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Plovbni režim je določen
Blejski občinski svetniki so na aprilski seji soglasno in brez 

razprave sprejeli novi plovbni režim po Blejskem jezeru ter spre-
membe odloka o javnem redu in miru. Prepričani so, da so dose-
gli dober konsenz z vsemi deležniki, da se na Bledu in Blejskem 
jezeru vzpostavi ustrezen red. 

Novi režim bo za razliko od starega, sprejetega leta 2009, 
dovoljeval oddajo plastičnih plovil, in sicer 55 kajakov, kanujev 
in supov.  Režim uvaja tudi pristojbine za plovbo, ki za vsako 
pletno znašala 5000, za čoln 200, za druga plovila pa 100 evrov. 
Vendar to velja le za izposojevalce. V nasprotju z Bohinjskim 
jezerom rekreativna plovba z lastnimi plovili na Blejskem jezeru 
ostaja brezplačna.

:: Romana Purkart

 

Letošnji nagrajenci Občine Bled.     Foto Rok Mučič.



Javni razpis za  
sofinanciranje programov 
humanitarnih in  
invalidskih organizacij za 
leto 2016
Razpisna dokumentacija in prijavni 

obrazci bodo objavljeni na spletni stra-
ni občine www.e-bled.si, lahko pa jo v 
razpisnem roku prevzamete v času ura-
dnih ur tudi v sprejemni pisarni Občine 
Bled. Prijava na razpis mora biti izdela-
na izključno na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije. Prijavitelj s 
podpisom izjave na prijavnem obrazcu 
soglaša s preverjanjem namenske pora-
be sredstev, dodeljenih na podlagi tega 
razpisa.

:: Janez Fajfar, župan

Za nami je mesec, ko smo bili spet v 
središču pozornosti slovenske javnosti. 
Seveda ne zaradi česa pozitivnega, saj v 
naši deželi prevladuje vtis, da medijev kaj 
lepega in dobrega ne sme več zanima-
ti. Vesel sem, da je s pomočjo svetniške 
skupine pod vodstvom Jake Bassaneseja 
in z močno podporo Janeza Brenceta, 
Tonija Omrzela, mag. Simona Sirca in 
Brigite Šolar končno le prišlo do tega, 
da so pletne spet na vodi. Občinsko sejo 
smo prav zaradi prevozov na otok sklicali 
nekaj tednov prej, kot smo predvidevali. 
S tem smo kar se da hitro lahko sprejeli 
dopolnjen odlok o plovbnem režimu. Vse 
skupaj pa je začelo zanimati državne in-
stitucije, v prvi vrsti Urad za varstvo kon-
kurence, kjer še niso rekli zadnje besede. 

Na seji so svetniki na pobudo Tamare 
Bertoncelj zmanjšali tudi plačilo vrtca v 
času, ko ga otrok ne obiskuje. To je lah-
ko dvorezen nož, saj je fiksnih stroškov 
takrat, ko nekega otroka ni v skupini, le 
za malenkost manj. Za delovanje same 
občine pa je bil najpomembnejši rebalans 
proračuna, ki so ga svetniki enotno potr-
dili. Po zboru krajanov v Ribnem, kjer so 
bili vsaj nekateri mnenja, da se po drugih 
krajevnih skupnostih dela več, smo prišli 
do kompromisne rešitve za povezovalno 
cesto z Ribnega na Koritno, ki se bo asfal-
tirala do konca maja.

Takoj po praznikih se bo 4. maja za-
čelo z obnovo Rečiške ceste, na katero l. 
2018 na Kračci, blizu nekdanje gostilne 
Mangart, priključujemo tudi severno raz-
bremenilno cesto. Dela bodo zahtevala 
precej žrtev, zato vse prizadete pozivam k 
strpnosti in se vsem že v naprej zahvalju-
jem za razumevanje. Na koncu koncev se 
vse dela za vse nas in bodimo veseli, da 
se v tej finančni situaciji, ki vlada v Slo-

veniji in po slovenskih občinah, sploh še 
kaj dela. 

Slovenski dojenček prijoka na svet 
z petnajst tisoč evri dolga. V Ribnem so 
nas vprašali, kaj delamo z denarjem, ki ga 
občina dobi kot povprečnino od države. 
Dragi moji, osnovni strošek na občana v 
občini Bled je okoli 900 evrov, iz česar se 
financira vrtec, dodatne dejavnosti v šoli, 
šport in kultura, zdravstveno varstvo, jav-
na razsvetljava, vzdrževanje cest in še in 
še… Za vse, kar nam država pobere, vrne 
občinam t. i. povprečnino v višini 537 
evrov na občana, ne glede na njegov pri-
spevek. To zadošča le za slabi dve tretjini 
čistih osnovnih potreb. Razliko moramo 
dobiti na druge načine, z nadomestilom 
za stavbna zemljišča, taksami, globami, 
parkirninami, turistično takso … 

To, da sploh funkcioniramo kot obči-
na, nas stane letno dobrih sedem milijo-
nov. Letos jih imamo na voljo približno 
enajst, kar pomeni, da kar štiri milijone 
lahko namenimo novim investicijam. 
Samo obnova Rečiške, državne ceste, bo 
stala 1,2 milijona, od tega bo dve tretjini 
morala prispevati občina, ki bo obnovila 
vse vode pod cesto, pločnike, javno raz-
svetljavo, avtobusna postajališča … Pro-
sim, da si v nadaljevanju dobro ogledate, 
kako bo v času gradnje z obvozi, dogovor-
jenimi z občino Gorje. 

S 1. majem stopi v veljavo tudi novi 
parkirni režim, tudi tega se splača dobro 
preučiti. Za naše občane je letna dovolil-
nica še vedno 25 evrov, kar je v povpre-
čju 7 centov na dan, za ostale pa 75 evrov, 
okrog 20 centov na dan!

Dragi občani, oprostite če sem bil to-
krat malo bolj direkten, a bobu je treba 
reči bob! Iz nič ni nič, tako doma kot na 
občini. V nekaj letih smo zmanjšali števi-
lo zaposlenih s 25 na 17. Za delo občine 
nekaj zadnjih let zares nimam slabe vesti. 
Tudi občinski svet, ki se o vsem podrob-
no seznani že na odborih pred sejami, 
glasuje v glavnem enotno. Mogoče gre ta 
enotnost občinske uprave in sveta marsi-
komu na živce, upam samo, da bo tako 
še dolgo!

S pomočjo prijateljske občine Iseo ob 
istoimenskem jezeru v Italiji smo dobili 
nekaj denarja za skupni projekt za starej-
še. Čeprav bi se vse dalo pomeniti preko 

skajpa, so na EU zahtevali, da se dobimo 
v Bruslju. Tam sem imel občutek, da sem 
se znašel v vojnem stanju. Vsepovsod do 
zob oboroženi vojaki, oklepna vozila, za-
pore, kontrole … O drugem raje ne govo-
rim, da me še kdo ne obsodi rasne, ver-
ske ali kake druge nestrpnosti. Na letalu 
nazaj sem sedel ob oknu, na levi strani. 
V Slovenijo smo prileteli pri Planici, nato 
pa vzporedno s Triglavom, v daljavi se je 
videlo naše jezero … Ljubo doma, kdor ga 
ima. Mi ga še imamo! Cenimo to!

V teh dneh, ko spet vzbrsti pomlad, 
se poskusimo vsaj malo ločiti od pravih 
in namišljenih problemov in uživajmo v 
sijajnem svetu, ki nas obdaja.

:: Vaš župan Janez Fajfar

Obvestilo!
Obveščamo vas, da je na spletni 

strani Občine Bled e-bled.si objavljen 
razpis – javno zbiranje ponudb za pro-
dajo nepremičnin v območju zazidalne-
ga načrta Koritno – Polica.

:: Občina Bled
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Blejski župan Janez Fajfar je 31. marca na 
gradu sprejel turškega ministra za evropske 
zadeve, Volkana Bozkirja. 
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Izvedba nekaterih del v KS Ribno
Potem, ko so bili v preteklih letih obnovljeni številni cestni 

odseki v KS Ribno, se bodo dela v nekoliko manjšem obsegu 
odvijala tudi letos. V zadnjih dveh letih so se sicer popolnoma 
obnovile ceste v Bodeščah, na Koritnem, na Selu, spodnji del 
Savske v Ribnem, pred tem pa še druge. 

Še v maju je na vrsti asfaltiranje ceste od Koritnega v Ribno. 
Pretekli mesec se je tam odstranil dotrajan zdrobljen asfalt. Po 
zboru krajanov je sledil dogovor med predstavniki KS in občine 
tudi o poenostavljenem načinu asfaltiranja kot je bilo to izvede-
no že v preteklosti. Strošek bo tako predvidoma pod 100.000 
EUR, brez zamenjave spodnjega ustroja ceste. Izvajalec bo iz-
bran z zbiranjem ponudb. Prav tako se je na območju KS Ribno 
v zadnjih tednih postavilo kar nekaj novih svetilk javne razsve-
tljave v skupni investicijski vrednosti blizu 50.000 EUR. Izvaja-
lec del je bil Petrol d.d.

Sicer pa je bilo na sestanku dogovorjeno tudi, da se vzpostavi 
nekaj novih omejitev, zlasti glede dovoljenih obremenitev, na tej 
in drugih cestah v KS Ribno. V povezavi s postavljanjem prome-
tnih znakov, ki jih občina sicer stalno obnavlja ali postavlja nove, 
pa na tem mestu izpostavljamo 19. člen Zakona o cestah, ki med 
drugim govori o tem, da lastniki zemljišč ob javni cesti morajo 
dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo 
javne ceste, tudi postavitev prometne signalizacije in prometne 
opreme. 

Sredi maja bo asfaltiranih še več drugih ce-
stnih odsekov
V dneh po prvomajskih praznikih se zaključujejo zlasti dela 

na večjih cestnih gradbiščih: del Cankarjeve ceste in Ceste v Me-
gre, del Želeške ceste, v Polju in Pod hribom ter na delu Se-
benjske ceste v Zasipu. Nato se dela na teh gradbiščih zaključijo 
oziroma prekinejo do jeseni oziroma naslednje spomladi. Pred 
poletjem je sicer v načrtu še nekaj manjših, prometno manj 
obremenjenih in izpostavljenih odsekov. Poleti se praviloma 
dela ne izvajajo, izjema bosta Rečiška cesta in Poslovno stano-
vanjsko območje Seliše, kjer je zaradi zahtevnosti in dolžine gra-
dnje to neobhodno.

Takole zgleda na 
primer preplet 
komunalnih vodov 
na Mlinem pa tudi 
drugje po občini, 
kjer prevladujejo 
ozke ulice. Temu 
primerno zahtevna 
je tudi gradnja.

Na voljo krediti za mikro, mala in 
srednja gorenjska podjetja 
Na voljo krediti za mikro, mala in srednja gorenjska podjetja 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je ok-
tobra 2015, v sodelovanju s Slovenskim regionalnim razvojnim 
skladom, objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, 
mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme 
Gorenjska (RGS Gorenjska). 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in sre-
dnjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, pove-
čevanje investicijske aktivnosti v gorenjski regiji, zmanjševanje 
stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturi-
ranje regijskega gospodarstva ter olajšanje dostopa mikro, malim 
in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov. Krediti so namenjeni začetnim 
investicijam v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. 

Na voljo je 1.200.000 evrov za kredite, ki so namenjeni mikro, 
malim ali srednje velikim podjetnikom, ki delujejo (imajo sedež 
podjetja ali poslovno enoto) na področju gorenjske statistične re-
gije (18 občin). 

V Uradnem listu 24/2016 je objavljena sprememba javnega 
poziva. Glavne spremembe se nanašajo na:
• spremenjeno število bank in ugodnejše kreditne pogoje, 
• za investicije do vključno 50.000 EUR poslovni načrt ni več 

potreben.

Celotno besedilo javnega razpisa in prijavna dokumentacija 
je na voljo na spletni strani BSC Kranj (www.bsc-kranj.si).

:: BSC Kranj
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premenjen prometni režim na delu Partizan-
ske ceste in Poljske poti
V aprilu je potekala obnova dela Poljske poti skozi naselje 

in kanalizacijskih jaškov na delu Partizanske ceste. Obnova je 
bila financirana s sredstvi zavarovalnice zaradi uveljavljanja re-
klamacije za slabo izvedena dela v višini 15.000 EUR. Drugi del 
sredstev je zagotovil Elektro Gorenjska, ki je položil zemeljske 
cevi za del srednjenapetnostne povezave med Seliško cesto in 
športnim parkom. Občina je sočasno zagotovila obnovo vodovo-
da, ureditev odvodnjavanja in postavitev javne razsvetljave. Iz-
vajalec gradbenih del je bilo podjetje Pozitivna gradnja oziroma 
njen vodja Lojze Strnad. 

V času obnove je Agencija RS za varnost v cestnem prometu 
občino opozorila na izvedbo ukrepov umirjanja prometa, saj po 
celotnem območju poteka tudi šolska pot. Občina je zato s preu-
rejeno prometno signalizacijo in dodatnim ukrepom izvedbe gr-
bine za umirjanje prometa v celoti sledila »Smernicam za šolske 
poti«, ki so sicer objavljene na spletni strani https://www.avp-rs.
si/file/2015/04/smernice_šolske_poti_AVP_2016.pdf. 

Smernice med drugim določajo, da »pešca – šolarja lahko iz-
jemoma usmerimo tudi na vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti, 
kolesarske steze, hkrati pa zagotovimo na teh odsekih znižano 
hitrost do 30 km/h s celostno prometno ureditvijo (poleg signa-
lizacije izvesti tudi tehnične ukrepe – npr. hitrostne grbine za 
omejitev hitrosti do 30 km/h, zvočne ali optične zavore, javno 
razsvetljavo, svetlobne led utripalke itd.). Enako velja tudi v pri-
meru izjeme, ko pešca usmerimo na desno stran vozišča v smeri 
hoje«.



Pričela so se dela na Rečiški cesti
inšpekcijski službi ter po potrebi tudi sproti pri-
lagajali ukrepe. S tovrstno regulacijo prometa 
se v času zapor, v največji mogoči meri, želi raz-
bremeniti lokalno prebivalstvo, z upoštevanjem 
vseh potreb gospodarskih subjektov in subjek-
tov, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.   

Zaradi popolnih in delnih zapor te državne 
ceste, bo promet na okoliških lokalnih in dr-
žavnih cestah občutno povečan in posledično 
moten, z največjimi obremenitvami v poletnih 
mesecih. Same dinamike popolnih zapor, za-
radi preveliko dejavnikov, časovno ni mogoče 
opredeliti, vsekakor pa se bo izvajalec del preko 
investitorja (Občine Bled) trudil, da bo popolnih 
zapor v času visoke turistične sezone čim manj. 
Obveščanje o časovni dinamiki zapor bo spro-

tno potekalo preko lokalnih medijev in interne-
tnih strani občin Bled in Gorje. 

Zato je na mestu prošnja za čim več po-
trpežljivosti v času gradnje, izogibanje nepo-
trebnim potem, predvsem pa opozarjamo na 
spoštovanje na novo vzpostavljenih prome-
tnih režimov oz. prometne signalizacije. 

Pomembno je, da se zavedamo, da bo in-
vesticija velika pridobitev za vse udeležence 
v prometu, lokalno prebivalstvo in gospodar-
stvo.

Začasni prometni režimi so grafično pri-
kazani v prilogi. Za vse dodatne informacije in 
pojasnila smo vam na voljo. 

:: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BLED

Občina Bled je skupaj z Direk-
cijo RS za infrastrukturo v drugi 
polovici aprila pričela z dolgo pri-
čakovano gradnjo pločnika ob si-
cer zelo prometni državni Rečiški 
cesti. Skladno z zakonom so ob-
čine dolžne graditi in vzdrževati 
pločnike, avtobusna postajališča, 
cestne prehode in javno razsve-
tljavo ob državnih cestah skozi 
naselja. Poleg tega bo občina ob-
novila ali na novo zgradila tudi 
drugo infrastrukturo, ki se nahaja 
v cesti. Tako se bo popolnoma na 
novo uredilo odvajanje fekalnih 
in padavinskih voda, obnovil vo-
dovod, h gradnji pa sta pristopila 
tudi Adriaplin z gradnjo plinovo-
da in Elektro Gorenjska.

