrado smo si ogledali uradni trening v
Planici, kjer smo navijali za naše orle. 

Šolsko leto smo uspešno zaključili s prijet-
nim izletom. Z vlakom smo se odpeljali na
Most na Soči, kjer smo se peljali tudi z ladjo
Lucijo in se posladkali s sladoledom.

Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Pestro leto 
na Podružnici Bohinjska Bela
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KOLEDAR PRIREDITEV
Zeleni vlak - 

vlak Julijske Alpe
Skupnost Julijske Alpe - to so občine, ki

so na območju Alp, povezale pa so se pred-
vsem zaradi lažje turistične promocije, Slo-
venske železnice, Slovenska turistična orga-
nizacija in Triglavski narodni park so starši
projekta ‘’Vlak Julijske Alpe’’. Vlak nepo-
sredno povezuje Ljubljano z Novo Gorico,
vsak, ki ga vidi, pa ne more zgrešiti njego-
vega namena, saj je poslikan s podobami
Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, utrinkov iz
doline Soče ter Triglava. Iz Ljubljane odpe-
lje ob praznikih in koncih tedna deset minut
pred sedmo, v Novi Gorici pa je nekaj pred
pol enajsto. Romana Purkart

Postavitev miz in klopi 
na Galetovcu

Galetovec je 1265 m visok vrh nad Bo-
hinjsko Belo, s katerega je zelo lep razgled
nad velikim delom Gorenjske. Zaradi ra-
zličnih možnosti dostopa (www.bohinjska-
bela.si) in lepe panorame je deležen prece-
jšnjega obiska tako v letnem kot v zimskem
času. Turistično društvo Bohinjska Bela je
zato v sodelovanju z zavodom TNP, kra-
jevno skupnostjo in krajani postavilo dve
mizi s klopema na vrhu. Zaradi težke
dostopnosti z mehanizacijo jih je bil izziv
postaviti in vkopati - zato hvala vsem, ki so
pomagali! Glede na robustnost delov up-
amo, da bodo mize vrsto let služile števil-
nim obiskovalcem tega vrha. 

Aleš Stojan, TD Bohinjska Bela

datum ura prireditev lokacija

Petek, 2. julija 21.00 Koncert Bluesteam - Blues, boogie klasik Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Sobota, 3. julija 16.00 12. Riklijevi športni dnevi - Mini golf turnir Mini golf igrišče Bled
20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Festivalna dvorana

I like Chopin: komorni orkester Festivala Bled, gala otvoritev

21.00 Koncert The 8o´s band - Rock, pop Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Nedelja, 4. julija 7.00 12. Riklijevi športni dnevi - Riklijev pohod na Stražo Zbor : pred Hotelom Golf
9.30 1. Rekreativni teniški turnir za pokal Costella ŠRC Aktivni oddih v Ribnem

17.00 Animacija za otroke - Zajček Sporty zapleše z BPS - Zdraviliški park
Plesali bomo z BPS in se naučili Sportyjevega plesa.

20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Vila Bled
Noč slovenskih skladateljev, komorni orkester DSS s solisti

Ponedeljek, 5. julija 20.00 Harvard Din & Tonics - koncert 12. študentov Harvarda iz ZDA Terasa Kavarne Park
20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Festivalna dvorana

Balkan žur: Orkester Mandolina in Kar češ brass band

Torek, 6. julija 16.30 Naj Laf - ekshibicija v pozdrav poletju Mini Golf
20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Vila Bled

Off trio
21.00 Koncert Beer Belly - Irska, škotska in keltska tradicionalna glasba Trgovski center Bled - 

zgornja ploščad

Sreda, 7. julija 19.00 Sredin večer - Likovna umetnost, odprtje likovne razstave Info središče 
akademskega slikarja Milana Lampeta, strokovno predavanje Triglavska roža Bled
dr. Antona Veluščka o arheoloških raziskavah 
na Ljubljanskem barju

20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Hotel Golf
Finale mednarodnega tekmovanja za violino

Četrtek, 8. julija 20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Kavarna Belvedere
Mariachi Real Jalisco Havana

Petek, 9. julija 20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Vila Bled
Dizel Slavček in Godba na dihala - 
Jani Kovačič in Kar češ brass band

21.00 Video Karaoke Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Sobota, 10. julija 12.00 Zaključna prireditev 25. spominskega pohoda na Triglav Biatlonski stadion na 
Pokljuki

od 17.00 Nočna 10-ka - Tek okrog Blejskega jezera Regatni center
20.00 Otroški tek, 
21.00 rekreativni tek, 
22.00 vrhunec z nočno 10-ko (start na Pristavi)
20.00 Koncert klasične glasbe kvarteta saksofonov Signum Blejski grad

Saxophonquartett: Poletni večer ob zvokih saksofonov
20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Hotel Golf

Finale mednarodnega tekmovanja za komorne skupine
21.00 Koncert Dame za dame - Jazz, blues, bossa nova Trgovski center Bled - 

zgornja ploščad
Nedelja, 11. julija 17.00 Animacija za otroke - Sportyjevo nogometno prvenstvo - Zdraviliški park

Športno zabavne igre na temo nogometa

Ponedeljek, 12. julija 20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Festivalna dvorana
Slovenski oktet, gostja: Irena Vidic

Torek, 13. julija 20:00 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Baročna dvorana, 
Magic flute Radovljica

21:00 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Hotel Triglav
Nepozabljene

21.00 Koncert Beer Belly - Irska, škotska in keltska Trgovski center Bled - 
tradicionalna glasba zgornja ploščad

Sreda, 14. julija 19.00 Sredin večer - fotografska umetnost: Info središče
Odprtje avtorske fotografske razstave Od Julijskega predgorja Triglavska roža Bled
do Furlanskih Dolomitov avtorja Luciana Gaudezia iz Rezije

20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Kavarna Belvedere
George Gerschwin in Duke Ellington: Remake swing kvartet 
in Metka Štok

Četrtek, 15. julija 20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Kavarna Belvedere
The Swingers of jazz: Gašper Bertoncelj kvintet
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Predstavitev v Manchestru 
in Londonu

Turizem Bled je skupaj s Sava Hoteli
Bled, agencijo Mtours, ZK Bled in Sloven-
sko turistično organizacijo 8. in 9. junija pri-
pravil predstavitvi Bleda v Manchestru in
Londonu. Izhodišče predstavitev je bila ak-
cija STO - ”Stavite na Slovenijo”, kjer smo
Slovenci stavili na tradicionalno zanimanje
Angležev za nogomet in stave. Akcija je
vključevala tudi velike plakate na 53 pod-
zemnih postajah v Londonu s podobami na-
ših nogometašev in znamenitosti, med njimi
tudi Bleda. Predstavitev v Manchestru, na
katero so bili vabljeni predstavniki turistič-
nih agencij, je potekala v eni od konferenč-
nih dvoran na znamenitem stadionu doma-
čega nogometnega kluba Old Trafford. Na-
men dogodka je bil znova opomniti agente,
s katerimi poslovnimi partnerji na Bledu že
sodelujejo, na novosti in privlačno ponudbo
Bleda in Slovenije. Udeleženci so bili nav-
dušeni nad predstavitvijo Slovenije in turi-
stične ponudbe Bleda z zornega kota športa
in prepoznavnih slovenskih športnikov. Čla-
nica igralske skupine Gašperja Lamberger-
ja, Eva Leskovšek, je popestrila dogajanje s
predstavitvijo Legende o potopljenem zvo-
nu ter glasbo.

Dogodek v Londonu pa je potekal v pubu,
ki ga je Slovenska turistična organizacija
najela za obdobje do svetovnega prvenstva
in je bil zamišljen kot družabno srečanje s
predstavniki medijev, turizma, diplomacije
in splošne javnosti z namenom splošne pro-
mocije Bleda. Srečanja se je udeležilo blizu
sto gostov, za katere so v pubu pripravili po-
gostitev s slovensko hrano, vinom in pivom.
Goste je pozdravil ambasador RS v Londo-
nu, Iztok Jarc, po predstavitvi Bleda je sle-
dil nastop komika, ki je na šaljiv način pred-
stavil Slovenijo in Bled. 

