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Vesla{ki legendi Luka [pik in
Iztok ^op legendo o svojih ve-
sla{kih uspehih uspe{no sple-
tata. [e enkrat sta dokazala, da
sta izjemen uigran par, ki `e od
leta 1999, ko se je za~elo njuno
skupno sodelovanje, predstav-
ljata hudo in mo~no konkurenco
nasprotnikom. V leto{njo sezono
sta Luka in Iztok vstopila mo~no
motivirana in po lanskem petem
mestu na doma~em svetovnem
prvenstvu odlo~ena osvojiti me-
daljo na olimpijskih igrah v
Londonu. In sta jo – bronasto!

Luka [pik in Iztok ^op sta `e
novembra in decembra opravila
prve dvotedenske priprave v na{i
tradicionalni zimski bazi v
Skradinu na Hrva{kem, skupaj s
hrva{kim dvojnim ~etvercem
nadaljevala s treningom na sne-
gu pozimi pri Livornu v zahodni
Italiji. V ~asu med posameznimi
gostovanji sta redno trenirala in
opravljala testiranja na doma-
~em Bledu pod budnim o~esom
trenerja Milo{a Jan{e. V marcu
so sledile {e skupne priprave
reprezentance v izlivu reke Ne-

retve, kmalu pa so bila na spo-
redu `e prva tekmovanja. Na
skoraj perfektno izvedenih pri-
pravah na lokacijah, ki jih je
skrbno izbral selektor Jan{a, sta
na jezeru Peru~a pri Sinju, na
Bresterni{kem jezeru pri Mari-
boru, na Bohinjskem in Blej-
skem jezeru dosegla nivo forme,
s katerim sta na vodi ob popolni

usklajenosti delovala tako pre-
pri~ljivo kot v najbolj{ih »syd-
neyskih« ~asih. Niti tegobi, kot
^opov hud padec s kolesom ali
nevihta s to~o, ki je preluknjala
njun ~oln, ju nista mogli iztiriti.
Rana se je zacelila sama, ~oln pa
spretne roke predanega servi-
serja Zdenka Porti~a.
Nadaljevanje na 19. strani

Investicija v drugo fazo zunanje ureditve pri osnovni {oli Bled se
je po lanski izgradnji parkiri{~ letos nadaljevala z izgradnjo enos-
merne dovozne ceste, postajali{~em za dva avtobusa, plo~nikom in
dvosmerno kolesarsko stezo. Hkrati se je uredil `e del vstopne
plo{~adi v {portni park in bre`ine bli`nje morene. Name{~ena je tudi
javna razsvetljava. Vrednost leto{njih del je 130.000 €, v pridobi-
vanju pa je `e gradbeno dovoljenje za tretjo fazo, ki bo obsegala ure-
ditev novih {portnih povr{in. S tem se je izpolnila dolgoletna `elja
po ve~ji prometni varnosti ob prihodu in odhodu u~encev, saj promet
{e vedno nara{~a. Opozarjamo, da je prometni re`im spremenjen in
je stari uvoz k O[ samo {e izvoz. Ves promet torej poteka od uvoza
nasproti pokopali{~a v smeri proti {oli. Tudi avtobusi bodo prihajali
samo {e po Seli{ki cesti in ne bo ve~ nevarnega in te`avnega zavi-
janja s Pre{ernove ceste pri trgovini Mak. Ob~ina ra~una, da bo

naslednje leto pristopila tudi k rekonstrukciji odseka Seli{ke ceste od
pokopali{~a v smeri proti vrtcu (do Mladinske ulice), skupaj z iz-
gradnjo me{ane povr{ine za pe{ce in kolesarje.

Legende `ivijo ve~no

Nova prometna ureditev pri {oli!
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Iz zgodovine

@e pred Lergetporerjem je fotografiral
Bled profesor Reiner iz Celovca 

(1825-1897)
V januarski {tevilki lanskoletnih Blej-

skih novic sem predstavil Benedikta Ler-
getporerja, ki je leta 1884 na Bledu odprl
prvi fotografski atelje. ^eprav ni dvoma
o tem, da vsebuje Lergetporerjev fo-
tografski opus dale~ najve~ fotografij
Bleda in njegove okolice iz ~asa pred
izbruhom prve svetovne vojne, pa je bilo
nekaj fotografov, ki so se s kamero
mudili na Bledu `e precej pred njim. 
Dne 19. februarja 1866 je iz{la v ljubl-

