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Straža zasnežena!

Po dveh poskusih ve letošnji zimi, za katero meteorologi
pravijo, da si tega imena sploh ne zasluži, Straža zdaj ponovno
obratuje. Na voljo sta dnevna in nočna smuka, na blejski Infrastrukturi pa so držali obljubo in dali vse od sebe, da so naredili
dovolj snega. Dodatne naprave za zanseževanje so si sposodili s
Pokljuke, saj so morali toplo jezersko vodo dodatno hladiti. Držimo pesti, da bo sneg zdržal tudi čez počitnice!
:: Romana Purkart
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Aktualno

Kar sedem tednov je na Jezerski promenadi živela »Zimska pravljica« s trgovinicami in gostinsko ponudbo ter pestrimi prireditvami.
Prepričan sem, da se v božično–novoletnem času na Bledu toliko še nikoli
ni dogajalo. Zadovoljni so bili še tisti, ki
jim je komaj kdaj kaj po volji. Že desetletja tudi ni bilo takega sodelovanja med
gostinskimi in turističnimi ponudniki, ki
so nastopajočim namenili več sto malic in
večerij zastonj in tudi tako omogočili, da
se je pester spored z obilo novosti lahko
sploh izpeljal. Na koncu koncev skoraj nikogar ni motilo niti to, da ni zapadel težko
pričakovani sneg.
Iskrena zahvala vsem, Turizmu Bled,
Zavodu za kulturo Bled, Infrastrukturi
Bled, podžupanu in direktorju občinske
uprave, turističnim in gostinskim delavcem ter mnogim prostovoljcem za medsebojno sodelovanje in zato tudi sijajno
izvedbo zastavljenega programa.
Za izjemno pametno se je izkazala
odločitev, da se po mnogih letih novoletni potop zvona iz Grajskega kopališča,
kjer so bile letos prvič postavljene jaslice,
prestavi pod tribune v Veliki Zaki. Preko
tri tisoč ljudi je v prvem mraku pred edinstveno kuliso praznično razsvetljenega
Bleda z otokom in gradom napeto sledilo
dramatični zgodbi in izurjenim potapljačem. Za piko na i se je ob koncu prireditve
na nebo povzpela še polna luna.
Z Olimpijskim krogom varnosti, v
katerega se je prelevil dosedanji Krog
prijateljstva, so prireditve doživele višek
že dan pred Starim letom. Malo po šesti
uri zvečer nam je uspelo naenkrat prižgati kar 5.712 svetilk ob vsej več kot šestkilometrski jezerski obali, kar bo zadosti

za vpis v Guinessovo knjigo rekordov.
Z obiskom na prireditvi nas je počastil
predsednik republike. Z olimpijskimi baklami sta na prizorišče vsak s svoje strani
pritekla olimpijca Brigita Bukovec in Jani
Klemenčič. Zanj lahko rečem, da se tako
kot nihče med njemu enakimi zaveda, da
si je kariero zagotovil prav na Bledu in to
kraju širokosrčno vrača!
Zaploskali smo tudi naši reprezentanci na letošnji letni olimpijadi. Čarobno vzdušje tega neponovljivega večera je,
kot vidite na naslovnici, mojstrsko zaobjel
mladi fotograf Jošt Gantar. Po »krogu« je
bil na sporedu letos še posebno imeniten
novoletni koncert z odličnimi italijanskimi opernimi pevci v spremljavi Simfoničnega orkestra Domžale Kamnik.
Praznični direndaj prehoda starega v
novo leto se je zdaj končno umiril, a ne
za dolgo, saj se nam nasmiha že norčavi
pustni čas. Letos sovpada s slovenskim
kulturnim praznikom. Prešernovo življenje v resnici ni bilo samo tragično, kot so
nam ga prikazovali v šoli. Le kako bi nam
lahko zapustil toliko veselih in šaljivih
rim, ki so, če že ne natisnjene, preživele
med ljudstvom vse do danes.
Prešeren, prvi pravi umetnik naše,
takrat še neizživete besede, je bil prav
rad prešerno razpoložen, pa bodimo, ne
glede na vse, na kar nimamo vpliva, vsaj
v teh pustnih dneh tudi mi. Udeležite se
sobotne pustne povorke, polne presenečenj, vsaj kot gledalci!
Vsako leto sem v januarju povabljen
na glavni avstrijski turistični sejem na
Dunaju, kjer me naš odlični turistični
predstavnik na Dunaju, g. Jan Ciglenečki,
naprosi, da z odra p ovem kaj o blejski in
slovenski turistični ponudbi. Naše severne sosede sem moral vsaj malo »špikniti«
s Petrom Pevcem. Da pa jih ne bi še bolj
zabolelo, sem jih potolažil s tem, da sami
metri niso toliko važni, kot je pomembno
njegovo sporočilo mladim, da se le s trdnim delom v življenju nekaj doseže, ko
pa to nekomu tudi uspe, se mu s tem ni
treba bahati. Še sami se poskusimo držati
tega, pa nam bo vsem lažje!
:: Vaš župan, Janez Fajfar
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Pojasnitev na članek
Na Bledu gradimo
petkrat ceneje