Petek, 16. julija 20:30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Kavarna Belvedere
New Orleans jazz: Kar češ brass band

20.30 Večer na vasi Selo pri Bledu
21.00 Koncert Blow up - Rock, pop Trgovski center Bled -

zgornja ploščad

Sobota, 17. julija 9.00 -12.00 in 17.00 -20.00 Kulturni dom 
Marjetin sejem: Čebelarska razstava in razstava zelišč Bohinjska Bela

10.00 - 12.00 Triglavska tržnica in SOS: Info središče
Kulinarične dobrote iz Narodnega parka Nockberge (Avstrija) Triglavska roža
in Naravnega parka Julijsko predgorje (Rezija, Italija)

11.00 Brihta raziskuje: Orientacijski K2N tek Info središče 
Triglavska roža

20.00 Marjetin sejem: Predavanje o čebelarjenju na Bohinjski Beli, Kulturni dom
čebeljih pridelkih, pomenu čebelarstva za okolje in API-terapiji. Bohinjska Bela

20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 
Bigband z gostji: Slavnostni koncert ob 50-letnici jazza na Bledu Festivalna dvorana

21.00 Koncert Jure Pukl trio - Jazz Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Nedelja, 18. julija 8.30 Marjetin sejem: Sv. maša Cerkev sv. Marjete 
na Bohinjski Beli

9.00 - 22.00 Marjetin sejem: Čebelarska razstava in razstava zelišč Kulturni dom 
Bohinjska Bela

10.00 Marjetin sejem: Voden ogled čebelnjaka na Lednah Zbor: pred Kulturnim
na Bohinjski Beli domom Bohinjska Bela

17.00 Animacija za otroke - Sporty se predstavi - Zdraviliški park
Pa naj še kdo reče da me ne pozna!

18.00 Marjetin sejem: Kulturno zabavni program Kulturni dom
s ponudbo domačih jedi in napitkov Bohinjska Bela

20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Kavarna Belvedere
Erotic style: Jazzilanti

Ponedeljek, 19. julija 9.00-12.00 in 17.00-20.00 Kulturni dom
Marjetin sejem: Čebelarska razstava in razstava zelišč Bohinjska Bela

20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Kavarna Belvedere
Chopin of jazz: Peter Michelič Trio 

Torek, 20. julija 20.30 15. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 2010 Kavarna Belvedere
Hava nagila: The Javorkai Ensemble

21.00 Beer Belly - Irska, škotska in keltska tradicionalna glasba Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Četrtek, 22. julija 9.00 Brezplačno vodenje po Soški poti - Geologija Dom Trenta
(zborno mesto: koča pri izviru Soče)

Petek, 23. julija BLEJSKI DNEVI
od 10.00 Sejem domače in umetnostne obrti Zdraviliški park
od 16.00 Poulično gledališče Promenada

17.00 Animacija za otroke - Sporty ustvarja - Izdelaj svojo lutko! Zdraviliški park
18.00 Promenadni koncert Godbe Gorje Promenada
19.00 Delight Division presents DJ Paolo Barbato (house zabava) Club Stop
21.00 Koncert Tinkare Kovač Zdraviliški park
21.00 Koncert Apostoli - Irska folk - bluesrock glasba Trgovski center Bled - 

zgornja ploščad
22.30 Laserska projekcija evropskih znamenitosti na grajsko skalo Grajska skala
23.00 Glasbeni ognjemet Blejsko jezero

Sobota, 24. julija BLEJSKI DNEVI
od 10.00 Sejem domače in umetnostne obrti Zdraviliški park
od 16.00 Poulično gledališče Promenada

17.00 Animacija za otroke - Ko Sporty zaživi - Lutkovna predstava Zdraviliški park
z zajčkom Sportyjem in samostojno izdelanimi lutkami

18.00 Promenadni koncert Godbe Gorje Promenada
19.00 Zabava za blejsko noč! (mešana glasba) Club Stop
20.00 Koncert Gwen Hughes, ZDA (jazz, blues) Zdraviliški park
21.00 Koncert Apostoli - Irska folk - bluesrock glasba Trgovski center Bled - 

zgornja ploščad
22.00 Lučke na jezeru Blejsko jezero
23.00 Ognjemet Blejsko jezero
23.15 Koncert skupine Arrow Zdraviliški park

Nedelja, 25. julija BLEJSKI DNEVI
od 10.00 Sejem domače in umetnostne obrti Zdraviliški park

11.00 Koncert Godbe Gorje Zdraviliški park
od 16.00 Poulično gledališče Promenada

17.00 Animacija za otroke - Sporty v pravem gledališču - Zdraviliški park
Predstava Lutkovnega gledališča

18.00 Veselo po domače: Veseli Begunjčani Zdraviliški park

Torek, 27. julija 20.00 Predstavitveni koncert udeleženk 13. delavnice flavte Pikolo Blejski grad
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Mladi labodi
Pred kratkim sta nas dva labodja para raz-

veselila s številnim zarodom, saj se jih je iz-
valilo kar osem. Še posebej zanimiva za vse
obiskovalce in sprehajalce je družina s šesti-
mi puhastimi kepicami. Zadržujejo se na ob-
močju med Veliko Zako in Mlinom, zelo po-
gosto zunaj vode in tudi na cesti. Zato pozi-
vamo vse obiskovalce, naj jih občudujejo ne-
koliko bolj od daleč, naj jih ne vznemirjajo,
posebej pa lastnike psov, naj imajo pse ob-
vezno na vrvicah. Tudi hranjenje labodov ni
priporočljivo, saj je lahko zanje celo usodno,
hrane imajo namreč v tem času dovolj. Kot
že nekaj let tudi letos pod pokroviteljstvom
družbe Sava hoteli Bled od sredine maja Tu-
ristično društvo izvaja redni nadzor v obliki
vsakodnevnih obhodov. Gospa, ki je zadolže-
na za izvajanje tako imenovane čuvajske
službe, tedensko poroča Turističnemu dru-
štvu Bled o vseh dogodkih v zvezi z labodi,
obiskovalcem deli zloženke z osnovnimi in-
formacijami in navodili, kako naj se v bližini
labodov obnašajo, če je potrebno, pa tudi
opozarja na primeren odnos do teh občutlji-
vih ptic. Vsakodnevno opazovanje bo pote-
kalo vse do sredine septembra, torej v času,
ko je jezero najbolj obremenjeno. Zavedamo
se, da so labodji mladiči izredno lep motiv za
fotografiranje, vendar to lahko storimo tudi
tako, da jih ne zmotimo preveč. Nenazadnje -
udarec s kljunom odraslega laboda ni prav
nič prijeten. Turistično društvo Bled

Svetniška pobuda 
Apelirava na organizatorje svetovnega pr-

venstva v veslanju, naj se zamislijo nad
(ne)udeležbo gledalcev na tekmi svetovnega
pokala. V času svetovnega prvenstva v ves-
lanju 2011 se to ne sme ponoviti! Občinski
svetniki smo z dvigom rok zagotovili sredst-
va, potrebna za sofinanciranje veslaške in-
frastrukture zato, ker tako visokega zunanje-
ga sofinanciranja ne bomo deležni nikoli
več! Od organizatorjev svetovnega prvenst-
va pričakujeva, da bodo priložnost izkoristili
in pripravili bogat program, ki bo potekal
med posameznimi tekmami in bo s svojo
vsebino pritegnil gledalce. Žal se premalo
ljudi zanima za ta šport v tej meri, da bi bili
prisotni na tribunah v času tekmovanj. Potre-
bujemo torej ‘’spektakel’’! Cesta mimo
Male Zake naj se za pešce ne zapira, saj s
tem še zainteresirani nimajo možnosti priti
do tribun po pešpoti ob jezeru, malo več
oglasov z opisom programa ter terminov do-
gajanj tudi ne bo škodilo.

Občinska svetnika Liste Tonija Mežana
in Stranke mladih - zeleni Evrope, 

Toni Mežan in Rado Mužan

Torek, 27. julija 21.00 Beer Belly - Irska, škotska in keltska tradicionalna glasba Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

28. julija - 2. avgusta ves dan TRADICIONALNI TEDEN GOLFA Golf igrišče Bled

Četrtek, 29. julija 20.00 Nastop Wolverhampton Youth Orchestra & Wolverhampton Terasa Kavarne Park
Youth Wind Orcestra, Velika Britanija 

Petek, 30. julija 18.00 Zaključni koncert udeležencev 13. glasbene delavnice Hotel Golf
flavte Pikolo

20.30 20. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2010 Zdraviliški park
Banda do pelo, Brazilija

21.00 Koncert Ritmo de la Noche - Španska kitarska glasba Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Sobota, 31. julija 20.30 20. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2010 Zdraviliški park
Bollywood Pandits, Indija

21.00 Koncert Jaka Kopač group - Jazz - art blakey project Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Nedelja, 1. avgusta 17.00 Animacija za otroke - Sporty žongler - Zdraviliški park
Naučimo se žonglirati s klovnom Jakom

20.30 20. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2010 Zdraviliški park
Polkaholix, Nemčija

Torek, 3. avgusta 20.30 20. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2010 Blejski grad
National Youth Choir, Norveška

21.00 Koncert Beer Belly - Irska, škotska in keltska Trgovski center Bled - 
tradicionalna glasba zgornja ploščad

Četrtek, 5. avgusta 20.30 20. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2010 Zdraviliški park
Kila, Irska

Petek, 6. avgusta 20.30 20. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2010 Zdraviliški park
Damien Barbers, Velika Britanija

21.00 Koncert Blue al dente - Soul, blues, pop Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Sobota, 7. avgusta 8.00 Odkrivamo Triglavski narodni park - zborno mesto:
Manj znane poti na Uskovnico parkirišče v Stari 

Fužini ob cesti na Voje
20.30 20. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2010 Zdraviliški park

Esma Redžepova, Makedonija
21.00 Koncert Joške v’n - Slovenska zabavna glasba Trgovski center Bled -

80ih in 90ih let zgornja ploščad

Nedelja, 8. avgusta 17.00 Animacija za otroke - Sportyjada - Zdraviliški park
Športno zabavne igre za otroke

20.30 20. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2010 Zdraviliški park
Tony Trischka & Red Wine, ZDA

Ponedeljek, 9. avgusta 20.00 Nastop folklorne skupine Sava z godci in tamburaši Terasa Kavarne Park

Torek, 10. avgusta 21.00 Koncert Beer Belly - Irska, škotska in keltska Trgovski center Bled - 
tradicionalna glasba zgornja ploščad