Pred gradnjo bo potrebno za 
nekaj metrov prestaviti, poglobi-
ti in razširiti del vodotoka Rečice  
od gasilskega doma v smeri proti 
Bledu. Porušil se bo del enega 
od objektov ob cesti v križišču s 
Triglavsko cesto. Sicer se bo pa 
zgradilo še nekaj novih dolgih 
opornih zidov. Na ta način bo za-
gotovljena ustrezna širina za ce-
sto in pločnik ter lepši vzdolžni 
potek ceste. Poleg glavne fekalne 
kanalizacije in magistralnega 
vodovoda v cesti, ki prihajata iz 
Gorij, se bosta  vzporedno po 
zasebnih parcelah gradila še se-
kundarna kanala za priključeva-
nje posameznih objektov.

Tik pred izvedbo je obvelja-
la odločitev, da se gradi iz smeri 
Bleda proti Gorjam, in sicer v treh 
etapah. Vse tri etape so povezane 
s tehnično zaključenimi sklopi in 
prevezavami vodovodov. Pri tem 
bo v času gradnje prvih dveh etap 
veljala popolna zapora, medtem 
ko se bo ob gradnji tretje etape 
promet praviloma odvijal izme-
nično. Preko gradbišča bo dostop 
možen le za objekte neposredno 
ob cesti. Zato bo tranzitni promet 
proti Gorjam in Pokljuki voden 
že z avtoceste in vseh drugih glav-
nih križišč preko Lipc oziroma 
čez Poljane.

Po dogovoru s predstavniki 
Občine Gorje se bo lokalnih ce-
stah odvijal le lokalni promet. 
Pri tem bo na podhomski strani 
tudi bistveno spremenjen prome-
tni režim z uvedbo enosmernih 
cest. Za žago bo promet potekal 
dvosmerno. Odvijanje prometa 
bosta spremljali obe redarski oz. 

4 Obnova Rečiške
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Invazivne rastline na Bledu
Občina Bled tudi v letu 2016 sodeluje v projektu »Proč z 

invazivkami«. Projekt obravnava tematiko tujerodnih invaziv-
nih rastlinskih vrst, ki lahko povzročajo gospodarsko škodo in 
negativne vplive v naravnem okolju. Na Bledu so med najbolj 
razširjenimi vrstami japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata 
rozga, žlezava nedotika, zelo alergena pelinolistna žvrklja bolj 
znana kot ambrozija, opažen je bil tudi zelo nevarni orjaški de-
žen. Ker je blejska občina v primerjavi z ostalimi občinami v 
Sloveniji še relativno malo zaraščena s tujerodnimi invazivni-
mi rastlinami, je še čas, da ukrepamo in s tem dejansko rešimo 
marsikatero zemljišče.

Nekatere rastline je zakonsko že potrebno odstranjevati, 
druge je želeno z vidika ohranjanja narave. Odstranjevanje in-
vazivnih vrst je zelo težavno, včasih celo nemogoče. Z avgustom 
zato odpiramo pisarno za informiranje občanov o pravilnih na-
činih odstranjevanja in tretiranja ostankov invazivnih rastlin. V 
letošnjem letu v sklopu projekta načrtujemo tudi terensko pred-
stavitev odstranjevanja z izvedbo akcije odstranjevanja invazivk. 
Nadaljevali bomo s posodabljanjem inventarja rastišč invazivnih 
rastlin. Da bodo o tej tematiki obveščeni tudi učenci, bomo orga-
nizirali tudi predavanja oz. izobraževanja na osnovni šoli. 

Ker ste občani tisti, ki domači kraj najbolje poznate, vas na-
prošamo, da lokacije s tujerodnimi invazivnimi vrstami javite na 
Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (RAGOR), na številko 04 
581 34 18 ali preko elektronske pošte na naslov jasmina.bagar@
ragor.si. Prav tako pa pozivamo vsa društva in posameznike, ki 
bi želeli sodelovati pri akciji odstranjevanja invazivk, da se javite 
na zgoraj omenjeno številko ali elektronski naslov. Natančna lo-
kacija in datum akcije bosta znana naknadno.

:: Jasmina Bagar, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Paolo Barelli pred mastersom na 
Bledu
Slovenija bo med 27. avgustom in 9. septembrom 2018 go-

stiteljica Evropskega masters prvenstva, ki bo potekalo pod okri-
ljem Evropske plavalne zveze (LEN). Prvič v zgodovini masters 
prvenstev bodo v sklopu prvenstva hkrati potekali plavanje, sko-
ki v vodo, daljinsko in sinhrono plavanje ter vaterpolo. Prvenstvo 
se bo odvijalo v Kranju, na Bledu in Jesenicah, svojo podporo pa 
je še pred začetkom izrazil tudi predsednik evropske in italijan-
ske plavalne zveze Paolo Barelli na prvem uradnem obisku pri 
nas. Kot vidite, je obiskal tudi Bled.

:: RP
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Spremenjen parkirni 
režim na Bledu
S 01.05.2016 se zaradi turistične se-

zone na parkiriščih uvaja spremenjen 
parkirni režim, ki bo predvidoma veljal 
do 31.10.2016. 

Cilj sprememb je z ustrezno razpore-
ditvijo vozil zagotoviti razpoložljive par-
kirne kapacitete tako za goste, kot tudi za 
domačine. 

Javne parkirne površine so razdeljene na 
dve coni - območje središča Bleda (I. cona) 
in območje izven središča Bleda (II. cona). 

Praviloma so v I. coni parkirne povr-
šine, kjer je parkiranje časovno omejeno 
na največ dve ali štiri ure, v II. coni pa so 
parkirne površine, na katerih je parkira-
nje časovno neomejeno.

Ključne spremembe na javnih 
parkiriščih v času poletne 
sezone (1. 5. do 31. 10.): 

1. Brezplačno parkiranje za imetnike 
dovolilnic Občine Bled:

• časovno neomejeno v belih conah na 
zgornjem platoju pod Hotelom Krim, 
na avtobusni postaji, pri vrtcu (Seliše 
1), nasproti pokopališča pri šolskem 
športnem parku (Seliše 2) in pri Infra-
strukturi Bled, od 25. 6. do 31. 8. pa 
tudi okoli osnovne šole;

• časovno omejeno (obvezno namestiti 
uro) v vseh modrih conah glede na 
tam določene omejitve (4 ali 2 uri, na 
pokopališču 1 uro);

• brez nalepke ali ure na območju Seliš 
(bivše Vezenine) do pričetka gradnje.

2. Okoli javnih ustanov (občina, pošta, 
lekarna, športna dvorana ipd.) in na 
nekaterih drugih lokacijah (TPC, pod 
Jelovico, staro jedro Grad ipd.) se za-
radi zagotavljanja dostopnosti ter v 
podporo lokalni potrošnji vzposta-
vi brezplačne modre cone »za hitre 
opravke«, različno od pol ure do dveh 
ur.

3. Plačljive modre cone, namenjene 
dnevnim obiskovalcem:

• pri Ledeni dvorani in pod hotelom 
Krim največ štiri ure;

• Jezerska promenada, pri Trgovskem 
centru Bled ter staro jedro Grad naj-
več dve uri.

4. Parkirišče za avtobuse in avtodome 
se organizira na območju Seliš (bivše 
Vezenine), ukine pa se tovrstna parki-
rišča v območju središča Bleda. Avto-
busne obiskovalce morajo prevozniki 
tako odlagati na avtobusnih postajah 
in gredo parkirat na Seliše.

5. Vsi vozniki ali drugi uporabniki naj 
obvezno upoštevajo prometno signa-
lizacijo, ki je bila te dni obnovljena ali 
na novo nameščena.

Prodaja letnih  
dovolilnic za 
parkiranje
Od 25. 4. 2016 dalje poteka prodaja 

letnih dovolilnic za parkiranje z veljavno-
stjo od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017. Redna 
cena dovolilnice za osebna vozila znaša 75 
EUR, s popustom pa 25 EUR. 

Letno dovolilnico za parkiranje oseb-
nih vozil s popustom se izda za vozilo, ki 
je (1) v lasti ali v (2) službeni uporabi fi-
zične osebe s stalnim prebivališčem v Ob-
čini Bled, ki za njegovo uporabo plačuje 
predpisano boniteto, kar izkaže v postop-
ku izdaje parkirne dovolilnice ali (3) je v 
uporabi fizične osebe s stalnim prebiva-
liščem v Občini Bled na podlagi pogodbe 
o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem 
najemu. 

Z dovolilnico je dovoljeno parkiranje 
na vseh parkiriščih, s katerimi upravlja 
Občina Bled, pri čemer mora voznik upo-
števati veljavni parkirni režim. 

Parkirišča, namenjena izključno za 
imetnike dovolilnic, se vzpostavi na zgor-
njem platoju pod hotelom Krim, nasproti 
upravne stavbe Infrastrukture Bled in na 
avtobusni postaji (predvidoma v sredini 
maja).

Kako mora voznik  
ravnati v modri coni?

Voznik, ki parkira vozilo v modri 
coni, mora na vidnem mestu v vozilu 
označiti čas prihoda. Po preteku dovo-
ljenega časa mora vozilo odstraniti. 

V kolikor je na vozilu nameščena 
letna dovolilnica za parkiranje Občine 
Bled, mora voznik v modri coni ozna-
čiti čas prihoda, ni pa potrebno plačati 
parkirnine.

:: Občinska uprava
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30 let IEDC - Poslovne 
šole Bled
IEDC – Poslovna šola Bled letos pra-

znuje 30 let. To bo obeležila z več med-
narodnimi dogodki, tudi s konferenco o 
ženskah voditeljicah. Kot pravi direktori-
ca Danica Purg, ima šola, ki jo je obiskalo 
že več kot 75.800 menedžerjev iz 82-ih 
držav, s svojo usmeritvijo v povezovanje 
vodenja z umetnostjo in etiko vse večji 
vpliv na druge.

Kot pravi direktorica, je bila njihova 
šola že od samega začetka na zelo visoki 
ravni, kar zadeva kakovost programa in 
profesorjev, ter je po tem neprimerljiva z 
drugimi tovrstnimi ustanovami v srednji 
in vzhodni Evropi. Ves čas so na šoli do-
dajali tudi nove vsebine in profesorje.

V šolo so prihajali študentje iz vse več 
držav. Začeli so z udeleženci iz treh, sedaj 
pa imajo v letniku že udeležence iz 15-ih 
držav, udeleženci poletnih programov pa 
prihajajo celo iz 20-ih ali 25-ih različnih 
držav. Šola je bila pri internacionalizaciji 
že zelo uspešna, kot pravi Purgova, pa je 
njihov cilj postati še bolj mednarodna šola.

Pred kratkim so odprli tudi pisarno na 
Dunaju, saj številni udeleženci izobraže-
vanj prihajajo iz Avstrije. 

Ob pogledu na 30-letni razvoj šole je 
pojasnila, da so se učili od najboljših in 
vedno še kaj novega dodali. Kot je izpo-
stavila, so nato prišli v fazo, ko so začeli 
veliko bolj verjeti vase. Ustanovili so tudi 
združenje menedžerskih šol srednje in 
vzhodne Evrope ter bili vodilni na tem 
področju.

Pred desetimi leti je blejska šola pove-
zavo med umetnostjo in vodenjem začela 
sistematično uvajati v vse svoje seminar-
je. Ob 30-letnici delovanja je IEDC, ki da-
nes velja za eno od vodilnih mednarodnih 
inštitucij pri razvoju menedžmenta, pre-
jela tudi nagrado globalnega Združenja 
MBA (AMBA) za prelomne dosežke.

Podiplomskega študijskega programa 
MBA se je na blejski šoli doslej udeležilo 
že več kot 1400 menedžerjev in voditeljev 
iz 60-ih držav, skupno število udeležen-
cev vseh izobraževanj in seminarjev pa 
presega 75.800.

:: Tonja Blatnik, IEDC in RPVabilo!
Vljudno Vas vabimo na otvoritev 

razstave elaboratov javnega natečaja  
za izbiro strokovno najprimernejše 

rešitve za ureditev območja 

JEZERSKE PROMENADE  
NA BLEDU.

Otvoritev razstave bo  
v četrtek, 5. 5. 2016, ob 17. uri  
v Festivalni dvorani na Bledu.

Razstava bo na ogled do 5. 6. 2016.
:: župan Janez Fajfar 
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Harmonikarji in prostovoljci - Harmonike  
ob Blejskem jezeru že 22. maja!
4. srečanje harmonikaric in harmoni-

karjev ob Blejskem jezeru bo letos že 22. 
maja. Vroč in zaradi dopustov ter prome-
tnih zastojev neugoden julijski termin 
smo tokrat zamenjali za četrto majsko 
nedeljo. Prireditev bo potekala v sklopu 
dogajanja ob otvoritvi poletne turistične 
sezone.

Tudi letošnja prireditev bo zaznamo-
vana s številnimi udeleženci iz Slovenije 
in tujine. Med pravočasno prijavljenimi 
(do 16. 5.) bomo ponovno izžrebali sreč-
nega dobitnika harmonike Poličar, nove-
ga lastnika ''lajbča'' gorenjske narodne 
noše, katerega bo po meri izžrebanca iz-
delala gospa Marija Mojca Berce iz Selc, 
izžrebali bomo dobitnika novih škornjev 
za narodno nošo iz čevljarstva Štajnar iz 
Škofljice, vikend paket za dve osebi v ho-
telu Ribno ter mnoge druge nagrade. Na-
gradili bomo najmlajšega in najstarejšega 
udeleženca, vsak član največje organizira-
ne skupine bo prejel originalno blejsko 
kremno rezino. Podjetje Bled tours bo 
tako kot vsako leto poskrbelo za brezplač-
ne prevoze iz parkirišč ob Seliški cesti do 
Festivalne dvorane. Preko medijev bomo 
ob promociji prireditve podelili 20 daril-
nih bonov restavracije Labod in številne 
druge nagrade naših pokroviteljev, za kar 
se vsem iskreno zahvaljujemo. 

Informacijski pult bo v Festivalni dvo-
rani odprt že od 9. ure dalje, program na 
odru bo potekal od 10. ure. Vsak pravo-
časno prijavljeni bo prejel bon za malico 
in pijačo skupine Laško ter spominsko 
nalepko. Glavni del bo ob 12. uri, ko bodo 
vse harmonike ob jezeru zaigrale Avseni-
kovo ''Otoček sredi jezera''. 

Sledili bodo nastopi harmonikarskih 
skupin in ob 14. uri povorka harmonik po 
Jezerski promenadi. Po povorki bo sledil 
zaključek z žrebanjem nagrad. Za pope-

stritev bodo poskrbeli Klobasekov Pepi 
(Miro Klinc) z gosti in Kvintet harmonik 
glasbene šole Avsenik, za zabavo pa an-
sambel Slovenski pozdravi. 

Ob tej priložnosti ponovno vabimo 
društva, klube in posameznike, da nam s 
svojim delom kot prostovoljci pomagate 
na dan prireditve, kar bomo upoštevali pri 
točkovanjih ob prijavah na nekatere razpi-
se. Prejeli boste bon za malico in pijačo ter 
majico z logotipom naše prireditve. 

Za vse informacije sem vam na voljo 
na toni.mezan@bled.si in na 051-30-60-
89. Več o prireditvi na www.harmonike-
-bled.si. 

:: Toni Mežan, podžupan

Otvoritev poletne 
sezone
Po dolgih letih bomo letos ponovno 

odprli poletno sezono, to se bo zgodilo od 
20. do 22. maja. 

Kulinarične dobrote bomo okušali ves 
dan, v petek od 12. do 21. ure, v soboto in 
nedeljo pa od 10. do 21. ure, v poznopopol-
danskem času bomo uživali tudi v prome-
nadnih koncertih. V petek bo z nami Eva 
Boto s skupino Črna mačka, v soboto sku-
pina Soul, jazz in jaz, v nedeljo se nam pri-
družijo harmonikarji na 4. Srečanju har-
monikark in harmonikarjev ob Blejskem 
jezeru ter ansambel Slovenski pozdravi. V 
soboto, 21. 5. 2016, vabljeni tudi na otvori-
tev poletne sezone na Straži Bled.

Otvoritev poletne sezone bomo priče-
li z otvoritvenim dogodkom na Jezerski 
promenadi, ki bo v letošnjem letu gosti-
la Okuse Bleda, poleg Blejskih dni še v 
osmih poletnih terminih. Predstavili se 
bodo blejski lokalni partnerji pod desti-
nacijsko blagovno znamko Okusi Bleda. 
Namen povezovanja je obuditev tradicio-
nalne kulinarike, razširiti vedenje o tradi-
cionalnih jedeh, pripravljenih in predsta-
vljenih na sodoben način, ter promocija. 
Ustvarjalna ponudba izvira iz bogastva 
lokalnih jedi. Obiskovalcem prireditve na 
Bledu bodo vse dni na voljo tradicionalne 
lokalne specialitete, pripravljene iz sve-
žih, sezonskih sestavin in predstavljene 
na način »ulične prehrane«.  

