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Čebelice, moje prijateljice
Ves teden smo posvetili našim čebelicam. V telovadnici smo 

si ogledali predstavo z naslovom Čebelarjeve čebelice.

Obiskali so nas otroci iz čebelarskega krožka na OŠ Lesce, 
Karin, Nina, Ruby, Jure, Barbara, Lana, Ema, in nam s pomočjo 
igrice predstavili življenje čebel.

18. novembra smo imeli že 10. tradicionalni slovenski zajtrk, 
ko smo ob 10. uri skupaj z vso Slovenijo zapeli Slakovega čebe-
larja. Ali bo Guinnessov rekord uspel, pa bomo še videli. Spre-
mljal nas je g. Iztok Pesrl s harmoniko in vzgojitelj Aleš s kitaro.

Za zajtrk smo jedli kruh, ki smo ga v skupini Čebelic skupaj 
z babi Marijo spekli sami. Nanj smo namazali maslo in med, 
pili pa smo mleko. Seveda so bila zraven še lokalno pridelana 
jabolka. Da je bil zajtrk res nekaj posebnega, smo naredili tudi 
pogrinjek. Ali se vam že kaj cedijo sline?

:: Karmen Kovač, Vrtec Bled



Spoštovane občanke in 
občani,
še eno leto se nezadržno bliža kon-

cu. V lepem, a hladnem vremenu smo 
počastili spomin na blejskega zavetnika 
sv. Martina. November se je sicer pričel 
nenavadno toplo, druga polovica listopa-
da, kot se mnogo lepše imenuje, pa nas je 
dodobra namočila in povzročila kar nekaj 
preglavic.

Kljub muhastem vremenu nam je na 
številnih gradbiščih letos uspelo postoriti 
precej, a o tem še v naslednjih številkah 
Blejskih novic. Na Dobah smo se razve-
selili obnovljenega dela Kajuhove ceste in 
nove povezave s Seliško cesto. Mercator-
jeva trgovina raste in bo pod streho pred 
Novim letom, odprta pa enkrat do Velike 
noči. 

Omeniti moram jubileja vsaj dveh 
društev. Lovska družina Bled je prazno-
vala že sedemdesetletnico  letnico uspe-
šnega delovanja.  Dvajsetletnico Zgodo-
vinskega društva Bled so počastili gostje 
iz Briksna, ki se jim je pridružil novi 
župan Peter Brunner z nekaj občinski-
mi svetniki. Vsi so seveda naslednji dan 
neizmerno uživali in se zabavali festivalu 
narodnozabavne glasbe na Bledu. Priredi-
tev, ki nima para v alpskem prostoru, je 
še posebej priljubljena prav na Južnem 
Tirolskem. Prejšnjo soboto smo se podali 
na enodnevni izlet v Briksen s člani Turi-
stičnega društva Ribno, kjer so samo nas 
spustili v pozimi zaprti muzej v starem 
škofijskem dvorcu, kjer se nahajata dve 
znameniti veliki sliki Bleda iz leta 1775. 

Komisija, ki je znotraj WTM – World 
Travel Marketa, svetovne turistične borze 
ocenjevala posamezne turistične kraje, je 

Bledu med srednje velikimi turističnimi 
središči prisodila prvo mesto z laskavim 
priznanjem Global Tourist Sport Town. 
Med več kot stotimi tekmeci pa se je na 
tretje mesto uvrstila Kranjska gora, Slo-
venija pa na drugo mesto kot turistično 
športna dežela. Kako težko nam je kljub 
odličnim pogojem, znanju, gostoljubno-
sti in lepotam naše dežele pridobiti kak 
večji mednarodni športni dogodek, sem 
z grenkobo spoznal oktobra v Kišinjevu, 
kjer si očitno še nismo priborili svetov-
nega prvenstva, zagotovo pa pustili dobre 
vtis za vnaprej. Tega ne bi niti zmogli, še 
manj pa želeli. Še naprej se bomo šli po-
šteno promocijo, kot prejšnji teden v Be-
ogradu, kamor je Turizem Bled k organi-
zaciji martinovanja za 150 gostov povabil 
Slovenski poslovni klub. Intervjuvali so 
me celo v studiu srbske nacionalne tele-
vizije, kjer so še posebej izpostavili naše 
londonsko priznanje.

Ob koncu leta smo zasuti z vrsto do-
brodelnih koncertov, ki jih prirejajo naša 
športna in kulturna društva, da bi prislu-
žila kaj več sredstev za svoje še bolj uspe-
šno delovanje. Udeležujmo se jih in jim s 
tem pomagajmo, še posebej pri njihovem 
neprecenljivem delu z mladino. Ljubitelj-
ska kultura je zelo živahna še posebej po 
vaseh, v Ribnem, Zasipu in na Bohinj-
ski Beli, kjer je novi dom krajanov takoj 
zaživel. Še posebej pa bi vas rad povabil 
na predbožični koncert Slovenske filhar-
monije v petek, 16. decembra. V petek, 
2. Decembra, prižgemo lučke in odpre-
mo “zimsko pravljico” na promenadi ob 
jezeru. Letos so se posebej organizirali 
hotelirji, Zavod za kulturo in Infrastruk-
tura ter nadgradili praznično okrasitev 
Ljubjanske ceste.

Vsem skupaj želim lep in vesel de-
cember!

:: Vaš župan Janez Fajfar

Obeležje  
Tonetu Svetini

Po nekaj letih se je na Mlino vrnilo 
obeležje pisatelju in kiparju Tonetu Sve-
tini. Spomenik vzidan v fasado ob vhodu 
v trgovino. Za razumevanje se iskreno 
zahvaljujem Mercatorju in stanovalcem. 

Okusi blejskih kmetij 
na Jezerski promenadi
Po dveh jesenskih sestankih pride-

lovalcev domačih dobrot in izdelkov je 
blejska zadruga prevzela organizacijo 
prodaje »okusov blejskih kmetij« na 
praznični Jezerski promenadi. 

Povezovanje blejskih ponudnikov 
sta prevzela občinska svetnika Sašo 
Ignjatović in Simon Sirc, ki je s kolegi 
programerji razvil mobilno aplikacijo 
za naročilo izdelkov. Poleg prodaje na 
stojnici bomo tako lahko uporabniki že 
naročali svoje najbolj priljubljene pri-
delke na sodoben način.

Zlasti domačini vabljeni, da stojnico 
tako kot drugo dogajanje na promenadi 
večkrat obiščete, saj so se vsi ponudniki 
zavezali, da bodo prisotni vsak dan po 
14. uri, preko vikendov, ko bo program 
še posebej pester, pa že od 10. ure dalje.

2 Aktualno
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Bled v samem vrhu športno turističnih krajev za leto 2017.  
Na vodilni turistični borzi World Tra-

vel Market v Londonu je Bled prejel na-
grado za najboljši športno turistični kraj 
za leto 2017 ter se tako še dodatno utrdil 
kot ena vodilnih destinacij za športni tu-
rizem na svetu. Nagrado sta iz rok legen-
darnega nogometaša, nekdanjega člana 
Manchester Uniteda Dwighta Yorka, ter 
nosilca trojne kolesarske krone v letu 
1987 (zmagovalec Tour De France, Gira di 
Italia in svetovnega prvenstva v cestnem 
kolesarjenju) Stephena Rocheja prevzela 
župan Občine Bled Janez Fajfar in direk-
tor Turizma Bled Jaka Ažman.

Bled se je z nagrado za najboljši špor-
tno turistični kraj za leto 2017 znašel v 
družbi ostalih nagrajencev po posame-
znih kategorijah: Londona, Glasgowa, Ka-
talonske turistične organizacije in drugih 
nagrajencev (letošnje nagrajence lahko 
najdete na povezavi http://sporttouri-
smsummit.com/award-winners/, ki so z 
vrhunsko ponudbo prepričali žirijo Glo-
bal Sport Tourism Awards 2016. V svoji 
kategoriji je premagal škotski Fort Willi-
am, nemški Roth ter irski Westport ter si 
tako zasluženo pridobil primat športno 
turističnega kraja na svetu za leto 2017. 
V isti kategoriji je Kranjska Gora zasedla 
odlično tretje mesto.

Bled je prepričal s svojo usmerjeno-
stjo k trajnostnemu razvoju destinacije, 
z osredotočenostjo na razvoj športne de-
stinacije z urejeno športno infrastruktu-
ro ter z inovativnostjo pri ponudbi. Ob 
tem seveda niso pozabili na naravo, mir, 
ugodno klimo, dobro infrastrukturo ter 
strokovna znanja na področju priprav 
športnikov, diagnostike in športne rehabi-
litacije, s katerimi Bled vabi športnike in 
športne ekipe. 

Jaka Ažman, direktor Turizma Bled, 
ki je v Londonu v spremstvu župana Ob-
čine Bled Janeza Fajfarja  sprejel ugle-
dno nagrado, je ob tem dodal: »Nagrada 
je potrditev prave poti blejskega turizma 
in pohvala vsem, ki soustvarjajo blejski 
športni turizem. Je dodatna motivacija 

vsem, saj vemo, da se lahko zgolj z vr-
hunsko ponudbo obdržimo na vrhu tudi 
v prihodnjih letih. Sam naziv najboljšega 
športno turističnega kraja za leto 2017 pa 
nam poleg prepoznavnosti v svetu prina-
ša še veliko prednost pri kandidiranju za 
bodoče velike športne prireditve«.

Ob množici športnih dogodkov na 
najvišji svetovni ravni, ki privabljajo obi-
skovalce in skrbijo za promocijo Bleda in 
Slovenije v svetu (biatlon, veslanje, šah), 
je na nagrado pomembno vplivala tudi 
vrhunska športna in turistična infrastruk-
tura, ki jo koristijo vrhunski športniki in 
gosti vrhunske športne prireditve (Špor-
tni park Pokljuka, športna dvorana).

Slikovni material: http://sportto-
urismsummit.com/wp-content/uplo-
ads/2016/11/WTM2016-Award-Town-
-Bled.jpg in http://sporttourismsummit.
com/news/gallery/. 

S čim je Bled prepričal na vodilni tu-
ristični borzi World Travel Market v Lon-
donu?

Infrastruktura: 
• 1.200 hotelskih sob v 3-, 4-, in 5-zvez-

dičnih hotelih,
• Olimpijski veslaški center Bled,
• Blejski kongresni center,
• Športna dvorana Bled,
• Športni center Pokljuka,
• športni štadion.

Najpomembnejši pretekli in priho-
dnji športni dogodki na Bledu: 

Veslanje 
• svetovno veteransko prvenstvo v vesla-

nju 2017 (september), 
• svetovna prvenstva v veslanju (1966, 

1979, 1989 in 2011),

• 2010 in 2015 je Bled gostil svetovni 
pokal v veslanju.

Biatlon
• vsakoletni svetovni pokal na Pokljuki 

– naslednja tekma že decembra 2016 
(Bled je nastanitveni center za medije, 
špornike in obiskovalce),

• svetovno prvenstvo v biatlonu (Poklju-
ka, 2001).

Številna ostala športna tekmovanja:
• 2018 World Senior Chess Champion-

ships,
• 2018  European Masters Swimming 

Championships (open water swim-
ming).

• 2013 European Ice Stock Sport Cham-
pionships,

• 2013 European Taekwondo Champi-
onships,

• 2013 European Broomball Champion-
ships,

• 2010, 2011 Bled Loveman,
• 2010 World Winter Swimming 

Championships,
• 2010 World Winter Masters Games,
• 2007: 15th ITF Senior World Ta-

ekwondo Championship,
• 2003 European Youth Olympic Festi-

val,
• 2002 Chess Olympiad,
• Annual International Ice Hockey To-

urnaments,
• Annual Bled Winter Swimming Cup,
• Annual Chess Festivals,
• International Bridge Tournaments.