Petek, 13. avgusta 21.00 Koncert Slutnja poletja - Blues, tango, swing, etno Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Sobota, 14. avgusta 8.00 Odkrivamo Triglavski narodi park - ”Visoka” etnologija in zborno mesto: 
izjemna narava - Planina Za Skalo na križišču za vas 

Na Skali
9.00 Ribiški praznik ”Bohinjska Bela, naj ribiška vas” Brod in Log v Bohinju

Največja tekma v muharjenju v Sloveniji
od 18.00 Ribiški praznik ”Bohinjska Bela, naj ribiška vas” Ribiški prostor 

Največja ribiška veselica - Igra ansambel Saša Avsenika na Bohinjski Beli
20.00 Predšmarni večer z literaturo na Mlinem

Poezija in proza pod zvezdami: branje na obali jezera Mlino
21.00 Koncert Blue Angel Gang - Blues/rock večer legendarnih Trgovski center Bled - 

bluesov in novejših pop-rock priredb zgornja ploščad

Nedelja, 15. avgusta od 12.00 Ribiški praznik ”Bohinjska Bela, naj ribiška vas” Ribiški prostor 
Največja ribiška veselica - Igra ansambel Ptujskih Pet na Bohinjski Beli

17.00 Animacija za otroke - Čarodej Sporty - Zdraviliški park
Zabava s Sportyjem in čarodejem Tonijem

Torek, 17. avgusta 21.00 Koncert Ritmo de la noche - Španska kitarska glasba Trgovski center Bled -
zgornja ploščad

Sreda, 18. avgusta 19.00 Skupinske fotografske razstave Cirius Kamnik in Info središče 
Župnijska Karitas Stranje fotografirata  Triglavska roža Bled
Triglavski narodni park -
razstavljajo mladi prostovoljci skupaj z mladimi 
s posebnimi potrebami

19.-22. avgusta 16.00 in 19.30
Poletna hokejska liga Rudi Hiti Ledena dvorana
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Danica Purg imenovana 
za mednarodnega dekana

leta 2010
Prof. dr. Danica Purg, direktorica in deka-

nja IEDC - Poslovne šole Bled, bo za svoje
izjemne dosežke na področju mednarodne-
ga poslovnega izobraževanja prejela medna-
rodno priznanje ‘’dekan leta’’, ki ji ga bo
podelila Akademija za mednarodni mana-
gement (AIB). Nagrado je prejela na letnem
srečanju AIB 2010, ki je potekala pod naslo-
vom ”Mednarodni management v težkih ča-
sih” od 25. do 29. junija 2010 v Riu de Ja-
neiru. Kot tretja Evropejka se je tako pridru-
žila elitnemu seznamu dekanov najboljših
mednarodnih poslovnih šol po vsem svetu,
ki so omenjeno priznanje Dekan leta prejeli
v zadnjih šestnajstih letih. 

Ob razglasitvi prof. dr. Danice Purg za de-
kana leta 2010 je Eleanor Westney, dekanja
Članov Akademije AIB in profesorica na
Poslovni šoli Schulich v Torontu, Kanada,
dejala: ”Z mednarodnim priznanjem Dekan
leta želimo izkazati priznanje izjemnim do-
sežkom prof. dr. Danice Purg v mednarod-
nem managerskem izobraževanju, tako za
pomembnost kot za raznovrstnost njenih
prispevkov: za ustanovitev IEDC-Poslovne
šole Bled, ene od vodilnih poslovnih šol v
Vzhodni Evropi, za ustvarjanje globalne
mreže, za njen strokovni prispevek pri
ustvarjanju mednarodne mreže dekanov in
direktorjev poslovnih šol prek Združenja
CEEMAN ter za uvajanje številnih inovacij
v managersko izobraževanje.”

”Počaščena sem, da sem bila izbrana za
nagrado, ki jo podeljuje prestižna Akademi-
ja za mednarodni management, še posebej
zato, ker sta bila tovrstnega priznanja pred
menoj deležna le dva evropska dekana”, je
dejala prof. dr. Danica Purg. ”Hvaležna sem
vsem mojim sodelavcem in kolegom, ki so
me inspirirali, motivirali in mi pomagali pri
uresničevanju moje vizije skoraj 25 let. Pre-
jeto priznanje sprejemam kot priznanje
IEDC-Poslovni šoli Bled, Sloveniji in celi
Srednji in Vzhodni Evropi.”

Tanja Zabukovnik, 
IEDC- Poslovna šola Bled

Petek, 20. avgusta 20.00 Mednarodno srečanje srednjeveških skupin Prireditveni prostor 
pod Ribensko goro

21.00 Koncert Eclipse - Rockovski spektakel, Trgovski center Bled - 
glasba skupine Pink floyd zgornja ploščad

Sobota, 21. avgusta 8.00 Odkrivamo Triglavski narodni park - Planine, kjer sirarstvo zborno mesto: Tolmin, 
še ni tonilo v pozabo - Zatolminske planine glavno parkirišče pri 

knjižnici Cirila Kosmača
10.00 Mednarodno srečanje srednjeveških skupin Prireditveni prostor 

pod Ribensko goro
10.00-12.00 Triglavska tržnica in SOS: CUDV Matevža Langusa Radovljica Info središče 

Triglavska roža Bled
11.00 Brihta raziskuje: Svet čutil (Vidim. Slišim.Tipam. Okušam. Vonjam.) Info središče 

Triglavska roža Bled
16.00, 19.30 Poletna hokejska liga Rudi Hiti Ledena dvorana

17.00 2. Mali Blejski maraton (21km) in rekreativni tek Promenada
okrog Blejskega jezera (6 km)

21.00 Koncert Odbeatli - glasba skupine the Beatles Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Nedelja, 22. avgusta 17.00 Animacija za otroke - Sporty s prijatelji - Zdraviliški park
Policisti in gasilci na obisku

Torek, 24. avgusta 21.00 Koncert Beer Belly - Irska, škotska in keltska Trgovski center Bled -
tradicionalna glasba zgornja ploščad

Petek, 27. avgusta 16.00 Petkovi popoldnevi v parku - Zeleni škrat zeliščar zborno mesto: parkirišče
pri smučišču Senožeta 
v Srednji vasi

21.00 Koncert Fake Orchestra - Jazz, Folk, Rock Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Sobota, 28. avgusta 8.00 Odkrivamo Triglavski narodni park - Obranca zborno mesto:
za gostiščem Fortuna 
v Spodnjih Gorjah

21.00 Koncert Bog Bards - Irska narodna glasba Trgovski center Bled - 
zgornja ploščad

Nedelja, 29. avgusta 17.00 Animacija za otroke - Sporty gre v šolo - Ustvarjalne delavnice Zdraviliški park

Ponedeljek, 30. avgusta 20.00 Glasbeni forum Vila Bled: Koncert profesorjev Vila Bled

Torek, 31. avgusta 20.00 Glasbeni forum Vila Bled: Koncert udeležencev Vila Bled

STALNI PROGRAMI
vsak ponedeljek 19.00 Večer ob pianinu Hotel Jelovica

20.00 Plesni večeri z Miho Kraljem Restavracija Panorama
20.00 Piano večer Grand Hotel Toplice

vsak ponedeljek  od 12. julija dalje
18.00-21.00 Kreativna delavnica in prodajna razstava: izdelava lectovih src, Hotel Golf in Hotel 

dražgoških kruhkov, panjskih končnic, lončarskih izdelkov
in izdelkov iz medu Park

vsak torek 17.00 Srednjeveška upodobitev - Cigani Blejski grad
20.00 Glasbeni večer z Miho Kraljem Restavracija Panorama
20.00 Coctail show Hotel Golf
20.00 Piano večer Hotel Park in 

Grand Hotel Toplice
20.00 Glasbeni večer z Ad Libitum Restavracija Panorama

vsako sredo 19.00 Večer ob citrah Hotel Jelovica
20.00 Večer s kitaro Hotel Golf
20.00 Večer s harmoniko Hotel Park
20.00 Narodno zabavni večer - Triglavski muzikanti Terasa Kavarne Park
20.00 Piano večer Grand Hotel Toplice

vsak četrtek 17.00 Baročna upodobitev: Povodni mož Blejski grad
20.00 Jazz večer z BT triom Hotel Golf
20.00 Glasbeni večer z Julijo Schmidt Terasa Kavarne Park
20.00 Piano večer Hotel Park in 

Grand Hotel Toplice

vsak petek 19.00 Slovenski večer Hotel Jelovica
20.00 Jazz večer z BT Triom Grand Hotel Toplice
20.00 Večer glasbenih uspešnic - Riži Biži Terasa Kavarne Park
20.00 Plesni večer z Miho Kraljem Restavracija Panorama
20.00 Piano večer Hotel Golf

vsak petek, soboto in nedeljo
od 10.00 Sejem domače in umetnostne obrti Zdraviliški park

vsako soboto od 9.00 Sobotni tek - strokovno vodeni treningi teka Grajsko kopališče
20.00 Piano večer Grand Hotel Toplice in 

Hotel Golf
20.00 Plesni večer s skupino SUNSET Terasa Kavarne Park
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vsako soboto 20.00 Plesni večer z Miho Kraljem Restavracija Panorama

vsako nedeljo 20.00 Glasbeni večer z Miho Kraljem Hotel Golf
20.00 Slovenski večer s citrami Hotel Park
20.00 Piano večer Grand Hotel Toplice
20.00 Glasbeni večer z Ad Libitum Terasa Kavarne Park
20.00 Glasbeni večer z Julijo Schmidt Restavracija Panorama

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

Živahno poletje na Bledu
Julij bo v znamenju Festivala Bled in 
Blejskih dni, avgust prinaša Okarino.