Poleg domačih bodo na voljo tudi spe-
cialitete drugih držav in regij. Italijanska 
kulinarika se nam bo predstavila na otvo-
ritvi in zaključku sezone ter na Blejskih 
dnevih in v začetku julija. Predstavile se 
bodo regije Sicilija, Toscana, Umbria in 
Lazio s kulinariko in obrtjo tradicionalnih 
italijanskih proizvodov, kot so siri, mesni 
izdelki, začimbe, testenine, suho sadje, 
sladice in še veliko več!

:: Jaka Ažman, Turizem Bled

Na Bledu junija prva poslovna regata
Na Bledu bo 17. in 18. junija 2016 po-

tekala prva poslovna regata, na kateri bodo 
v ospredju timsko delo, poučnost, osredo-
točenost, tradicija in varovanje okolja, vre-
dnote, ki so skupne veslanju in odličnim 
podjetjem. Za organizacijo Poslovne rega-
te Bled so zaslužni turistični deležniki na 
Bledu, Veslaški klub Bled in koordinator 
projekta, podjetje SI SPORT, ki ima izku-
šnje tovrstnimi športnimi dogodki.

Na elitni lokaciji, ki je na Bledu v pre-
teklosti gostila štiri svetovna prvenstva 
in v minulem letu FISA svetovni pokal 
v veslanju, se bo 17. in 18. junija odvijala 
prva Poslovna regata Bled. Tretji vikend v 

mesecu juniju se bo v veslanju med se-
boj pomerilo 30 podjetij, ki se bodo lah-
ko na regato prijavila s tremi do štirimi 
predstavniki. Ti bodo sestavljali četverce 
s krmarjem pod vodstvom izkušenega 
veslača, čolne pa bodo krmarili predse-
dniki uprav. Poleg veslaške preizkušnje 
na Blejskem jezeru se bodo  izobraževali 
na IEDC – Poslovni šoli Bled in udeležili 
dvodnevne veslaške klinike, ki obsega vse 
tri sestavine veslaškega treninga – tek, ve-
slanje na veslaških napravah ergometrih 
ter veslanje v čolnih.

Ambasador Poslovne regate Bled je 
Jani Klemenčič. Interes za skupno so-

delovanje so po besedah Jake Ažmana, 
direktorja Turizma Bled, izrazili prav vsi 
turistični deležniki na Bledu. K izvedbi so 
pristopili tudi blejski hoteli: namestitve, 
prehrana, dnevno in večerno družabno 
dogajanje. Dragocene izkušnje bodo pri-
dobivali tudi študenti iz Višje strokovne 
šole za gostinstvo in turizem Bled, saj 
bodo gledalcem na tribunah ponudili ca-
tering storitve, v šolskem hotelu Astoria 
pa so poskrbeli za gala večerjo, na kateri 
so organizatorji povabljencem predstavili 
prihajajoči dogodek.

Info: jaka.azman@dzt.bled.si ali 
info@poslovnaregata.si.                      :: RP
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V Alpe po navdih
Po alpskih dolinah s kolesom in peš – gremo v Bohinj, doli-

no Soče in Zgornjesavsko dolino

Dan Alpske konvencije 26.–28. maj 2016 

Vljudno vabljeni na sklop prireditev za spoznavanje razno-
likosti slovenskega alpskega območja v Bohinju, dolini Soče in 
v Zgornjesavski dolini, kjer organiziramo pohode, kolesarjenje, 
tek, bogat spremljevalni program, razstavo in strokovni posvet. 
Program Dneva Alpske konvencije so tudi letos oblikovali različ-
ni deležniki, saj so Alpe naš skupni življenjski prostor, za kate-
rega želimo čim bolj odgovorno in usklajeno skrbeti ter k temu 
pritegniti tudi obiskovalce. 

V četrtek, 26. maja 2016, ob 19. uri bo v Zeleni hiši v Koba-
ridu odprtje razstave Constructive Alps, rezultatov natečaja za 
trajnostno gradnjo v Alpah. V petek, 27. maja 2016, ob 10. uri 
bo v Kinogledališču v Tolminu mednarodni posvet z naslovom 
Storitve v čezmejnem prostoru, namenjen osvetlitvi vprašanja, 
katere storitve lahko okrepijo vlogo obmejnih območij, kar je za 
Slovenijo, ki ima preko 1300 km kopenske meje s sosednjimi 
državami, pomembno za njihov prihodnji razvoj. Ob 20. uri pa 
bo v Kinogledališču v Tolminu predvajanje etnografskega filma 
Mirno o življenju v bavarskih Alpah in prihodnosti mladih. 

V soboto, 28. maja 2016, bodo potekali pohodi, kolesarjenje, 
tek in bogat spremljevalni program v Bohinju, dolini Soče in 
Zgornjesavski dolini. 

 :: Tina Markun, TNP

Kako uporabiti defibrilator?
Blejski upokojenci ga znajo, vsaj tisti, ki so se udeležili pred-

stavitve njegove uporabe, ki so jo 12. aprila pripravili člani ekipe 
za prvo pomoč pri Območnem združenju Rdečega križa Rado-
vljica.  

:: RP

Poletni počitniški program v občini 
Bled 2016 
Javni poziv za zbiranje vlog razstavljavcev

Rok za prijavo: 15. 5. 2016

V okviru projekta Poletni počitniški program v Občini Bled 
2016 pripravljamo izid brošure z zbranimi programi, ki so na-
menjeni otrokom in mladini naše občine. Ob tej priložnosti 
vabimo vse, ki se trudite s svojimi programi in dejavnostmi 
otrokom polepšati počitniški čas, da se nam pridružite in nam 
posredujete svoje programe za objavo.

Vse prispele programe bomo objavili v tiskani brošuri, na 
spletni strani ter v socialnih medijih.

Obenem vas obveščamo, da bo kar štiri tedne v počitniškem 
času delovalo Organizirano poletno počitniško varstvo otrok s 
celodnevnim programom in prehrano, ki je namenjeno otro-
kom starosti od 6 do 10 let. V kolikor ste zainteresirani, da bi 
vašega nadobudneža vpisali v ŠPORTNI, USTVARJALNI, JEZI-
KOVNI ali PUSTOLOVSKI tedenski program, bomo veseli vaše 
informativne prijave.

Prijavite se lahko na e-mail: altersola.bled@gmail.com.
:: Alteršola

Združenje podjetnic gorenjske
Zadnjo sredo v marcu smo se podjetnice Gorenjske zbrale 

na prvem skupnem srečanju s poslovnim zajtrkom, ki bo sicer 
potekalo vsako zadnjo sredo v tekočem mesecu. Predstavile smo 
letni plan dela združenja in ugotovile, da na Gorenjskem obstaja 
velik interes po tovrstnem združevanju. 

Vse proaktivne podjetnice vabimo, da se nam pridružite in 
z nami izmenjate poslovne izkušnje in kontakte ter se udeležite 
katerega izmed prihajajočih dogodkov. Spremljajte naše delo na 
FB-strani Združenje podjetnic Gorenjske ali nam pišite na pod-
jetnice.zpg@gmail.com.

:: Združenje podjetnic Gorenjske

Poročni sejem Bled
Javni poziv za zbiranje vlog razstavljavcev

Rok za prijavo: 30. 5. 2016

Veseli nas, da vas lahko povabimo k sodelovanju pri novem 
dogodku Bleda – Poročni sejem Bled. Celostno zasnovan dogo-
dek, ki bo privabljal tako domače kot tuje goste, bo svoja vrata 
prvič odprl 15. in 16. oktobra 2016 na Blejskem gradu.

Sejem bo butičnega značaja in na njem se bo imelo možnost 
predstaviti med 50 do 60 razstavljavcev iz naslednjih segmentov 
poroke: poročna in video produkcija, nakit, organizacija porok, 
lokacija porok, gostinstvo in slaščičarstvo, poročni šopki in de-
koracija, poročne tiskovine, poročne obleke in dodatki, poroč-
no ličenje in kozmetični proizvodi, animacija na poroki in ples, 
glasba.

Organizator Poročnega sejma Bled, PIAR PR d.o.o., k sode-
lovanju vabi do 3 razstavljavce iz vsakega segmenta poroke blej-
skih ponudnikov poročnega programa in storitev. Le iz segmen-
ta organizacije porok se jih bo lahko predstavilo do 5. Prednost 
pri izbiri bodo imele prej prispele prijavnice.

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca na uradni spletni 
strani dogodka: www.porocni-sejem.si.

Za vse dodatne informacije nam pišite na info@porocni-se-
jem.si ali pokličite 040 354 877 (Urška) oz. 041 386 514 (Nadja).

:: Nadja Vidic, vodja organizacije dogodka

75 let OF
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica organizira 

spominsko slovesnost v spomin osvoboditve zapornikov iz be-
gunjskih zaporov ter počastitev 75. obletnice ustanovitve Osvo-
bodilne fronte. Slovesnost bo v sredo, 4. maja 2016, ob 16. uri 
pred spomenikom talcev v graščinskem vrtu v Begunjah..

:: ZB za vrednote NOB Radovljica
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Občni zbor PD Bled
»Planinstvo ima pri nas, v Blejskem kotu stoletno tradicijo 

...« tako je zbrane planince nagovoril in pozdravil župan Janez 
Fajfar. Občni zbor je odprl predsednik društva Janez Petkoš, ki je 
v svojem poročilu predstavil gospodarske aktivnosti: poslovanje 
planinske koče in gostišča Murka, vzdrževanje objektov in pla-
ninskih poti ter naloge, ki jih društvu nalaga zakonodaja. 

Spominjali smo se lani umrlih članic: Marije Stare, ustano-
viteljice planinskega podmladka na OŠ Bled, in mentorice Anke 
Banič Studen ter 'himalajca' Marjana Manfrede. Blejska koča na 
Lipanci je lani ustvarila 107.000 eur prometa, kar je 23 % več 
v primerjavi z letom 2014. Obisk in prihodek sta se povečala 
zaradi celoletne dostopnosti koče in zaradi zvišanja cen. Lani ni 
bilo stroškov pluženja, ki so leta 2014 znašali kar 3.307 eur. Koča 
posluje z davčno blagajno, od 1. januarja 2016 ima tudi novega 
oskrbnika. To je Miha Tomc, ki ima s. p. za gostinsko dejavnost. 
Seveda pa »duša BK«, Joža Tomc, oče Mihe Tomca, še naprej 
ostaja v koči. Lani smo z Jožetom Kosarjem za dobo 10-ih let po-
daljšali najemno pogodbo za gostilno Murka. Višina najemnine 
se je uskladila z desetletno inflacijo in znaša mesečno 1.500 eur. 
Lipanco letno obišče okoli 20.000 turistov, izletnikov in planin-
cev, katerim naša koča nudi zavetje in topel sprejem, za kar se 
je predsednik Petkoš zahvalil vsem, 'ki pomagate vleči naš pla-
ninski voz v pravo smer'. Posebej se je zahvalil Občini Gorje in 
županu Petru Torkarju za uradno listino, v kateri izraža podporo 
za legalizacijo prizidka Blejske koče.

Investicije v koči in obnova dovozne poti iz Medvedove konte 
so znesle skupaj 24.565 eur. Poglaviten strošek so predstavljali 
menjava 12-ih akumulatorjev in namestitev 12-ih novih foto-vol-
taičnih celic na strehi koče za difuzno sončno energijo, izdelava 
protipožarne shrambe za akumulatorje in shrambe za živila ter 
zamenjava klopi in miz pri koči. V letu 2015 so bile pregledane 
in obnovljene vse naše planinske poti. Temeljito so očistili ste-
zo iz Krme do Lipanskih vratc in poti Lepa kopišča-Klek-Debela 
peč. Pri čiščenju omenjenih poti so sodelovali tudi člani ŠD Gor-
je, za opravljeno delo so prejeli 600 eur. Markacijski odsek, ki 
šteje 4 člane, je vodil Marko Petkoš. Društvo GRS Radovljica je 
prispevalo 500 eur za nakup novega terenca. Lani smo izvedli 14 
izletov s povprečno udeležbo 24 pohodnikov. Vodniški odsek, ki 
šteje 5 vodnikov, je vodil Matej Ražen. Na OŠ Bled ima društvo 
5 planinskih mentoric, z Marino Vukaševič na čelu. Za izpeljavo 
planinskih izletov je društvo prispevalo 3.981 eur, subvencija za 
prevoze in vodenje odraslih članov je znašala 1.293 eur. 

Konec leta 2015 je društvo skupaj s podmladkom štelo 315 
članov. Plan del za leto 2016 ima tri prioritete: zgraditev 2 vo-
dohranov, čistilne naprave in dokončna pridobitev gradbenega 
dovoljenja za prizidek. Sledijo še izpeljava planinskih izletov za 
odrasle in planinski podmladek ter zbiranje gradiva za planinski 

zbornik. Na občnem zboru se nas je zbralo čez 80 članov in go-
stov. Pozdravila sta nas tudi predstavnik PD Gorje, Kristl Ogris, 
in podpredsednik MDO Gorenjske, Jože Stanonik. 

Zaslužnemu planinskemu delavcu, Karlu Fonu, smo v pri-
znanje in zahvalo predali sliko, olje slikarke Drage Soklič. V 
kulturnem programu so prisrčno nastopili 'zlati' blejski šolarji 
s skečem Ne razjezimo blejskega Zlatoroga. Planinsko vzduš-
je nam je popestrilo ubrano petje MPZ Triglav. Na koncu nas 
je Jerca Šolar 'z živo besedo in slikovito predstavo' popeljala na 
Novo Zelandijo.

:: Tonček Marolt, foto Beno Bregant

VABILO
Prazniki so s svojimi šegami in navadami mejniki v ljud-

skem življenju.

Izročilo nam priča, da je bilo ljudsko življenje v preteklosti še 
bogatejše, kot si danes predstavljamo. Čas je dosti običajev spre-
menil, tudi zakril, niso pa izginili iz zakladnice našega izročila. 

Krajevna skupnost Bled vas vabi na KRESOVANJE NA 
STRAŽI, v počastitev praznika dela, na predpraznični večer, 
30. aprila. Žičnica bo vozila od 19. do 23. ure. Če še ne veste, 
kam, se nam pridružite. 

Ob mednarodnem dnevu dela vsem krajankam in krajanom 
želimo, da bi vam vaše delo prinašalo zadovoljstvo in uspeh. Pr-
vomajske praznike pa preživite v prijetnem razpoloženju in v 
družbi vam dragih ljudi. 

:: Meta Pazlar predsednica KS Bled

Tradicija treh vasi
V skupni organizaciji društev in organizacij iz vasi Zasip, 

Podhom in zaselkov pod Karavankami smo kulinarični navdu-
šenci začeli razvijati nov turistični produkt, ki smo ga poimeno-
vali Tradicija treh vasi. Druži nas domače poimenovanje naših 
vasi, Prgarije, Kraparije in Kašarije. Le-te svoje ime nosijo po 
svojih tipičnih jedeh. V Zasipu so vaščani v starih časih sušili 
hruške tepke, ki so jih zmleli in dodajali v moko prgo, iz katere 
so pekli kruh. Podhom je znan po odličnih krapih, v vaseh pod 
Stolom pa so pripravljali jedi iz kaše.  

S projektom 
želimo našim go-
stom predstaviti 
kulinarične speci-
alitete in kulturne 
posebnosti naših 
vasi. Premierno se 
bomo predstavili v 
petek, 20. maja, v 
dopoldanskem pro-
gramu RTV SLO 
v oddaji Dobro jutro. Nosilec projekta v naši občini, Turistično 
društvo Zasip, zato vabi vse zainteresirane, da se nam v jutranjih 
urah pridružite na Homu, kjer bo potekalo snemanje oddaje v 
živo. V popoldanskem času pa bomo tradicionalne specialitete 
predstavili na otvoritvi blejskega poletja na Jezerski promenadi. 
Pogostitev bo spremljal zanimiv kulturni program, ki ga bomo 
objavili na spletni strani Krajevne skupnosti Zasip www.zasip.si. 
Prisrčno vabljeni!

:: Mateja Vilman, Peter Zupan
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Majsko srečanje  na 
Kupljeniku
Vaščani Kupljenika v nedeljo, 22. 5., 

prirejamo tretje majsko srečanje na Ku-
pljeniku. 