Kot temeljno je potrebno upoštevati,
da je bila Obvoznica Gorenja vas v dolžini
618 m umeščena v naselje in na razlivno področje Poljanske Sore kot vodotoka
prvega reda, zato je bilo potrebno zgraditi preko 500 m protipoplavnih zidov na
nasprotni strani in spremljajočih protipoplavnih ukrepov. Zoženje terena na koncu Gorenje vasi je poleg tega zahtevalo
izgradnjo opornega nosilnega zidu na
spodnji strani proti Sori in oporni zid na
zgornji strani za varovanje brežine ob nepredvidenem zdrsu terena. Celoten strošek investicije Obvoznice Gorenja vas je
bil 4,56 mio eur, od tega so bili odkupi
zemljišč, odškodnine, služnosti in cenitve 1,7 mo eur, sama gradnja 2,38 mio eur,
prostorska in projektna dokumentacija,
nadzor ter zunanja kontrola kvalitete pa
0,48 mio eur. Največja stroška pri gradnji
sta bila sama obvoznica 655.000 eur in
protipoplavni zidovi 483.000 eur. Sto tisoč eur so presegli še stroški protihrupne
zaščite, odvodnjavanja ceste s prepusti,
prestavitev kanalizacije in nepredvidena
dela. Med stroški gradnje so še pločniki
in avtobusna postajališča, rušitvena in
odstranjevalna dela štirih objektov, ureditev krajinske arhitekture, semaforizacija,
cestna razsvetljava in prestavitev vodovoda. Zgornje podatke smo pridobili pri
glavnemu investitorju po zaključeni gradnji, to je Direkciji Republike Slovenije
za infrastrukturo. Soudeležba Občine Gorenja vas-Poljane je bilo dobrih 91.000
eur za lastno infrastrukturo in zemljišči.
Mogoče se je v bodoče dobro predhodno
pozanimati za prave podatke s ciljem, da
bralci dobijo točne in verodostojne informacije o delu občine in v občini. Vendar
so tudi v tem primeru primerjave stroškov gradnje cest zelo nezanesljive, saj si
po zahtevnosti umeščanja tako z vidika
stabilnosti nosilnega terena kot različnih
prostorskih omejitev po stroških gradnje
niti dve cesti nista primerljivi.
:: Milan Čadež, župan Občine
Gorenja vas-Poljane

Dodatno pojasnilo
občine Bled:

Vsi podatki v primerjavah so bili zajeti v javno dostopnih informacijah oziroma uradni publikaciji Direkcije RS za
infrastrukturo. Nikakor pa ni bil namen
polemizirati o stroških gradnje na drugih
projektih, temveč zgolj pojasniti višino
investicijskih stroškov gradenj na primeru dveh večjih projektov na Bledu.
:: Matjaž Berčon

Aktualno

Razpisan je natečaj za ureditev
Jezerske promenade

Blejska občina je ta teden v sodelovanju s Savo turizmom
kot sofinancerjem in Zbornico za arhitekturo in prostor objavila
mednarodni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve
za ureditev Jezerske promenade. Pričakujemo velik interes ponudnikov, najboljša ideja pa bo osnova za prenovo in ureditev
promenade.
Kot je zapisano v natečaju, mora zasnova promenade slediti s
podrobnim prostorskim načrtom zasnovani prenovi večplastnega območja kulturne dediščine Bleda, območja z velikim simbolnim pomenom ter nacionalno in mednarodno prepoznavnostjo.
Cilj je oblikovati promenado kot celovito prostorsko potezo, ki
bo ob upoštevanju vseh potencialov postala osrednja mestna površina, namenjena prvenstveno pešcem, ter bo dvignila kakovost
in prepoznavnost prostora.

Letna pavšalna turistična taksa

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma občine
določijo letno pavšalno turistično takso lastnikom počitniških
hiš ali počitniških stanovanj. Občina Bled vsako leto na podlagi
omenjenega zakona in Odloka o turistični taksi občine Bled izda
lastnikom počitniških objektov odločbe o letni pavšalni turistični taksi za preteklo leto.
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pozivamo vse lastnike počitniških objektov, da sporočijo občinski
upravi Občine Bled vse morebitne spremembe (npr. glede lastništva, kvadrature, naslova stalnega bivališča), ki so se zgodile v
letu 2015.
Za vse informacije v zadevi odmere letne pavšalne turistične
takse lahko pokličete na telefonsko številko 04/575-01-32.
:: Občina Bled
Občina Bled in Zavod za kulturo Bled najavljata objavo
JAVNIH RAZPISOV ZA:
A) Sofinanciranje prireditev v občini bled v letu 2016,
B) Možnost brezplačnega koriščenja javnih prireditvenih površin v občini Bled v letu 2016 (Tribune in pomol v Veliki
Zaki, Olimpijski trg, prireditveni prostor v TC Bled, …),
C) Možnost koriščenja prostorov festivalne dvorane Bled ali prostorov na Blejskem gradu pod ugodnimi pogoji v letu 2016
ter
Javnega poziva k predložitvi projektnih idej za organizacijo
ali soorganizacijo novih prireditev v občini Bled za leto 2016.
Celotno besedilo razpisov in poziva bo na voljo na spletni
strani občine Bled www.e-bled.si ter v sprejemni pisarni Občine
Bled, v času uradnih ur.
:: Janez Fajfar, župan Občine Bled
:: Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled

Predmet natečaja so ureditve utrjenih površin, zasaditve,
fasade nekaterih objektov, gostinski vrtovi, urbana oprema
in pomožni objekti ter osvetlitev. Bistvo prenovljene Jezerske
promenade bo umik motornega prometa. Postala bo osrednja
turistična cona za pešce, dopuščala pa bo tudi vožnjo s kolesi,
rolerji in kočijami. Prispele rešitve, med katerimi bodo najboljše
po mnenju ocenjevalne komisije prejele denarne nagrade, bodo
razstavljene aprila.
Prenovo promenade, ki je ocenjena na pet milijonov evrov,
bo blejska občina izvajala po fazah. Zadnji del ob Grand hotelu
Toplice bo zaživel šele po izgradnji južne obvoznice, prvi dve
fazi pa se bosta lahko odvili hitro, odvisno od siceršnjih obveznosti občine in morebitnega sodelovanja drugih deležnikov v
prostoru.
:: Matjaž Berčon

Fotografija z naslovnice:

Fotografija olimpijskega kroga, avtorja Jošta Gantarja, posneta z razgledišča na Osojnici, je nastala s tehnično precej
kompleksno tehniko združevanja fotografij, ki se uporablja za
dosvetljevanje nočnih posnetkov, saj je svetlobe ponoči premalo,
da bi ob razmeroma kratkem času zajemanja fotografije razbrali
vse detajle okolice in bi lučke obdajala zgolj črnina. Na Osojnici
je bilo zato potrebno stati že preden se je znočilo, torej dobri dve
uri pred samim dogodkom in ves čas spremljati dogajanje ter
svetlobne pogoje. Med tem časom pa je nastajala ena in edina
fotografija, saj pri tehniki združevanja med zajemanjen fotografije fotoaparata ne smemo premakniti. Vsekakor pravi izziv in
poslastica za fotografe, ki so uživali v svetlobni popestritvi okoli
Blejskega jezera.

Prireditve ob slovenskem kulturnem
prazniku - 8. februarju 2016
Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku bo:
- pri Prešernovem spomeniku na Bledu, 8. 2. 2016 ob 10.30
uri.
Na prireditvi tudi letos sodelujejo Veterani vojne za Slovenijo, ki organizirajo 14. Pohod spomina in prijateljstva, posvečen
tudi 25. obletnici smrti Janeza Svetina z Bleda, ki je padel 28. 6.
1991 v vojni za Slovenijo v Gornji Radgoni.
Slavnostni govornik bo Tone Peršak, pisatelj in državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, v kulturnem programu pa bodo
nastopili učenci OŠ Bled in Veteranski pevski zbor.

Prireditve po KS v občini :
-

-

-

Zadružni dom Ribno – 5. 2. 2016 ob 18. uri – Prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku – sodelovali bodo učenci
POŠ Ribno in člani KD Ribno.
Bohinjska Bela – Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. 2. 2016 ob 19.00 uri v Vojašnici na Bohinjski Beli,
v organizaciji Kulturnega društva Bohinjska Bela.
Zasip – Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. 2.
2016 ob 18.00 uri v Domu krajanov v Zasipu, v organizaciji
KUD Zasip. Nastopili bodo: Oktet LIP Bled, Mladi Prgarji z
recitalom in gledališka skupina Navihančki s kratko gledališko predstavo. Program bosta povezovala Peter Zupan in
Mark Džamastagić.
:: Polona Zalokar, višja svetovalka
za gospodarstvo in družbene dejavnosti
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5712 ljudi za Guinnessov rekord in praznična Jezerska promenada
Na Bledu je po podatkih organizatorjev na predzadnji dan leta kar 5712 registriranih obiskovalcev, sicer pa še veliko
več, pozdravilo slovenske olimpijce in
sklenilo Olimpijski krog varnosti! Prireditev, ki so jo organizirali Turizem Bled,
zavarovalnica Adriatic Slovenica in Olimpijski komite Slovenije, se bo poskušala
vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov
– Olimpijsko baklo je dvignil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Zavarovalnica Adriatic Slovenica
(AS), Turizem Bled in Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
(OKS-ZŠZ) so poskrbeli za nepozabno
prireditev na Bledu. Ob 18. uri je tisoče
obiskovalcev s prižigom lučk sklenilo
Olimpijski krog varnosti okrog jezera, kar
šteje za uspešen poizkus Guinnessovega
rekorda, saj so organizatorji zabeležili kar
5712 registriranih obiskovalcev, okrog jezera pa se je zbralo še veliko več udeležencev. Ali bo rekord potrjen, bo verjetno
znano februarja.
Izjemni dogodek je na Bled privabil
množico gostov, potekal pa je v olimpijskem duhu, v znamenju prijateljstva in
druženja s slovenskimi vrhunskimi športniki, kandidati za poletne olimpijske igre
v Riu 2016. Nosilcem olimpijskih medalj
in drugim športnikom iz Kluba slovenskih olimpijcev se je pridružil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Prireditev se je pričela s tekom okrog
jezera z olimpijskima baklama, ki sta ju
nosila Brigita Bukovec, dobitnica srebrne olimpijske kolajne iz Atlante 1996,
in bronasti iz Barcelone 1992, Jani Kle-