Letošnje poletje na Bledu prinaša mar-
sikaj. Julij se že tradicionalno začenja s
Festivalom Bled, enim osrednjih kulturnih
dogodkov v občini. 3. in 4. julija bodo že
12. Riklijevi športni dnevi, ki tudi tokrat
prinašajo turnir v malem golfu in Riklijev
pohod na Stražo. 10. julija pod večer bo
neposredna okolica Blejskega jezera v zna-
menju Nočne desetke. To bo namreč že
tradicionalni večerni tek okoli jezera, ki
tudi letos prinaša tekmovanje v različnih
kategorijah in druženje pozno v noč. 17.
julija se bo na Bohinjski Beli začel Mar-
jetin sejem, ki bo letos še bolj slovesen kot
prejšnja leta, saj bodo v okviru sejma tudi
uradno odprli največjo pridobitev v Kra-
jevni skupnosti, obnovljeno oziroma novo
komunalno infrastrukturo. Blejski dnevi
tudi letos, tako kot lani, prinašajo poudarek
na kulturno-zabavnem doživetju Bleda, saj
bo tudi letos na ogled laserska projekcija
znamenitosti na grajsko steno, ušesa pa bo
božal glasbeni ognjemet. Blejski dnevi
bodo od 23. do 25. julija. Ko se bodo Ble-
jski dnevi iztekli, se bodo oglasili kamenč-
ki na belih poteh v Zdraviliškem parku in
zapeli skupaj z obiskovalci, začel se bo
namreč 20. Okarina etno festival, ki bo s
številnimi gosti od 30. julija do 8. avgusta. 

Romana Purkart

Organizator neprofitne iniciative tekmovanja
Challenge:Future je konzorcij treh partnerjev,
in sicer IEDC-Poslovne šole Bled, CEEMAN-
a (Združenja managerskih šol Srednje in
Vzhodne Evrope) in Third Millennium Know-
ledge, tekmovanje je bilo organizirano z name-
nom spodbujanja inovativnega ter predvsem
do prihodnosti in narave soodgovornega delo-

vanja in ustvarjanja mladih. Tekmovanje je
maja potekalo na Bledu, zmagala pa je ekipa
Backcasters iz Singapurja. Na tekmovanju
Challenge:Future, ki je letos potekalo prvič, je
sodelovalo 14 tisoč mladih v starosti med 20 in
30 let iz 184 držav in tisoč fakultet in poslov-
nih šol, ki so se formirali v devetsto ekip. Tek-
movanje je tudi med Slovenci imelo velik od-

ziv; v osmih mesecih se je tekmovanju pridru-
žilo približno tisoč mladih iz Slovenije. Ekipe
so se pomerile v snovanju najbolj inovativnih
idej, nadgradnji obstoječe internetne platforme
in v poslovnem izzivu IEDC-Poslovne šole
Bled na področju trajnostnega razvoja. 

Tanja Zabukovnik, 
IEDC-Poslovna šola Bled

Spoštovani,
vljudno Vas vabimo na slovesni dogodek, s katerim bomo obeležili 

zaključek del na operaciji: 

”Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela”,
ki bo 

v nedeljo, 18. julija 2010, ob 18. uri,
na Bohinjski Beli.

Ker gre za veliko in težko pričakovano pridobitev, tako za Bohinjsko Belo 
kot za Občino Bled, bi radi ta slovesni trenutek delili z Vami.

Župan Janez Fajfar

Mladi na mednarodnem tekmovanju Challenge:Future 

Občina Bled 
Župan 
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Zrcalce zrcalce povej, 
kdo najlepši v deželi je tej?
S svojimi pomladnimi aktivnostmi, pre-

davanjem o urejanju okolice hiše, cvetličn-
im dnevom in čistilno akcijo je Turistično
društvo Bled napovedalo poletno akcijo
”Moja dežela, lepa in gostoljubna”, ki pod
okriljem Turistične zveze Slovenije poteka
po vsej Sloveniji. Na lokalni ravni jo bo
izvedla komisija Turističnega društva Bled,
ki bo julija, ko bodo balkoni in vrtovi v pol-
nem razcvetu, prehodila Bled po dolgem in
počez. Po izkušnjah iz prejšnjih let, pravijo
na Turističnem društvu, jo zagotovo čaka
težko delo, saj na društvu z velikim vesel-
jem ugotavljajo, da je urejenih hiš, vrtov in
balkonov vedno več in zato je odločitev,
komu podeliti priznanje, vsako leto težja.
Komisija bo izbrala tudi najlepšo ulico in jo
razglasila prvo soboto v avgustu. Poleg ure-
jenih pa seveda še bolj bodejo v oči neure-
jene točke na Bledu, o katerih se člani
društva vsako leto znova pogovarjajo, nan-
je pa opozarjajo tudi občanke in občani, ne
nazadnje pa so o teh točkah razpravljali
celo na občinskem svetu. 

Turistično društvo Bled je ob različnih pri-
ložnostih na te neurejene točke že opozori-
lo, tokrat pa so se odločili, da pozovejo tudi
občanke in občane Bleda, da jim pri tem po-
magajo. Če v svoji okolici ali ob sprehodu
skozi Bled opažajo neurejena mesta, ki so
kraju v sramoto in jih bodo seveda ob
obisku opazili tudi vsi blejski gostje, občane
prosijo, da na elektronski naslov Turistične-
ga društva Bled tdbled@telemach.net pošl-
jete fotografijo, ki jo bodo objavili na splet-
ni strani www.td-bled.si v rubriki ”Občani
opozarjajo”. Pri tem naj občani pazijo, da
na fotografiji ne bo oseb, saj jih v tem
primeru ne bodo objavili. 

Romana Purkart in TD Bled

Športno društvo Bled 92 je v sodelovanju s
Policijsko upravo Kranj ter Generalno policij-
sko upravo tudi letos organiziralo ‘’Pohod ra-
zuma, volje in moči” - Brajnikov memorial.
Tekmovanje je potekalo 18. in 19. junija na
območju Bleda, Bohinja, Jelovice in dela Ju-
lijskih Alp. Vsaka prijavljena ekipa je štela po
štiri člane, tudi letos pa niso tekmovali samo
policisti, pač pa tudi ekipe poklicnih gasilcev
in Slovenske vojske. Tekmovalci so se pome-
rili v veslanju, plavanju, teku in gorskemu po-
hodu, streljanju, kolesarjenju, vzdržljivostnih
preizkušnjah, znanju iz prve pomoči ter
splošne razgledanosti. Na odprtju tekmova-
nja, ki je bilo pred hotelom Park na Bledu, sta

tekmovalke in tekmovalce pozdravila tudi mi-
nistrica za obrambo, dr. Ljubica Jelušič, ki je
poudarila pomen varnosti za državo ter se za-
hvalila policistom, vojakom, gasilcem in dru-
gim, ki skrbijo za varnost, in direktor Gene-
ralne policijske uprave, Janko Goršek, ki je
vzpodbudil tekmovalce in jim hkrati naročil,
naj pazijo na svoje zdravje. Romana Purkart

Brajnikov memorial 2010

Trigonometer, d. o. o., Za žago 1a, 4260 Bled
041 790 282, 041 677 976, storitve@trigonometer.si

Izvajamo geodetske storitve: 
▲ vpis zemljišča pod stavbo in vpis v kataster

stavb
▲ geodetski načrt za potrebe PGD ter za uporabno

dovoljenje
▲ zakoličenje objektov
▲ geodetski načrt omrežja gospodarske javne 

infrastrukture
▲ ureditve mej
▲ parcelacije
▲ izravnave mej
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični 
okulistični pregledi!                     www.optika-berce.si
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Julij bo na Bledu v znamenju Festivala Bled,
že petnajstič po vrsti. Programsko festival ni
statičen, saj nima utrjenega železnega reper-
toarja, pač pa živi skupaj s svojimi spremlje-
valnimi prireditvami, ki mu dajejo še posebno
barvo. Z občutkom za pravo mero so se
klasični glasbi začele pridruževati tudi druge
zvrsti, ki jih med sabo povezujejo in dopolnju-
jejo, kar je razvidno tudi iz letošnjega progra-
ma- torej od baroka preko Mozarta do jazza.
Program se skozi leta širi in bogati zaradi
kvalitete sodelujočih glasbenikov, ki v velikem
obsegu izvajajo lastna dela in s tem pišejo
glasbeno zgodovino. To velja tudi za poseb-
nost festivala, ki ga loči od ostalih tako doma
kot v tujini - namreč izvedba lastnih produkcij.
Le te so napisane za Bled, prvič odigrane in
posnete prav tukaj. Glede izbora poustvarjal-
cev se Festival Bled hipno odziva na najboljše
poustvarjalne dosežke domače in mednarodne
koncertne scene. Prav tako je potrebno poudar-
iti, da je na festivalu že nastopila večina us-
pešnih domačih solistov in komornih ansam-
blov. Posebna značilnost festivala je koncept
združevanja standardnega repertoarja klasične
glasbe s kompozicijskimi tokovi 20. in 21. sto-
letja, kar je tudi eden njegovih razpoznavnih