:: RP

Trajnostna mobilnost za občino Bled – ukrepajmo 
danes za prijaznejši jutri
V sklopu priprave celostne prome-

tne strategije se je v četrtek, 10. novem-
bra 2016, odvila že tretja javna razprava 
"Trajnostna mobilnost za Občino Bled 
– ukrepajmo danes za prijaznejši jutri". 
Celostna prometna strategija je projekt, 
katerega naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Kohezij-
skega sklada. Gre za izdelavo strateškega 
dokumenta, ki je sestavljen iz temeljito 
pretehtanih in realno zastavljenih trajno-
stnih ukrepov za večje zadovoljstvo in ka-
kovost življenja vseh občanov. V ospredje 
postavlja človeka in ne vozila. 

Na tretji javni razpravi smo v tem 
duhu posebno pozornost posvetili obli-
kovanju vizije Občine Bled. Na podlagi 

analize stanja, izvedene v preteklih me-
secih, že poteka oblikovanje in izbiranje 
najustreznejših ukrepov. Tekom tokratne 

Na fotografiji na naslovnici: Dwight 
York na levi, Stephen Roche na desni, 
vmes pa Janez Fajfar in Jaka Ažman.
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razprave smo predstavili dosedanje delo 
in izpostavili prednosti same Občine Bled 
ter se posvetili izoblikovanju bistvenih 
prioritet za območje. Vsi udeleženci so 
bili povabljeni k opredelitvi in izboru naj-
boljših predstavljenih predlogov, v kakšni 
občini bi želeli živeti. Največ glasov je pre-
jel predlog "Občina, ki neguje povezanost 
s preteklostjo, z varovanjem in ohranja-
njem dediščine (turizem)".

Izmenjava mnenj je bila tako po-
membna za oblikovanje prioritet, pre-
dlogov in same vizije, ki se glasi: "Bled 
je vsem dostopna, varna in zelena alpska 
občina. Svoje občane spodbuja k aktiv-
nemu in zdravemu življenju in si hkrati 

prizadeva za dobro počutje obiskovalcev. 
Občina Bled trajnostno prenavlja in oži-
vlja pomen javnih površin ob jezeru in v 
vaških središčih, ki spet postajajo prostor 
druženja in igre. Pestro izročilo, bogata 
naravna in kulturna dediščina domači-
nom in obiskovalcem ponujajo doživetje 
na tisoč in en način.«

Da bi zastavljeno vizijo oziroma žele-
no stanje v prihodnosti tudi dosegli, jo je 
treba podpreti z natančneje opredeljeni-
mi cilji, s katerimi se opredeli raven žele-
nih izboljšav.

Že naslednji mesec vas vljudno vabi-
mo k aktivnemu sodelovanju na četrti jav-
ni razpravi z naslovom "Oblikujmo sku-

paj prihodnost našega mesta in občine", 
ki bo v torek, 6. decembra 2016, ob 16.00 
v Poročni dvorani Občine Bled. Na četrti 
javni razpravi bomo posebno pozornost 
namenili izbiranju ukrepov. Za uspešno 
izdelavo celostne prometne strategije je 
sodelovanje ključnega pomena, saj le tako 
lahko najdemo rešitve za dejanske izzive, 
s katerimi se soočajo prebivalci in obisko-
valci Občine Bled, zato ne zamudite nove 
priložnosti za izmenjavo mnenj. Obenem 
bomo med vsemi, ki ste v mesecu sep-
tembru sodelovali v anketi o prometu in 
javnih površinah v Občini Bled, izžrebali 
srečne dobitnike praktičnih nagrad.

:: Bojana Lukan, Občina Bled

11. Šimen na Koritnem ali ko vas zaživi
Vaško srečanje oz. vaški sm'n so na 

Koritnem poimenovali Šimen. Tako so 
letos že enajstič obudili staro vaško tra-
dicijo, ki je nekoč veljala kot dogodek v 
sleherni koritenski domačiji, zdaj je to 
skupno srečanje vaščanov in gostov na 
Lesarjevi domačiji. Pred tremi leti so na 
svojega Šimna Gorenjci povabili tudi šta-
jerske, lani pa še dolenjske Koritnane in 
se izkazali za prav zgledne gostitelje in 
tako prepričljivo ovrgli pregovorno »teori-
jo« o pretirano varčnih Gorenjcih. 

Avgusta je gorenjska »posadka Kori-
tno« vrnila obisk na Koritno nad Oplotni-
co. Tam so bili deležni sprejema župana 
in podžupana Oplotnice, ogleda Koritne-
ga in Oplotnice, seveda pa si omembo 
zaslužijo številne slastne stvaritve tam-
kajšnjih kmečkih žena, ki so okrepčale 
gostujoče Gorenjce. 

Oplotničani so se letos (22. oktobra) 
spet pridružili domačinom na srečanju 
na gorenjskem Šimnu, ki je gostil skupno 

kar okoli 100 obiskovalcev, med katere je 
pristopil tudi blejski župan Janez Fajfar ter 
pozdravil goste in seveda tudi svoje občane.

Kot vse desetletje doslej so se tudi to-
krat mize šibile pod dobrotami iz doma-
čih kuhinj, tudi letos je dišalo po pečenem 
kostanju. Na »Šimnovo« soboto je zazve-
nela harmonika, katere meh je pogumno 
raztegnila gospa Francka, po domače 
Jurčkova Francka, ki jo je Šimen zvabil na 
rodno Koritno iz sosednje Avstrije, kjer 
živi že nekaj desetletij. Svoje nekdanje so-
vaščane in goste je spravljala v dobro voljo 
ob pomoči dveh avstrijskih glasbenikov. 
Za dobršno mero razgibanega programa 
so tudi letos (že tradiconalno) poskrbeli 
člani folklorne skupine KUD Rudija Je-
dretiča Ribno. In za nameček je bil »Ši-
men« deležen še štajerskega glasbenega 
prispevka, ki je bil še posebej zanimiv, saj 
ima Koritno pri Oplotnici svojega Franca 
Koširja, godca, ki je Gorenjce navdušil s 
svojo trobento in s spremljavo.

Za piko na i je letošnji »Šimen« po-
skrbel z vožnjo z blejskim turističnim 
vlakcem, kar je predstavljalo pravo doži-
vetje. Gorenjski Koritnani odslej lahko 
potrdijo, da je vožnja z njim lahko zani-
miva popestritev tudi za domačine, pa 
tudi gostje niso skrivali navdušenja.

Še en nepozaben Šimen torej, ki že 
obljublja naslednjega, dvanajstega.

11. Šimen na Koritnem pa terja iskre-
no zahvalo vsem, ki ste kakorkoli prispe-
vali k uspelemu srečanju:

Občini Bled, županu Janezu Fajfarju, 
krajevni skupnosti Ribno, Turističnemu 
društvu Ribno, foklorni skupini KUD 
Rudi Jedretič Ribno, Alešu Čarmanu, Da-
mjanu Grilcu, CUT Bled, Emi Pogačar, 
družini Hajnrihar, domačinom in vsem 
obiskovalkam in obiskovalcem.

Nasvidenje prihodnje leto, ko bo Ši-
men obujen že dvanajstič!

:: Branka Smole 
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December v BMCju

Premiera filma Sveti Martin 
»Zgled si pravičnosti, zgled si dobrote, dragi zavetnik sveti 

Martin, po tvojem vzoru do srčne lepote, naj tudi sam vse bolj 
hrepenim.«

Tako je 10. novembra v Marijinem domu na Bledu donela 
pesem veselja ob premierni uprizoritvi filma Sveti Martin. Zgled 
tega svetnika je navduševal osnovnošolce in mlade, ki so se en-
krat tedensko družili v okviru popoldanskega oratorija na filmski 
delavnici pri sestrah HMP na Bledu. Otroci so odkrivali življenje 
zavetnika blejske župnije in se ob tem učili umetnosti igranja, 
tehnik snemanja in montiranja … si delili veselje preko igre in 
pesmi ter se povezali v trenutkih molitve. Počasi je nastajal pravi 
film o svetem Martinu. Ob pomoči s. Barbare Močenik, ki vodi 
filmsko delavnico, in animatorjev pomočnikov so mladi prav vse 
ustvarili sami ter s tem sebi in gledalcem dali popotnico za ži-
vljenje, da povezanost in delitev bogatita naše življenje. Hvala 
vsem, ki ste na različne načine pomagali ob nastajanju filma. 

:: Marija Imperl

Martinovanje na Dolenjskem
Društvo upokojencev Zasip je tudi letos organiziralo mar-

tinovanje, tokrat na Dolenjskem, kjer smo si v  Trebnjem  v 
spremstvu vodiča ogledali zgodovinske znamenitosti, ki segajo 
že v rimske čase. Na južni strani se mesto ponaša s Trebanjskim 
gradom, zgrajenim okoli leta 1000.

Obiskali smo vasico Šentrupert, kjer stoji zelo lepa gotsko 
cerkev, vas se ponaša z deželo kozolcev, prvim muzejem na pro-
stem. Naš cilj je bil Vinski dvor Deu na Malkovcu, kjer se z go-
stinstvom ukvarja že peta generacija. 

Po kozarčku dobrodošlice smo bili postreženi z martinovim 
kosilom. Naša preoblečena glasbenika sta uprizorila pravi krst, 
s katerim se je mošt spremenil v vino, kar smo preverili tudi v 
tamkajšnji vinski kleti.

Na poti domov nas je na avtobusu razveseljevala Mici z vici 
–Legatova Marija. Kar zavidali smo ji njeno dobrodušnost in is-
krivost.

Tako veselih izletov si lahko samo še želimo!
:: DU Zasip

Blejske vezilje  
v Velenju
V Velenju je bil od 11. do 13. novembra 

IV. Mednarodni festival vezenja, ki ga je 
odprl velenjski župan Bojan Kontič, na-
stopila je godba Univerze za III. življenj-
sko obdobje, otroci iz vrtca Velenje, fol-
klorna skupina iz Vrnjačke Banje, za tem 
pa je bila modna revija vezilj.

Dr. Bojan Knific je predaval o boga-
stvu nekdanjih vezenih oblačil. Sto osem-
deset razstavljavcev iz šestdesetih društev 
je prikazalo vezenine na temo »Praznične 
vezenine za martinovo«. Iz blejske občine 
so se festivala že tretjič udeležile  vezilje 
»Katarine« iz Zasipa in »Vide« pri DU 
Bled.

:: Majda Žvegelj

Blejski mladinski center v DECEM-
BRU pripravlja: 

3. 12. od 10h do 12h, PRAZNIČNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Kreativne delavnice za otroke spod-

bujajo preizkušanje norih idej, presegajo 
meje domišljije, prinašajo novo znanje 
in obljubljajo pravo zabavo in sproščeno 
druženje. 

Vabljeni brezplačno!

17. in 18. 12. od 10h do 19h, 
PREDPRAZNIČNI PRODAJNI SE-
JEM UNIKATNIH DARIL
Mandale, pletenine, kvačkani matria-

li, ročno pletene nogavice, kape, rokavice, 
brezrokavniki, torbice, nakit iz fimo mase, 
slike (akvareli, akril, olje), lesene hiške, 
obešanke z napisi, čestitke, naravna mila 
boste imeli priliko pogledati in kupiti v na-
ših prostorih v predprazničnem času.

Razstavljajo in prodajajo lokalne ume-
tnice: Romana Žitko, Monika Bernard, 
Cilka Demšar, Marija Pezdirnik, Barbara 
Sterle, Mojca Ahčin Rozman in Maja Jen-
sterle.

23. 12. ob 18h, TURNIR V NAMI-
ZNEM NOGOMETU
Pridite pripravljeni, čaka vas izzivalec, 

državni prvak Simon Zorman! Brezplačno.