menčič. Tekla sta iz Zake, vsak po svojem
bregu jezera in tako dala znamenje obiskovalcem, da so sklepali krog in prižigali
lučke. S srečanjem na Jezerski promenadi sta tako sklenila Olimpijski krog varnosti, kar so obeležili z velikim ognjemetom
nad jezerom.
Direktor Turizma Bled Jaka Ažman:
"Turizem Bled je z dogodkom Krog prijateljstva pričel že leta 1999, tako da je
letos ta tradicionalna prireditev potekala
že kar 17-ič zapored. Posebno smo veseli, da smo na Bledu prvič pozdravili našo
olimpijsko vrsto za Rio 2016 in pokazali,
da smo Slovenci enotni.« Obenem se je
zahvalil kar 120-im prostovoljcem, ki so
pripomogli k uspehu prireditve. Udeležili
so se je tako domači kot tuji gosti, ki jih
je pritegnil ta izjemni dogodek. »Posebna

zahvala gre OKS-ju in zavarovalnici Adriatic Slovenica, ki sta vse to omogočila,« je
dodal Ažman.
»Prireditev sta Turizem Bled in Občina Bled obogatila s pestrim programom,«
je ponosno povedal župan Občine Bled
Janez Fajfar in se zahvalil organizatorjem
ter obiskovalcem. Ti so navdušeno pozdravili slovenske športnike, med katerimi
so številni favoriti za olimpijske kolajne.
Obiskali so praznično zimsko vas in se še
dolgo v večer zabavali na koncertu Ylenie
Zobec.
Ves december in več kot pol januarja
pa je na Jezerski promenadi živela vasica,
ki je bila letos pravi hit. Oder je vsak večer živel s številnimi dogodki in koncerti.
To se je nenazadnje pokazalo ne samo v
številnem obisku, pač pa tudi pri številu
nočitev, ki so glede na enako obdobje lani
poskočile kar za pet tisoč.
Občina Bled in Turizem Bled se iskreno zahvaljujeta vsem nastopajočim,
hotelirjem in gostincem, ki so za vse
darovali obrok hrane, prostovoljcem pri
izvedbi Kroga prijateljstva ter vsem, ki so
Jezersko promenado z njenim zimskim
dogajanjem vzeli za svojo. Dogajanje je
popestrila tudi razstava jaslic v Grajskem
kopališču, za katere je poskrbela Infrastruktura Bled. Prav tako je uspela Legenda o potopljenem zvonu, čeprav je bila
tokrat na novem prizorišču, v Zaki.
''Nadaljevali bomo tudi poleti,'' pravi
Jaka Ažman. Poletje na Bledu bo letos
spet zaživelo z otvoritvijo sezone, ki bo
maja, in se nadaljevalo s številnimi prireditvami, od tradicionalnih festivalov,
kot sta Okarina in festival resne glasbe,
do ponovno nadgrajenih Blejskih dni in
Okusov Bleda.
:: Romana Purkart

Aktualno

Iz seje občinskega
sveta

Do 22. januarja je bil javno razgrnjen
nov odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru. Na Bledu namreč želijo dobiti čim več pripomb, da bo s tem odlok
usklajen z željami in potrebami. Kakorkoli se bo obrnilo, bo odlok moral biti v
skladu z državnimi in ostalimi občinskimi predpisi, predvsem z občinskim prostorskim načrtom.
Osnutek odloka po besedah direktorja
občinske uprave Matjaža Berčona večinoma popolnoma sledi zakonu o plovbi po
celinskih vodah, obenem pa opredeljuje
pristanišča in vstopno-izstopna mesta, ki
so jih določili z lani sprejetim občinskim
prostorskim načrtom.
Z novim odlokom pa predvidevajo
tudi boljšo regulacijo oddajanja plovil oziroma njihovega vnosa za lastne, rekreacijske potrebe ter zaračunavanje pristaniške
takse. Osnutek odloka je na seji decembra
v prvem branju opravil tudi občinski svet.
Blejski občinski svet je na zadnji seji
lani v drugem branju potrdil proračun za
letos, soglasno pa je potrdil tudi Sklep o
nasprotovanju 54. členu, 55. členu in 56.
členu Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017,
s katerimi omenjeni zakon občinam
zmanjšuje višino povprečnine.
Blejski svet je potrdil tudi podrobni
prostorski načrt za Seliše, kjer bodo na
degradiranem območju bivših Vezenin
zrasli bencinska črpalka, stanovanjski
kompleks z oskrbovanimi stanovanji in
poslovni objekt.
:: RP

Promocija svetovnega
čebelarskega dne na
Bledu

Čebelarji ČD BLED- GORJE so v petek 15. januarja 2016 pospremili in podprli promocijo Svetovnega čebelarskega
dne, ki jo vodi Čebelarska zveza Slovenije
in naš predsednik Noč Boštjan. S kombijem je v decembru in januarju obiskal
214 slovenskih društev in seveda je bil
tudi pri nas, kjer smo ga pričakali na Jezerski promenadi. Marsikaj je povedal
tudi o trenutno aktualni temi nezaželeni
slovenski med in zdravljenje čebel. Sicer
pa je v našem društvu petdeset čebelarjev. Zbrali smo se 17. januarja na občnem zbor, kjer je bilo veliko govora ravno
o medu in izgubi zaupanja.
Naj medi!
:: Lovro Legat

Medgeneracijski center Bled
Blejski medgeneracijski projekt, ki se
je začel lani, je prerasel v Medgeneracijski center Bled, ki je tudi član Medgeneracijskega centra Gorenjske.
Udeleženci projekta smo decembra
obiskali Beljak, kjer smo lahko uporabili
znanje nemščine, ki smo si ga pridobili v
projektu, ter se v športnem duhu sprehodili okoli Blejskega jezera in kovali načrte