janskem ~asniku Laibacher Zeitung v
rubriki Krajevni dogodki (Lokales)
novica, da so pri{le v ljubljansko knji-
garno Ignaz v. Kleinmayr in Fedor Bam-
berg pokrajinske fotografije, ki jih je
posnel celov{ki profesor Reiner. Med
motivi je naveden na prvem mestu Bled
(Veldes), sledijo pa mu Bohinj (der
Wochein), Belope{ki jezeri (die Weißen-
felser Seen), slapova Peri~nik in [um (Rothwein) in Tr`i~ (Neumarktl).
Dopisnik sicer ni omenil, kaj je na Bledu pritegnilo fotografovo pozornost,
lahko pa si mislimo, da zlasti jezero, otok in grad. Na fotografijah so bili
predstavljeni {e drugi predeli Gorenjske, razen tega pa je bilo na prodaj ve~je
{tevilo posnetkov Koro{ke, ki so poleg pokrajinskih motivov prikazovali
tudi arhitekturne znamenitosti, npr. pala~o Porcia v Spittalu. Fotografije so
bile tako v formatu vizitke kot v ve~jem formatu, primernem za sobni okras.
Razen navadnih so bili na voljo {e stereo posnetki. Pisec je poudaril, da so
posnetki naravi zvesti in ~isti, kar jih postavlja ob bok najbolj{im izdelkom
fotografov iz ve~jih mest. Ker je bila cena razmeroma nizka, je bil prepri~an,
da bodo ljudje te sli~ice in slike zelo radi kupovali. 
^ez dva dni je v prilogi Intelligenzblatt prej omenjenega ~asnika iz{el

oglas, v katerem je na{tetih nekaj ve~ podatkov o tem, kaj je na Reinerjevih
fotografijah. Bled je bil zastopan s tremi razli~nimi posnetki, med motivi pa
so bili tudi Javornik, izvir Savice, trdnjava na Predelu, Mangart in Vi{arje. 
Ali se je pi{~eva napoved o dobri prodaji Reinerjevih fotografij uresni~ila,

ne vemo. Vsekakor so v slovenskih zbirkah njegove fotografije z izjemo
dveh dragocenih albumov, ki sta nastala ob gradnji gorenjske proge leta
1870, razmeroma skromno zastopane. Ve~ njegovih albumov s pokrajin-
skimi posnetki in posnetki ̀ eleznic hranita Slikovni arhiv in grafi~na zbirka
Avstrijske narodne knji`nice na Dunaju, zelo veliko stereo posnetkov pa se
nahaja v fotografski zbirki dunajske Albertine. Slednji so `e digitalizirani

in dostopni na spletu. Fotografije Johanna Baptista (po na{e bi rekli Janeza
Krstnika) Reinerja so izredno dragocene, ker velika ve~ina predstavlja naj-
starej{e posnetke mnogih gorenjskih in koro{kih krajev. 
Rodil se je leta 1825 pri Dunaju. Trideset let star je pri{el v Celovec za

u~itelja prostoro~nega risanja na vi{ji realki, kjer je slu`bo z ljubeznijo
opravljal do upokojitve leta 1894. Poleg likovne umetnosti ga je zelo
privla~ila glasba. Bil je priznan zborovodja in izvrsten violinist. Zelo rad je
imel tudi naravoslovje. S pohodov v koro{ke gore se je vra~al otovorjen z
vzorci kamnin in mineralov, s katerimi je bogatil zbirke Naravoslovnega
de`elnega muzeja za Koro{ko.
V njegovih `ivljenjepisih je {e najmanj besed posve~enih njegovi fo-

tografski dejavnosti, ~eprav je bila {e kako pomembna. `e leta 1862 je ob
profesorski slu`bi na celov{ki realki prav tako v Celovcu odprl fotografski
atelje. Dela se je tudi na tem podro~ju lotil zavzeto, saj je prav kmalu poslikal
{tevilne koro{ke vrhove, pa tudi leta 1864 dograjeno ̀ elezni{ko progo Mari-
bor–Beljak. Pokrajinske fotografije Gorenjske in Koro{ke, ki so bile leta
1866 na prodaj tudi v Ljubljani, sem `e omenil. Njegovi dose`ki niso bili
prezrti: leta 1867 je dobil na svetovni razstavi v Parizu (Exposition Uni-
verselle) priznanje za fotografije. Leta 1879 je atelje po manj kot dvajsetih
letih obstoja zaprl in se prenehal poklicno ukvarjati s fotografijo. Zakaj, {e
ni pojasnjeno. Je pa ta podatek pomemben za datiranje njegovih fotografij.
~eprav na njih ni letnice nastanka, so nastale pred letom 1880. 
Celoten album ve~jih fotografij, kakr{ne so bile na prodaj leta 1866, je