29. 12. ob 15h, DELAVNICE  
Z MIHAELO ZALOKAR 
Letošnjo jesen in zimo smo se odlo-

čili popestriti z zanimivimi in koristnimi 
ekološkimi delavnicami. Mihaela iz Dru-
štva za biološko-dinamično gospodarje-
nje Ajda Gorenjska vam bo na zanimiv 
način približala domači vrt in vse pridel-
ke, ki rastejo na njem. Brezplačno.

Še vedno nas lahko obiščete na Fly 
Boxu, vsak torek in četrtek od 19h do 20h 
v fitnesu N1 na Bledu.

Še vedno zbiramo prijave za Šolo 
glasbenega gledališča za otroke od 10. 
do 14. leta, do zapolnitve vseh mest. Šola 
glasbenega gledališča ponuja vpogled v 
najkompleksnejšo odrsko zvrst. V Šoli 
glasbenega gledališča bodo mladi ustvar-
jalci pridobili znanje in izkušnje s podro-
čja gledališke igre, petja in plesa.  Info: 
jasmina.djordjevic@gmail.com, 040 429 
941, www.facebook.com/bmc.bled.
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Fantom v Dubrovniku
Fantje iz skupine Čudoviti um s svojo 

predstavo osvajajo srca in topijo duše tudi 
izven meja naše dežele. V oktobru so go-
stovali v Avstriji in na Hrvaškem.

Najprej so se podali na Koroško, v 
Bilčovs. Predstava med zamejskimi Slo-
venci je bila prijetno domača, gledališki 
del je prevzel Tom Varl, fantje pa so se 
izkazali kot že prekaljeni umetniki. Po-
slušalce so ganili s svojo pristnostjo in 
navdušenjem, spremljevalno ekipo pa s 
prilagodljivostjo in profesionalnim pri-
stopom kljub utrujenosti ob koncu tedna 
in dneva. 

Sredi meseca so na povabilo znane-
ga zdravnika, nevrologa dr. Veličkoviča, 
predstavo kot del otvoritvene slovesno-
sti pokazali na posvetu panslavističnega 
združenja otroških nevrologov v Dubrov-
niku.

Predstavo blejskih kulturnikov, ki je 
izvirno, edinstveno umetniško in čustve-
no-duhovno doživetje, so zdaj prvič izve-
dli pred ljudmi, ki ne znajo slovensko. 
Besedilo Tatjane Pintar je v angleščino 
prevedla Alenka Benedik in izkazalo se 
je, da je podnaslovljena predstava enako 
močna. Odziv poslušalcev je bil ponovno 
neverjeten. Fantje so poželi nekajminu-
ten aplavz in na noge spravili več kot sto 
zdravnikov iz različnih evropskih držav.  

Fantoma je idejno zasnoval Primož 
Kerštanj, fante je spremljala Neža Koželj, 
somentorica pianistom, na kahonu pa 
Tom Varl. Tudi fantomski piškoti so šli s 

fanti na pot – zanje po vsaki od predstav 
(zdaj je bila že petnajsta) poskrbi Katrca 
Horvat. 

Glavne zvezde so bili  pianisti, sicer 
mladostniki z motnjo avtističnega spek-
tra, vsi učenci Glasbenega centra Do Re 
Mi: Nal Frankovič (16 let), Matic Jensterle 
(22 let), Bor Maltar (14 let), Jernej Arko 
(14 let). Z odlično interpretacijo zgodbe je 
fante in poslušalce navdušil igralec Gaber 
Trseglav.

Nuša Piber, direktorica Glasbenega 
centra Do Re Mi in izkušena glasbena 
pedagoginja, posebej na področju avtiz-
ma, je pripravila referat. S prispevkom, 
izhajajočem iz dela, je podprla teorijo, a 
hkrati ovrgla marsikatero zakoreninjeno 
prepričanje. Na okrogli mizi za starše je 
mama Klavdija Kranjc Jensterle delila 

svojo izkušnjo o vsakodnevnem življenju 
z avtizmom in potrebah družin. 

Gostovanje v Dubrovniku je bilo pri-
jetno tudi zaradi dolgoletnega prijatelj-
skega vzdušja med občinama. Županu 
Janezu Fajfarju gre zahvala, da je bila 
ekipa Čudovitega uma dan po predstavi 
toplo sprejeta s kosilom in vodenjem po 
mestnem obzidju. 

Če predstave še niste videli, vam želi-
mo, da se vas dotakne kdaj v prihodnosti. 
Tako velikih reči, ki jih ustvarjajo doma-
čini, ne gre zamuditi. Fantje so namreč z 
vsako predstavo bolj slavni in blejskemu 
fantomu se že kaže pot naprej po Evropi 
in svetu.

:: Tatjana Pintar

Jesen v glasbenem centru DO RE MI

V Glasbenem centru DO RE MI smo 
že krepko zakorakali v novo šolsko leto in 
tudi letos ne počivamo.

Ob tednu otroka smo 7. in 8. oktobra 
z učenci uvajanja, 1.-4. razredom solfe-
ggia in člani otroškega pevskega zbora 
izvedli glasbeno pravljico Janeza Bitenca 
O bobenčku in palčkah. Pravljico smo iz-
vedli s sofinanciranjem Občine Bled. 

Tako kot v preteklih letih smo se tudi 
letos predstavili na petih znanih loka-
cijah, in sicer v OŠ Bohinjska Bela, OŠ 
Bled, Kulturnem domu Zasip, Gasilskem 
domu Račica in v Kulturnem domu Rib-
no. Vsi nastopajoči otroci so nastopili 
vsaj na eni predstavi, nekateri pa tudi na 
več. Predstavili smo se z velikim številom 
inštrumentalnih točk in lepim številom 
mladih solistov, ki so prepevali pesmici O 
bobenčki in Tinkin dežnik. Pravljico sta 
brala Primož Kerštanj in Tom Varl.

Teden kasneje, v soboto, 15. oktobra, 
pa smo začeli z novim nizom nastopov 

Otroci na gradu, kjer je nastopilo preko 
dvajset instrumentalistov. 

Nov nastop v nizu nastopov Otroci na 
gradu smo ob svetovnem dnevu otroka, 
19. 11., združili v prijetno glasbeno-ple-

sno dopoldne skupaj z Medgeneracijskim 
centrom Bled, Blejskim mladinskim cen-
trom, plesno šolo Miki, društvom Žarek, 
No1 fitnesom in Zavodom za kulturo 
Bled.

:: Špela Globočnik, DO RE MI
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Praznični december v 
glasbenem centru  
DO RE MI
Decembra v Glasbenem centru DO 

RE MI pripravljamo že tradicionalni pra-
znični koncert. V četrtek, 22. 12., bomo 
najprej ob 10.30 pripravili matinejo za 
otroke blejske šole in okoliških šol, nato 
pa ob 18. uri še praznični koncert. Obe 
prireditvi bosta v Festivalni dvorani Bled. 

Vstopnice za večerno prireditev bodo 
na voljo od 12. 12.v pisarni GC DO RE 
MI, na Trubarjevi cesti 7, na TD Bled in 
na portalu www.mojekarte.si. Cena vsto-
pnice bo 8 EUR.

Vljudno vabljeni! 
:: Špela Globočnik, DO RE MI

Dogajanje v Med- 
generacijskem centru
Predzadnji vikend v oktobru smo na 

Bledu postavili temelje za prvo Blejsko 
otroško šolo slikanja.  Usposabljanje za 
spremljevalce sta vodili dr. Gerda Madl-
-Kren in Hildegard Griesser, avstrijski 
predstavnici Kindermalschule.  Projekt je 
velikega pomena, saj sta sodelujoči mesti 
(Bled in Vrba) pobrateni.  V projektu po-
leg Avstrije sodeluje tudi Italija. Slavno-
stna otvoritev šole bo v januarju.  

Vabimo vse otroke med šestim in 
enajstim letom, ki radi rišete, da se nam 
pridružite na prvi otroški šoli slikanja na 
Bledu. Otroška šola slikanja bo potekala 
vsak četrtek od 15.15 do 16.45 v prostorih 
Ledene dvorane na Bledu. Ob zaključku 
v juniju bo razstava otroških del. Število 
mest je omejeno. Vpisi bodo možni do 
petka, 23. decembra. Prijave na hpre-
mrl@gmail.com ali 031238824.

Predavanje Vse, kar ste vedeli o kono-
plji, pa niste imeli koga vprašati bo 1. de-
cembra ob 18.40 v sejni sobi Ledene dvo-
rane na Bledu. Predavanje bo vodil Matija 
Kunstelj, ljubitelj in poznavalec konoplje, 
ki zadnjih 5 let posveča veliko časa učenju 
o konoplji in njenemu raziskovanju.

Brezplačno delavnico Kako se urediti 
za novoletna druženja v 15-ih minutah 
bo vodila Barbara Merlak, ki se z modo 
ukvarja že več kot petnajst let. Delavnica 
bo v  četrtek, 8. decembra, ob 18. uri v sej-
ni sobi Ledene dvorane na Bledu.

Pripravljamo tudi družinsko zimsko 
delavnico, na kateri bomo izdelali zim-
skega škrata iz volne s tehniko suhega 
polstenja. Vodila jo bo mojstrica suhega 
polstenja, Petra Vengar.

:: Hana Premrl

Čebelarsko popoldne na blejski šoli
Konec oktobra je bilo na blejski šoli 

čebelarsko popoldne, povabilu prof. bi-
ologije Alenke Šimnic sva se čebelarja 
Anja Bunderla in Brane Kozinc že tretje 
leto zapored z veseljem odzvala.

Začeli smo s strokovnim  predava-
njem Braneta Kozinca Čebele in okolje. 
Podučili smo se o avtohtoni medonosni 
čebeli Kranjski sivki, čebelah samotarkah, 
čmrljih, metuljih in ostalih opraševalcih.  

Po predavanju se je šestinštirideset 
učencev razdelilo v tri skupine. Pripra-
vili smo tri delavnice, ki so jih obiskali 
vsi učenci izbirnega predmeta. Pri delav-
nicah so pomagale tudi učiteljice Meta, 
Metka in Tina.

Na delavnici izdelave mazila iz čebe-
ljega voska je vsak  izdelal svoje mazilo. V 
drugi delavnici smo rešili preizkus znanja 
Čebele in okolje, izdelali sveče in razložili 
pomen čebeljih pridelkov in izdelkov za 
naše zdravje. Pokusili smo različne sorte 
medu, cvetni prah, propolis in »naravno 

žvečilko«, med v satju. Aerosolna terapi-
ja je potekala z žajbljevim medom. Tretji 
sklop pa je bil sprehod do občinskega hra-
sta, naravnega domovanja medonosnih če-
bel – tu sodelujejo Kranjske sivke, Občina 
Bled, Anja Bunderla in Brane Kozinc.

Če sodimo po zavzetosti, ki so jo po-
kazali učenci in učitelji spremljevalci 
Osnovne šole Bled, se nam obeta lepa 
prihodnost.

:: Anja Bunderla

Pestra jesen na podružnici Ribno
Oktobra smo  v tednu požarne var-

nosti skupaj z gasilci PGD Ribno izvedli 
vajo evakuacije učencev in zaposlenih iz 
šolske stavbe, kjer je na podstrešju iz-
bruhnil požar. Po varni poti, označeni z 
znaki za smer  evakuacije, smo zapustili 
šolsko stavbo in se zbrali na igrišču  ob 
znaku za zbirno mesto. Gasilci so hitro in 
uspešno pogasili ogenj in v veliko veselje 
vseh sodelujočih iz kleti rešili našo kuha-
rico  Joži. Po vaji so učenci ob pomoči in 
nasvetih gasilcev gasili s peno in vodnim 
curkom. Prvošolčki so si pod vodstvom 
predsednika PGD Ribno Damjana Mule-
ja ogledali gasilski dom, poveljnik Drago 
Duljak pa jim je predstavil opremo v ga-
silskem vozilu, ki jo uporabljajo ob poža-
rih in drugih nesrečah.