Ob  9.30 je zbor pred cerkvijo sv. 
Štefana, od koder se boste v spremstvu 
vodnikov povzpeli na vrh Babjega zoba. 
Turistično društvo Bohinjska Bela je s 
pomočjo prostovoljcev na vrhu postavi-
lo dve panoramski tabli, ki vam bosta v 
veliko pomoč pri orientaciji, ko se boste 
z vrha razgledovali po vrhovih in krajih. 
Ob 13.30 bo voden ogled Kupljenika. Ob 
poslušanju zvonjenja različnih pritrko-
valskih skupin si boste ogledali znameni-
tosti in spoznali zgodovino vasice. Krajši 
šmarnični obred v cerkvi se bo pričel ob 
14.30, ob 15. uri pa bo koncert mešanega 
pevskega zbora Anton Tomaž Linhart iz 
Radovljice.

Vabimo vas na srečanje, kjer se boste 
ob jedači in pijači poveselili. 

:: Davorin Bernard

Dežela ljudskih  
pravljic
Maj je mesec, ko se Divja baba preseli 

z Babjega zoba nazaj v dolino – v svojo 
kočo pod Stražo Bled. Obiščete jo lahko 
vsako nedeljo ob 10.00 in se zabavate z 
drugimi liki ljudskega izročila. Dežela se 
odpre 1. maja ob 10.00, tudi jaz bom tam.

:: Škrat Lesnik

Dogajanje v Medgeneracijskem centru Bled
• Vadba za hrbtenico in raztezanje, 

Marjeta Žerovc: 3. 5., 6. 5., 10. 5., 13. 
5., 17. 5., 20. 5., 24. 5., 27. 5., 31. 5.: 
9.00–10.00;  

• Notranji dotik, Gabriella Beccelli: 4. 
5., 11. 5., 18. 5., 25. 5.: 10:30–12:45;

• Zeliščna psihoterapija, Natalija Bru-
men: 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5.: 10.00–
12.15;

• Tečaj šivanja, Andreja Jakun: 9. 5., 16. 
5., 23. 5., 30. 5.: 10:00–12:00, 17:30–
19:30;  

PETEK, 6. 5.
• 9:30–12:30, po poteh kulturne dedi-

ščine z Majo Vrtačnik-Kupljenik, zbor 
pri selskem mostu, Maja Vrtačnik;

• 18:00-20:00, manifestacija svojih že-
lja skozi občutke ljubezni in zavesti, 
Urban Urbanc;

TOREK, 10. 5.
• 10:30–13:30, nabiranje užitnih divjih 

rastlin, Joža Košar, zbor Zdraviliški 
park;

PETEK, 13. 5.
• 18:00–19:30, angeli-naši zvesti spre-

mljevalci, Tannja Yrska in Barbara 
Ravnik;

SOBOTA, 14. 5.
• 9:00–14:00, kako se umirim, ko 

otrok pritiska na moje gumbe, Janja 
Urbančič, Nina Vanita Hočevar, cena 
50 eur, prijava do 1. 5. cena 40 eur;

TOREK, 17. 5.
• 18:00–19:30, predstavitev romarske 

poti Camino de Santiago, Loreto Fer-
nandez Rodriguez;

ČETRTEK, 19. 5.
• 17:00–18:30, sosedsko pravo, Nadja 

Vidic;

PETEK, 20. 5.
• 9:30–12:30, po poteh kulturne dedi-

ščine z Majo Vrtačnik–Zasip, zbor pri 
gostilni Kurej, Maja Vrtačnik;

PONEDELJEK, 23. 5.
• 9:30–12:00, pohod na svetega Petra, 

Simona Mikolič, zbor pri Krpinu;

SOBOTA, 28. 5.
• 16:00–20:00, dobrodelni živžav, pri-

nesi staro družabno igro v zameno 
za darilo in obogatel boš naš prostor, 
Hana Premrl, Jasmina Djordjevič.

Dobrodelni živ žav 
Medgeneracijski center Gorenjske, 

enota Bled, skupaj z Blejskim mladin-
skim centrom organizira velik dogodek 
za otroke, ki bo 28. 5. od 16. do 20. ure. 
Pozivamo vse otroke, starše in stare star-
še, ki imate doma družabne igre in jih 
ne potrebujete več, da nam jih podarite. 
Namen je oživeti BMC in ga opremiti z 
rabljenimi družabnimi igrami. Družabne 
igre bi uporabili v poletnih mesecih za 
druženje, igranje ter varstvo otrok v času 
predavanj za starše. Vsak, ki bo podaril 
družabno igro, bo v zameno dobil prak-
tično darilo. Pripravili smo tudi zabavno 
popoldne: skakanje gumitvista, risanje s 
kredo po tleh, skakanje s kolebnico, za 
fante igranje taroka, šaha ... Zabaval nas 
bo tudi klovn.

Ob 18. uri bo literarni večer z Lukom Po-
klukarjem, ko bomo predstavili knjigo Pri-
gode Grdinice in prijateljev. Gre za klasično 
pravljico, ki ji je Anja Bunderla dala obraz. 

:: Ekipa BMCja

Brezplačna pravna 
pomoč
Koristne pravne informacije oziroma 

brezplačna pravna pomoč je na voljo v 
Gorenjskem medgeneracijskem centru, 
in sicer v sejni sobi Ledene dvorane. 19. 
maja bo beseda tekla o vprašanjih v zvezi 
s sosedskim pravom in mejnimi spori.

 :: Nadja Vidic, uni.dipl.prav.
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Skrivno življenje mojega telesa 

Dogajanje v glasbenem 
centru DO RE MI
Mladinski pevski zbor DO RE MI 
uspešno nastopil na mednaro-
dnem pevskem tekmovanju v Rivi 
del Gardo
Člani Mladinskega pevskega zbora 

DO RE MI so se od 20. do 24. marca 2016 
v italijanski Rivi del Gardo udeležili med-
narodnega pevskega tekmovanja. Pod 
dirigentsko taktirko Primoža Kerštanja, 
korepetitorke Mateje Grašič in glasbene 
spremljevalke Nuše Piber so se predsta-
vili z obveznimi štirimi skladbami, in si-
cer s Šmentano muho skladatelja Jakoba 
Ježa, What if I never speed skladatelja 
Johna Dowlanda, Ave Mario skladatelja 
Franza Abta in s Cantus iteratus skladate-
lja Karla Jenkinsa. 

Poleg tekmovanja so z ostalimi zbori 
nastopili še na dveh prijateljskih nastopih 
v Rivi del Gardo in v mestu Limone.

Za uspešen nastop v kategoriji otro-
ških pevskih zborov so prejeli zlato pri-
znanje. Še posebej ponosni pa so na 
posebno nagrado za predan naraven 
glasbeni izraz ter harmonično povezavo 
med pevci, glasbenimi spremljevalci in 
dirigentom. To nagrado na tekmovanju 
podelijo le enemu zboru in tokrat jo je v 
konkurenci osemindvajsetih nastopajo-
čih zborov prejel Mladinski pevski zbor 
DO RE MI.    

Glasbena pravljica Oblaček  
postopaček

V petek, 8. aprila 2016, so pevci in 
instrumentalisti nižjih razredov in učen-
ci uvajanja v glasbo v OŠ Bled pripravili 
glasbeno pravljico Janeza Bitenca z na-
slovom Oblaček postopaček. V pravljico, 
ki jo je bral Primož Kerštanj, so vključili 
dvanajst inštrumentalnih skladbic in tri 
zborovske skladbe. Ob koncu so otroci, ki 
so prireditev obiskali, skupaj z glasbeniki 
zapeli pesem o oblačku. 

Osrednja proslava  
ob občinskem prazniku
Na letošnji proslavi ob občinskem 

prazniku so sodelovali tudi člani Mla-
dinskega pevskega zbora DO RE MI pod 
vodstvom dirigenta Primoža Kerštanja in 
inštrumentalisti Drejc, Karlina in Lana. 
Člani Glasbenega centra DO RE MI pa 
tokrat niso bili le del programa. Skupaj s 
Kulturnim društvom DO RE MI je glas-
beni center namreč prejemnik častnega 
znaka Rajska ptica.

Revije otroških pevskih zborov
Člani Mlajšega otroškega pevskega 

zbora DO RE MI, Otroškega pevskega 
zbora DO RE MI in Mladinskega pevske-
ga zbora DO RE MI so 12. in 13. aprila na-
stopili na Območnem srečanju otroških 

Na Bledu smo si lahko ogledali mono-
komedijo Skrivno življenje mojega telesa. 

Konflikt med petimi osebami ne bi 
bil navidezno nič posebnega, če ne bi v 
resnici šlo za krizni sestanek petih vital-
nih organov človeškega telesa: srca, pljuč, 
vranice, jeter in ledvic. V monokomediji 
po idejni zasnovi Anite Kajtezović, v režiji 
Ajde Valcl, dramaturgiji Simone Hamer 
in scenografiji, kostumografiji Anamarije 
Nuše Mulej Nik Škrlec izvrstno interpre-
tira vseh pet organov, ki poskušajo mani-
pulativno drug na drugega zvaliti krivdo 
za oslabelo in izgorelo telo na pragu po-
polnega kolapsa. 

Gledalcu predstava nastavi ogledalo, 
da bi ga skozi komično dramo soočila z 
odgovornostjo za lastno zdravje in hkrati 
spomnila, za kaj je odgovoren posamezen 
organ. Skozi dinamične zaplete personifi-
ciranih človeških organov, ki vsak na svoj 

način igrajo vlogo žrtve, spoznavamo, da 
organi v resnici drug brez drugega ne 
morejo, da je nujno, da se medsebojno 
podpirajo in da šibkost ali popolno delo-
vanje kateregakoli izmed njih vpliva na 
vse ostale. Zdi se, da gledalec vse to že ve, 
toda ali mu je res seglo do srca? 

Vsakdo je rad zdrav, toda ali se zaveda-
mo, da z norim življenjskim ritmom tele-
su povzročamo nepopravljive posledice in 
da smo sami odgovorni za svoje zdravje? 
Inteligentna in provokativna predstava, 
ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Moral 
bi jo videti najmanj vsak najstnik in vsi 
odrasli, ki imajo zdravje za samo po sebi 
umevno in so prignali svoje telo do roba 
njegovih zmogljivosti. Zgodbe srca, pljuč, 
vranice, jeter in ledvic nas ganejo, ker so 
to zgodbe nas samih, ker je to zgodba na-
šega življenja.

 :: Karin Elena Sánchez
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Noč z Andersenom 2016
Tako, za nami je enajsta »Noč z Andersenom«. Pridružili 

smo se 1.631-im knjižnicam in šolam na Češkem, Slovaškem, 
Poljskem, Hrvaškem, v Avstraliji, Grčiji, Španiji, Švici, Novi Ze-
landiji, Avstraliji, ZDA, Keniji in drugod po svetu. In v tej noči 
je po svetu bedelo kar 95.000 otrok in odraslih. Podatki še niso 
dokončni, so z domače spletne strani s same noči, saj končnega 
poročila še ni.

Noč smo preživeli v knjižnici in imeli smo se super. Vse do-
kaze, kaj smo počeli, kako super je bilo, smo vestno beležili – 
posneli smo cel kup fotografij, samo dogajanje pa predstavili s 
t. i. šovom.

Sodelovalo je 12 otrok in sedem knjižničarjev, pridružili so se 
nam tudi gostje. Otroci so stari 12, 13, 14 in 15 let, kar pomeni, da 
so učenci tretje triade, dva izmed njih sta učenca Osnovne šole 
Antona Janše, ki je šola za otroke s posebnimi potrebami. Viro-
zica gripozica nam je ponagajala že pred samim začetkom: v po-
steljo je položila nekaj udeležencev. Doma so iz različnih krajev 
občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, ena pa je iz Občine Ži-
rovnica, obiskuje pa knjižnico v Begunjah. Učiteljica iz Osnovne 
šole Antona Janša je bila z nami že sedmič, učitelj drugič in to, 
ali bosta z nami naslednje leto, ni vprašanje, ampak tradicija. 
Pridružila sta se nam tudi manekenka Eva Vidic in maneken ter 
pisatelj Luka Poklukar, pri branju poslanice pa še Katja in Lin-
domar Koblar Sales. Vso noč sta bila z nami tudi novinarka RTV 
Slovenija Tanja Mojzer in snemalec Samo Finžgar.

Še več pa naši domači strani: www.rad.sik.si.
:: Božena Kolman Finžgar, Knjižnica Antona Tomaža  

Linharta Radovljica

in mladinskih pevskih zborov, ki ga je Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti pripravil v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica. Zborom sta dirigirala Nuša Piber in Primoža Kerštanj, 
korepetitorka je bila Mateja Grašič, glasbeno pa sta MPZ spre-
mljala Nuša Piber na kongah in Robert Bone na flavti.  

Otroci na gradu
V soboto, 16. aprila, se je v Viteški dvorani na Blejskem gra-

du odvil že šesti v nizu mesečnih nastopov z naslovom Otroci na 
gradu. Na tokratnem nastopu se je predstavilo 17 instrumentali-
stov od 1. do 5. razreda.    

Naslednji nastop bo v soboto, 21. maja 2016, ob 10. uri, v 
Viteški dvorani blejskega gradu. Vljudno vabljeni!  

:: DO RE MI

Poslikane panjske končnice – 
primerna pobuda za vpis v Register 
žive kulturne dediščine
Ta kulturna dediščina je edinstvena; tradicija, ki je svetovna 

posebnost, se je začela prav pri nas, v naši širši okolici.

Po potrditvi pobude za vpis Prevoznega čebelarjenja – tradi-
cionalnega slovenskega čebelarstva v Register žive kulturne de-
diščine, ki sva jo pripravila Brane Kozinc in Anja Bunderla, sem 
pripravila pobudo še za izjemno kulturno slovensko čebelarsko 
dediščino – poslikane panjske končnice.

Delovna skupina koordinatorja varstva žive kulturne dedišči-
ne je v februarju 2016 obravnavala pobudo. Prijavljena nesnov-
na kulturna dediščina odgovarja kriterijem in je zato primerna 
za vpis v Register žive kulturne dediščine.

V pobudi sem opisala začetke in vso zgodovino poslikave 
panjskih končnic, motive in tehnike, značilne samo za to vrsto 
umetnosti, pa tudi postopek pridobivanja mineralnih pigmentov 
in s tem izdelavo barv. Poznavanje tega je nujno za kakovostno 
poustvarjanje. 

Poslikane panj-
ske končnice so 
deščice s panjev, na-
vadno kranjičev. Če-
belarji ali slikarji so 
jih poslikavali z na-
menom, da bi panje 
zaščitili pred zlim 
– tako so slikali apo-
tropeične simbole – 
trutamore, simbole, 
monograme, svetni-
ške motive. 

S poslikavanji so 
zaznamovali dolo-
čene dogodke, upo-
dabljali so zgodo-
vinske in satirične 
prizore. Čebelam so 
želeli pomagati pri 
orientaciji, čeprav 
se le-te lahko znaj-
dejo na svoje nači-
ne, čebelar je s po-
slikavami "označil" 
čebeljo družino in 
seveda, čebelam je 
polepšal dom, sebi pa okrasil okolico, si večal ugled ... Kranjiče 
so čebelarji postavljali v arhitekturno značilne čebelnjake, ki so 
se slikovito vključevali v slovensko pokrajino.

Ohranjenih je še več kot 3000 poslikanih končnic s 600 raz-
ličnimi motivi, ki so v javnih in zasebnih zbirkah.

Vsak današnji motiv, naslikan na deščico, še ni poslikana 
panjska končnica! Prevečkrat je le podcenjevanje dediščine. Pri-
haja pa čas, ko bomo ločili zrnje od plev.

Kako izgledajo panjske končnice, poslikane po izvirnem tra-
dicionalnem postopku, boste lahko videli na razstavi Anje Bun-
derla v mesecu maju na Blejskem gradu, kjer bo razstavljenih 
več kot 40 poslikanih panjskih končnic različnih motivov. Va-
bljeni na odprtje razstave s predstavitvijo 3. maja ob 18. uri.

:: Anja Bunderla
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8. Gledališko srečanje Društva učiteljev 
podružničnih šol Slovenije
V dvorani Zadružnega doma v Rib-

nem je 13. aprila potekalo 8. gledališko 
srečanje podružničnih šol Slovenije. 
Učenci razredne stopnje z matične šole 
na Bledu in obeh podružnic, ki so uspe-
šno zaključili tekmovanje za bralno znač-
ko, so si z zanimanjem ogledali pet pred-
stav. Žogico Nogico s podružnice Goriče 
pod vodstvom men-
toric Aleksandre 
Lešnjak in Vilme 
Švab, Sapramiško s 
podružnice Trstenik 
z mentorico Vido 
Konc, Obisk z Mar-
sa s podružnice Bo-
hinjska Bela v režiji 
Bernarde Gašper-
čič in z mentorico 
Francko Smolej, Če-
belica leti po pomoč 
in Mala baletka s 
podružnice Ribno z 
mentoricama Nušo 
Poljanec in Blanko 
Valant.