Koristne pravne informacije – dedno
pravo

Dedovanje na podlagi oporoke ali
zakona? Darilna ali izročilna pogodba?
Pogodba o dosmrtnem preživljanju?
Kakšne so davčne posledice dednopravnih poslov?
Odgovore na vsa ta in druga podobna pravna vprašanja lahko izveste uricah koristnih pravnih informacij.
Vabljeni v sejno sobo Športne dvorane Bled v četrtek, 18. februarja, ob 10.
uri. Predavanje s pravnimi nasveti je
brezplačno.
:: Nadja Vidic, univ. dipl. prav.

za prihodnost.
Dela in dejavnosti bo več, zato vas
vabimo, da si jih ogledate na naši spletni strani in na facebook profilu “Blejski
medgeneracijski projekt”.
:: Hana Premrl, vodja in koordinatorica MC Bled

Vabilo

Svet KS Bled vabi na 15 ur brezplačnega računalniškega opismenjevanja
za odrasle.
Izobraževanje bo potekalo na OŠ
Bled v marcu. Vsebine bodo: urejanje besedila, splet, elektronska pošte,
družbena omrežja ter vsebina po želji
tečajnikov.
Če želite spoznati svet računalnikov ali nadgraditi svoje znanje, ste vabljeni na druženje z nami.
Prijave do zasedbe prostih mest na
tel. št. 041 618 393.
:: Meta Pazlar.
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Aktualno

Pust mastnih ust

Letošnja pustna povorka bo na Bledu v soboto, 6. februarja.
Zbor vseh prijavljenih bo ob 14.15 pri ''Backu'' (nasproti Infrastrukture Bled). Povorka bo potekala od 14.45 skozi staro jedro
Grad mimo slaščičarne Zima in hotela Jelovica do pustnega odra
na Jezerski promenadi, kjer bo ob 15. uri sledila predstavitev
mask in nastop pevca Damjana Murka. Po končani predstavitvi
bo pustni žur v Trgovskem centru s skupino DAR MAR.
Lani smo s skupnimi močmi uspeli s temo blejskih obvoznic
pripeljati na Bled številne gledalce. Tako smo poskrbeli za nov
zagon pri ohranjanju pustne tradicije v naši občini. Ker želimo
letos s tem nadaljevati oziroma vse skupaj nadgraditi, bomo veseli vaše letošnje prijave. Po možnosti s skupinsko masko, ni
pa pogoj. Vsak član organizirane skupine bo kot udeleženec
povorke v organizirani skupini prejel pustni krof in čaj. Kot je
zadnja leta že praksa, bomo udeležbo blejskih društev in klubov
nagradili z dodatnim točkovanjem pri prijavah na nekatere razpise. Želimo vas tudi spomniti na člene v nekaterih pogodbah o
sofinanciranju društev, ki prejemnike sredstev zavezujejo, da se
odzovejo na poziv občine s sodelovanjem na raznih prireditvah.
Lahko se predstavita tudi dva kluba oz. društvi (ali več) skupaj
kot ista prijavljena skupina.
Tema letošnje povorke je izbrana tako kot lani – iz aktualne
problematike: Supi, hostli in ostala blejska problematika …
Seveda lahko izberete tudi drugo temo. Menimo pa, da ta
nudi dovolj možnosti in svobode za nabor idej pri vsaki skupini. Lahko pridete s supi, jih pripeljete na vozovih ali kakorkoli
drugače ... Ali kot skupina mladih turistov, ki išče hostel … Če
imate možnost priti s traktorjem in prikolico, lahko uprizorite
dogajanje v hostlu v nočnih urah … Lahko ste mondeni turisti,
ki se zgražate nad krajevno problematiko … Dobrodošli tudi z

raznimi napisi, transparenti in ostalimi rekviziti … Seveda je to
le nekaj idej za začetek vašega razmišljanja!
Zaradi lažje organizacije bomo veseli vaše prijave čim prej, po
možnosti že pred skrajnim datumom, ki je ponedeljek, 1. februar.
Prijava naj vsebuje:
• Ime društva, kluba, skupine;
• Pustno ime (če se želite predstaviti tudi pod drugim imenom);
• Vodjo skupine (ime in priimek, kontakt – tel. št. + mail);
• Približno število udeležencev v skupini;
• Kaj želite, da povemo o vas na predstavitvi po centralnem
ozvočenju.
Za nemoten potek bomo na dan prireditve potrebovali kar
nekaj prostovoljcev. Zato lahko vaše društvo, klub ali posamezniki sodelujete tudi v tej obliki. Vzemite svojo udeležbo na povorki kot veselo druženje in prispevek k dogajanju na Bledu in se
prijavite na toni.mezan@bled.si ali po telefonu 051-30-60-89 ali
041-710-970. Na teh kontaktih sem vam na voljo tudi za dodatne informacije. Tudi v letu 2016 dokažimo, da skupaj zmoremo
marsikaj!
:: Toni Mežan, podžupan Občine Bled