Pred odhodom na jesenske počitnice 
so učenci prve triade z učiteljicama pri-
žgali svečke ob spominskih obeležjih. 
Spomin na umrle in padle pa smo poča-
stili z žalno slovesnostjo na pokopališču v 
Ribnem. V programu  so nastopili učenci 

recitatorji pod vodstvom učiteljice Alenke 
Čeh, pevci otroškega pevskega zbora pod 
taktirko Irene Kosmač in predsednik Zve-
ze borcev Ribno Jernej Vovk. Ob zaključ-
ku slovesnosti nas je spomnil, da v naši 
krajevni skupnosti živijo le še štirje udele-
ženci NOB-ja in nas pozdravil  v upanju, 
da bomo ohranili tradicijo spominskih 
slovesnosti ob prvem novembru. 

Po počitnicah sta nas v šolskem sa-
dovnjaku pozdravili dve novi sadni dre-
vesi – češnja in sliva, s katerima nas je 
v imenu Občine Bled razveselil Tomaž 
Kralj. Za obogatitev šolskega sadovnjaka 
se mu iskreno zahvaljujemo.

Ob 10-letnici vseslovenskega mede-
nega zajtrka smo se pridružili najštevil-
nejšemu pevskemu zboru v Sloveniji, na 
harmoniki nas je spremljal Iztok Pesrl, 
nato pa smo se s čebelarjem in gozdarjem 
Blažem Ambrožičem pogovarjali o pome-
nu ohranjanja narave in čebel. 

  :: Meri Poklukar

Mladi



Pokljuka in Bled znova v znamenju biatlona 
 
Po slabem letu je spet čas za Pokljuko 

in tekme BMW IBU svetovnega pokala v 
biatlonu.  Tokrat bo Rudno polje druga 
postaja svetovnega pokala in v treh tek-
movalnih dneh bo na sporedu šest zani-

mivih preizkušenj, po tri v ženski in tri 
v moški konkurenci. Po četrtkovem ura-
dnem treningu se v petek obetata šprinta 
tako za moške kot za ženske, v soboto se 
bodo oboji merili na zasledovalnih preiz-

kušnjah, v nedeljo pa bodo 
na progah in na strelišču še 
štafete.  Pokljuka in s tem 
tudi Bled, bosta tokratni sve-
tovni pokal v biatlonu gostila 
že 21-ič in tudi na račun bia-
tlonskih preizkušenj je Bled 
v začetku novembra, na sve-
tovnem turističnem sejmu 
v Londonu, osvojil nagrado 
za najbolj športno-turistični 
kraj na svetu. Ponosni smo, 
da smo tudi organizatorji bi-
atlonskih tekem prispevali 
svoj delež k temu prestižne-

mu nazivu.

 V čudoviti naravni kulisi pokljuških 
gozdov nas biatlonci vsako leto razvese-
ljujejo z zanimivimi tekmami, ogorčeni-
mi boji, in tudi letos ne bo nič drugače. 
Več kot 200 tekmovalk in tekmovalcev 
bo poskrbelo, da bodo nastale nove, zani-
mive pokljuške zgodbe. V ospredju bodo 
zvezdniki tega športa, a na progah in 
strelišču se bodo želeli dokazati tudi novi 
obrazi. Prepričani smo, da bodo biatlon-
ci pred glasnimi navijači na tekmah tudi 
letos poskrbeli za pravi športni spektakel. 
Ja, tudi tokrat bo program zelo pester in 
zanimiv. 

 VSTOPNICE
Vstopnice za ogled tekem so naprodaj 

na Petrolovih bencinskih servisih in osta-
lih prodajnih mestih sistema Eventim po 
Sloveniji ter preko interneta na: www.
eventim.si. Možno jih bo kupiti tudi na 
blagajni pred vstopom na biatlonski sta-
dion na Pokljuki. Cena vstopnice za posa-
mezen tekmovalni dan je 15 EUR (petek) 
in 20 EUR (sobota ali nedelja). Otroci do 
desetega leta starosti v spremstvu staršev 
imajo prost vstop. V ceno vstopnice je 
vključen tudi avtobusni prevoz na relaciji 
Bled – Pokljuka – Bled.

PROMETNI REŽIM
Svetujemo, da predvsem za vikend 

parkirate svoje osebno vozilo na posebnih 
parkirnih mestih na Rečici pri Bledu (v 
smeri Gorij) in se od tam odpravite na Po-
kljuko z organiziranim avtobusnim pre-
vozom. V petek bodo avtobusi organizi-
rano vozili na Pokljuko iz središča Bleda.

VOZNI RED AVTOBUSOV: prvi av-
tobus bo predvidoma odpeljal z Bleda oz. 
Rečice vsaj tri ure pred uradnim pričet-
kom tekme (za tisti dan). Zadnji odhod 

avtobusa s Pokljuke se bo prilagajal stanju 
in dogajanju na biatlonskem stadionu in 
v gostinskem šotoru. Vsekakor se na pot 
odpravite vsaj dve uri prej kot ponavadi 
oz. poskrbite, da boste na prizorišču vsaj 
eno uro pred uradnim pričetkom tekme. 
Promet z Bleda proti Pokljuki je v tem 
času namreč zelo zgoščen in prihaja do 
občasnih zastojev. Na Pokljuki primanj-
kuje parkirnih mest, zato je parkiranje 
možno samo ob desnem robu cestišča 
ceste na Pokljuko (od Mrzlega studenca 
proti Rudnemu polju), zaradi česar je po-
trebno del poti proti tekmovališču preho-
diti. Prosimo, da spoštujete navodila redi-
teljske službe in policistov.

ZABAVNI PROGRAM
Na biatlonskem stadionu vas bodo 

pred tekmami in v odmoru med njimi 
zabavali znani slovenski glasbeniki (An-
sambel Saša Avsenika, Veseli Begunjčani, 
Mc Danny a.k.a. slovenski Joe Cocker) in 
plesne skupine. Po končanih tekmah se bo 
zabava nadaljevala v gostinskem šotoru v 
neposredni bližini biatlonskega stadiona.

 Vabljeni na Pokljuko!
 :: Tomaž Šušteršič 

RK Bohinjska Bela                                                
obvešča, da bo merjenje:

-   pritiska

-   holesterola in

-   sladkorja v krvi

vsak drugi torek v mesecu od 9.00 
do 10.00 ure dopoldan v spodnji dvorani 
»doma krajanov« na bohinjski beli

Vabljeni
:: KORK Bohinjska Bela

Spominska slovesnost
Združenje ZB za vrednote NOB Ra-

dovljica in Odbor Prešernove brigade or-
ganizirata v soboto, 10. decembra 2016, 
ob 11. uri spominsko slovesnost ob 73-le-
tnici boja III. bataljona Prešernove bri-
gade. Slovesnost bo na mestu boja – pri 
spomeniku na Goreljku v bližini hotela 
na Pokljuki.  

:: Združenje borcev za vrednote 
NOB Radovljica  

Petek    02.12.2016  od  16.00 - 20.00
Sobota  03.12.2016  od  09.00 - 18.00
Nedelja  04.12.2016  od  09.00 - 18.00

O.Š.prof.dr. JOSIPA PLEMLJA BLED

SEJEM
RABLJENE SMUČARSKE OPREME

SMUČARSKI KLUB BLED
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96 let gospe  
Vere Martinjak
Na cesti v Vintgar št. 4 je 26. oktobra 

praznovala 96. rojstni dan gospa Vera 
Martinjak. Obiskali sva jo prostovoljki 
KORK-a Bled Metka in Jožica. Izročili 
sva ji tudi darilno vrečko v imenu Obči-
ne Bled, saj sta bila župan in podžupan 
ta čas odsotna. Slavljenka in njeni svojci 
se za darila in vso pozornost zahvaljujejo 
Občini Bled kakor tudi KORK-u Bled. 

V družbi hčerke, sina in snahe smo 
prijetno poklepetali. Slavljenka je bila kot 
vedno nasmejana in dobre volje. Srečna 
je, da živi v domačem okolju, kjer ji vse 
ugodje nudijo domači. Pomagajo jim ne-
govalke Doma dr. Janka Benedika in pa-
tronažna služba ZD-ja Bled, za kar so jim 
neizmerno hvaležni. 

Vsem sva zaželeli zdravja, dobre volje 
in zadovoljstva tudi v bodoče in da se po-
novno srečamo naslednje leto!

:: Jožica Pazlar, KORK Bled

Dogajanja



Kratke novičke  
iz Sportine Turizma
ZERO WASTE TURIZEM
Hotel Ribno je prvi in edini pilotni pri-

mer hotela v Sloveniji, ki si v sodelovanju z 
Ekologi brez meja in nacionalno Zero Wa-
ste organizacijo za Slovenijo prizadeva za 
družbo brez odpadkov. Z njihovo pomočjo 
želijo v hotelu zmanjšati količine nastalih 
odpadkov, jih ponovno uporabiti in recikli-
rati. Na podlagi zbranih podatkov iz Hote-
la Ribno bodo izdelali gradiva s splošnimi 

smernicami za hotele in restavracije ter 
organizirali regionalna usposabljanja.  

SILVESTROVANJA
V Hotelu Ribno nudimo gostom mo-

žnost silvestrovanja v hotelski kavarni ali 
pa restavraciji. Natanko ob polnoči bodo 
gostje lahko uživali ob ognjemetu, po-
skrbljeno pa bo tudi za odlično hrano ter 
veliko plesa in zabave. Prav tako pa naj-
daljšo noč v letu gostje lahko preživijo v 
kuhinji  Pri stricu Bojanu v Hotelu Krim 
ali pa v Vili Prešeren ob Blejskem jezeru.   

MAKSIM OSIPOV V HOTELU RIBNO
Maksim Osipov, magister ljudske me-

dicine in zdravilec, bo še zadnjič v tem 
letu na voljo v Hotelu Ribno med 12. in 
18. decembrom.   

MARTINOVANJE
Novembra smo uspešno izpeljali že 

šesto tradicionalno martinovanje ob Blej-
skem jezeru. Prireditev je bila tako kot vsa-
ko leto odlično obiskana, celoten program 
pa so poleg vinarjev iz vse Slovenije pope-
strili še D Brincl Bend in Ansambel Flor-
jan.

:: Sportina Turizem
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Adventna delavnica v Hotelu Kompas

Člani TD Bled na izletu v Vojvodini

Konec oktobra smo se člani Turistič-
nega društva Bled odpravili na tridnevno 
popotovanje po Vojvodini. Naša prva po-
staja je bil Sombor, ki ga opevajo številne 
srbske starogradske pesmi. 

Pot smo nadaljevali v Subotico, izre-
dno lepo mesto, ki ni prav nič podobno 
srbskim mestom onstran Donave in Save. 
Vojvodina je namreč zgodovinsko pripa-
dala kulturnemu krogu Avstro-Ogrske, 
zato Subotica kar kipi v secesijski lepoti 

Dunaja, Prage ali Ljubljane. Obiskali smo 
mestno hišo in sinagogo ter občudovali 
druge meščanske hiše z igrivo secesijsko 
ornamentiko. Obiskali smo Palić, počitni-
ško mestece ob Palićkem jezeru, ki se je 
začelo razvijati v tridesetih letih prejšnje-
ga stoletja, ustavili smo se v Sremskih 
Karlovcih, mestu baročne arhitekture z 
zanimivimi stavbami, kot so magistrat, 
apoteka, najstarejša srbska gimnazija in 
zlasti »Patrijaršijski dvor«, sedež srem-

skega patriarha in letna rezidenca srb-
skega patriarha, ter »Saborna cerkev sv. 
Nikole«, ki jo odlikujejo mozaiki po mo-
tivih sv. Sofije v Carigradu. Ogledali smo 
si Petrovaradinsko trdnjavo, kjer se je leta 
1716 odigrala velika zgodovinska bitka 
med avstrijsko in turško vojsko, sama tr-
dnjava pa je bila tudi velika avstrijska ka-
sarna, oficirski paviljon, samostan, zapor 
in še marsikaj. Videli smo katakombe, s 
trdnjave se nam je odprl lep pogled na 
strehe starega Petrovaradina ter na mirni 
tok Donave. 