znakov v domačem kot tudi tujem prostoru. V
mednarodni javnosti je Festival Bled poznan
tudi po svojih spremljevalnih prireditvah, to pa
so mojstrski tečaji in mednarodni tekmovanji
za violino in violo, ki sta tudi članici
evropskega združenja mednarodnih tekmovanj
”EMCY”. Festival Bled v okviru spremljeval-
nih prireditev gosti učence, študente ter soliste
in komponiste na začetku svoje umetniške
poti, ter najboljšim izmed njih omogoči nastop
oziroma izvedbo v okviru festivalskih koncer-
tov. Hkrati jih povezuje in jim omogoča stik z
uveljavljenimi interpreti in skladatelji, prav to
pa Festival Bled izvirno loči od ostalih festi-
valov - tako doma kot tudi v tujini. V zadnjih
letih se je v repertoarju pojavilo najprej samo
nekaj, nato pa zaradi dobrega odziva publike
čedalje več jazza. Čuti se, da je Bled zibelka
slovenskega jazza kot tudi popevke, tako da so
se organizatorji že v lanskem letu odločili, da
v okviru festivala predstavijo svoj cikel ”Jazz
Bled”, ki bo letos ob praznovanju 50. obletnice
tega žanra na Bledu še bolj poudarjen. Prired-
itev in njegov umetniški vodja mag. Jernej
Brence, uveljavljeni slovenski violinist in ped-
agog, sta prejela številne nagrade in priznanja:
priznanje lorda Yehudina Menuhina, priznanje
slovenskih in avstrijskih skladateljev, priznanje
ob sprejemu Slovenije - skozi Festival Bled - v
evropsko združenje ESTA, Betettovo listino,
priznanje Združenja Fritz Kreisler na Dunaju
in častni znak Bleda, 2009 pa je Jernej Brence
prejel tudi Betettovo nagrado.

Blejski župan Janez Fajfar je festivalu na pot
med drugim zapisal, da bo letošnji festival v
znamenju pomembnih obletnic: dvestote oblet-
nice Frederica Chopina, petdesete obletnice
jazza na Bledu in petnajste festivala samega.
Že samo iz teh podatkov je moč razbrati, da
bomo preživljali tudi letošnje poletne večere
ob dobri glasbi. ‘’Zdavnaj smo se navadili, da
je prav Festival Bled sinonim za sobivanje in
povezovanje. Le na tak način je možno
kvalitetno in dobro delovati, kar nam kažejo
izvedeni programi v letih doslej,’’ pravi blejs-
ki župan Janez Fajfar. 

Selma Brence in Romana Purkart

1ka 
Avtorica, Nataša Miler z Bleda, je pripra-

vila samostojno razstavo slik na platnu. Po-
imenovala jo je 1ka. Razstava bo tematsko
razdeljena na dva dela, Avstralijo in Čustva.
V sklopu Avstralije bo predstavila svoje
spomine iz potovanja, za katere jo je nav-
dihnila raznolika in neokrnjena narava. Ču-
stva pa so, tako kot že samo ime pove, slike,
na katerih avtorica z barvo predstavlja sebe,
kaj čuti in pravzaprav tudi to, kdo je. Slike
so različnih velikosti, narejene so z akrilni-
mi barvami za platno. Nekatere so kombini-
rane z raznimi materiali, od peska, drobnih
kamenčkov do všitih struktur, s katerimi do-
seže, da vsaka slika dobi svojo zgodbo. Od-
prtje razstave bo jutri, v soboto, 3. julija, ob
18. uri, v Belem salonu hotela Zlatorog v
Bohinju. Razstava bo na ogled do 1. avgu-
sta.                                Romana Purkart

Partnerska poroka na Beli
Kulturno društvo Bohinjska Bela ima že

vrsto let bogato lastno gledališko produkci-
jo. V zadnjih letih je igralska skupina
pripravila kar nekaj uspešnic, s katerimi je
gostovala tudi na številnih odrih Gorenjske
in širše. Tokrat pa blanski Kulturni dom
pričakuje goste, drevi, 2. julija, bo ob 20. uri
na ogled Partljičeva Partnerska poroka v
izvedbi gledališke skupine Korenine Kul-
turno umetniškega društva Kajuh Jarenina. 

Romana Purkart

Festival Bled - ena izmed vodilnih
slovenskih glasbenih prireditev

3. julija ob 20.30 cerkev sv. Marina: 
I like Chopin

4. julija ob 20.30 Vila Bled: 
Noč slovenskih skladateljev 

5. julija ob 20.30 Festivalna dvorana:
Balkan žur - Orkester Mandolina and band

6. julija ob 20.30 Vila Bled: Off Trio

7. julija ob 20.30 Hotel Golf: Finale 
mednarodnega tekmovanja za violino

8. julija ob 20.30 Belvedere: Mariachi Real
Jalisco Havana

9. julija ob 20.30 Vila Bled: Godba na 
dihala - Jani Kovačič in Kar češ brass band

10. julija ob 20.30 Hotel Golf: Finale 
mednarodnega tekmovanja za komorne
skupine

12. julija ob 20.30 Festivalna dvorana:
Slovenski oktet

13. julija ob 20. uri Radovljica, Baročna
dvorana: Magic Flute

14. julija ob 20.30 Belvedere: 
George Gerschwin and Duke Ellington 
Remake swing kvartet in Metka Štok

15. julija ob 20.30 Belvedere: 
The Swingers of Jazz - Gašper Bertoncelj
kvintet

16. julija ob 20.30 Belvedere: 
New Orleans Jazz- Kar češ brass band

17. julija ob 20.30 Festivalna dvorana: 
Bigband in gostje - Slavnostni koncert ob
50-letnici jazza na Bledu 

18. julija ob 20.30 Belvedere: 
Erotic Style Jazzilanti

19. julija ob 20.30 Belvedere: Chopin 
of Jazz - Peter Mihelich Trio 

20. julija ob 20.30 Belvedere: Hava Nagila 
The Javorkai Ensemble

FESTIVAL BLED: PROGRAM 2010



Kultura

15

Gwen Hughes - najboljša izvajalka 
jazza v Atlanti na Bledu

Gwen bo osrednja gostja le-
tošnjih Blejskih dni - njena
glasba je ‘’fuzija bluesa, roc-
ka in jazza’’. Je večkratna
zmagovalka različnih festiva-
lov, na kolena je spravila Pa-
riz in Prago. O njenem delu in
njeni glasbi beremo same
hvale. Pevka, ki prihaja iz
Atlante, je tudi avtorica, saj
piše glasbo za gledališče ter
film in televizijo. Na Blejskih
dnevih bo nastopila tudi Tin-
kara Kovač - njen koncert je
bil napovedan za velikonočne
praznike, vendar je takrat žal
odpadel. Prva slovenska izva-
jalka na vrhu prve slovenske
uradne lestvice na MTV Eu-
rope, Tinkara, je danes zvez-
da najbolj bleščečega in med-
narodnega kova. Ni naključje,

da so kritiki v Italiji, Veliki Britaniji in ZDA pogosto poudarili enostav-
no dejstvo: če bi vas vprašali, katere mlade in uspešne pop-rock kan-
tavtorice z bogatim in aktualno zvenečim repertoarjem radijskih uspeš-
nic, z vrtoglavim vokalom in obenem virtuoznim znanjem flavte lahko
danes naštejete? Odgovor je samo eden: Tinkara. Tinkara Kovač že več
kot desetletje razveseljuje ljubitelje kvalitetne pop glasbe s svojim zna-
čilnim zvokom in odrskim nastopom. Številne uspešnice, ki jih je nani-
zala v tem obdobju, je združila v novi zgoščenki: Vsak je svoje sreče
kovač - BEST OF Tinkara. Plošča s kar enaindvajsetimi skladbami se-
veda vsebuje tudi nova hita, kot se za kolekcijo samih in čistih hitov
spodobi: Ljubezen je padla z neba ter Če je to vse, ki je tudi njena prva
velika uspešnica v letu 2010.                      

Romana Purkart

Nagrajena blanska soba
Na Dobu pri Domžalah je

od 18. do 20. junija potekal
13. festival gorenjskih ko-
medijantov, ki pod okriljem
Javnega sklada za kulturne
dejavnosti velja tudi za me-
dobmočno srečanje gleda-
liških skupin Gorenjske.
Selektor za Gorenjsko Go-
ran Schmid si je ogledal
tudi predstavo Kulturnega
društva Bohinjska Bela -
Gledališča Belanskega
‘’Oprostite napačna soba’’
in med drugim napisal: 

‘’Uprizoritev pomeni v
svoji ambicioznosti razve-
seljiv dosežek bohinjsko
belske gledališke družine,
ki jo je občinstvo nagradilo
z dolgotrajnim aplavzom.’’
Na festivalu so za igralske
dosežke podelili posebna priznanja sklada. Za stransko žensko vlogo
je priznanje prejela Maja Poklukar, ki je v predstavi ustvarila lik ra-
dožive in lahkoverne tajnice, ki vedno manj razume situacijo in tako
kot njen nesojeni ljubimec zabavno polzi v zmedenost in malodušje.  