ohranjen v Slikovnem arhivu in grafi~ni zbirki na Dunaju in nosi naslov
Slike iz Koro{ke in Kranjske. V njem je kar 53 fotografij, ki so 26,5 cm vi-
soke in od 20 do 22 cm {iroke. Na Bledu sta bili posneti dve. Na eni sta grad
in desno od njega `upnijska cerkev sv. Martina (http://www.gorenjci.si/De-
fault.aspx?id=692, Galerija slik, {esta slika), na drugi pa otok, grad in Stol
v ozadju. Na tretji je slap [um v Vintgarju. Vedeti moramo, da sama soteska
takrat {e ni bila odkrita. 
Slovenski {olski muzej hrani v obse`ni zbirki stereo fotografij pet Rein-

erjevih. Na eni je slap {um, na eni Kranjska Gora in na eni Hudi~ev most pri
Medvodah (Teufelsbrücke bei Zwischenwässern). Vsaj nekatere od teh so
nastale {ele v sedemdesetih letih. 
Ljubljana se pona{a z ̀ e omenjenima albumoma iz leta 1870, v katerih so

poleg panoramskih posnetkov Trbi`a, Ljubljane in nekaterih gorenjskih kra-
jev (Kranjske Gore, Radovljice, Kranja in [kofje Loke) {e posnetki nekaterih
kolodvorov in objektov (mostov in predorov) v gradnji. Album, ki ga hrani
Grafi~ni kabinet Narodnega muzeja Slovenije, ima v mapi z naslovom
Panorama Laibach-Tarvis 25 fotografij z nem{kimi podnapisi, album v zbirki
Zemljepisnega muzeja pri Geografskem in{titutu Antona Melika ZRC
SAZU pa je brez mape, a podnapisi na kartonih so slovenski in nem{ki.  
Ve~ zanimivih Reinerjevih fotografij v velikosti vizitke pa ima zbiralec

Leopold Kolman v Zasipu pri Bledu. Na eni je slap [um, posebej zanimiva
pa je tista iz leta 1875, ki je morda najstarej{i posnetek dve leti prej na kran-
jskem pokopali{~u postavljenega nagrobnega spomenika Simona Jenka. En
primerek te fotografije hrani tudi Narodna in univerzitetna knji`nica v Ljubl-
jani, vendar doslej ni bilo znano, da je njen avtor profesor risanja in tudi za
Gorenjsko zaslu`ni pokrajinski fotograf Johann Baptist Reiner iz Celovca,
ki je za vedno zatisnil o~i leta 1897, komaj tri leta po upokojitvi. 
Ker je Reiner leta 1879 svoj fotografski atelje prodal Aloisu Beeru, prav

tako znamenitemu avstrijskemu fotografu, skupaj z zalogo steklenih fo-
tografskih plo{~, obstajajo Reinerjeve fotografije na Beerovih kartonih. Za-
sebnik iz Kranja hrani dobro ohranjen posnetek [kofje Loke. Na hrbtni strani
kartona pi{e Alois Beer, Klagenfurt, posnetek pa je izrez iz Reinerjeve fo-
tografije, ki je nastala leta 1870. 
V Ljubljani je letos iz{la zanimiva knjiga Trevorja Shawa iz Velike Bri-

tanije in Alenke ^uk iz Postojne, v katerih so predstavljene upodobitve
slovenskih jam in Krasa od sredine 16. stoletja do za~etka prve svetovne
vojne leta 1914. Dve fotografiji [kocjanskih jam sta avtorja pripisala Rein-
erju, ~eprav imata pod slikama nem{ka napisa, kakr{ni so posebnost Ler-
getporerjevih fotografij. Da je avtor blejski in ne celov{ki fotograf, je jasno
tudi zaradi tega, ker sta posnetka nastala leta 1888, ko je bil Reinerjev atelje
v Celovcu ̀ e leta zaprt. Razen tega je Reiner fotografiral samo na Koro{kem
in Gorenjskem, Lergetporer pa je `e leta 1892 prodajal petnajst posnetkov
[kocjanskih jam. 
Na koncu naj omenim {e vodnik po soteski Blejski Vintgar Marjana Zu-

pana, ki je iz{el na Bledu leta 2006. Na strani 4 je fotografija slapu [um s
{tirimi mo{kimi na skalah. Pod njo pi{e, da je nastala v osemdesetih letih 19.
stoletja. Njen nastanek je treba premakniti za vsaj 15 let nazaj, saj je njen
avtor Johann Baptist Reiner, ki je slap {um fotografiral `e pred februarjem
leta 1866.     Dr. Dragan Bo`i~

Profesor risanja in fotograf v
Celovcu J. B. Reiner.

Jezero in mogo~ni grad nad njim na
posnetku iz Kolmanove zbirke. Pred
letom 1880. 

Slap [um v Vintgarju. Fotografijo
vizitnega formata hrani Leopold
Kolman v Zasipu. Verjetno pred feb-
ruarjem 1866. 