Spodbude v kmetijstvu

Sredstva za spodbude v kmetijstvu za 2015 razdeljena, napovedujemo razpis za letos
Na javni razpis Občine Bled konec leta 2015 je prispelo 19
vlog v skupni višini 37.063,60 EUR zaprošenih sredstev. Tako
je na podlagi novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bled za programsko
obdobje 2015–2020 komisija sorazmerno razdelila 15.000 EUR
razpoložljivih sredstev, in sicer za ukrepe:
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo
• nakup valjčnega gnetilnika in polžnega transporterja –
430,75 EUR
• nakup vrtavkaste brane – 524,10 EUR
• nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo
– 73,30 EUR
• nakup gozdarske vitle – 577,95 EUR
• nakup krožne žage in posnemalnika – 162,79 EUR
• nakup diskaste kosilnice – 669,90 EUR
• nakup čelnega nakladalnika – 1.313,52 EUR
• nakup obračalnika – 559,96 EUR
Ukrep 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – de minimis
• zamenjava vhodnih vrat in vratc v črni kuhinji - 922,32 EUR
• nakup hladilne omare s procesorjem - 2.745,00 EUR
• nakup posnemalnika za posnemanje mleka - 417,85 EUR
Ukrep 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja
• Čebelarska zveza Gorenjske - 273,70 EUR
• Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske - 380,66 EUR
• Čebelarsko društvo Bled - Gorje - 601,77 EUR
• Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje - 826,00
EUR
• Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske - 830,76 EUR
• Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske - 306,92 EUR
• Društvo blejskih fijakerjev - 1.780,18 EUR
:: Občina Bled

Razpisi

Razpis za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2016
A. PREDMET RAZPISA
so občinska priznanja, ki se podelijo vsako leto
na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, razen če občinski svet iz utemeljenega razloga odloči drugače.
1. Naziv častni občan Občine Bled se
lahko podeli:
- občanu ali drugemu državljanu Republike Slovenije, kakor tudi državljanu
tuje države, ki ima posebne zasluge
na različnih področjih gospodarskega
ali družbenega življenja in za druge
izjemne dosežke, ki so pomembni za
razvoj ter ugled Občine Bled
2. Zlata plaketa Občine Bled se lahko podeli:
- občanu, v izjemnih primerih ob utemeljenih priložnostih tudi drugim,
- skupini občanov ali organizaciji oziroma pravni osebi, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali
dolgoročnimi rezultati vidno prispeva
k razvoju in ugledu Občine Bled, k
boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na
različnih področjih gospodarskega ali
družbenega življenja pušča pečat v lokalni skupnosti.
3. Častni znak Rajska ptica se lahko podeli:
- občanu, v izjemnih primerih ob utemeljenih priložnostih tudi drugim,
- skupini občanov ali organizaciji oziroma pravni osebi ob življenjski ali

Turistična taksa

Na podlagi 28. in 30. člena Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS,
št. 2/2004, 57/2012, 25/2014 in 17/2015)
morajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirati turistično takso v imenu in na račun občine,
hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Do 25. v mesecu za pretekli mesec so
zavezanci dolžni občini predložiti mesečno poročilo o številu prenočitev in znesek
turistične takse ter jo nakazati na račun
Občine Bled.
Spletna stran je dostopna na naslovu
https://www.ttaksa.si, kjer na podlagi dopisa Občine Bled z dne 14. 1. 2016 najprej
opravite registracijo zavezanca https://
www.ttaksa.si/pomoc/registracija/, nato
pa še registracijo objekta https://www.ttaksa.si/pomoc/objekti/#prikljuci s svojo
davčno številko in ključem, ki ste ga prejeli v dopisu.
V kolikor dopisa s svojo davčno številko in ključem ne boste prejeli, vas prosimo, da se na spletni strani https://www.

delovni obletnici, če vidno prispeva
k razvoju in ugledu Občine Bled, k
boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na
različnih področjih gospodarskega ali
družbenega življenja pušča pečat v lokalni skupnosti.
4. Priznanja Župana Občine Bled:
podeljuje župan Občine Bled po svoji presoji.
B. PREDLAGATELJI PODELITVE PRIZNANJA
Predlagatelji podelitve priznanja so
lahko:
- skupina najmanj 20 posameznikov s
podpisi,
- najmanj trije člani Občinskega sveta,
- Svet Krajevne skupnosti,
- druga organizacija oziroma pravna
oseba.
C. VSEBINA PREDLOGA ZA PODELITEV PRIZNANJA
Predlog za podelitev priznanja mora biti podan
v pisni obliki in vsebovati:
- seznam imen in priimkov s podpisi
skupine posameznikov ali naziv predlagatelja,
- ime in priimek ali naziv predlaganega
prejemnika priznanja in osnovne podatke o njem,
- obširnejšo obrazložitev predloga z
navedbo ključnih razlogov in vseh pomembnih podatkov ter dejstev.
Predlagatelj ni dolžan navesti, katero priznanje

ttaksa.si/register/ registrirate kot nov
uporabnik in dodate objekte, v katerih
sprejemate turiste na prenočevanje.
Po registraciji je potrebno urediti podatke o objektu in preveriti oziroma vpisati ostale podatke. Celotna pomoč s strani podjetja Cadis d. o. o. je dosegljiva na
naslovu https://www.ttaksa.si/pomoc/.
Prepričani smo, da se boste posodobitve hitro privadili, občini bo bodoči
sistem v veliko pomoč pri obdelavi podatkov, celotna statistika pa bo na voljo tudi
Turizmu Bled in turističnim društvom za
njihovo obdelavo podatkov.
Za vse informacije v zvezi z registracijo, uporabo novega sistema, obračunavanjem in nakazovanjem turistične takse se
lahko obrnete na g. Roberta Kovača (Cadis d. o. o.) na elektronski naslov info@
ttaksa.si ali na go. Urško Vidmar (Občina
Bled), na telefonsko številko 04 / 575 01
26 oz. elektronski naslov urska.vidmar@
bled.si.
Uspešno turistično bero vam želimo
tudi v letu 2016.
:: Občina Bled