Romana Purkart

Ejti Štih znova na Bledu!
Slovenska slikarka, ki živi in dela v Boliviji, bo imela od 9. do 30.

julija razstavo v Galeriji 14 na Bledu. Razstava nosi naslov
‘’Karneval’’. Ejti Štih, ki je hči slikarke in častne občanke Bleda,
Melite Vovk, poleg slikarstva zanimata tudi gledališka scenografija in
kostumografija. Vstopnine za ogled razstave ne bo. 

Romana Purkart

V galeriji Deva Puri na Pristavi je na ogled izjemno obsežna razstava
slovenskega slikarja Maksima Gasparija, ki je deloval kar več kot
sedemdeset let. Rodil se je leta 1883 in umrl leta 1980. Slikarstvo je s
pomočjo mecena študiral na Dunaju, leta 1953 je za svoje delo prejel
Prešernovo nagrado. Izjemno obširna razstava, ki prikazuje Gasparijevo
delo skozi vse njegovo življenje, je na ogled do sredine oktobra. Kus-
todinja razstave, Ana Kunstelj pravi, da je bil prav Gaspari tisti, ki je
‘’slovensko narodno blago ponesel med Slovence in to Slovence vseh
slojev. Bil je neutruden upodobljevalec slovenskega prazničnega leta,
običajev in navad, predvsem pa slovenskega kmečkega, podeželskega
človeka’’. David Rjezancev je zaslužen, da je osupljivo število Gaspar-
ijevih del na ogled na Bledu: poleg njegovih slik še okoli petsto raz-
glednic iz zbirke Marjana Marinška, okoli dvesto knjig in tiskov in trije
filmi. ‘’Gradivo, ki je na razstavi, praktično prihaja iz vse Slovenije pa
tudi iz zamejstva,’’ pravi Ana Kunstelj in dodaja, da med najbolj po-
navljajočimi se Gasparijevimi motivi najdemo ‘’desetega brata, desetni-
co, vaške godce, nasprotje med rojstvom in smrtjo kot krog življenja in
seveda slovenske praznike’’. Gaspari pa je bil znan še po nečem - po
svojih voščilnicah, za katere se lahko še vedno zgodi, da kakšno izmed
njih ob prazniku dobimo domov - z dobrimi željami bo to še košček
umetnosti. Javna vodstva po razstavi so vsak četrtek in nedeljo ob 17.
uri.                                                                         Romana Purkart

Maksim Gaspari - človek, ki je
naslikal življenje Slovencev
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Ni nas malo, ki smo zaljubljeni v planino Laz. Planina se zdi tako
domača, tako končna. V varno zavetje Ogradov, Debelega vrha in
Krede je položena in obiskovana že stoletja dolgo. ”Gore so mi bile
zatočišče pred spoznanji, kako težko je življenje. Tam je bil svet,
kjer ni krivic,” je v svojih spisih zapisal Marijan Lipovšek. Njego-
vo zatočišče, kamor se je zmeraj znova vračal, je bila planina Laz.
Te dni je sneg tam pod Cagavcem komajda odlegel, živo zelene
čmerike živahno gledajo v poletne dni, alpski zvonček dodaja svo-
jo zasanjano vijolično barvo, hiške v Lazu pa se počasi prebujajo
... Njihov utrip je umetnik vsako leto poslušal in ob cingljanju
kravjih zvoncev v svoje spomine tudi zapisal in fotografiral. Lju-
bezen do gora v življenju velikega skladatelja je bila rdeča nit več-
era Marijan Lipovšek (1910-1995): Odprtje spominske razstave
skladatelja, pianista, esejista, fotografa in alpinista, ki smo jo v so-
delovanju z družinama Lipovšek in Turel v Info središču Triglav-
ska roža na Bledu odprli 5. junija. Njegove ideje in pogledi so bili
skladni z idejo in ciljem Triglavskega narodnega parka. Osrednji
gostje večera so bili jubilantova hčerka, mezzosopranistka sveto-
vnega slovesa, Marjana Lipovšek s pianistko Evo Mark-Mühlher,
fotograf France Stele, ki je razstavo tudi pripravil, violinist Tomaž
Lorenz in kitarist Jerko Novak ter majerica Minka Odar, Ferjano-
va iz Studora, ki je bila v poletnem času v planini Laz dolga leta
soseda znamenitega skladatelja. 

Majda Odar, TNP

Marjan Lipovšek in park

Na počitnice gredo tudi knjige!

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled je tudi letos poslala knjige na počit-
nice v Grajsko kopališče, Kamp Zaka in Park hotel Bled. Domačini in
turisti bodo vse poletje lahko brali slikanice, romane v slovenskem in
tujih jezikih ter revije. V Riklijevi sobi na Grajskem kopališču bralce
vabijo knjige za posebnem vozičku ”cizi”. Pripravili so tudi mizo in
stole za prebiranje revij in knjig. Knjige si obiskovalci izposodijo sami
in jih prebrane vračajo. Bralci nam pustijo tudi nekaj svojih knjig, ki jih
ponudimo bralcem na počitnicah. Hvala zanje. V Kampu Zaka si tur-
isti lahko tuje knjige izposojajo v recepciji na posebni polici. V Park
hotelu imamo knjige za počitniško branje v recepciji hotela in na
bazenu vse leto. Branje je užitek - vabljeni v svet zgodb, ki jih pripove-
dujejo knjige.       Irena Razingar, knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Kakšne barve je tema?
Maja sva Urša Marc in Uršula Bizjak, študentki predšolske vzgoje, v

vrtcu na Bledu, v skupinah Ježki in Veverice, izvajali projekt o slepih in
slabovidnih. Najin glavni namen je bil, da bi otrokom približali način živl-
jenja slepih in slabovidnih ljudi. Pri tem sva otrokom predvsem želeli
predstaviti, kaj vse slepi ljudje lahko delajo in ne le, pri čem so prikra-
jšani. Otroci so se zelo dobro odzvali in so radi sodelovali pri dejavnos-
tih. Spoznavali so Braillovo pisavo, pripomočke, ki jih uporabljajo slepi
in slabovidni, poslušali pravljice o slepoti in se igrali z zavezanimi očmi.

Znano je, da morajo biti otroci pri raziskovanju čim bolj aktivni. S tem na-
menom sva v vrtec povabili slabovidnega gospoda Bojana Pavliča. Gos-
pod Bojan je najprej sam predstavil določene pripomočke, ki jih je prine-
sel s seboj in povedal, kako dela vsakdanja opravila. Deklica Janja je
postavila spontano vprašanje: ”Ali ste kaj žalostni, ker ne vidite?” Pri
pogovoru o obisku dan pozneje sva ugotovili, da so si nekateri zapomnili
najmanjše podrobnosti, ki so jih slišali ali videli. Ob končanem projektu
sva ugotovili, da sva namen, ki sva si ga zadali na začetku, vsekakor
dosegli in to z veliko pomočjo otrok, ki so ves mesec aktivno raziskovali
”kakšne barve je tema”. Uršula Bizjak in Urša Marc

Vrtičkarji in čebele
Letos v skupini Zajčkov v okviru EKO projekta spoznavamo čebele

in njihov pomen za človeka. Otroci so spoznali, kdo živi v panju, kako
se čebela razvija in katero delo opravlja v času svojega razvoja. Ust-
varjali so iz satja, slikali čebele, naredili plakate in pripravili otroško
medico, s katero so pogostili svoje starše ob novoletnem druženju.
Sprehodili smo se do najbližjega zapuščenega čebelnjaka in si ga
ogledali od blizu. Spomladi so otroci opazovali čebele na cvetovih in
se naučili, da brez čebel, ki so glavne opraševalke, ne bi bilo sadja. Z
avtobusom smo se odpravili v Radovljico, kjer smo si ogledali Čebe-
larski muzej, otroci pa so sami izdelali svečke iz čebeljega satja.

Karmen Kovač, Vrtec Bled
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prevozi in ureditev pokojnikov ter 
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

organizacija in izvedba pogrebnih 
ceremonialov na pokopališčih 
v občinah Bohinj, Bled, 
Radovljica in Gorje

Pridemo, 
pa spucamo!
Pridemo, 
pa spucamo!

Mežan, komunalne storitve, d. o. o.,
Prešernova 64, 4260 Bled

Tel. 041/654 188, 04/574 26 50
E-pošta: info@komunala-mezan.si 

www.komunala-mezan.si

Praznimo in čistimo greznice, lovilce maščob, male
čistilne naprave, fekalna črpališča in kemijska stranišča,
razne bazene in jame, peskolove, ponikovalnice ...

Visokotlačno čistimo odtočne kanale (hišne priključke,
kuhinjske odtoke), industrijsko kanalizacijo, razne cevi,
kanale, cevovode, cestne propuste, podcestne podboje ...

Pregledamo in posnamemo z barvno video kamero 
večje in manjše kanale.

Izvajamo nizkotlačne preizkuse in vodotesnost kana-
lizacije in meteornih cevi.

Hitro in stroškovno učinkovito izvedemo popravila
odtočnih in kanalizacijskih cevi brez izkopa.