V Novem Sadu smo se sprehodili od 
Trga svobode po Dunavski in Zmaj Jovini 
ulici, si ogledali imenitni Rotovž in Vla-
dičanski dvor, stavbo Matice Srbske, ka-
toliško in druge cerkve, zanimivo fasado 
hotela Vojvodina, Srbsko narodno gleda-
lišče ter spomenike Đuri Jakšiču, Jovanu 
Jovanoviću Zmaju in Svetozarju Miletiću. 
Na poti proti domu smo krenili med po-
bočja Fruške gore, največjega panonske-
ga osamelca sredi Srema, kjer so znani 
fruškogorski samostani Hopovo, Velika 
Remeta in Krušedol. 

Vse tri dni nas je na poti spremljal 
Milorad Vukašević, nekdanji poveljnik 
vojašnice na Bohinjski Beli, ki danes živi 
v Subotici. Čeprav se je z delom turistič-
nega vodnika srečal prvič, je svoje delo 
opravil odlično!

:: Vanja Piber, Foto: Meta Kenda

V Hotelu Kompas letos že tretje leto 
zapovrstjo prirejajo adventno delavnico, 
ki bo letos  v soboto, 26. 11., od 10.00–
12.00 v hotelski kavarni, posvečena pa bo 
izdelavi novoletnih aranžmajev.

Adventni delavnici sta bili pretekli dve 
leti izredno dobro sprejeti, saj se je vsa-
ke udeležilo kar 50 udeležencev, ki so z 
navdušenjem izdelovali vsak svoj adven-
tni venček. Za razliko od preteklih delav-
nic letošnja ne bo posvečena adventnim 
venčkom, temveč bodo odrasli izdelovali 
novoletne aranžmaje, otroci pa bodo po-
slikavali medenjake, zato bo zagotovo za-

nimiva tudi za tiste, ki so se že udeležili 
preteklih delavnic. Za udeležbo na delav-
nici je potrebna prijava na reservations@
kompas-lovec.com, prispevek za material 
pa znaša 5 eur na osebo. Ves potreben 
material za izdelavo aranžmajev in posli-
kavo medenjakov bodo udeleženci prejeli 
na delavnici, s seboj morajo imeti le svoje 
vrtnarske škarje. Po delavnici bodo v ho-
telu že tradicionalno pripravili sladko po-
gostitev z lokalnimi izdelki.

:: Andreja Palhartinger



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

datum ura lokacija prireditev

Petek, 25.11. 17:00 Višja šola za gostinstvo 
in turizem Bled

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov

17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Nagajivi škrat: Delavnica za otroke, ki jo bo 
vodil Dominik Mlakar

19:00 Festivalna dvorana Bled Koncert Tekaško smučarskega kluba Bled: 
Neda Ukraden z gosti

Sobota, 26.11. 20:00 Hotel Ribno Bled Glasbena meditacija s skupino Shamballa

Nedelja, 27.11. 16:30 Dom krajanov Zasip Sneguljčica: predstava za otroke

19:00 Festivalna dvorana Bled Koncert Ansambla Saše Avsenika ob 
praznovanju 20-letnice ŠD Zasip

Četrtek, 1.12. 18:30 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: dr. 
Verena Vidrih Perko – Neron za vse čase

Petek, 2.12. 17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Ko sneg pobeli breg: pravljična ura Barbare 
Klinar z ustvarjalno delavnico

Sobota, 3.12. 10:00 Galerija 14 Delavnica: Kako uporabljamo AED - 
defibrilator? Znanje rešuje življenja!

Sreda, 7.12. 18:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Rokodelske delavnice: brezplačna delavnica 
blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji 
Društva za varstvo okolja Bled

Četrtek, 8.12. 19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Kronosova žetev: s pisateljico Mojco 
Kumerdej se bo o njenem novem romanu 
pogovarjal Rudi Meden

Petek, 9.12. 17:00

19:30

Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Mali pingvinček: delavnica za otroke, ki jo 
bo vodil Dominik Mlakar
Otvoritev razstave "Srčni dotik"

Nedelja, 11.12. 18:00 Zadružni dom Ribno "Hamlet v pikantni Omaki" komedija v 
izvedbi KUD Franc Kotar Trzin

19:00 Dom krajanov Zasip Usodna pletna: predstava avtorske igre 
KUD Zasip 

Sreda, 14.12. 18:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Rokodelske delavnice: brezplačna delavnica 
blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji 
Društva za varstvo okolja Bled

Četrtek, 15.12. 10:00 Galerija 14 Delavnica: Kako uporabljamo AED - 
defibrilator? Znanje rešuje življenja!

Petek, 16.12. 17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Metuljček in Metuljčica: lutkovna predstava za 
otroke, v izvedbi lutkovnega gledališča Labirint

Sobota, 17.12. 10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica

19:30 Dom krajanov Bohinjska 
Bela

Gledališka predstava Goli pianist v izvedbi 
KD Janez Jalen Notranje Gorice

Nedelja, 18.12. 17:00 Dom krajanov Zasip Ples v maskah

Sreda, 21.12. 19:30 Dom krajanov Bohinjska 
Bela

Gledališka predstava Trikrat da v izvedbi 
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora 

Sobota, 30.12. 19:00 – 22:00 Restavracija Panorama 
Bled

Plesni večer

RAZSTAVE:

28.7. – 31.12. 
(razen ob torkih in

9:00 – 19:00
sredah)

Ob jezeru pod 
Casinojem Bled

Razstava Salvadorja Dalija

16.11. – 11.12. 8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

XXV. tekmovalna klubska razstava Foto 
kluba Triglavski narodni park

1.12. – 31.12. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Obrazi Bleda: Medgeneracijski center 
Gorenjske, enota Bled: razstava Razglednic 
Bleda iz preteklosti in sedanjosti

1.12. – 31.12. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Srčni dotik: razstava ilustrativnih del in 
barvitega akrila nadobudnih umetnic Tine 
Uranič in Tatjane Logar

Natečaj za najlepšo 
praznično okrasitev
Turistično društvo Bled objavlja na-

tečaj za najlepšo praznično okrasitev, s 
čimer želi vzpodbuditi vse, da po svojih 
najboljših močeh prispevajo k praznič-
ni podobi Bleda v času veselega decem-
bra in božično novoletnih praznikov. 
K sodelovanju vabimo hotele, trgovske 
lokale, zasebne gostinske objekte in vse 
ostale ponudnike turističnih storitev ter 
lastnike zasebnih hiš. Komisija TD Bled 
bo izvedla ogled in nagradila najlepše v 
posameznih kategorijah. Glavni motiv je 
rajska ptica. 

Zasebne hiše bo komisija ocenila na 
podlagi predhodne prijave, ki jih spreje-
mamo na e-mail: info@td-bled.si 

Natečaj traja od 2. decembra do 8. ja-
nuarja prihodnje leto.  Turistično društvo 
Bled tudi letos organizira delavnico izde-
lovanja adventnih venčkov, ki se je lahko 
udeležite še danes, in sicer ob 17. uri v 
prostorih Višje strokovne šole za gostin-
stvo in turizem bled. Venčki bodo razsta-
vljeni v soboto in nedeljo, 26. in 27. no-
vembra na terasi hotela Park ob drsališču.   

    :: Turistično društvo Bled

Krog prijateljstva - bi 
sodelovali?
Tudi v letošnjem letu, 30. decembra, 

na predzadnji dan leta, se bomo zbrali 
na prireditvi Krog prijateljstva. Moto do-
godka je Srečo užiti, mir občutiti, prija-
teljstvo deliti. Pot okrog Blejskega jezera 
bo razdeljena na štiri cone. Od 16ih dalje 
nas bodo na Mlinem zabavali Veseli Be-
gunjčani, v Veliki Zaki Samuel Lucas z 
bendom in v Mali Zaki skupina Čuki. Ob 
17.30 uri se bomo s pomočjo animatorjev 
pričeli razporejati na pot okoli jezera in 
ob 18.00 objeli jezero. Ognjemet z jezera 
bo naznanil pričetek prižiganja modrih 
lučk, ki jih boste dobili v posameznih co-
nah. Po sklenitvi kroga se dobimo na Pra-
znični promenadi, kjer se bomo zabavali 
s skupino Kingston.

K sodelovanju vabimo tudi člane klu-
bov in društev, ki delujete na območju 
občine Bled. S stojnico se boste lahko 
predstavili na eni od lokacij izven Pra-
znične promenade (Velika Zaka, Mlino, 
Mala Zaka). Vse zainteresirane klube in 
društva, prosimo, da pišete na e-mail dia-
na.sebat@dzt.bled.si, kjer bodo dobili več 
informacij.                           :: Turizem Bled
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Vabljeni na Praznično promenado 
v času od 2. decembra 2016 pa vse do 8. januarja 2017! 
Praznična promenada ob jezeru je odprta od ponedeljka do petka od 14:00 
do 20:00 in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10:00 do 21:00.

Na prazničnih stojnicah si je možno kupiti praznična darila, se okrepčati s 
tipičnimi gorenjskimi jedmi ter pijačo in napisati pismo Božičku.

Vabljeni vsak dan, glasbeni program od 17. ure dalje, 
ob nedeljah in praznikih, že od 14. ure dalje:

Zimska pravljica na Bledu

2016-2017

petek, 2.12.: Prižig lučk in otvoritev Praznične promenade z Nino Pušlar, nastop 
plamenite gospode z ognjeno svetlobno točko 

sobota, 3.12.: Koncert skupine Abba mia in nastop partner akrobatike

nedelja, 4.12.: Nastop skupine Viteza Gašperja Lambergarja, predstava za otroke Čarovnica 
Mica in severna zvezda v izvedbi Blejskega medgeneracijskega centra in 
Gledališča Julke Dovžan Žirovnica – Breznica z delavnico, prihod Miklavža, 
koncert skupine Čuki in nastop svetlobnih hoduljarjev

ponedeljek, 5.12.: Nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka

torek, 6.12.: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 7.12.: Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 8.12.: Akustičen koncert: vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič

petek, 9.12.: Koncert skupine Popgaraž in nastop ognjevitih hoduljarjev

sobota, 10.12.: Koncert skupine Veseli Begunjčani in nastop visoke narodne noše, 
Biatlon zabava s Slovenskimi pozdravi
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Več informacij in dogodkov najdete na www.bled.si/dogodki
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nedelja, 11.12.: Predstavitev Občine Naklo s kulturnim programom, nastop odrasle folklorne 
skupine KUD Rudija Jedretiča Ribno, koncert skupine Navihanke in nastop 
visoke narodne noše

ponedeljek, 12.12.: Nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka

torek, 13.12: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 14.12.: Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 15.12.: Koncert skupine John F. Doe in Samuel Blues-a

petek, 16.12.: Koncert skupine Trije mušketirji & Ona ter nastop plamenite gospode

sobota, 17.12.: Koncert Neishe in nastop svetlobnega dua s hoduljarjem

nedelja, 18.12.: Kulturni program KD Bučka (Dolenjska), nastop ženske vokalne skupine DU 
Bled, predstavitev Občine Hoče – Slivnica s kulturnim programom, nastop KD 
Bohinjska Bela, koncert skupine 101ka band in nastop mojstrov letečega ognja

ponedeljek, 19.12.: Nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka

torek, 20.12.: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 21.12.: Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 22.12.: Akustičen koncert: vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič

petek, 23.12.: Koncert skupine Trije mušketirji & Ona ter nastop mojstrov letečega ognja

sobota, 24.12.: Glasba za dušo in srce, Glasbeni studio Osminka, Božiček prevzame pošto in 
nastop svetlobnega hoduljarja

nedelja, 25.12.: Glasba za dušo in srce in nastop partner akrobatike

ponedeljek, 26.12.: Folklorni nastop KD Bled, otroška predstava v izvedbi KUD Zasip, stojnica 
mladih Prgarjev s pokušino lokalnih jedi in pijač, nastop Jureta Pavliča s 
harmoniko in Navihančkov, predstavitev Atletskega društva Bled, nastop FS 
Zala Žirovski Vrh, predstavitev Slikarskega društva Atelje Bled, nastop Pevske 
skupine Plamen iz Škocjana, nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka 
ter gospodiča in mične gospodične

torek, 27.12.: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 28.12.:  Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 29.12.: Akustičen koncert: vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič

petek, 30.12., od 
15ih dalje:

Krog prijateljstva (Veseli Begunjčani, Samuel Lucas, Čuki, Kingstoni)

sobota, 31.12., od 
15ih dalje:

Silvestrovanje za otroke: Ribič Pepe, Aleksandra Vovk - finalistka oddaje 
Slovenija ima talent 2016, Teater Cizamo s »pridnometrom«, dedek Mraz s 
spremstvom in darili za vse otroke, koncert Kumskih punc  
Silvestrovanje z Gregorji, plamenito gospodo, svetlobnim hoduljarjem in 
ognjeno točko, čarovnija laserja in ognjemeta

nedelja, 1.1.: Nastop Pevskega zbora Anton Tomaž Linhart Radovljica, folklorni nastop FD 
Bled, koncert skupine Prifarski muzikanti in nastop visoke narodne noše

ponedeljek, 2.1.: Nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka

torek, 3.1.: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 4.1.: Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 5.1.: Akustičen koncert: vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič

petek, 6.1.: Koncert skupine Soul, jazz in jaz ter nastop plamenite gospode 

sobota, 7.1.: Koncert skupine DarMar in nastop mojstrov letečega ognja

nedelja, 8.1.: Plesni swing nastop KD Podobe raja, plesna točka Moj Klub, nastop DO-RE-MI, 
koncert Mance Špik & skupine Kvartopirci ter nastop svetlobnega dua
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Blejsko drsališče z razgledom:
Terasa Kavarne Park, 12. 11. 2016 - 3. 3. 2017, 9:00 - 21:00

Vsako sredo, 18:00 – 21:00: Curling

Vsak petek, 20:00 – 21:00: Salsa na ledu

Vsako soboto, 11:00 – 12:00: Drsanje z Zakijem in Rozi

Vsako soboto in nedeljo, 18:00 – 21:00: Drsanje v ritmih DJ glasbe

Petek, 9.12., 16:30: Obisk graščakov z Blejskega gradu & 
17:00: Sprehod z baklami ob Blejskem jezeru

Sobota, 10.12., 16:00: Glasbeno-drsalna predstava

Sobota, 24.12., 16:00: Mladi pevci z Božičnimi pesmimi & 
17:00: Sprehod z baklami ob Blejskem jezeru

Nedelja, 1.1., 16:00: Novoletna glasbeno-drsalna predstava z 
mladimi pevci Studia Osminka in drsalci drsalnega društva Labod

Petek, 6.1., 21:00: Sprehod z baklami ob Blejskem jezeru

Sobote in nedelje:

10:00 – 21:00 Poslikava otroških obrazov, pisanje pisem Božičku 
in ustvarjalne delavnice

10:00 – 11:00 Božičkova delavnica

11:00 – 12:00 Karaoke, igranje božičnih pesmi, ples

12:00 – 13:00 Zadeni snežaka

13:00 – 14:00 Namizne božične igre

14:00 – 15:00 Barvanje okraskov in okraševanje božičnega drevesa

15:00 – 16:00 Lov za izgubljenimi pismi

16:00 – 17:00 Namizne božične igre

18:00 – 18:30 Žrebanje naj božičkovega pisma 

18:30 – 20:00 Petje božičnih pesmi

20:00 – 21:00 Branje pravljic ob ognju in peka munchmallowa

Ponedeljek – petek: 

14:00 – 20:00 Poslikava otroških obrazov, pisanje pisem Božičku 
in ustvarjalne delavnice

14:00 – 15:00 Božičkova delavnica

15:00 – 16:00 Karaoke, igranje božičnih pesmi, ples

16:00 – 17:00 Zadeni snežaka

17:00 – 18:00 Barvanje okraskov in okraševanje božičnega drevesa

19:00 – 19:30 Žrebanje naj božičkovega pisma

19:30 – 20:00 Branje pravljic ob ognju in peka munchmallowa

Božičkova pošta: 2. – 24.12. 2016

Grajsko kopališče Bled, 
22. 12. 2016 - 1. 1. 2017, 
16:00 - 20:00

Razstava jaslic v naravni 
velikosti: 

Več informacij in dogodkov najdete na www.bled.si/dogodki
Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa. 
Spremembe in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani  www.bled.si/dogodki

nedelja, 11.12.: Predstavitev Občine Naklo s kulturnim programom, nastop odrasle folklorne 
skupine KUD Rudija Jedretiča Ribno, koncert skupine Navihanke in nastop 
visoke narodne noše

ponedeljek, 12.12.: Nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka

torek, 13.12: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 14.12.: Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 15.12.: Koncert skupine John F. Doe in Samuel Blues-a

petek, 16.12.: Koncert skupine Trije mušketirji & Ona ter nastop plamenite gospode

sobota, 17.12.: Koncert Neishe in nastop svetlobnega dua s hoduljarjem

nedelja, 18.12.: Kulturni program KD Bučka (Dolenjska), nastop ženske vokalne skupine DU 
Bled, predstavitev Občine Hoče – Slivnica s kulturnim programom, nastop KD 
Bohinjska Bela, koncert skupine 101ka band in nastop mojstrov letečega ognja

ponedeljek, 19.12.: Nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka

torek, 20.12.: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 21.12.: Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 22.12.: Akustičen koncert: vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič

petek, 23.12.: Koncert skupine Trije mušketirji & Ona ter nastop mojstrov letečega ognja

sobota, 24.12.: Glasba za dušo in srce, Glasbeni studio Osminka, Božiček prevzame pošto in 
nastop svetlobnega hoduljarja

nedelja, 25.12.: Glasba za dušo in srce in nastop partner akrobatike

ponedeljek, 26.12.: Folklorni nastop KD Bled, otroška predstava v izvedbi KUD Zasip, stojnica 
mladih Prgarjev s pokušino lokalnih jedi in pijač, nastop Jureta Pavliča s 
harmoniko in Navihančkov, predstavitev Atletskega društva Bled, nastop FS 
Zala Žirovski Vrh, predstavitev Slikarskega društva Atelje Bled, nastop Pevske 
skupine Plamen iz Škocjana, nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka 
ter gospodiča in mične gospodične

torek, 27.12.: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 28.12.:  Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 29.12.: Akustičen koncert: vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič

petek, 30.12., od 
15ih dalje:

Krog prijateljstva (Veseli Begunjčani, Samuel Lucas, Čuki, Kingstoni)

sobota, 31.12., od 
15ih dalje:

Silvestrovanje za otroke: Ribič Pepe, Aleksandra Vovk - finalistka oddaje 
Slovenija ima talent 2016, Teater Cizamo s »pridnometrom«, dedek Mraz s 
spremstvom in darili za vse otroke, koncert Kumskih punc  
Silvestrovanje z Gregorji, plamenito gospodo, svetlobnim hoduljarjem in 
ognjeno točko, čarovnija laserja in ognjemeta

nedelja, 1.1.: Nastop Pevskega zbora Anton Tomaž Linhart Radovljica, folklorni nastop FD 
Bled, koncert skupine Prifarski muzikanti in nastop visoke narodne noše

ponedeljek, 2.1.: Nastop mladih talentov Glasbenega studia Osminka

torek, 3.1.: Glasba za dušo in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist Branko Brezavšček

sreda, 4.1.: Staš in Žiga, akustični kitari

četrtek, 5.1.: Akustičen koncert: vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič

petek, 6.1.: Koncert skupine Soul, jazz in jaz ter nastop plamenite gospode 

sobota, 7.1.: Koncert skupine DarMar in nastop mojstrov letečega ognja

nedelja, 8.1.: Plesni swing nastop KD Podobe raja, plesna točka Moj Klub, nastop DO-RE-MI, 
koncert Mance Špik & skupine Kvartopirci ter nastop svetlobnega dua
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Sobota, 26.11. 10:00 – 19:00 Razstava adventnih venčkov Terasa Kavarne Park – ob drsališču

10:00 – 13:00 Delavnica izdelave adventnih venčkov Hotel Kompas
Nedelja, 27.11. 10:00 – 16:00

17:00
Razstava adventnih venčkov 
Podelitev priznanj najlepšim venčkom

Terasa Kavarne Park – ob drsališču

Četrtek, 1.12. 18:00 Gledališka predstava: Pravljična navihanka z obiskom 
Miklavža

Festivalna dvorana Bled

Petek, 2.12. 20:00 Prednovoletno srečanje z one man bandom Restavracija Panorama
Sobota, 3.12. 10:00 – 12:00 Praznične delavnice za otroke Blejski mladinski center

20:00 Prednovoletno srečanje s Piccolo Orchestra Restavracija Panorama
Ponedeljek, 5.12. 16:00 Prihod Miklavža Dom krajanov Zasip
8. – 11.12. 9:00 – 15:30 Advent na Blejskem otoku - Dnevi potice ob prazniku 

brezmadežnega spočetja device Marije
Blejski otok

Četrtek, 8.12. BMW IBU Svetovni pokal v biatlonu: uradni trening Športni center Triglav Pokljuka
Petek, 9.12.

11:30
14:15

BMW IBU Svetovni pokal v biatlonu: 
Šprint moški
Šprint ženske

Športni center Triglav Pokljuka

20:00 Prednovoletno srečanje z one man bandom Restavracija Panorama
Sobota, 10.12.

11:45
14:45

BMW IBU Svetovni pokal v biatlonu:
Zasledovalno moški
Zasledovalno ženske

Športni center Triglav Pokljuka

14:00 Pravljična pot na Blejski grad Zbor: začetek sprehajalne poti na 
grad nad Grajskim kopališčem

20:00 Prednovoletno srečanje s Piccolo Orchestra Restavracija Panorama
Nedelja, 11.12. 10:00 Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom 

Predstavčkom z obiskom Dedka Mraza
Zadružni dom Ribno

11:15
14:30

BMW IBU Svetovni pokal v biatlonu:
Štafeta moški
Štafeta ženske

Športni center Triglav Pokljuka

Petek, 16.12. 19:00 Predbožični koncert Slovenske filharmonije Festivalna dvorana Bled
20:00 Prednovoletno srečanje z one man bandom Restavracija Panorama

17. – 18.12. 10:00 – 19:00 Predpraznični prodajni sejem unikatnih daril lokalnih 
umetnic: Romana Žitko, Monika Bernard, Cilka Demšar, 
Marija Pezdirnik, Barbara Sterle, Mojca Ahčin Rozman in 
Maja Jensterle

Blejski mladinski center

Sobota, 17.12. 20:00 Prednovoletno srečanje s Piccolo Orchestra Restavracija Panorama
Nedelja, 18.12. 18:00 Eroika, koncert najlepših melodij Festivalna dvorana Bled
Četrtek, 22.12. 10:30 Praznični koncert Do Re Mi: matineja Festivalna dvorana Bled

17:00 Obisk Dedka Mraza z igrico Pikapolonica in pike v izvedbi 
učencev Podružnične šole Ribno

Zadružni dom Ribno

18:00 Praznični koncert Do Re Mi: večerni koncert Festivalna dvorana Bled

Petek, 23.12. 17:00 Otroška matineja KUD Zasip z obiskom Božička Dom krajanov Zasip
18:00 Božični koncert Glasbene šole Radovljica Festivalna dvorana Bled
20:00 Prednovoletno srečanje s Piccolo Orchestra Restavracija Panorama

24.12. - 2.1. 12:00 - 18:00 Razstava preko 120 različnih božičnih jaslic Izletniška kmetija Dornk na Mlinem
Sobota, 24.12. 11:00 Ples z graščakom Blejski grad
Nedelja, 25.12. 17:00 Legenda o potopljenem zvonu Velika Zaka – tribune 

20:30 Božični koncert a-cappella skupine Jazzva Dvorana Grand, GH Toplice
Ponedeljek, 
26.12.