naj predlagan prejemnik prejme. V primeru
navedbe komisija na njegov predlog ni vezana.
Mora pa predlagatelj navesti najnižjo stopnjo
priznanja, za katero meni, da naj ga predlagani
prejemnik dobi. Na njegov poziv mora predlagatelj v roku, ki ga določi komisija, dostaviti dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.
D. ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
Predlogi za podelitev občinskih priznanj morajo biti vloženi do vključno 15. 2. 2016, na
naslov: Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260
Bled, s pripisom "Občinska priznanja" in obvezno v odprtem dokumentu po elektronski
pošti na naslov: aleksandra.zumer@bled.si
E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV
Predloge za podelitev občinskih priznanj bo
obravnavala Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Komisija mora o predlogih odločati najkasneje v roku 30. dni od
zaključka roka za zbiranje.
Komisija pri oblikovanju predlogov občinskemu svetu navede razloge za podelitev priznanja. Iz navedbe mora biti jasno razvidno, za
katero zaslugo, dosežek, delo ali rezultat in za
katero področje se priznanje podeljuje. Predlogov, ki jih komisija zavrže, ni potrebno posebej
utemeljevati.
Odločitev o predlogu sprejme komisija na svoji
seji z večino glasov prisotnih članov komisije.
Komisija svoje predloge posreduje v sprejem
občinskemu svetu, ki o podelitvi odloči s sklepom.
:: Janez Fajfar, župan

Občina Bled na podlagi Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2016 in
veljavnih predpisov za posamezna področja najavlja objavo

Javni razpis
za sofinanciranje
programov za mlade
za leto 2016
Razpisna dokumentacija in prijavni
obrazci bodo objavljeni na spletni strani občine www.e-bled.si, lahko pa jo v
razpisnem roku prevzamete v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Občine Bled. Prijava na razpis mora biti
izdelana izključno na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglaša s preverjanjem
namenske porabe sredstev, dodeljenih
na podlagi tega razpisa.
:: Janez Fajfar, župan
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NOVO LETO – NOVI KOLEDARJI IN BONI ZA ODVOZ ODPADKOV
Z novim letom ste prejeli nove koledarje za
odvoz naslednjih vrst odpadkov:
• mešanih komunalnih odpadkov
• mešane embalaže
• papirja in papirne embalaže
• kosovnih odpadkov
• zelenega vrtnega odpada
• steklene embalaže
• bioloških kuhinjskih odpadkov
• nevarnih odpadkov
Seznam ulic za odvoz mešane embalaže,
papirja, papirne embalaže, kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
Aljaževa, Grabče, Koroška, Krnica, Mevkuž,
Perniki, Podhom, Poljšica, Poljšiška, Prisojna,
Razgledna, Rečiška, Spodnje Gorje, Spodnje
Laze, Višelnica, Zatrnik, Zgornje Gorje, Zgornje Laze
Alpska, Bodešče, Cankarjeva, Cesta v Megre,
Jarška, Jelovška, Koritenska, Koritno, Levstikova, Na jasi, Naselje Jaka Bernarda, Na
plani, Planinska, Pod Stražo, Radovna, Ribenska, Ribno, Selska, Taleška, Ulica Narodnih
Herojev, Zagoriška, Želeška
Bohinjska Bela, Cesta Gorenjskega odreda,
Cesta Svobode, Grajska, Jamova, Kidričeva,
Kolodvorska, Kupljenik, Mlinska, Obrne,
Pod Kozarco, Pod skalo, Prežihova, Riklijeva,
Savska, Selo, Slamniki, Slovenski trg, Triglavska, Valvasorjeva, Veslaška promenada, Za
gradom, Za žago, Župančičeva
Cesta v Vintgar, Črtomirova, Finžgarjeva,
Gozdarska, Gradnikova, Gregorčičeva, Grič,
Hrastova, Jermanka, Kajuhova, Kumerdejeva,
Ljubljanska, Mladinska, Na rebri, Partizanska,
Poljska pot, Pot na Lisice, Prečna, Prešernova,
Rožna, Sebenjska, Seliška, Trubarjeva, Ulica
Matije Čopa, Za Pecovco, Za potokom, Zasip

KoledarODVOZA
odvoza
mešane
embalaže,
mešanih ODPADKOV
komunalnih
KOLEDAR
MEŠANE
EMBALAŽE,
PAPIRJA INpapirja
MEŠANIHinKOMUNALNIH
2016 odpadkov 2016
JANUAR
Pon Tor Sre Čet Pet
1
4 5 6 7 8*
11 12 13 14 15*
18 19 20 21 22*
25 26 27 28 29*

Pon Tor
4 5
11 12
18 19
25 26

APRIL
Sre Čet Pet
1
6 7 8*
13 14 15*
20 21 22*
27 28 29*

JULIJ
Pon Tor Sre Čet Pet
1*
4 5 6 7 8*
11 12 13 14 15*
18 19 20 21 22*
25 26 27 28 29