Mlade igralce, 
njihove mentorice in gledalce so prisrčno 
pozdravili predsednica KD Rudija Jedre-
tiča Ribno Mihela Pesrl, predsednik KS 
Ribno Dušan Žnidaršič, v imenu OŠ Bled 
in obeh podružnic pa Meri Poklukar. 

Svet igre in gledališča vsako leto pri-
vabi veliko otrok povsod po Sloveniji, tako 
so 13. aprila gostili gledališke skupine po-
družničnih šol še podružnici Mlinše ter 
Šentlambert v Mlinšah in podružnica Vrh 
Svetih Treh Kraljev.

Predstave so bile zelo zanimive, sve-
že, polne iznajdljivosti mentoric in otrok. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem tistim, 
ki našim srečanjem dajete vsakoletno 
podporo: vodstvu matične šole Bled, po-
družnici Bohinjska Bela, podružnici Rib-
no, KD Rudi Jedretič Ribno, KS Ribno, 

PGD Ribno, Občini Bled in soorganiza-
torici srečanja Nuši Poljanec s sodelavko 
Metko Svetina.

15. in 16. aprila je na POŠ Ponikva in 
POŠ Gotovlje pri Žalcu potekal 16. stro-
kovni posvet Društva učiteljev podružnič-
nih šol Slovenije z naslovom Narava je 
naša učiteljica. Temo letošnjega posveta 

so organizatorji izbrali zato, da se skupaj 
spomnimo in opomnimo, kako zelo po-
membna je narava za nas in naše otroke. 

Podružnične šole smo, kar se poveza-
nosti z naravo tiče, vsekakor v prednosti, 
saj smo v večini primerov le nekaj minut 
hoda stran od šole že v gozdu, na travniku 
ali na polju. Veselimo se poznega poletja 
in jeseni, ko pobiramo sadove svojega 
dela in si z domačimi pridelki popestri-
mo malice. 

Pomembno je, da učenci skozi šolanje 
ohranjajo stik z naravo in s svojim doma-
čim krajem in da s pomočjo tega ohranja-
jo znanje in tradicijo tudi za prihodnost.  
       :: Soorganizatorica srečanja s PŠ 

Ribno, Meri Poklukar     

Rowena se poslavlja, 
prihaja Anja
S prvim majem se na gradu zaklju-

čuje razstava del članice Ateljeja Bled, 
Rowene Božič. Če bi si jo radi ogledali, 
imate še nekaj dni časa. Njeno razstavo 
bo nadomestila razstava Anje Bunderla.

:: RP

Glasbeni preizkus
V Glasbeni šoli Radovljica tudi letos 

organiziramo evidenčno prijavo za opra-
vljanje preizkusa glasbenih sposobno-
sti, ki bo potekala od torka, 3. maja, do 
četrtka, 5. maja, in sicer preko e-prijave 
na spletni strani šole www.gs-radovljica.
si oz. v tajništvu GŠ Radovljica od 11. do 
17. ure.

Sprejemni preizkusi bodo po razpo-
redu, objavljenem na spletni strani šole 
ter na oglasni deski, potekali v petek, 20. 
maja, v soboto, 21. maja, ter ponedeljek, 
23. maja.

Vpis novo sprejetih učencev v 1. ra-
zred bo potekal od 6. do 8. junija, hkrati 
pa tudi vpis v predšolsko glasbeno vzgo-
jo (5 let stari otroci – letnik 2011), glasbe-
no pripravnico (6 let stari otroci – letnik 
2010) in v baletni oddelek Glasbene šole 
Radovljica, v katerega se lahko vključijo 
6, 7 in 8 let stari otroci (letniki 2010, 
2009 in 2008). 

 :: Glasbena šola Radovljica

Made in Holland*
V Galeriji 14 na Prešernovi na Bledu 

je vse do 22. maja na ogled skupinska li-
kovna razstava. Razstavljajo nizozemski 
umetniki Hans van den Berkmortel, Roel 
van Daal, Roel Hanssen in Tinus Derks. 

Nizozemska je dežela z izjemno boga-
to zgodovino, ki spoštuje svojo tradicijo, 
kulturo ter svoje naravne lepote. Družbe-
no je prežeta še z eno izjemno vrednoto, z 
veliko ustvarjalnostjo in, enako pomemb-
no, s posluhom zanjo. Ustvarjalnost pre-
žema zavednost družbe, iz nje uspešno 
tvori nove, dodane vrednosti, bodisi v 
vsakdanji kvaliteti bivanja kot v najširšem 
ekonomskem smislu. 

Nizozemska je nedvomno vzor dru-
gim državam. Vzor ali inspiracija je tudi 
marsikateremu ustvarjalcu, širše pa šte-
vilnim turističnim obiskovalcem z mno-
goterih vidikov, a še posebej, kako kreativ-
nost, unikatnost drzno vključiti v razvoj 
na osebni in širši družbeni ravni.

Prostorsko jo lahko doživimo kot kraj, 
kjer bi si želel sanjati. V prostranih ravni-
nah izbrisanih krajin izgleda, kot da se iz-
gubi vsak zaplet. Na voljo je prostranstvo 
kot rešitev za vsako situacijo ...         :: RP

 * Narejeno na Nizozemskem.
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Marčevska čestitka
Marec ima kar lepo število praznikov, 

zato smo tudi letos na naši šoli izvedli 
prireditev, s katero smo počastili vse pra-
znične dneve. Premierno smo uprizorili 
dve predstavi. 

Učenci izbirnega predmeta gledališki 
klub so uprizorili predstavo Okostnjak 
v omari. Vsebinsko vodilo dogajanja je 
želja, da se razred pripravi in prijavi na 
šolsko tekmovanje, potem pa zgodbo 
naše predstave vodi spoznanje, da ob raz-
ličnih željah, interesih in ambicijah cilj 
lahko dosežemo le z združenimi močmi. 
V zgodbo se vpletajo različni dogodki, ki 
ustvarjajo konflikte, o svojih grehih pa 
spregovori skozi igro »okostnjak v oma-
ri«. 

Druga predstava pa je bila stvaritev 
članov dramskega krožka, ki ga sestavlja-
jo učenci, ki jih povezuje veselje do igra-
nja. Naslov igre je Psi, ljubezen in kurje 
oko. Delo je bilo igralsko zahtevna naloga 
preigravanja in spletanja odnosov med 
dvema sošolcema, dvema karakterjema, 
ki sta si po temperamentu zelo različna. 
Radoživa, prostodušna devetošolka Maša 
in preudarni, v svojih razmislekih iskrivi 
sošolec David. 

Z obema predstavama smo nastopili 
tudi na Linhartovem maratonu, ena sku-
pina pa si je na regijskem srečanju prii-
grala srebrno plaketo. 

Lahko rečem, da so zmagovalci vsi. 
In ker je gledališče ekipni šport, so pra-
vi zmagovalci tisti, ki so v njem odkrili 
veselje druženja in radost igre – pa tudi 

spoznanje, kaj je gledališče in kako ti zle-
ze pod kožo. Energija mladih ustvarjalcev 
se je na marčevski prireditvi prenesla tudi 
na gledalce. Seveda pa to še ni bilo vse. 
Udeleženke so od nastopajočih prejele 
vrtnice, ki jih je za to priložnost poklonil 
župan Janez Fajfar.

:: Meta Pazlar OŠ Bled

Slovo Prgark
Prgarke smo v času svojega delovanja 

veliko časa posvetile igri. Rade smo igrale 
veseloigre s kmečko tematiko. 

Najbolj pa nam bodo ostali v srcih spo-
mini na obiske malčkov v vrtcih na Bledu, 
v Gorjah in na Bohinjski Beli. Otroci, ki 
so najbolj zvesta in hkrati najzahtevnejša 
publika, so nas zmeraj nagradili z nasme-
ški, aplavzi in iskricami v očeh. 

Tudi pri izvajanju »skečev« na raznih 
prireditvah ter v domovih starostnikov 
smo bile nepogrešljive.

:: Maksa Ambrožič

"Ne razjezimo blejskega Zlatoroga" na zaključnem festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava v Mariboru

Turistični podmladek OŠ prof. dr. Jo-
sipa Plemlja Bled se je v torek, 19. maja, v 
Mariboru udeležil predstavitve turističnih 
tržnic, ki so osvojile zlata priznanja na fe-
stivalu Turizmu pomaga lastna glava. Na-
debudni učenci so v Mercator centru Ta-
bor obiskovalcem prikazali turistični pro-
dukt Ne razjezimo blejskega Zlatoroga, 
s katerim so želeli sprehajalce na Bledu 
motivirati k intenzivnemu preživljanju 
prostega časa na okolju prijazen način. 
V neposredni bližini sprehajalnih poti 

in jezerske obale so projektno zasnovali 
šest postaj. Obiskovalci vseh starosti bi 
preko didaktičnih tabel in iger za razvoj 
osnovne motorike spoznali zgodovino ter 
kulturno dediščino turističnega bisera 
Slovenije. 

Obenem so učenci pod geslom "Zele-
ni turizem" želeli pri obiskovalcih vzbu-
diti zavest o pomembnosti varovanja oko-
lja in premišljenega sobivanja z naravo. 
Stojnico OŠ prof. dr. Josipa Plemlja si je z 
zanimanjem ogledalo veliko obiskovalcev 

in sovrstnikov, učenci pa so ponosno pro-
movirali svoj turistični produkt. 

Mentorji turističnega podmladka smo 
zadovoljni, da naši mladi učenci uspešno 
in odgovorno zastopajo Bled po Sloveniji 
ter s svojimi idejami pomagajo soobliko-
vati prihodnost turizma v domačem kra-
ju. Posebej bi se zahvalili Občini Bled, ki 
je trud in uspeh blejskih osnovnošolcev 
nagradila s plačilom prevoza. 

:: Peter Zupan
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Sproščeno preživljanje prostega 
časa na Maretovem ranču
Pomlad ni samo čas, ko narava ponovno ozeleni, spomla-

dansko deževje znova napolni hudourniške struge in ptičje pe-
tje ustvari glasbeno kuliso v naravi, ampak tudi čas, ko Maretov 
ranč po »zimskem« spanju 1. maja znova odpre svoja vrata za 
obiskovalce. 

Na Maretovem ranču, ki leži v osrčju jelovških gozdov, le ne-
kaj kilometrov od Bleda in Radovljice, vsako leto spomladi pri-
pravijo različne aktivnosti in dogodke, ki v naravo privabijo vse 
več obiskovalcev. Poseben čar planšarije predstavlja predvsem 
njena lega v osrčju gozda in občutek odmaknjenosti od urbane-
ga življenja, saj ranč ni dostopen z osebnimi avtomobili, ampak 
zgolj peš. Hoja do planšarije pa ne predstavlja prevelikega na-
pora niti za tiste, ki le poredko obujejo pohodne čevlje in v roke 
vzamejo pohodne palice. Ranč lahko predstavlja vmesno posto-
janko na potepanju po Jelovici ali pa končno destinacijo, kjer se 
lahko odpočijejo in se okrepčajo z različnimi doma pripravljeni-
mi jedmi in sokovi ter sodelujejo v različnih aktivnostih, ki so 
primerne za obiskovalce vseh starosti. 

Vsako soboto od maja do oktobra bodo potekale delavnice 
za odrasle pod vodstvom Andreje Kerč, kjer se bodo obiskovalci 
lahko naučili osnov slikanja na svilo ali steklo, izdelave moza-
ikov iz barvnega stekla, poslikali pa si bodo lahko tudi lastno 
ptičjo hišico. Tisti malo manj spretni pa si bodo lahko ogledali že 
tradicionalno, neposredno v naravo umeščeno razstavo naravo-
slovnih fotografij Toneta Trebarja ali pa si na travniku privoščili 
sproščeno prebiranje knjig iz knjižnične zbirke.

Veliko pozornost na ranču posvečajo tudi najmlajšim, saj 
za njih planšarija predstavlja še posebej veliko doživetje. Otroci 
se lahko prosto sprehajajo v ogradi z domačimi živalmi, kot so 
koze, kokoši in konji, ali pa se igrajo z družinskim kužkom.

Poskrbljeno je tudi za tiste s tekmovalno žilico, ki lahko svojo 
natančnost in mirno roko preizkusijo v lokostrelstvu ali keglja-
nju, ravnotežje pa pri adrenalinski hoji po gurtni (slackline).

Topli sončni poletni in spomladanski dnevi so kot nalašč za 
oddih v naravi in Maretov ranč s svojimi dejavnostmi ponuja 
aktivno preživljanje prostega časa prav za vse, ki iščejo sproščen 
oddih. Ne da bi za to potrošili veliko časa in denarja. Organizator 
pa obljublja še veliko več poletnih dejavnosti, ki jih lahko spre-
mljate na facebook strani Maretovega ranča

 :: A.K.

Srečanje obvodnih krajev na Bledu
Turistična zveza Slovenije, Turistično društvo Bled in Ob-

čina Bled so 9. aprila na Bledu organizirali srečanje obvodnih 
krajev Slovenije. Na srečanju je potekal tudi strokovni posvet 
»Vloga lokalne skupnosti pri upravljanju voda«. Predstavljeni 
so bili ukrepi za izboljšanje stanja Blejskega jezera, raziskovalni 
projekt Life+StopCyanoBloom, upravljanje jezer na avstrijskem 
Koroškem ter stanje jezer in zadrževalnikov v Sloveniji. Udele-
ženci so govorili tudi o določitvi pristojnosti države in občin na 
področju upravljanja z vodami.

Poznanje delovanja vodnega okolja, njegovega stanja in vpli-
vov je bistven del učinkovitega in trajnostnega upravljanja z vo-
dnimi viri. Zato je monitoring stanja jezer ter zadrževalnikov, 
ki ga v programu državnega monitoringa izvaja Agencija RS za 
okolje, izhodišče za odločanje v procesu upravljanja z vodami. 
Na dogodku so bili tako predstavljeni najpogostejši pritiski na 
jezera.

Kot je pojasnil Iztok Pipan iz Skupnosti objezerskih krajev 
Slovenije oziroma po novem obvodnih krajev, saj vključuje tako 
kraje ob jezerih kot rekah, se srečujejo s podobnimi težavami pri 
upravljanju voda, ki so vezane predvsem na zakonodajne predpi-
se. Na srečanje so povabili predstavnike okoljskega ministrstva, 
vendar jih ni bilo. 

"Država ne zna prisluhniti tistim, ki se ukvarjamo z razvojem 
turizma," je opozoril Pipan. Pojasnil je, da se zakonodaja spre-
minja skoraj vsako leto, kar turistična društva precej omejuje pri 
delu in hkrati od njih terja stalna prilagajanja. To društvom, ki 
se financirajo iz lastne dejavnosti, predstavlja precejšnje stroške.

Danes bi se lahko pogovarjali tudi o plovbnih režimih, ki jih 
lokalne skupnosti usklajujejo z zakonodajo in se jih v različnih 
krajih lotevajo zelo različno. Kot meni Pipan, mora vsaka občina 
poskrbeti za plovbni red, ki se navezuje na lokalno tradicijo in 
dogovor vseh deležnikov. Težave pri tem pa se v zadnjem obdo-
bju kažejo predvsem na Bledu in v Bohinju.

Na Bled je prišlo okoli 300 članov turističnih društev iz vse 
Slovenije. Med drugim so si ogledali blejske znamenitosti, iz-
menjali so si izkušnje in mnenja ter ob zaključku prisluhnili 
tudi direktorici Direktorata za turizem in internacionalizacijo na 
gospodarskem ministrstvu, Evi Štravs Podlogar. 

 :: Romana Purkart
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 Novičke iz Savinih 
hotelov
Grand Hotel Toplice – eden izmed 
prvih certificiranih požarno  
varnih hotelov v Sloveniji
V Grand Hotelu Toplice, kamor že 

desetletja prihajajo eminentni gostje s 
celega sveta, so 31. marca strokovnjaki s 
področja požarne varnosti izpeljali vajo, 
s pomočjo katere so preverjali odzivnost 
objekta v primeru požara. Hotel je bil is-
tega dne – tako s strani organizacije Safe-
hotel kot tudi s strani Slovenskega zdru-
ženja za požarno varnost – certificiran kot 
eden izmed prvih požarno varnih hotelov 
v Sloveniji.