10:00 Sejem sv. Štefana in žegnanje konj Kupljenik
11:00 Ples z graščakom Blejski grad
18:00 Novoletni koncert Godbe Gorje ob državnem prazniku Festivalna dvorana Bled
20:30 Baletna predstava za otroke in odrasle: Pepelka Dvorana Grand, GH Toplice

Četrtek, 29.12. 20:00 Veselo po domače s Folklornim društvom Bled Festivalna dvorana Bled
Petek, 30.12. 20:30 Božično – novoletni koncert: Nataša Zupan – sopran, 

ženski pevski zbor Carmen Manet, Gašper Primožič – 
harmonika 

Cerkev sv. Martina Bled

20:30 Koncert za dve kitari Jezerski salon, GH Toplice
Sobota, 31.12. 11:00 Ples z graščakom Blejski grad

Silvestrovanja Blejske restavracije, hoteli
Nedelja, 1.1. 11:00 Ples z graščakom Blejski grad
6. - 8.1. 12:00 - 18:00 Razstava preko 120 različnih božičnih jaslic Izletniška kmetija Dornk na Mlinem
Sobota, 7.1. 11:00 Ples z graščakom Blejski grad

Vabljeni na ostale dogodke po Bledu:
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NAJBOLJŠI ODPADEK JE TISTI, KI GA NI 

Preprečevanje nastajanja odpadkov 
in njihova ponovna uporaba

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 
(19.–27. november 2016)
Zmanjšajmo porabo embalaže
Embalaža je vsak material, ki obdaja, varuje 
ali shranjuje izdelek na poti od proizvajalca 
do končnega uporabnika ter ga predstavlja 
potencialnim kupcem. To so tudi izdelki za 

 Kar 157 kg odpadne embalaže na  prebivalca v enem letu je 
res veliko.

Z drobnimi spremembami vedenja in naku-
povanja lahko precej prispevamo k zmanj-
šanju odpadne embalaže. Odloči se in izbe-
ri.

•  STEKLENICA proti PLASTENKI naravne 
mineralne vode (Radenska)

•  STEKLENICA svežega lokalno 
pridelanega mleka iz mlekomata 
proti TETRAPAKU homogeniziranega, 
pasteriziranega in steriliziranega mleka

•  STEKLENICA domačega soka, doma 
narejenega iz lokalnih sestavin (hruške, 
jabolka …) proti tetrapaku z napitkom 
(sploh ne sokom)

•  jogurt v povratni STEKLENI embalaži 
z dodanim domačim sadjem ali sadni 
jogurt v plastičnem lončku

•  NOSILNA VREČKA IZ BLAGA proti vrečki 
za enkratno uporabo

AKCIJA ZA NAKUP ZABOJNIKA ZA PAPIR IN PAPIRNATO EMBALAŽO

Še nimate zabojnika za papirnato embalažo? Imate velike količi-
ne papirja in papirnate embalaže in jih oddajate ob zabojnikih, 
kjer jih zmoči dež in raznese veter? 

Za vas smo pripravili akcijo nakupa zabojnikov za papirnato 
embalažo.
Od 2. 11.  do 31. 12. 2016 boste zabojnik za papir in papirnato 
embalažo lahko kupili po 20 % znižani ceni.

• 120 l zabojnik: 32 EUR
• 240 l zabojnik: 40 EUR

V to ceno so vključeni: zabojnik, čip, nalepka in dostava na 
dom.
Akcija velja le za občane občin Gorje in Bled.

polnjenje, ki se uporabljajo na prodajnem 
mestu, kot so lončki, papir, plastične poso-
de, kartonske škatle ipd. Čeprav je embala-
ža zelo koristna, postaja vse večji globalni 
problem, saj je proizvajamo in porabljamo 
vse preveč. Velik delež te embalaže je ne-
potreben, zato si moramo prizadevati, da 
ga zmanjšamo.

 EKOLOŠKI OTOK DOBE - SELIŠE
Občina Bled skupaj s projektanti išče rešitev za postavitev dveh 
novih ekoloških otokov, ki bi nadomestila prejšnjega pri Kovinski.

En nov ekološki otok bo umeščen za trgovino Cash&Carry oz. 
nasproti novega Mercatorja. Drugi ekološki otok pa naj bi bil po-
stavljen na Dobah, in sicer na občinski parceli – nekje nasproti 
objekta na Gregorčičevi 47.

Do vzpostavitve vas prosimo, da uporabljate obstoječe eko otoke 
oz. po možnosti zbirni center, ki je odprt vsak dan od 7. do 19. ure 
in ob sobotah do 12. ure. 

Tako v tem času ne bi smeli imeti težav z oddajo ločeno zbranih 
odpadkov.
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PRAZNIKI ZERO WASTE 

Ob bližanju praznikov vam tudi mi ponuja-
mo nekaj nasvetov, kako letos božič in novo 
leto lahko praznujete okolju prijazneje. 

•  Namesto plastične ali naravne jelke dom 
lahko polepšate s pušpanom ali katerim 
drugim okrasnim grmičevjem, ki ga 
imate med letom zunaj v loncu. 

•  Okraske za zelenje in dom izdelajte 
doma ali kupite v starinarnici – tako 
boste imeli res unikatno okrašeno 
stanovanje. 

•  Voščilnice lahko izdelate doma, in 
sicer iz tistih, ki ste jih sami prejeli 
lani, ali pa iz papirja za zavijanje daril. 
Tako bo nastalo manj smeti in še bolj 
osebne bodo, saj boste uporabili svojo 
ustvarjalnost. 

•  Darila za vaše drage naredite sami: 
specite piškote ali skuhajte marmelado 
in za njihovo shranjevanje uporabite 
kozarce, ki jih imate že doma.

Pridružite se nam na facebooku, kjer bomo v 
decembru vsak dan objavljali nasvete, kako 
si lahko ustvarite praznike v duhu Zero Wa-
ste.

ZBRANI ODPADKI V OBČINAH GORJE IN BLED V OBDOBJU JANUAR–OKTOBER 2016 
Količine (v tonah) zbranih odpadkov od januarja do oktobra v zadnjih treh letih:

Leto Mešani komunalni 
odpadki

Kosovni 
odpadki

Mešana  
embalaža

Steklena 
embalaža

Papir in papirnata 
embalaža

Biorazgradljivi  
kuhinjski odpadki

Gradbeni  
material

2014 1181 145 433 320 370 370 696

2015 1092 107 468 324 388 381 731

2016 1102 112 540 327 387 376 665

V desetih mesecih letošnjega leta smo zbra-
li 4288 ton vseh evidentiranih odpadkov. 
Od vseh teh odpadkov smo zbrali 1102 ton 
(25,7 %) mešanih komunalnih odpadkov in 
3186 ton (74,3 %) drugih ločenih odpadkov. 
Količina mešane embalaže je za 72 ton (15 
%) večja v primerjavi z enakim obdobjem 
lani, količina gradbenih odpadkov pa za 66 
ton (9 %) manjša. Ostale zbrane količine od-
padkov so v primerjavi z enakim obdobjem 
lani ostale približno na enaki ravni.

Graf: delež zbranih odpadkov v obdobju ja-
nuar–oktober 2016 po vrsti odpadka
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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. 

V oktobru smo skupaj s podjetjem Zeos postavili 9 novih uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije pod 
sloganom E-cikliraj; 7 v občini Bled in 2 v Gorjah.

Projekt nagovarja potrošnike, naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami prek na novo vzpostavljene in 
občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja po Sloveniji. Ulični zbiralniki so namenjeni oddaji 
manjših e-odpadkov in odpadnih baterij.

Lokacije zabojnikov E-cikliraj:

Bled Eko otok – ALPSKA CESTA 1–19 
Bled Eko otok – ZASIP, SEBENJE 6
Bled Eko otok – RIBNO, IZLETNIŠKA 11
Bled Eko otok – BOHINJSKA BELA 1
Gorje Eko otok – SPODNJE GORJE 51
Gorje Eko otok – ZGORNJE GORJE 3
Bled Eko otok – REČIŠKA CESTA 4 – trenutno še gradbišče – dostava k nam na dvorišče –

Rečiška cesta 2 – bomo sami prestavili v cca mesecu dni
Bled PARTIZANSKA CESTA 24 – prestavimo na Zgornje Gorje 76, ker na Partizanski še nismo 

uredili prostora in ga ne bomo mogli postaviti
Bled Eko otok – CESTA V MEGRE 1 oz. Na plani 2 

V oktobru smo skupaj s podjetjem Zeos postavili 9 novih uličnih zbi-
ralnikov za e-odpadke in odpadne baterije pod sloganom E-cikliraj; 
7 v občini Bled in 2 v Gorjah.

Projekt nagovarja potrošnike, naj skrbno ravnajo z e-odpadki in od-
padnimi baterijami prek na novo vzpostavljene in občanom prijazne 
mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja po Sloveniji. Ulični 
zbiralniki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih 
baterij.

V zabojnik spada:
•  majhna odpadna 

električna in elektronska 
oprema, kot so 
telefoni, vrtalniki, mali 
gospodinjski aparati ...,

•  BATERIJE.

V zabojnik NE sodijo:
•  sijalke,
•  računalniški zasloni,
•  električna in elektronska 

oprema, ki se lahko 
razbije

 Lokacije zabojnikov E-cikliraj

Bled:
• Eko otok – ALPSKA CESTA 1–19 
• Eko otok – ZASIP, SEBENJE 6
• Eko otok – RIBNO, IZLETNIŠKA 11
• Eko otok – BOHINJSKA BELA 1
• Eko otok – REČIŠKA CESTA 4 – trenutno še gradbišče 

– dostava k nam na dvorišče – Rečiška cesta 2 – bomo 
sami prestavili v cca mesecu dni

• PARTIZANSKA CESTA 24 – prestavimo na Zgornje Gorje 
76, ker na Partizanski še nismo uredili prostora in ga ne 
bomo mogli postaviti

• Eko otok – CESTA V MEGRE 1 oz. Na plani 2 

• Eko otok – SPODNJE GORJE 51
• Eko otok – ZGORNJE GORJE 3

Gorje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V KOŠIH, POSTAVLJENIH OKOLI 
JEZERA, V ČASU TURISTIČNE SEZONE (MAJ–SEPTEMBER)
Količine (v tonah) zbranih mešanih komunalnih odpadkov od maja do septembra v zadnjih treh letih:

Leto maj junij julij avgust september

2014 1,3 2,6 4,4 3,7 1

2015 1,3 1,6 2,3 3,3 1,7

2016 2,2 3,6 3,9 4,7 3,4

V času turistične sezone (maj–september) smo v koših, postavljenih 
okoli jezera, zbrali 17,8 tone mešanih komunalnih odpadkov, kar 
je za 7,6 tone (75 %) več v primerjavi z enakim obdobjem lani. 
Količina odpadkov v času turistične sezone strmo narašča. Letošnje 
leto je bilo vreme turizmu zelo naklonjeno in je podaljšalo sezono 
velikega števila obiskovalcev Bleda tudi v avgustu in deloma sep-
tembru, kar se odraža tudi v količini odpadkov. Iz grafikona lahko 
sklepamo, da k veliki količini odpadkov prispevajo prav turisti. 

