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Pet mesecev pred največjim športnim dogod-
kom letošnjega leta v Sloveniji - Svetovnim pr-
venstvom v veslanju, bo Bled zaživel v novi
podobi. Prav tako pa se je točno 150 dni pred
začetkom tekmovanj začela prodaja vstopnic,
za občane Bleda pa bodo veljale posebne
ugodnosti.

V prihodnjih tednih bo na Bledu mogoče opa-
ziti zelene, bele in modre barve svetovnega pr-
venstva v veslanju, saj se bo prvenstvo predsta-
vilo z novo podobo. Kombinacija japonskega
znaka enso, ki ponazarja popolni zaveslaj, h ka-
teremu stremijo disciplinirani, osredotočeni in
predani veslači, in blejskega gradu ter otoka bo
prisotna na posebnih obeležjih v okolici Blej-

skega jezera. Obeležja o prihajajočem svetov-
nem prvenstvu bodo opominjala, da se bo med
28. avgustom in 4. septembrom na Bledu odvi-
jal pravi spektakel, ki si ga bodo vsi prebivalci
občine Bled lahko ogledali brezplačno. Drugi
veslaški navdušenci bodo vstopnice lahko ku-
pili od 1. aprila dalje preko spletne strani
www.bled2011.org ali na vseh prodajnih mestih
Eventim, vendar samo za finalne obračune, saj
bo ogled predtekmovanj brezplačen. V pred-
prodaji do 1. maja bo za stojišča potrebno od-
šteti 10 EUR na dan ali 30 EUR za vse štiri dni
finalnih obračunov oziroma 20 EUR na dan ali
65 EUR za štiri dni za sedeže na tribuni.

Organizacijski odbor SP v veslanju

Svetovno prvenstvo v novi podobi

Letošnji občinski nagrajenci in nagrajenke so priznanja prejeli na osrednji slovesnosti 10. aprila. / Foto: Cut Bled



Zgodovina

V februarski številki Blejskih novic sem v
članku o trgovcu Pavlu Homanu zapisal, da so
bile njegove razglednice natisnjene že leta
1898. Pozneje pa sem ugotovil, da je treba na-
stanek vsaj ene od razglednic z blejskimi mo-
tivi, ki jih je založil ta mladi Radovljičan, po-
makniti še za leto nazaj, v leto 1897. 

V prvem odstavku omenjenega članka sem
navedel nekaj publikacij in spletišče COBISS,
kjer si lahko ogledamo številne blejske raz-
glednice. Žal pa navedenih publikacij, med ka-
tere sodi tudi razstavni katalog Pozdrav z Go-
renjske, ki ga je lansko leto izdal Gorenjski
muzej, velika večina bralcev Blejskih novic
zelo verjetno nima v svoji domači knjižnici.
Zato bo zanje bržkone dobrodošel podatek, da
si vsak, ki ima doma računalnik in dostop do
spleta, lahko ogleda 19 blejskih razglednic iz
zbirke Gorenjskega muzeja na spletišču Kam-
ra, ki javnost seznanja z digitalizirano 
kulturno dediščino slovenskih pokrajin 
(www.kamra.si). Nekatere od njih so predstavlje-
ne že v razstavnem katalogu, nekatere pa so nove.

Do teh 19 razglednic pridemo najhitreje, če
v iskalno polje brskalnika Google vtipkamo
”gorenjski turistični kamra”. Če nato klikne-
mo na povezavo do prvega zadetka Gorenjski
turistični kraji ..., se nam odpre stran, v kate-
re desnem stolpcu je izčrpno besedilo, ki je
povzeto po prispevku Marjane Žibert v kata-
logu Pozdrav z Gorenjske. Levi stolpec pa za-
polnjujejo od zgoraj navzdol razglednica z
naslovom BLED, zemljevid Slovenije z ozna-
čeno lego Kranja, povezave do prvih petih
razglednic in kazalo z naslovi posameznih
poglavij predstavitve zbirke starih razglednic
Gorenjskega muzeja. 

Za hiter pregled priporočam, da odpremo po-
vezavo Fotogalerija: 54 slik. Prva razglednica
prikazuje Blejsko jezero s čolnom, v katerem
se prevaža dama z odprtim senčnikom, na le-
vem robu pa vidimo novo župno cerkev sv.
Martina, ki so jo leta 1905 zgradili v novogot-
skem slogu. Za nadaljevanje pregleda uporabi-
mo gumb naprej. Peta razglednica po vrsti ima
naslov Gruß aus Veldes in Oberkrain (Pozdrav

z Bleda na Gorenjskem). V Kamri so jo opre-
mili z naslovom Pogled na Bled z Otoka, ki pa
ni ustrezen, ker na razglednici piše Veldes v.
Gasthof Petran. Posnetek je bil torej narejen od
gostišča Petran, ne pa z otoka. Na gladini jeze-
ra so trije čolni, zvonik župne cerkve pa ima še
baročno streho. 

Ob levem robu je naveden založnik: Verlag
von Paul Homann. Ker iz datuma na poštnem
žigu izhaja, da je bila odposlana 22. septembra
1897, ni dvoma, da je trgovec Pavel Homan
vsaj eno razglednico Bleda založil že leta
1897. To pa bi lahko pomenilo, da ni bil samo
med prvimi, ampak kar prvi Blejec, ki je v
zelo kratkem času sledil zgledu tujih založni-
kov, ki so leta 1896 v izdajanju razglednic s
pokrajinskimi motivi zaslutili donosen posel.
Razvoj je pokazal, da je bila njihova poslovna
odločitev povsem na mestu, le kos pogače je
bil zaradi pojava domačih založnikov vedno
manjši. 

Dragan Božič

Pavel Homan je založil vsaj eno 
razglednico Bleda že leta 1897
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Pavel Homan je že leta 1897 založil razglednico z naslovom Pozdrav z Bleda na Gorenjskem, ki jo hrani Gorenjski muzej v Kranju. 

Lepe praznike vam želi uredništvo Blejskih novic. 
Naslednja številka izide 27. maja, prispevke sprejemamo do 19. maja na naslov: blejskenovice.bled@gmail.com.