Konec maja so se mladi gasilci občin Bled,
Bohinj in Gorje udeležili 11. tekmovanja v ori-
entacijskem pohodu gasilske mladine. Gre za
tekmovanje, kjer preverjajo tako gasilske kot
psihofizične sposobnosti ekip, torej tek, ori-
entacija v naravi in znanje gasilskih veščin.
Tekmovanje je potekalo v šestih kategorijah,
ločeno po starosti in spolu, sodelovali pa so
lahko otroci stari od 7 do 16 let. Na selskih
pašnikih se je tako zbralo skoraj 200 otrok iz
vseh treh občin, članov prostovoljnih gasilskih
društev. Po nekajurnem druženju in tekmovan-

ju so razglasili rezultate. Prvo uvrščeni so do-
bili pokal, prve tri ekipe medalje, prvi dve
ekipi iz vsake kategorije pa tudi pravico do
nastopa na regijskem tekmovanju. Rezultati pri
mlajših pionirkah: 1. PGD Gorje 1, 2. PGD
Bohinjska Bela in 3. PGD Gorje 3, pri mlajši
pionirjih pa so prva tri mesta zasedle ekipe
PGD Gorje. Starejše pionirke: 1. PGD Ko-

privnik, 2. PGD Bohinjska Bela in 3. PGD
Češnji; Starejši pionirji: 1. PGD Koprivnik 1,
2. PGD Koprivnik 2, 3. PGD Kupljenik. Pri
mladinkah je bila prva ekipa PGD Podhom in
2. PGD Zasip, pri mladincih pa 1. PGD Češn-
jica, 2. PGD Bohinjska Bistrica in 3. PGD
Selo. Čestitamo!                   

Urška Jamar

Mladi gasilci in orientacija

Pohod na Triglav
Že 25. pohod borcev NOV, veteranov vojne

za Slovenijo in slovenskih častnikov bo letos
posvečen Triglavu - simbolu Slovenstva, par-
tizanskim patruljam, ki so se v boju za svobo-
do povzpele na vrh v letu 1944, in vsem svo-
bodoljubnim dejanjem slovenskega naroda.
Velika zaključna prireditev podhoda na
Triglav bo v soboto, 10. julija, na biatlonskem
stadionu na Pokljuki, začela pa se bo ob 12.
uri. Slavnostna govornica bo ministrica za
obrambo, dr. Ljubica Jelušič. V Šport hotelu
bo na ogled razstava del, ki so nastala na
letošnjem 18. slikarsko-kiparskem taboru.  

Romana Purkart
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V OŠ dr. Janeza Mencingerja na Bohinjski
Bistrici je letos potekalo že 22. srečanje društ-
va Mladi gasilec, na katerem so se srečale
ekipe iz gasilskih krožkov, ki delujejo v okviru
osnovnih šol in seveda gasilskih društev.
Srečanja se je udeležilo 40 ekip iz vse Gore-
njske, ki so pokazale znanje iz osnov požarne
varnosti, prve pomoči in spretnosti v vezanju
vozlov, metanju vrvi, vaji z vedrovko in
uporabe gasilnih aparatov. Tekmovanje je
potekalo v dveh kategorijah. V kategoriji mla-
jših pionirjev je nastopilo 23 ekip, najboljši so
bili iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, dru-
gi iz POŠ Bohinjska Bela in tretji iz OŠ dr.
Janeza Mencingerja. V kategoriji starejših pio-
nirjev je nastopilo 17 ekip, zmagali so učenci
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, drugo in
tretje mesto pa sta zasedli ekipi OŠ dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica. Prve tri
uvrščene ekipe bodo svoje znanje ponovno
dokazovale na državnem srečanju, ki bo sep-
tembra.                                     Urška Jamar

Srečanje ”Mladi gasilec”

Reševalna lestev - tudi za blejsko občino
V prizadevanja za izboljšanje požarne varnosti na Gorenjskem sodi

nakup gasilskega vozila z vrtljivo, 42-metrsko dvižno lestvijo. Pri zago-
tovitvi sredstev v višini 695 tisoč evrov je moči združilo sedem občin
zgornje Gorenjske, tudi Občina Bled. Največji, 60-odsotni delež ima obči-
na Jesenice, novo vozilo pa bodo uporabljali člani jeseniške gasilske in
reševalne službe. Lestev je namenjena reševanju iz visokih stavb in tudi
prebivalcem blejske občine. Poleg te vrtljive lestve so letos pridobili še
gasilsko tehnično reševalno vozilo. Obe vozili sta na sobotni slovesnosti

ob navzočnosti poklicnih in prostovoljnih gasilcev, županov in drugih gos-
tov konec junija namenu izročila ministrica za obrambo dr. Ljubica
Jelušič in župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger. Vozili je
blagoslovil dekan radovljiške dekanije Franc Maček. Omenimo še, da so
jeseniški poklicni gasilci s pomočjo občin zgornje Gorenjske, države in
drugih virov v dveh letih nabavili opremo v vrednosti več kot 2 mili-
jona in pol evrov, gasilska in reševalna služba pa se je okrepila z deve-
timi novimi gasilci.                                                Romana Purkart

Gobarska sezona se je začela!
Gobarsko mikološko društvo Bled-Gorje je na zadnjem občnem

zboru izdelalo program za letos. Septembra društvo pripravlja dve raz-
stavi - v prostorih TNP-ja bo razstava gob od 17. do 19. septembra, v
Gorjanskem domu pa 10. in 11. septembra. 

Nabiranje gob je lahko tudi del življenja z naravo, če seveda nabiramo
s pametjo in to samo tiste gobe, ki jih poznamo. Gobe znajo seveda biti

tudi smrtno nevarne, poleg tega pa predstavljajo del naravnega ekosi-
stema, zato moramo vedeti, kaj počnemo. Del dejavnosti Društva je
tudi izobraževanje ljudi, zato blejski gobarji vsak drugi torek v mesecu
v prostorih Društva upokojencev pripravljajo ‘’učno uro’’ spoznavanja
gob. Avgusta bodo na Zatrniku pripravili razstavo in piknik. 

Romana Purkart

Mladi prvaki
V finalu državnega prvenstva v ligi med dvema ognjema so učenci

blejske osnovne šole osvojili naslov prvaka v kategoriji 5. in 6. razre-
dov, prvčki in drugošolčki pa so bili tretji. Ekipa 5. in 6. razredov je
bila v finalu že lani, vendar nam lani ni uspelo premagati težkega
nasprotnika iz Dolenjskih Toplic. Letos je bila ta ekipa nasprotnik že v
prvem krogu finalnega turnirja, kjer smo jih zanesljivo odpravili. Letos
so bili tako učenci nagrajeni za svoj trud, saj so trenirali dvakrat na
teden.                       Dana Sušnik, mentorica ekipe 5. in 6. razreda

Nova zmaga članov Mini golf zveze Slovenije
Veseli smo, da lahko poročamo o zelo dobrih rezultatih naših

minigolfistov, ki uspešno nastopajo na turnirjih v sosednji Avstriji. Prva
polovica naporne sezone se je končala v nedeljo, 27. junija, s tradi-
cionalnim pokalom Vrbskega jezera v Celovcu, kjer so barve domače-
ga kluba zastopali tudi Edo Zaimovič z Bohinjske Bele, Jani Jensterle
iz Radovljice in Sergej Učakar z Bleda, branilec lanskega naslova, ki je
24. maja dobesedno šokiral širšo mini golf javnost v Avstriji z zmago
na Zveznem prvenstvu UNION 2010 in s tem postal prvi Slovenec v
skoraj petdesetletni zgodovini tega športa s tako laskavim naslovom.
Turnir je potekal v Altheimu (Zg. Avstrija), nastopilo pa je 46
posameznikov iz petih zveznih dežel in osmih klubov. Sergej je vodil
od prvega do finalnega tretjega kroga in nanizal neverjetnih 22 asov
(hole-in-one), kar je zadoščalo za seštevek 92 udarcev. Zelo dobro se je
s 5. mestom odrezal tudi Jensterle, ki je opozoril nase predvsem v fi-
nalnem krogu, ko je odigral 27.

Za tekmovalci sta tudi že dve tretjini Koroškega deželnega prvenstva
za leto 2010, kjer je Sergej Učakar pred zadnjima dvema tekmovalnima
dnevoma v septembru še vedno v igri za skupno zmago, Zaimovič in
Jensterle pa za uvrstitvi v zgornjo polovico udeležencev.

Na domačem prizorišču se blejski minigolfisti merijo v handicap tek-
movanju in na manjših turnirjih, naslednja pregledna tekma pred počit-
nicami (ekshibicija v pozdrav poletju) pa bo 6. julija na Bledu.

Blejski minigolfisti
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Tekaško Smučarski Klub OGP GRAD Bled je po rezultatih in številu
smučarjev tekačev že vrsto let eden vodilnih klubov v Sloveniji. Tako
smo že tretje leto zapored v smučarskem teku najboljši klub v Sloveni-
ji. Letos nam je to uspelo s posebej velikim naskokom, in sicer z več kot
tisoč točkami prednosti pred drugouvrščenim. Zaradi številnih uspehov
na tekmovanjih po Sloveniji so naši tekmovalci barve kluba in Repub-
like Slovenije zastopali tudi v tujini, kjer so prav tako dosegli številne
uspehe. Trije naši tekmovalci so se udeležili zimskih olimpijskih iger.
Janez Marič je dosegel nekaj vrhunskih uvrstitev v svetovnem pokalu v
biatlonu in bil udeleženec letošnjih zimskih olimpijskih iger v Kanadi. 