Nordijska hoja okoli jezera 
Številni strokovnjaki izpostavljajo 

hojo kot zdrav način rekreacije s števil-
nimi pozitivnimi učinki na zdravje, ki 
jih lahko dodatno povečamo s posebno 
tehniko hoje. V čolnarni pri Grand Ho-
telu Toplice je po novem sprehajalcem 
na voljo tudi izposoja pohodnih palic za 
nordijsko hojo. Ta med drugim izboljšu-
je vzdržljivost, krepi dihalni in srčnožilni 
sistem, zmanjšuje bolečine v hrbtenici, 
rokah in ramenih, pripomore k zdravi in 
pokončni drži telesa, primerna pa je za 
vse starostne skupine.

:: Anja Kralj

Four hands dinner v Grand 
Hoteku Toplice
Šef kuhinje v petzvezdičnem Grand 

Hotelu Toplice, Simon Bertoncelj, je go-
stil italijanskega kolega Giannija Tara-
binija. Nepozaben večer, presenetljivo 
snidenje dveh različnih kulinarik, med-
kulturni dialog, partnerstvo med Italijo in 
Slovenijo v pravem pomenu besede. Na 
vse to so se osredotočali ob ekskluzivni 
večerji »Four Hands Dinner«, ki se je od-
vijala v petek, 8. aprila, v blejskem Grand 
Hotelu Toplice. 

Na večerji je bilo 65 gostov, med nji-
mi poslovneži, hotelirji, predstavniki tu-
ristične srenje, kulinarični poznavalci in 
predstavniki slovenskih ter italijanskih 
medijev. Šef kuhinje Simon Bertoncelj, ki 
se je med drugim usposabljal pri slavnem 
Gordonu Ramsayju in je član slovenske 
olimpijske reprezentance kuharjev, je ob 
tej izjemni priložnosti odprl vrata svo-
je kuhinje in vanjo povabil italijanskega 
kolega Giannija Tarabinija iz restavraci-
je La Présef (nagrajenega z Michelinovo 
zvezdico), ki deluje v sklopu kmečkega 
turizma La Fiorida v dolini Valtellina. Ku-
harja združuje ne le ljubezen do tradicije 
in navezanost na lokalno okolje, kot je 
razvidno tudi iz izbora svežih sezonskih 
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Koledar prireditev
 www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

Petek, 29.4. 16:00 Hotel Savica Zakijev rojstni dan

17:00 – 19:00 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani

BMC Club: igranje namiznih iger, druženje, 
igranje namiznega nogometa, branje, 
reševanje naloge

21:00 Dom krajanov Zasip Klubski večer v Zasipu: Impro predstava in 
zabava s skupino Preprosto črni

Sobota, 30.4. 15:00 – 18:00 Terasa Kavarne Park Glasbeno popoldne s skupino Soul, jazz in jaz

19:00 – 23:00 Straža Bled Kresovanje na Straži

19:00 Hom nad Zasipom Kresovanje na Homu

20:30 – 23:30 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer: Miha Kralj s pevko

21:00 Piknik Ribno Kresovanje v Ribnem

Nedelja, 1.5. 9:00 – 15:00 Jama pod Babjim 
zobom

Tradicionalni prvomajski pohod v jamo pod 
Babjim zobom: voden ogled jame vsako 
polno uro

10:00 Pod smučiščem Straža Odprtje Dežele ljudskih pravljic

15:00 – 18:00 Terasa Kavarne Park Glasbeno popoldne s skupino Soul, jazz in jaz

Ponedeljek, 2.5. 15:00 – 18:00 Terasa Kavarne Park Sladko popoldne ob kitarski glasbi

Torek, 3.5. 18:00 Galerija Stolp na 
Blejskem gradu

Otvoritev razstave Anje Bunderla: Poslikane 
panjske končnice

Četrtek, 5.5. 17:00 Festivalna dvorana Odprtje razstave elaboratov javnega 
natečaja za izbiro strokovno najprimernejše 
rešitve za jezersko promenado na Bledu

19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Predavanje: Tek za življenjem, Mitja Duh

Petek, 6.5. 17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Igralna urica z Grdinico z avtorjem Lukom 
Poklukarjem

Sobota, 7.5. 17:00 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani

Delavnica: ''Grebenčkanje'' - tkanje 
zapestnic

Torek, 10.5. 17:00 Festivalna dvorana Zabavna predstava Gledališča iz desnega 
žepka: Škratovo ime, v okviru projekta 
Knjižnice Bled »Vesolje zakladov«

Sreda, 11.5. 18:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Sredin večer: Predavanje Varujmo gorska 
jezera in odprtje razstave otroških risb 
likovnega natečaja

Četrtek, 12.5. 19:00 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled:  
Pogovor s pisatelji PENA-a

Petek, 13.5. 18:00 Osnovna šola Bled Predstavitev in informacija o vpisu v 
Glasbeni center Do Re Mi

Sobota, 14.5. 11:00
19:00

Festivalna dvorana Regijsko srečanje otroških in  
odraslih folklornih skupin

17:00 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani

Delavnica ob Svetovnem dnevu družine: 
Lutka iz cunj

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

Nedelja, 15.5. 15:00 Terasa Restavracije 
Panorama

Nastop folklorne skupine

Sreda, 18.5. 19:00 Hostel Vila Viktorija Potopisno predavanje: Indijska Himalaja

Četrtek, 19.5. 20:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Predavanje blejskega župnika Janeza 
Ferkolja: Vir in vrhunec življenja in 
poslanstva Cerkve

Petek, 20.5. 12:00 – 21:00 Jezerska promenada Otvoritev Blejskega poletja: poletni Okusi 
Bleda s popoldanskim nastopom Eve Boto 
in skupine Črna Mačka

od 14:00 Kavarna Park Poslovni tek trojk (3 x 6 km)

17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Zabavna animacijska predstava Teatra 
Cizamo: Tovarna milnih mehurčkov

18:00 Festivalna dvorana Muzikal: Romana, otroci in pošast Pozabaaa

Turizem I Prireditve



Velika noč v hotelih 
Kompas in Lovec
V hotelih Kompas in Lovec smo v le-

tošnjem letu pripravili še pestrejši veliko-
nočni program brezplačnih aktivnosti za 
naše goste, ki je bil nadvse dobro sprejet.

V želji našim hotelskim gostom ponu-
diti dejavnosti, povezane z lokalnim oko-
ljem in letnim časom, smo konec marca 
priredili brezplačne velikonočne delavni-
ce, namenjene tako odraslim kakor tudi 
najmlajšim gostom naših hotelov. Na 
kreativnih delavnicah so se tako seznanili 
z načini izdelave pirhov iz volne, košaric 
za pirhe in dekorativnih zajčjih ušes ter 
izdelali lične izdelke.

V nedeljo smo organizirali še zabavno 
iskanje velikonočnih pirhov in program 
v ponedeljek zaokrožili s poznim veli-
konočnim zajtrkom, na katerem so naši 
gostje uživali v prazničnih dobrotah in 
prijetnih zvokih klavirja in violine.

:: Andreja Palhartinger

surovin, ki jih pripravljata, temveč tudi 
prijateljski in strokovni odnos, ki je dose-
gel svoj vrhunec pri sestavi posebnega se-
demhodnega menija, za katerega je zna-
čilna najnovejša in harmonična mešanica 
slovenskih in italijanskih pridelkov ter 
sestavin. 

Simon Bertoncelj stavi na mesne jedi, 
od belega mesa (prepeličjega, zajčjega) pa 
vse do teletine in divjačine (damjakovine), 
ki predstavlja pravo kulinarično odlič-
nost regije, v kombinaciji z rastlinami, 
gobami, koreninami, gomolji in zelišči, 
značilnimi za slovenske gorske predele. 
Po drugi strani pa je Gianni Tarabini po-
stregel klobaso iz prave svinjske kože in 
svinjski file La Fiorida iz živali, ki je bila 
rejena na domačih pašnikih le streljaj od 
kuhinje, pri čemer ni pozabil niti na njok 
iz gorskega krompirja s srcem sira Bitto, 
stepenim maslom, čepo iz jezera Lario in 
z limoninimi lupinami, ki sodi med jedi, 
s katerimi si je zaslužil Michelinovo zvez-
dico. Večerja se je končala s Tarabinijevo 
izvirno predelavo značilne blejske kre-
mne rezine, medtem ko je Bertoncelj kot 
gostitelj ponudil svoj pogled na slastno 
sladico, katere temeljne sestavine so bela 
čokolada, jogurt lokalne pridelave, med, 
sveža meta in malina. Vseh sedem hodov 
so spremljala skrbno izbrana slovenska 
vina.

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

datum ura lokacija prireditev

Sobota, 21.5. 10:00 – 21:00 Jezerska promenada Otvoritev Blejskega poletja: poletni Okusi 
Bleda s popoldanskim nastopom skupine 
Soul, Jazz in jaz

10:00 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Otroci na gradu: nastop Glasbenega centra 
Do Re Mi

10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica

17:00 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani

Delavnica ob Svetovnem dnevu družine: 
Lutka iz cunj

18:00 Kulturni dom Boh. Bela Otvoritev novega kulturnega doma

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer
Nedelja, 22.5. Kupljenik Majsko srečanje na Kupljeniku:

9:30 voden pohod na Babji zob
13:30 voden pohod po vasi in srečanje 

pritrkovalskih skupin
14:30 obred v cerkvi sv. Štefana
15:00 koncert pevskega zbora Anton Tomaž 

Linhart Radovljica
10:00 – 21:00 Jezerska promenada Otvoritev Blejskega poletja: poletni Okusi Bleda, 

4. Srečanje harmonikark in harmonikarjev ob 
Blejskem jezeru s popoldanskim nastopom 
ansambla Slovenski pozdravi

12:00 – 18:00 Vila Prešeren Pozdrav poletju s potopom vinskih steklenic

19:30 Kulturni dom Boh. Bela Gledališka predstava Gledališča Belanskega: Bejbe

Torek, 24.5. 10:00 Kulturni dom Boh. Bela Otroci na odru, vrtec in šola Bohinjska Bela

Sreda, 25.5. 19:00 Kulturni dom Boh. Bela Otvoritev razstave fotografij Cirila Vekovrha

Četrtek, 26.5. 20:00 Kulturni dom Boh. Bela Literarni večer

Petek, 27.5. 18:00 Kulturni dom Bohinjska 
Bela

Otroška gledališka predstava otroške 
skupine KD Bohinjska Bela: Obisk z Marsa

20:00 Slavnostna seja ob 110 letnici Kulturnega 
društva Bohinjska Bela

Sobota, 28.5. 16:00 – 20:00 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani

Dobrodelni Živ Žav

17:00 Literarni večer z Lukom Poklukarjem s 
predstavitvijo knjige Prigode Grdinice in 
prijateljev

18:00 Festivalna dvorana Moj klub Bled: Zaključna predstava TV dnevnik

20:00 Kulturni dom Bohinjska 
Bela

Proslava ob 110 letnici Kulturnega društva 
Bohinjska Bela

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

Nedelja, 29.5. 19:30 Kulturni dom Bohinjska 
Bela

Gledališka predstava Gledališča Belanskega: 
Na smučišču

30.5. – 5.6. ves dan Jasa pod Blejskim gradom Srednjeveški tabor

RAZSTAVE:

vsak petek, soboto 
in nedeljo

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

vsako soboto 10:00, 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Antimuzej »Dežela fizike« - voden ogled

2.3. – 8.5. v del. času Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Sv. Janez Krstnik: starodavno 
svetišče ob Bohinjskem jezeru

17.3. – 20.6. v del. času Stara proštija na Bl. otoku Razstava Miha Maleš - slikajoči pesnik

22.4. – 22.5. v del. času Galerija 14 Bled Skupinska likovna razstava: Made in Holland

1.5. – 31.5. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Gibanje, razstava učencev likovnega 
krožka OŠ prof.dr. Josipa Plemlja Bled pod 
mentorstvom Sergeje Ažman Lapajne

1.5. – 31.5. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti - Knjige, filmi in cd 
plošče ameriške igralke in pevke Doris Day, 
zbirateljice Nade Ulčar z Bleda

3.5. – 31.5. v del. času Galerija Stolp na 
Blejskem gradu

Razstava Anje Bunderla: Poslikane panjske 
končnice

5.5. – 5.6. Festivalna dvorana Razstava elaboratov javnega natečaja za 
izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
jezersko promenado na Bledu

Turizem I Prireditve



OBVEŠČANJE UPORABNIKOV 
O SKLADNOSTI PITNE VODE, 
UGOTOVLJENE V OKVIRU 
NOTRANJEGA NADZORA

Kakovost pitne vode v občinah Bled in Gorje 
v letu 2015
V februarju smo na hrbtni strani položnice in v občinskem glasilu 
objavili povzetek poročila o skladnosti pitne vode, s katero oskr-
bujemo vaše domove, kar smo dolžni skladno s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009). 

Na poročilo je bilo nekaj odziva, zato vas 
vljudno vabimo, da si celotno »Letno poro-
čilo o oskrbi s pitno vodo v občinah Bled in 
Gorje za vodovode v upravljanju Infrastruk-
ture Bled d.o.o.« in še več informacij o vo-
dovodu: 

•  ogledate na naši spletni strani www.
ibled.si (http://www.infrastruktura-bled.
si/sl/Dejavnosti/Vodovod/Zdravstvena-
ustreznost-pitne-vode),

•  nam pišete na info@ibled.si in vam ga 
bomo posredovali,

•  pokličete na 04/578 05 17 za dodatna 
pojasnila.

SVETOVNI DAN VODA
Za dvaindvajsetega marca, ob svetovnem dnevu voda, smo v okviru 
projekta Skupaj za boljšo družbo pred upravno stavbo podjetja 
predstavili, koliko litrov vode se skriva v živilih in dobrinah, ki jih 
uporabljamo vsak dan. Po podatkih mednarodne mreže Water Fo-
otprint Network vsak od nas porabi 5000 litrov vode na dan, kar je 
enako velikosti manjšega bazena. Pri tem največ vode porabimo s 
potrošnjo živil in dobrin.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE
April 2016

 
Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora
Kakovost pitne vode v občinah Bled in Gorje v letu 2015

V februarju smo na hrbtni strani položnice in v občinskem glasilu objavili povzetek 
poročila o skladnosti pitne vode, s katero oskrbujemo vaše domove, kar smo dolžni 
skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 
25/2009). 

Na poročilo je bilo nekaj odziva, zato vas vljudno vabimo, da si celotno »Letno poročilo o 
oskrbi s pitno vodo v občinah Bled in Gorje za vodovode v upravljanju Infrastrukture Bled 
d.o.o.« in še več informacij o vodovodu:
– ogledate na naši spletni strani www.ibled.si (http://www.infrastruktura-

bled.si/sl/Dejavnosti/Vodovod/Zdravstvena-ustreznost-pitne-vode),
– nam pišete na info@ibled.si in vam ga bomo posredovali,
– pokličete na 04/578 05 17 za dodatna pojasnila.

Svetovni dan voda

Za 22. marca, ob svetovnem dnevu voda, smo v okviru projekta Skupaj za boljšo družbo pred upravno stavbo 
podjetja predstavili, koliko litrov vode se skriva v živilih in dobrinah, ki jih uporabljamo vsak dan. Po podatkih 
mednarodne mreže Water Footprint Network vsak od nas porabi 5000 litrov vode na dan, kar je enako velikosti 
manjšega bazena. Pri tem največ vode porabimo s potrošnjo živil in dobrin.

Danes imamo na Zemlji enako količino vode, kot smo jo imeli pred tisočletji, vendar zaradi naraščanja svetovnega 
prebivalstva, čezmerne potrošnje in vse večjega onesnaževanja postajajo zaloge pitne vode vse bolj omejene. V 
večjem delu sveta tako porabljamo več vode, kot se je v naravi lahko obnovi po naravni poti.

Na to problematiko opozarja tudi OECD, ki v svojem poročilu ugotavlja, da se bo povpraševanje po vodi do leta 
2050 povečalo za 55 odstotkov, posledično pa naj bi skoraj polovica svetovnega prebivalstva živela v pomanjkanju 
vode.

Komunalna podjetja smo se zato odločila, da prebivalce opozorimo na to problematiko in pokažemo, koliko vode se 
skriva v živilih ter dobrinah, ki jih trošimo vsak dan.

Ko govorimo o porabi vode, nas večina pomisli na vodo, ki jo porabimo za pitje, kuho, čiščenje in osebno higieno. V 
resnici pa le malokdo ve, da se ogromne količine vode porabijo tudi za pridelavo in proizvodnjo dobrin.