Graf: količine zbranih odpadkov v koših, postavljenih okoli jezera, v 
času turistične sezone
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ZIMSKA SLUŽBA
Zimska služba je dejavnost, ki skrbi za pre-
voznost občinskih cest ob sneženju in po-
ledici ter za prehodnost javnih površin. V 
zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra 
do 15. marca, se ceste vzdržujejo v skladu 
s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na 
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 
javnih cest ter s Programom zimske službe v 
občini Bled oz. občini Gorje. 

V občini Bled sta za zimsko vzdrževanje 
občinskih cest in javnih površin odgovorna 
koncesionar Gradbeništvo Prestor, d.o.o., iz 
Kranja in Infrastruktura Bled d.o.o., v občini 
Gorje pa Infrastruktura Bled d.o.o.

Zimska služba zajema naslednje dejav-
nosti:
•  priprava zimske mehanizacije
•  postavitev in vzdrževanje snežnih kolov
•  priprava deponij
•  kontrolni pregledi cestišča
•  strojno pluženje cest in pločnikov
•  posipanje cest, pločnikov in stopnišč 

proti poledici
•  ročno čiščenje stopnišč, parkirišč, 

prehodov, mostov ter čiščenje cestnih 
požiralnikov

•  odvoz snega z javnih površin po 
prenehanju sneženja

•  pospravilo in čiščenje deponij

•  pospravljanje snežnih kolov
•  čiščenje, popravilo in konzerviranje 

zimske mehanizacije

Glede na obseg del in intenziteto rednega 
vzdrževanja za zagotovitev prevoznosti cest 
v zimskem času so posamezne ceste, povr-
šine ali cestni odseki razvrščeni v predno-
stne razrede, glede na kategorijo, gostoto 
in strukturo prometa ter krajevne potrebe.

Prednost pri pluženju in posipanju imajo:
•  glavne prometnice, povezave med 

naselji, poti do dializnih bolnikov,
•  stranske poti po večjih naseljih, 

stopnišča, pločniki in poti do trgovin, 
šol in vrtcev, poti do težjih invalidov,

•  poti do manjših zaselkov (do treh hiš), 
parkirišča, parki ter sprehajalne poti,

•  parkirišča pri pokopališčih ter 
pokopališča, odvoz snega z javnih 
površin, čiščenje EKO otokov, kolesarske 
poti. 

Posipanje je predvideno ob verjetnosti na-
stanka poledice ali začetku sneženja, ko se 
sneg začne oprijemati cestišča. Pluženje se 
začne ob 10 cm snega na cestišču za glav-
ne prometnice, za vse druge stranske ceste 
in parkirišča pa po 15 cm snega. Kontrolni 
pregledi cestišča potekajo dnevno ob verje-
tnosti nastanka poledice.

ALI VESTE, KAJ SODI V PEČ?
Kurilna sezona je spet tu in vsi se že pri-
jetno grejemo s pomočjo različnih kurilnih 
naprav. Ta prijetna toplota pa ima rahlo gre-
nak priokus, ko se sprehajamo zunaj, da bi 
se naužili svežega zraka, saj namesto tega 
vonjamo izrazit vonj po dimu in celo zažga-
ni plastiki.

Najboljši pokazatelj tega, ali kurimo pravil-
no, je barva dima, ki prihaja iz dimnika. V 
kolikor s prostim očesom opazimo temen 
dim na vrhu dimnika, to vsekakor pomeni 
zelo slabo zgorevanje predvsem z vidika 
prašnih delcev (nezgorelega ogljika). Slabo 
zgorevanje lesa je razvidno tudi na notra-
njih površinah kurilne naprave, dimniškega 
priključka in dimnika, ki so v stiku z dimnimi 
plini v obliki sajastih in katranskih oblog. 
Najpreprostejši in najočitnejši znak dobrega 
kurjenja je bel dim iz dimnika – bolj kot je 
neviden, boljše je izgorevanje.

Vir: Kaplar Jože: Zgorevanje lesa v malih 
kurilnih napravah

Temnejši ali temen, gost dim na vrhu dimnika je pokazatelj zelo slabega zgorevanja. 
Svetel oziroma neviden dim, razen pare, je pokazatelj dobrega zgorevanja. Za stro-
kovno presojo so sicer potrebne meritve emisij.

Kaj ne sodi v peč?
•  les, ki vsebuje lepila, barve, 

impregnacijska sredstva (vezane 
plošče, iverke),

•  barvan ter impregniran les (železniški 
pragovi, električni drogovi, stara 
lesena okna ...),

•  razna plastika, kuhinjski odpadki, 
odpadna motorna in mazilna olja ali 
masti,

•  časopisni in revijalni papir, ki vsebuje 
kisline in težke kovine, ki izhajajo pri 
zgorevanju v okolje v obliki fenolov, 
formaldehidov ter dioksinov.



Joga? Seveda!
Yoga Bled vsako sredo v dvorani Gar-

den Villagea Bled organizira Vinyasa 
Flow joga vadbo za vse stopnje. Gre za 
dinamično in fizično malce bolj zahtevno 
vadbo, ki pa je primerna tudi za popolne 
začetnike. Vadba se začne ob 18. uri in 
traja približno 75 min. Vstop v dvorano je 
samo iz spodnjega parkirišča. 

:: Ana Pirih
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POKLJUKA
BMW IBU SVETOVNI POKAL V BIATLONU

BMW IBU WORLD CUP BIATHLON

8.-11. DECEMBER 2016

PROGRAM / PROGRAMME:
ČETRTEK / THURSDAY, 8. 12. 2016  
Uradni trening / Official training
PETEK / FRIDAY, 9. 12. 2016
11:30 Šprint moški / Sprint Men 10 km
14:15 Šprint ženske / Sprint Women 7,5 km
SOBOTA / SATURDAY, 10. 12. 2016
11:45 Zasledovalno moški / Pursuit Men 12,5 km
14:45 Zasledovalno ženske / Pursuit Women 10 km
NEDELJA / SUNDAY, 11. 12. 2016
11:15 Štafeta moški / Relay Men 4 x 7,5 km
14:30 Štafeta ženske / Relay Women 4 x 6 km PRODAJA VSTOPNIC NA VSEH PRODAJNIH MESTIH SISTEMA EVENTIM.

oglas 184 x 130 blejske 2016.indd   1 20/11/16   17:47

Nogometni klub Bled 
letos zmagovito
V NK Bled letos ne manjka dobre vo-

lje. Število otrok, vključenih v klub, naglo 
narašča in je že doseglo okroglo številko 
sto. Članska ekipa, ki nastopa v 3. SNL, 
trenutno zaseda sam vrh lestvice in se 
spogleduje z napredovanjem v 2. SNL, 
kar bi bil za področje zgornje Gorenjske 
edinstven dosežek. 

V klubu vso energijo usmerjamo k 
delu z mladimi, zato imamo na voljo se-
dem strokovno usposobljenih trenerjev. 
Načrti kluba, ki ga že tretji mandat vodi 
predsednik, uspešen domači podjetnik 
Damjan Mulej, temeljijo na množično-
sti in fer pleju. Ni naključje, da jesenski 
del sezone z vsemi ekipami v vseh ligah 
končujemo na prvem mestu v točkovanju 
fer pleja, na kar smo še posebej ponosni. 
Letos smo tudi obudili nekdaj tradicio-
nalni nogometni turnir mlajših selekcij, 
imenovan »BLEJKO«. 

Z veseljem v NK Bled vabimo nove 
igralce, vse otroke obeh spolov, ki so do-
polnili pet let. Prijavite se lahko na e-mail: 
mir.vovk@gmail.com, kjer prejmete tudi 
vse potrebne informacije.

:: Miran Vovk, Vodja mladih selekcij 
v NK BLED



ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE
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* striženje in oblikovanje frizur
  (po Vaših željah ali veljavnih standardih)

* kopanje in sušenje
* razčesavanje in trimanje

* nega ušes
* nega blazinic
* krajšanje krempljev

mojadežela 1

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!

Oglasi 04 586 51 30
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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

Oglasi 04 586 51 30

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

• POPRAVILO KANALIZACIJSKIH 
CEVI BREZ IZKOPA

• NABAVA IN VGRADNJA 
ÈISTILNE NAPRAVE

• IZDELAVA KANALIZACIJSKIH 
PRIKLJUÈKOV

• ÈIŠÈENJE GREZNIC, CEVI, 
ODTOKOV 

• VIDEO PREGLED ODTOÈNIH 
CEVI 

• GRADBENA MEHANIZACIJA
- prevozi z avtodvigalom

MEŽAN KOMUNALNE STORITVE

s kuponom do 31.12.2016

PETER ZALOKAR s.p. • Podhom 29 a • 4247 Zgornje Gorje

031 307 138  •  pz.pene@gmail.com

PENETI
vzdrževanje vozil

ZA VSA OSEBNA VOZILA IN KOMBIJE VAM NUDIMO:
• celovito vzdrževanje (pregled vozila, servis, enostavna 

in zahtevna dela)
• avtodiagnoska
• montaža/demontaža in uravnoteženje pnevmak 

(tudi za nizkoprofilne in run flat pnevmake)

KUPON za
 10 %

 POPUST

PREM
ONTA

ŽA 

PNEVM
ATIKNOVO: PRAVNO SVETOVANJE IN 

HITRI PRAVNI NASVET.
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HUDOBRA 
PONUDBA 
VOZIL ŠKODA
IZ ZALOGE

Kombinirana poraba goriva: 3,4-7,2 l/100 km. 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. Več na SKODA.SI

INTEGRAL AVTO d.o.o., C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 50

Oglasi 04 586 51 30
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5 let podaljšanega jamstva 
5 let brezplačnega rednega servisa
1 leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja
Paket zimskih pnevmatik**

Megane 
že od 12.490€

Oglasi 04 586 51 30

* Velja ob nakupu preko Renault Financiranja 

** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.

Terasa 
Kavarne Park 

KUPON ZA BREZPLAČNO 
DRSANJE NA BLEJSKEM 
DRSALIŠČU Z RAZGLEDOM
Kupon velja do 3.3.2017.

PRIDITE NA ZIMSKO ZABAVO!
•  Ob sredah se med 18. in 21. uro preizkusite v 

curlingu. Predznanje ni potrebno. Priporočamo 
toplo obutev.  Rezervacije sprejemamo na 
mobilno št: 040 655 340.

•  Ob petkih med 20. in 21. uro zadrsajte v ritmih 
vroče salse.

•  Ob sobotah med 11. in 12. uro otroke pripeljite 
na drsanje z labodkoma Zaki in Rozi.

•  Ob sobotah in nedeljah med 17. in 21. uro 
drsajte v ritmih DJ glasbe!

Drsanje je možno vsak dan od 12.11.2016 do 3.3.2017 med 9. in 21. uro, ko na drsališču ni drugih dogodkov. 

Brezplačno drsanje 
za otroke!

Odrasli: 2 €, 
Izposoja drsalk: 3 €

oglas_blejske novice_drsalisce_SHB_SLO_2111 16_A.indd   1 21/11/16   15:08
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Vznožje sprehajalne 
poti na grad

10. 12.
 ob 14. uri

Enotna cena vstopnice za otroke in
 odra

sle
: 5

 E
U

RČarobni gozd pravljic

Drevo prijateljstva

Pepelka, baletna 
predstava Moj Klub

NA BLEJSKI 
GRAD