Katja Višnar ima za sabo najboljšo sezono doslej. Z Vesno Fabjan je
v tekmi dvojic prvič stopila na oder za zmagovalce v svetovnem pokalu
v smučarskem teku. Poleg tega se je redno uvrščala med petnajsterico v
svetovnem pokalu, v skupnem seštevku šprinta pa je zasedla dvanajsto
mesto. Zelo dobro je nastopila na olimpijskih igrah, kjer je osvojila
posamezno šestnajsto mesto. Poleg njiju so zelo uspešni tudi mlajši tek-
movalci. Anja Eržen se je z žensko štafeto (kot ena izmed najmlajših)
uvrstila na zimske olimpijske igre, zelo dobro pa je tekla tudi v konti-
nentalnem pokalu in dosegla uvrstitev med prvih petnajst na
mladinskem svetovnem prvenstvu. Alenka Čebašek je na svetovnem pr-
venstvu do 23 let v šprintu dosegla šesto mesto. Na tekme svetovnega
pokala se je uvrstil tudi Domen Potočnik. 

Rob Svenšek je dosegel tretje mesto na OPA igrah do šestnajst let,
Nika Razinger pa dve uvrstitvi med prvih dvajset na mladinskem sve-
tovnem prvenstvu. Na tem mestu moramo poudariti, da so omenjeni
samo najodmevnejši dosežki naših tekačev, ker vseh niti ne moramo
našteti, tako dobri so bili letos. Dosegli so še več zmag v slovenskem
pokalu in na državnem prvenstvu, mlajši pa so tudi zelo uspešno

nastopali na pokalu Topolino v Italiji. V prihodnji sezoni bomo nadal-
jevali s trdim in strokovnim delom. V mesecu aprilu bodo imeli tek-
movalci počitek oziroma več prostega časa, saj morajo v šoli nadokna-
diti zamujeno, z mesecem majem pa ponovno začnemo zares. Častni
predsednik kluba je postal Gabrijel Pangerc iz Bodešč, člani kluba mu
želimo, da bi čim prej okreval. 

Ana Poklukar, TSK OGP GRAD Bled

Uspešna sezona za 
Tekaško smučarski klub Bled

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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Veseli nas, da je Blejski mladinski center
vedno bolj razpoznaven in da se na nas obrne-
jo razne organizacije, ki bi želele z nami sode-
lovati. Tako smo v mesecu maju dobili prijaz-
no povabilo s strani Območnega združenja
Rdečega križa Radovljica, da 5. junija sodelu-
jemo na XV. regijskem preverjanju usposoblje-
nosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rde-
čega križa v Občini Radovljica. Vzporedno je
potekal še Gorenjski dan zaščite in reševanja, v
okviru katerega so se sodelujočim ekipam in
širši javnosti predstavile številne organizacije
in enote, ki skupno delujejo v sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami na Go-
renjskem, med katerimi se je predstavil tudi
BMC. Sodelovali smo na postaji, kjer je bila
zabava, na kateri je prišlo do nesreče z doma
izdelanim pirotehničnim sredstvom. Tri osebe
so bile huje poškodovane, dvanajst ekip prve
pomoči pa so morale ustrezno ukrepati in po-
skrbeti za ranjence. Doživeli smo zelo poučen
dan, saj smo se v dvanajstih ponovitvah nesre-
če naučili, kako je v takih situacijah potrebno
pravilno ukrepati.

12. junija smo sodelovali na Belvijevem dru-
žinskem dnevu in 1. gozdnem teku Maya Maya
v Športnem centru Pokljuka na Rudnem polju.
Za otroke smo pripravili kreativne delavnice,
malo večji so se pomerili v namiznem nogo-
metu, v okviru BMC-ja pa je nastopila tudi
naša zvesta Petra Čebulj, ki je spet dokazala,
da zelo dobro poje.

19. junija pa so bile Mini športne igre za otro-
ke od letnika 2002 do letnika 2006 v organiza-
ciji Mini športne akademije Bled. Dogajanje

smo zaradi slabega vremena prestavili v
Osnovno šolo Bled. Otroci so se pomerili v
disciplini, ki je sestavljena iz strela na gol,
meta na koš in premagovanje poligona. Vsi
udeleženci so prejeli priznanja in nagrade, naj-
boljši trije pa so prejeli medalje. Otroke je za-
bavala dobra glasba in klovn Jaka.

V četrtek, 24. junija, smo izpeljali že 6. Festi-
val mladih, ki ga vsako leto pripravljamo v so-
delovanju z LAS-om Bled. Za glasbene ritme
so letos poskrbeli Petra Čebulj, Katjuša Klavo-
ra, Klemen Bunderla, Locky, NaOff, ChillOut
in Arthem. Najmlajši, ki ob sobotah obiskuje-
jo gledališko delavnico Biti impro, pa so nam
pokazali, kaj vsega so se v tem letu naučili.
Vsem nastopajočim se še enkrat zahvaljujemo
za dober žur.

Na potopisno odisejado pa nas je, v soboto,
26. junija, popeljala avanturistka Katarina Žni-
dar, ki nam je razkrila, zakaj so Čile, Peru in
Bolivija najlepše države sveta.

V mesecu juliju pripravljamo:
- Od 2. julija do 4. julija od 16. do 20. ure

- ‘’Festival iger’’, za vse generacije, družine
in prijatelje. Družabne igre, miselne igre, lo-
gične igre, 3D tobogan za frnikule, ATRAK-
TIVNO VOZILO ”MOOV” - sestavi in se pe-
lji. Festival pripravlja DoReMi.

- 2. julija ob 16. uri - ‘’Dam - prodam’’ - 3.
bolšji sejem na Bledu

Vabljeni vsi, ki vam je ‘’šara’’ doma v napo-
to in bi se je radi znebili. Sejem bo vsak 1. pet-
ek v mesecu, na Olimpijskem trgu;

- 10. julija ob 9. uri - ‘’Sejem starin’’, v so-
delovanju z Lokalno turistično organizacijo; 

- Vsako sredo od 17. ure dalje -
‘’SO(N)ČNE SREDE’’, vsak teden poletne
delavnice (kreativne, konverzacijske, debatni
tematski večeri ...), za vse tiste, ki poleti nima-
te kaj početi. Barvali bomo mize, stole,... se
pogovarjali v nemškem, angleškem jeziku,...
debatirali bomo o raznih kulturah, spolnosti,
politiki ...

- Vsak četrtek od 17. ure dalje - ‘’TURBO
ČETRTKI’’, vsak teden turnir v gumitwistu,
enki, taroku, remiju, trojkah, šahu ...

- Vsak petek od 17. ure dalje - ‘’MUVING
PETKI’’, vsak teden druga ‘’muz’ka za ple-
sat’’

- ‘’To znam tud sam/a’’, lončarska delavni-
ca s prijavljenimi obiskovalci bo potekala en-
krat na teden po dogovoru.

Avgust:
- 6. avgusta ob 16. uri - ‘’Dam - prodam’’

- 4. bolšji sejem na Bledu
Vabljeni vsi, ki vam je ‘’šara’’ doma v napo-

to in bi se je radi znebili. Sejem bo vsak 1. pet-
ek v mesecu, na Olimpijskem trgu

- 7. avgusta ob 9. uri - ‘’Sejem starin’’, v
sodelovanju z Lokalno turistično organizacijo

- 7. avgusta od 20. ure - ‘’FILMSKO-
GLASBENI VEČER ZA VSE GENERACI-
JE’’ 

Ob 20. uri - film SREČANJE Z EVROPO
(dokumentarna oddaja na zelo zanimivo temo.
Tujci, ki so bivali/bivajo, so nam razkrili, kaj
jih žene po svetu, kaj jih pri tem ovira, pa tudi,
kako vidijo Slovenijo.)

Ob 20.30 - celovečerni film VSEGA JE
KRIVA NINA (komedija, avtorja filma z Ble-
da, Marko Gajič in Miha Dulmin). 

Zgodba: Ahmed in Dario želita zaslužiti z
denarjem, pridobljenim z ropom v Bosni. Od-
ločita se za preprodajo drog. Poleg njune last-
ne nesposobnosti in goljufivih poslovnih part-
nerjev se v njune načrte vplete tudi svetlolaska
Nina.

Po filmu sledi pogovor z režiserjema.
Ob 22. uri - PREMIERNO NA BLEDU!

Skupina JOHN DOE v živo (člani: Marko
Zemljič, Aleš Svetina, Tom Bohinc, Luka
Zemljič in Bojan Marinko)

Organizator dogodka je Foto-filmsko društvo
Mmfilms Bled.

- Vsako sredo od 17. ure dalje -
‘’SO(N)ČNE SREDE’’, vsak teden poletne
delavnice (kreativne, konverzacijske, debatni
tematski večeri ...), za vse tiste, ki poleti nima-
te kaj početi. Barvali bomo mize, stole,... se
pogovarjali v nemškem, angleškem jeziku,...
debatirali bomo o raznih kulturah, spolnosti,
politiki ...

- Vsak četrtek od 17. ure dalje - ‘’TURBO
ČETRTKI’’, vsak teden turnir v gumitwistu,
enki, taroku, remiju, trojke, šahu ...

- Vsak petek od 17h dalje - ‘’MUVING
PETKI’’, vsak teden druga ‘’muz’ka za ple-
sat’’

- ‘’To znam tud sam/a’’, lončarska delavni-
ca s prijavljenimi obiskovalci bo potekala en-
krat na teden po dogovoru. 

Lidija Kozelj, BMC

Z BMC-jem v poletje
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