Danes imamo na Zemlji enako količino vode, kot smo jo imeli pred 
tisočletji, vendar zaradi naraščanja svetovnega prebivalstva, čez-
merne potrošnje in vse večjega onesnaževanja postajajo zaloge 
pitne vode vse bolj omejene. V večjem delu sveta tako porabljamo 
več vode, kot se je v naravi lahko obnovi po naravni poti.

Na to problematiko opozarja tudi 
OECD, ki v svojem poročilu ugotavlja, 
da se bo povpraševanje po vodi do 
leta 2050 povečalo za 55 odstotkov, 
posledično pa naj bi skoraj polovica 
svetovnega prebivalstva živela v po-
manjkanju vode.

Komunalna podjetja smo se zato od-
ločila, da prebivalce opozorimo na 
to problematiko in pokažemo, koliko 
vode se skriva v živilih ter dobrinah, 
ki jih trošimo vsak dan.

Ko govorimo o porabi vode, nas večina pomisli na vodo, ki jo po-
rabimo za pitje, kuho, čiščenje in osebno higieno. V resnici pa le 
malokdo ve, da se ogromne količine vode porabijo tudi za pridelavo 
in proizvodnjo dobrin. 

Tudi z  nakupom sadja, zelenjave, mesa ali oblačil porabimo od ne-
kaj sto do nekaj tisoč litrov vode. Tako poleg neposredno porablje-
ne vode vsak dan porabimo še ogromne količine virtualne vode, kar 
skupaj predstavlja našo celotno porabo vode oz. naš vodni odtis.
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Občane spodbujamo, da se odločate za izdelke in živila, za katere 
je bilo porabljene manj vode, kupujete lokalno pridelana živila ter 
se ravnate po načelu odgovorne potrošnje in kupujete zgolj tisto, 
kar potrebujete.

SODELUJEMO V AKCIJI ZBIRANJA 
ODPADNIH PLASTENK ZA NOV 
INKUBATOR
Vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt Jaz, ti mi, za 
Slovenijo – stara plastenka za nov inkubator je namenjen 
ozaveščanju mladih o recikliranju odpadnih plastenk in krožnem 
gospodarstvu, hkrati pa tudi zbiranju odpadnih plastenk PET za 
sofinanciranje nakupa inkubatorja v porodnišnici Kranj. Projekt or-
ganizirata Društvo Tandem Zagorje in družba za ravnanje z odpa-
dno embalažo Unirec v sodelovanju s programom Ekošola, Rdečim 
križem Slovenije in revijo Bogastvo zdravja.

Naše komunalno podjetje podpira projekt z brezplačnim name-
ščanjem zabojnikov za namensko zbiranje odpadnih plastenk pri 
osnovnih šolah, vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih v 

našem lokalnem okolju, ki so pristopili k projektu. Ko so zabojni-
ki polni, poskrbimo za njihovo brezplačno praznjenje ter vodimo 
evidenco zbranih odpadnih plastenk. Po Sloveniji bodo namreč 
med 22. marcem 2016, ko obeležujemo svetovni dan voda, in 22. 
aprilom 2016, ko je svetovni dan Zemlje, odpadne plastenke zbirali 
otroci in mladi v več kot 170 osnovnih in srednjih šolah, vrtcih, cen-
trih šolskih in obšolskih dejavnosti ter drugih zavodih. Sodelovali 
bodo v 2. državnem tekmovanju v zbiranju odpadnih plastenk in v 
ustvarjalno-raziskovalnem natečaju ter se potegovali za lepe nagra-
de, hkrati pa bodo tudi dobrodelni.

Več odpadnih plastenk kot bo zbranih, višji bo znesek od njihove 
prodaje, ki ga bo družba za ravnanje z odpadno embalažo Unirec 
namenila sofinanciranju nakupa inkubatorja v porodnišnici Kranj.

V projektu lahko sodelujejo tudi podjetja, obrtniki ter javne in druge 
ustanove, ki morajo dosledno in pravilno ločene plastenke pripeljati 
v najbližji Dinosov prevzemni center.

ZBRANI ODPADKI V LETU 2015
Količine (v tonah) zbranih evidentiranih odpadkov v zadnjih treh 
letih:

2013 2014 2015

Mešani komunalni odpadki 1613 1377 1259

Kosovni odpadki 143 169 126

Mešana embalaža 464 526 537

Steklena embalaža 337 377 380

Papir in papirna embalaža 393 432 456

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 313 438 463

Zeleni vrtni odpad 431 458 479

Ostali ločeni odpadki 1193 1819 1627

V letu 2015 smo zbrali 5327 ton vseh evidentiranih odpadkov. Od vseh teh odpadkov smo zbrali 1259 ton (24 %) 
mešanih komunalnih odpadkov in 4068 ton (76 %) ostalih ločenih odpadkov. Količina mešanih komunalnih 
odpadkov in kosovnih odpadkov je za 161 ton manjša v primerjavi z letom 2014, zbrana količina mešane embalaže 
pa za 38 ton večja. Prav tako je za 46 ton večja zbrana količina biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada v primerjavi z letom 2014.
V 2015 letu smo začeli ločeno zbirati trdo plastiko in jo zbrali 16 ton. S tem se je delež zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov še dodatno zmanjšal.

PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
www.facebook.com/infrastrukturabled
Všečkajte našo stran, da boste lahko ves čas sledili vsem našim novostim, 
pobudam, nagradnim igram in obvestilom. 
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Primerjava najpogosteje zbranih količin odpadkov 

V letu 2015 smo zbrali 5327 ton vseh evidentiranih odpadkov. Od 
vseh teh odpadkov smo zbrali 1259 ton (24 %) mešanih komunal-
nih odpadkov in 4068 ton (76 %) ostalih ločenih odpadkov. Količina 
mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov je za 161 ton 
manjša v primerjavi z letom 2014, zbrana količina mešane embala-
že pa za 38 ton večja. Prav tako je za 46 ton večja zbrana količina 
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v 
primerjavi z letom 2014.

V 2015 letu smo začeli ločeno zbirati trdo plastiko in jo zbrali 16 ton. 
S tem se je delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov še dodatno 
zmanjšal.
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PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
Všečkajte našo stran, da boste lahko ves čas sledili vsem našim novostim, pobudam, nagradnim igram in obvestilom. 
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V Infocentru Triglavka roža nov 
otroški kotiček 
Triglavski narodni park je za najmlajše obiskovalce  v Info-

centru Triglavska roža Bled vzpostavil otroški poučni kotiček Od 
izvira do jezera, kjer so na preprost način prikazani različni vo-
dni ekosistemi v Triglavskem narodnem parku. Kotiček predsta-
vlja ogromna lesena kocka, s pomočjo katere lahko otroci v sliki 
in besedi ter ob reševanju različnih ugank spoznajo izvir, potok, 
reko, jezero in kal.   

Otroški kotiček so prvi preizkusili udeleženci otroške de-
lavnice Triglavskega narodnega parka na temo vodni krog dne 
13. aprila 2016. Na odprtju so s predstavitvami in poučnimi de-
lavnicami sodelovali tudi Infrastruktura Bled, Waldorfska šola 
Ljubljana, Hidroinštitut Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo, za kulturni program pa so poskrbeli  otroci iz Vrtca 
Bled in učenci Waldorfske šole Radovljica.  

Vljudno vabljeni v Infocenter Triglavska roža Bled, ki bo od 
15. aprila 2016 s prehodom na poletni čas odprt vsak dan od 8. 
do 18. ure. 

 :: Tina Markun, TNP

Zaključek matinej v KUD Zasip s 
predstavo Pošast Pozabaaa  
Romane Kranjčan
V Kulturno-umetniškem društvu Zasip smo v oktobru 2015 

začeli otroke razveseljevati z mesečnimi otroškimi matineja-
mi. Uprizorili smo pet matinej: Čirule čarule, Maša in medved 
narobe (Meta Vodnjov in Lucija Vidic), Čas za pravljico (Maksa 
Ambrožič in Slavi Lokar), Janko in Metka (Mark Džamastagič 
in Urša Bizjak), Božiček in povodni mož (Meta Vodnjov, Lucija 
Vidic, Urša Bizjak in Aljaž Vidic). Naš cilj je bil ponuditi otro-
kom kvalitetno preživljanje prostega časa skozi pravljice in jih 
vzpodbuditi k obiskovanju tovrstnih predstav. Veseli smo bili 
tudi otrok iz drugih občin. Vsakokrat je bila dvorana polna in 
odziv otrok vedno pristen.

Za zaključek si želimo, da bi izkušnjo naših matinej ponudili 
otrokom iz širše okolice. Zato smo v  goste povabili Romano Kra-
njčan in njeno glasbeno predstavo pošast Pozabaaa.

Prireditev bo potekala 20. maja ob 18. uri v Festivalni dvora-
ni na Bledu. Poleg kulturnega programa z Romano Kranjčan se 
bodo predstavili tudi Navihančki – to so najmlajši člani društva 
KUD Zasip. Predstava je primerna za predšolske in šolske otro-
ke. Karte po ceni 8 eur so na voljo v TIC-u Bled. 

Vabimo vas, da z nami uživate v največjih glasbenih hitih Ro-
mane Kranjčan, ki so vpeti v posebno zgodbo. Prepričani smo, 
da vas bodo vrhunski plesalci in igralci s svojimi vragolijami 
navdušili. Vljudno vabljeni! 

:: Meta Vodnjov

Mladi parlamentarci in lokalna oblast
V ponedeljek, 11. 4. 2016, je na Višji šoli za gostinstvo in 

turizem potekal občinski otroški parlament na temo »Pasti mla-
dostništva«, ki so ga pripravili predstavniki oddelčnih skupnosti 
učencev – člani otroškega parlamenta, ki mu letos predseduje 
devetošolka Tara Remih. 

Zasedanja so se udeležili tudi župan, podžupan, ravnatelji-
ca, predstavnica občinske službe za družbene dejavnosti in vod-
ja BMC-ja. Učenci so predstavili delo otroškega parlamenta in 
rezultate ankete, ki so jo izvedli in obdelali vezano na letošnjo 
temo. Učenci ugotavljajo, da je mladostništvo zapleteno. V druž-
bi  se pojavljajo problemi z drogami, slabo družbo in različnimi 
oblikami zasvojenosti, Ugotavljajo tudi, da je veliko zasvojenih 
z različnimi multimedijskimi napravami in socialnimi omrežji. 

Učenci kot pasti mladostništva prepoznavajo in dojemajo al-
kohol, droge, kajenje, pedofilijo, različne oblike nasilja, internet, 
multimedijske naprave, slabo družbo in izločanje iz družbe. V 
veliko pomoč so jim izobraževanja, pogovori s starši in učitelji, 
tudi sami morajo biti pozorni na svojo družbo, samopodobo, te-
žave doma ali v šoli. O zaznanih težavah morajo čimprej obvesti-
ti starše, razrednika, socialno delavko … 

Razpravljalci so drugi del poimenovali Bled skozi objektiv 
učencev. Lokalno oblast so seznanili z nepravilnostmi v kraju, 
kot jih vidijo oni. Pripombe so podkrepili s fotografijami. 

V zadnjem delu so predstavili aktivnosti, ki jih do konca šol-
skega leta še moramo opraviti. Intenzivno se pripravljamo na 
projekt Evropska vas, ki bo v ponedeljek, 9. maja, na Linharto-
vem trgu v Radovljici, kjer bomo predstavljali Švedsko, Češko in 
Irsko, 14. maja pa bo potekal dobrodelni tek TEČEMO ZA AS-
JINE SANJE (informacije in prijave na spletni strani OŠ Bled). 
V pomladnem času pa obiski naših starostnikov v domovih upo-
kojencev. Šolsko leto bomo zaključili s strokovno ekskurzijo v 
Prago in Budimpešto.

:: Mentorica otroškega parlamenta Meta Pazlar 

Vzgajati za življenje
Kateri sta tvoji najpomembnejši vrednoti? Mladi na duhov-

nih programih v Marijinem domu največkrat naštevajo: družina, 
prijatelji, iskrenost, ljubezen, poštenost … Mladi so odprti in do-
jemljivi za dobro. In pravi vzgojitelj bo našel v vsakem mladem 
človeku točko dobrega, iz katere mu bo pomagal najti pot daro-
vanja in ustvarjalnosti do uresničitve življenjskega poslanstva. 

Od tod pedagogika osebnega pristopa, ki pripomore, da se v sr-
cih mladih ljudi vname zaupanje; da so pripravljeni sprejeti odgo-
vornosti in da so odprti za vrednote. To metodo je naš ustanovitelj 
sveti Janez Bosko imenoval preventivni sistem ter predstavlja načrt 
celovite vzgoje s končnim ciljem: oblikovati dobre kristjane in pošte-
ne državljane. S takšnim vzgojnim pristopom poskušamo delovati 
sestre hčere Marije Pomočnice. Vesele smo rednega obiska na po-
poldanskem oratoriju, kjer skupaj z otroki in prostovoljci ustvarja-
mo, se pogovarjamo in jim pomagamo pri učenju. 

Vse več mladih v zadnjem času prihaja s prošnjo po učni po-
moči. Prav tako ne manjka mladostnega veselja na našem dvori-
šču ob vikendih, ko pripravljamo duhovne vaje za najrazličnejše 
skupine. Tokrat so se duhovnih vaj udeležili tudi nekateri učenci 
od 4. do 7. razreda z Bleda in Zasipa. Skupaj smo razmišljali, 
kolikokrat gremo mimo ljudi, ki nas potrebujejo. Poskušali smo 
ozavestiti vrednoto usmiljenja, ki se ga najprej učimo od ljube-
znivega Boga – Očeta. 

V prihodnje vabimo osnovnošolce na duhovno-počitniški te-
den od 26. junija do 1. julija v Marijin dom in na poletni oratorij 
od 3. do 9. julija na župnijsko dvorišče. 

 :: sestra Barbara Močenik in sestre HMP z Bleda 
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Iz korenin raste nov rod …

Vrtci imamo veliko priložnost in hkra-
ti odgovornost, da s primerno umestitvijo 
kulturne dediščine v vsakdanje življenje v 
vrtcu otrokom v najzgodnejšem otroštvu 
omogočamo spoznavanje naših korenin.

V skupini »Medvedki« spoznavamo 
stare igre, pesmi, plese in običaje ob pra-

znikih. Pri tem se prijetno zabavamo in 
uživamo. Ob velikonočnem prazniku 
smo spoznali običaj kotaljenja pirhov. 

Osebni praznik pa smo proslavi-
li z »ofiranjem« ali mačjo muziko.                                                                                                                        
Tako pri nas iz korenin raste nov rod.  

 :: Karin s skupino »medvedki«

Obisk Infrastrukture 
na Bledu
April je v vrtcu na Bohinjski Beli na-

menjen ekološkim temam. Tokrat smo 
se posvetili ločevanju odpadkov in v ta 
namen obiskali Infrastrukturo Bled. Tam 
nas je prijazno sprejela čisto prava vila, 
ki nam je na zanimiv način, tudi preko 
igre, predstavila, kako se pravilno ločuje 
odpadke. Ogledali smo si stiskalnico za 
smeti, vse zabojnike, kontejnerje, odla-
gališča in kaj sodi vanje, smetarski tovor-
njak ter praznjenje in pranje zabojnikov. 

Obisk Infrastrukture Bled je bil pou-
čen tako za otroke kot za odrasle in ob tej 
priložnosti bi se še enkrat radi zahvalili 
gospe Jožici Peljhan Korošec in ostalim 
sodelavcem za zanimivo in poučno pred-
stavitev. 

:: Darja Jurič, vrtec Bohinjska Bela

90 let gospe Minke 
Vidmar
23. marca je dopolnila 90 let Vidmar-

jeva Minka z Obrn pri Bohinjski Beli. 
Visok jubilej je praznovala doma v kro-
gu domačih in sosedov, obiskali pa so jo 
tudi podžupan občine Bled, predsednik 
KS Bohinjska Bela in predstavnice RK 
Bohinjska Bela in jo razveselili  s torto, 
košaro dobrot in šopkom.

Rodila se je kot ena od osmih otrok 
materi Mariji in očetu Antonu Srna v 
Gorjah in tam preživela otroštvo do svoje-
ga šestega leta, nato so se preselili na Obr-
ne. Že kot majhna deklica  je morala ve-
liko pomagati mami in očetu na kmetiji. 

Med vojno ni imela druge izbire, kot 
da gre na prisilno delo v Avstrijo, sicer bi 

90 let gospoda Julija 
Novaka
Julij je rojen Belokranjec. Rodil se je 5. 

aprila pred 90-imi leti. Rad pove, da nima 
rojstnega kraja, saj ga je mama rodila v 
čolnu na reki Kolpi. Bila je na sejmu v 
Karlovcu in ko se je vračala domov v Gra-
dec, se je Juliju mudilo ugledati luč sveta. 
V dokumentih pa je vendar kot rojstni 
kraj zapisan Gradec v občini Metlika.

Še ne polnoleten fant je bil v letih 
1942–1943 interniran v taborišče. Po pri-
hodu iz internacije se je priključil parti-
zanom. Bil je v 1. bataljonu 15. brigade. 
Konec vojne je pričakal v Ljubljani oz. 
Grosuplju. Od takrat pa do upokojitve 1. 1. 
1970 ni slekel vojaške obleke. V tem času 
je bil zaposlen na Pokljuki.

družino izselili, ker je bil brat Jože v par-
tizanih. Po vojni je odšla delat v Tržič kot 
prešivalka čevljev. Tam je spoznala bodo-
čega moža Staneta, poročila sta se in sku-
paj začela graditi leseno hiško na Obrnah. 

Leta 1950 se jima je rodila hči Mari-
ja, čez štiri leta pa še hči Stanka, ki je žal 
kmalu po rojstvu umrla. Mož je leta 1952 
zbolel za tuberkulozo in od takrat naprej 
veliko časa preživel po bolnicah in postal 
invalid. Denarja ni bilo, zato je skupaj s 
hčerjo hodila pomagat na kmete. 

V poletnih mesecih pa so več let vsi 
skupaj hodili po dve uri peš na Pokljuko 
nabirat jagode. Če so bili pridni  in je bilo 
jagod dovolj, so jih na dan nabrali tudi po 
30 litrov in več in jih nato prodali v blejskih 
hotelih. Tako se je dalo preživeti. Minkine-
ga moža se ljudje spomnijo tudi kot dol-
goletnega ribiškega čuvaja, leta 1995 pa je 
zaradi bolezni  umrl. Kar 21 let je že sama. 
Vse življenje je živela skromno, rada se je 
ukvarjala tudi z ročnimi deli.  

Do nedavnega je še sama skrbela zase 
in za vrt, sedaj pa sta ji v pomoč hči in zet.

:: KORK Bohinjska Bela
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HDD BLED VABI K VPISU

Mirovati pa ni mogel. Ukvarjal se je s 
prodajo knjig, ljubiteljsko pa je delal pri 
Sindikatu Radovljica. Takrat so po podje-
tjih delili vstopnice za kulturne prireditve 
v občini in bližnji okolici. Ravno zaradi 
tega smo ga v kulturnih društvih dobro 
poznali. 

Ves ta čas in tudi še sedaj je član Zdru-
ženja šoferjev in avtomehanikov.

Bil je poročen. Žena mu je pred mno-
gimi leti umrla. Ker je bila težek sladkor-
ni bolnik, nista imela skupnih potomcev. 
Tako živi sam v stanovanjskem bloku na 
Bledu. Kljub častitljivi obletnici zase v 
glavnem poskrbi sam. Povezan je z Do-
mom J. Benedika Radovljica, od koder 
mu dostavljajo kosila, po potrebi pa ga 
obišče tudi prostovoljka doma, da kaj po-

stori. Z njo je izredno zadovoljen. Pravi, 
da mu ni hudega, saj ima tudi dobro sose-
do in to mu veliko pomeni. Na sprehod in 
v trgovino še vedno rad gre, čeprav z opo-
ro palic. Ob slovesu smo mu prostovolj-
ke RK Bled in gospod župan Janez Fajfar 
zaželeli še mnoga zdrava leta.

:: Vladka Poljanec

HDD Bled je z gostovanjem v Italiji 
zaključilo tekmovalni del sezone 2015/16. 
Fantje pod vodstvom trenerjev Branka Br-
ganta in Gorazda Hitija, rojeni leta 2006 
in 2007, so se udeležili mednarodnega 
turnirja v Val Gardeni in tam kar malo 
nepričakovano osvojili 1. mesto, v ekipi pa 
so imeli tudi najboljšega branilca turnirja. 
Povedati moramo, da so na vseh tekmah 
igrali prav vsi fantje, tako oba golmana 
kakor ostalih 16 fantov in da niso bili niti 
enkrat prikrajšani za igro. To pomeni pra-
vi in pošten odnos trenerjev do igralcev.

Ta turnir je bil nagrada za celoletno 
delo fantov in tudi prvi turnir, ki se igra 
čez celo igrišče in je uvod v igro pravega 
velikega hokeja. Prav zaradi tega smo bili 
v prvi fazi malo skeptični, ker se hokej 
začne igrati po pravilih, ki veljajo za vse 
kategorije razen za hokejsko šolo. Fantje 
so s svojim pristopom, poslušnostjo in se-
veda z borbenostjo presenetili in odigra-
li tekme na nivoju, za kar so bili večkrat 
tudi nagrajeni z aplavzom s tribune prav 
vseh staršev, tako naših kakor tudi tujih. 
Vrstni red turnirja je bil: 1. HDD Bled, 2. 
Bozen Academy, 3. EHC Lusteanu, 4. Rit-
ten Sport, 5. USG Zoldo/alleghe, 6. HC 
Gherdeina. 

Hokejsko drsalno društvo (HDD) 
Bled in hokejska šola bratov Rudi in Go-

razd Hiti sta ponovno dokazala pravilno 
usmerjenost in način dela pri učenju dr-
sanja, spoznavanju hokejske igre in špor-
tnem obnašanju mladih športnikov in 
zato ob tej priložnosti vabimo mlade fan-
te in dekleta k vpisu v klub. Vse potrebne 
informacije glede vpisa in pogojev pa do-
bite na e-mailu: info@rudi-hiti.si. 

:: Branko BRGANT

Mini golf gre naprej!
Blejsko igrišče se lahko pohvali z 

marsičim. Je največje v tem delu Evrope 
in najstarejše v državi, saj je letos odpr-
lo svoja vrata že dvainpetdesetič zapored. 
Na naši monumentalni betonski napravi 
se že dolga leta pred očmi obiskovalcev z 
vsega sveta dogajajo vragolije s palico in 
žogicami. Ena od njih je, na primer, pravi 
čudež: »Kako na najdaljši progi na pla-
netu, ki meri zavidljivih 33,8 dolžinskih 
metrov, odigrati hole in one?« Na takšna 
in ostala večna vprašanja odgovarjajo naši 
preverjeni asi, mini golf dinozavri, ki se 
bodo letos za pokalno lovoriko udarili že 
dvajsetič. Srečneži, ki se lahko pohvali-
jo, da so konec naporne sezone dvignili 
prestižni pokal, so: Sergej Učakar, Igor 
Tomaš, Matjaž Sopotnik, Danilo Pavšič, 

Davor Kukovič in branilec lanskega na-
slova Marjan Zupan.

Mimogrede, blejska legionarja Uča-
kar in Pavšič sta pred dnevi na turnirju v 
Knittelfeldu presenetila favorizirane sever-
ne sosede z zmago na ekshibicijski tekmi 

dvojic in s tem spisala novo poglavje v slo-
venski zbirki manj prepoznavnih športov.

Vse, ki vam je preživljanje prostega 
časa v naravi še vedno na prvem mestu, 
vabimo na prijetno zabavo v osrčje kraja, 
ki slovi po svojih nekdanjih in sedanjih 
zavzetih turističnih delavcih.

:: ŠD Mini golf Bled  

23Obletnice I Šport



Lisca odslej tudi na Bledu

DARILNI BON 

5 €
Bon je unovčljiv od 29. 4. do 10. 5. 2016, 
ob nakupu nad 20 €, v prodajalni Lisca, 
Cesta svobode 19a, Bled. Ob posameznem 
nakupu je mogoče unovčiti en bon. Bon 

ni zamenljiv za gotovino.
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eLisca je 14. 4. 2016 svojo prodajno 
mrežo razširila še z eno novo prodajalno, 
tokrat na Bledu. Prva Liscina trgovina na 
Gorenjskem se nahaja v centru Bleda, 
Cesta svobode 19a , v neposredni bližini 
jezera. Navdušila vas bo bogata ponudba 
perila, kopalk in spalnega programa ko-
lekcij Lisca in Cheek by Lisca. 

Ženska je lahko v trenutku samoza-
vestna, očarljiva, zapeljiva in modna, vse 
to lahko namreč pričara s pravo izbiro pe-
rila, ki jo bo spremljalo v različnih prilo-
žnostih. Za modno podobo in hkrati spro-

ščeno počutje na morju in ob bazenih 
poskrbijo modne in barvite kopalke. 
Navdušujejo serije, kjer je mogoče 
zgornji in spodnji del kopalk kupiti lo-
čeno in tako ustvariti popolno podobo.

Otvoritvenega dogodka se je udele-
žila tudi aktualna mis Slovenije, sim-
patična Prekmurka Mateja Kociper, ki 
vselej uživa v izbiranju barvitega spo-
dnjega perila. Zaupala nam je, da so ji 
ljubi drzni kroji, s kančkom čipke ali 
vezenin in kombinacijo skrivnostne 
prosojnosti. Njena poletna morska 
razvajanja vselej zaznamujejo kopalke 
modnih vzorcev in prelivajočih barv, 
njeno poletje pa ne mine brez uje-
majočih se modnih dodatkov, kot so 
lahkotne tunike, oblekice, natikači  ter 
velike pisane torbe.

Otvoritvenega dogodka in prije-
tnega druženja v sodobnem ambientu 
nove prodajalne sta se med drugimi 
udeležila tudi TV voditeljica in mane-
kenka Tara Zupančič in fotograf Črt 
Slavec.

:: Lisca, foto: Mediaspeed
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Kegljačice in kegljači na ledu so uspešno 
zaključili sezono
 Člani društva za kegljanje na ledu 

smo po uspešnih nastopih na medna-
rodnih turnirjih v Avstriji, Nemčiji in 
Sloveniji zaključili sezono. Med drugim 
smo se udeležili tudi močnega turnirja v 
Dortmundu v Nemčiji, kjer je ekipa ŠD 
KKNL Bled v močni mednarodni konku-
renci osvojila 5. mesto in premagala tudi 
švicarsko državno reprezentanco. Udele-
žili smo se tudi turnirjev na avstrijskem 
Koroškem ter v Ratečah in na Jesenicah.

V jesenskem delu smo se posvetili 
državnemu prvenstvu, kjer smo nastopili 
z dvema ekipama. Po uspešnih nastopih 
v Mariboru in na Jesenicah je ekipa Mur-
ke ubranila naslov državnega prvaka. Boj 

z ekipo Rateč je bil odprt do zadnje-
ga kola, a je naša ekipa s kompletom 
zmag na domačem ledu uspešno ubra-
nila naslov.

V ciljnem tekmovanju  so naše tek-
movalke in tekmovalci dosegli dobre 
rezultate, Valerija Štefelin je zmagala, 
Jože Kosar sem bil tretji, ekipno pa 
smo bili četrti.  Po državnem prven-
stvu sta selektorja izbrala reprezen-
tanci za svetovno prvenstvo, ki je bilo 
februarja v Rittnu.  Del priprav je po-
tekal v Ledeni dvorani na Bledu, kjer 
smo lahko izvedli res dobre treninge.

Od naših članov so se svetovnega 
prvenstva udeležili Valerija Štefelin, 
Silva Erman, Matjaž Erman in Jože 
Kosar. Kot običajno je največji uspeh 
dosegla prva dama slovenskega keglja-
nja na ledu, Valerija Štefelin, ki se je s 
tretjim rezultatom v kvalifikacijah uvr-
stila v zaključno tekmovanje osmih 
najboljših na svetu in dosegla 7. me-
sto. V posameznem ciljnem tekmova-
nju sem tekmoval tudi Jože Kosar in 
zasedel solidno 13. mesto med 48-imi 
tekmovalci. V ekipnem ciljnem tekmo-
vanju so tako ženske kot moški osvojili 
5. mesto. V ekipnem tekmovanju so de-
kleta prav tako dosegla 5. mesto, moški 
pa po slabšem drugem kolu tekmovanja 
7. mesto.                           :: Jože Kosar
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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 Bled, Gorje, Radovljica in 
Bohinj.

POGREBNE STORITVE

NOVAK
Anton Novak d.o.o.
Hraše 19,  Lesce

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

Sprejemamo naročila za sveče in suhe ike-
bane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke 
in aranžmaje ter aranžiranje daril.

Izdelava spomenikov in 
nagrobnih napisov.NOVO

All inclusive!
Vključeno 
servisiranje 
prvih 6 let!*

Emisije CO2: 165−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,1−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km. Število 
delcev: 15,9−0,0009 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija „All 
inclusive/Vključuje vse“ velja za fizične osebe za modele up!, Polo in Golf do 30.6.2016. Akcija ne velja za električna in hibridna vozila. Bonus 
v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila, permanentnega 
Porsche kasko zavarovanja vozila in servisiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki je del skupine Porsche Finance Group 
Slovenia pod pogoji akcije VWBONALL. Več na www.porscheleasing.si. *Servisiranje vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km 
obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila (zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne 
tekočine. **Cena velja za model: up!−oprema take up!, izvedba 1.0 44 kW (60 KM), dvovratni; Polo−oprema Trendline, izvedba 1.0 55 kW 
(75 KM), dvovratni; Golf−oprema Trendline, izvedba 1.2 TSI BMT 81 kW (110 KM), dvovratni. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

up!, Polo in Golf!
Preverite All inclusive ponudbo vozil up!, Polo in Golf z vključenim servisiranjem prvih  
6 let, bonom za financiranje v vrednosti 500 EUR in 6 letnim jamstvom. up! je tako lahko 
vaš že za 8.699 EUR**, Polo že za 10.699 EUR** in Golf že za 14.999 EUR**. Kaj?!

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

VWoglasFinanciranje_137x198_dealer.indd   1 12/04/16   09:50

Pooblaščeni prodajalec in serviser:
INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice - skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
Tel.: 04 / 58 33 372, 58 33 373, epošta: info@integral-avto.si
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ALPSKA C. 43, 4248 LESCE
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PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ZA OHRANJANJE ZDRAVJA 
UMSKA VADBA  

Naučite se tehnik in vaj za ohranjanje duševne svežine 
Ker želimo, da skrb za zdravje postane vaša vrednota,  vas vabimo, da se v 

okviru Tedna vseživljenjskega učenja udeležite  
BREZPLAČNIH delavnic projekta 3FIT, ki jih bomo izvedli v 

Društvu upokojencev Bled. 
 
 

 
 
 
 

Zagotovite si mesto na delavnicah  
in pokličite: 04 58 33 808 ali pišite: 3fit@lu-jesenice.net 

 

www.norwaygrants.org  www. norwaygrants.si 
                         www.svrk.gov.si/            lu-jesenice.net/3fit-projekt/ 

 

 

 

 

 

ŠOLA SPOMINA 
NAUČIMO SE BOLJŠEGA 

POMNENJA 
ponedeljek, 16. maj 2016 

ob 18. uri 

 

 

 

  

KLJUČ DO DOBREGA 
SPOMINA JE NAŠA 

DOMIŠLJIJA 
sreda, 18. maj 2016 

ob 18. uri 

 

sreda, 18. maj 2016 

apartmaji.brumec@gmail.com

www.apartmajibrumec.si

Apartmaji Brumec

+386 41 971 545 

apartmaji za 
4 in več oseb 

40 €na dan od

naselje Kolan,

cena 
za apartma

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

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

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIH-
PRIKLJUČKOV

-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,-
ODTOKOV-

-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled

G:  041 654 188 
T:  04 574 26 50

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

*v zgoraj navedeni popust je vključen do 12% akcijski 
popust na izbrane izdelke. Popust velja med 5. in 21. 
majem; omogočamo tudi dodatni 5% popust za 100% 
gotovinsko predplačilo ob naročilu izdelkov. Popusti se med 
seboj ne seštevajo in ne veljajo za izdelke vključene v druge 
akcije LIP BLED v Sloveniji.

do 12% popust ob nakupu  
izbranih izdelkov
•	notranjih	in	vhodnih	vrat
•	pohištva	iz	masivnega	lesa
•	lesenih	oken	in	balkonskih	vrat
•	parketov,	laminatov,	kljuk
•	opažnih	plošč

Le	v	maju	2016	-	
mesecu	ugodnosti,	popustov	in	novosti!

prodajni saloni Lip bLed / 	BLED	-	Industrijski	prodajni	center,	T.	031	346	857	/	KRANJ	-	Šenčur	/	CUBIS	center,	T.	051	641	242

Za podrobne informacije obiščite vaš najbližji salon ali www.lip-bled.si!
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