Sob
2
9
16
23
30

Sob
2
9
16
23
30

Ned
3
10
17
24
31

Ned
3
10
17
24

FEBRUAR
Pon Tor Sre Čet Pet
1 2 3 4 5*
8 9 10 11 12*
15 16 17 18 19*
22 23 24 25 26*
29

Ned
3
10
17
24
31

Pon
1
8
15
22
29

OKTOBER
Pon Tor Sre Čet Pet Sob
1
3 4 5 6 7* 8
10 11 12 13 14* 15
17 18 19 20 21* 22
24 25 26 27 28* 29
31

Ned
2
9
16
23
30

Pon Tor
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Tor
2
9
16
23
30

odvoz papirja

Odvoz papirja
					

Seznam ulic za odvoz mešanih komunalnih odpadkov

Ned
7
14
21
28

MAJ
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1
2 3 4 5 6* 7 8
9 10 11 12 13* 14 15
16 17 18 19 20* 21 22
23 24 25 26 27* 28 29
30 31

Sob
2
9
16
23
30

Legenda:
Legenda:

Sob
6
13
20
27

Odvoz mešanih komunalnih
odpadkov

Sre
3
10
17
24
31

AVGUST
Čet Pet
4 5*
11 12*
18 19*
25 26*

Sre
2
9
16
23
30

MAREC
Čet Pet
3 4*
10 11*
17 18*
24 25*
31

Sob
5
12
19
26

Pon Tor Sre
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

JUNIJ
Čet Pet
2 3*
9 10*
16 17*
23 24*
30

Sob
4
11
18
25

Pon Tor
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Sob
6
13
20
27

Ned
7
14
21
28

SEPTEMBER
Pon Tor Sre Čet Pet
1 2*
5 6 7 8 9*
12 13 14 15 16*
19 20 21 22 23*
26 27 28 29 30

Sob
5
12
19
26

Ned
6
13
20
27

DECEMBER
Pon Tor Sre Čet Pet
1 2*
5 6 7 8 9*
12 13 14 15 16*
19 20 21 22 23*
26 27 28 29 30

SEZNAM U
IN ZELENEG

Ned
6
13
20
27

ALJAŽEVA, G
PODHOM, P
SPODNJE G
GORJE, ZGO

ALPSKA, BO
JELOVŠKA,
JAKA BERN
RIBENSKA,
ZAGORIŠKA

Ned
5
12
19
26

SEZNAM U

PONEDELJE
ALPSKA, GR
SPODNJE GO

Sob
3
10
17
24

Ned
4
11
18
25

Sob
3
10
17
24
31

Ned
4
11
18
25

ČETRTEK
ALPSKA, BO
SLAMNIKI, Z

KDAJ PA TEBI ODPELJEJO ODPADKE?
praznik,embalaža:
prost dan –naodvoz
naslednji
Mešana
seznamu
ulic dan
za
odvoz mešane embalaže in papirja ter
papirne embalaže poišči svojo ulico in poglej
barvo – to so termini odvozov zabojnika za
mešano embalažo – torek ali četrtek.

Papir in pa
ulic za odvoz
papirne emb
barvo – term
so označeni
petek.

NOVEMBER
Sre Čet Pet
2 3 4*
9 10 11*
16 17 18*
23 24 25*
30

SREDA
JAMOVA, KO
TTRIGLAVSK
ŽAGO, ŽUPA

PETEK
CESTA SVOB
KIDRIČEVA,
TRUBARJEV

odvoz mešanih komunalnih odpadkov

Ponedeljek
praznik, prost dan
- odvoz
naslednji dan Aljaževa, Alpska, Finžgarjeva, Gozdarska, Gradnikova, Gregorči-

Ponedeljek
Alpska, Grabče, Krnica, Mevkuž, Perniki, Podhom, Poljšica, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Laze
Sreda
Jamova, Kolodvorska, Koroška, Pot Na Lisice, Rečiška, triglavska
(od hš 29 do hš 53), Valvasorjeva, Za gradom, Za žago, Župančičeva
Četrtek
Alpska, Bohinjska Bela, Kupljenik, Obrne, Poljska pot, Slamniki,
Zasip

Petek
Cesta Svobode (od hš 18 do hš 51), Črtomirova, Grič, Kidričeva,
Mladinska, Na rebri, Radovna, Seliška, Trubarjeva, Veslaška promenada, Za Pecovco

čeva, Kajuhova, Kumerdejeva, Levstikova, Planinska, Pod Stražo,
Poljšiška, Pokljuka, Prisojna, Razgledna, Rožna, Triglavska (od hš
1 do hš 25), Ulica Matije Čopa, Za potokom, Zatrnik, Zagoriška,
Zgornje Gorje, Želeška
Sreda
Cesta Svobode (od hš 1 do hš 15), Cesta v Vintgar, Grajska, Hrastova, Jermanka, Partizanska, Pod skalo, Pot na Lisice, Prečna,
Prešernova, Riklijeva, Sebenjska, Slovenski trg
Četrtek
Alpska, Bodešče, Cesta Gorenjskega odreda, Koritno, Ljubljanska,
Mlinska, Pod Kozarco, Prežihova, Ribno, Savska, Selo
Petek
Cankarjeva, Cesta v Megre, Jarška, Jelovška, Koritenska, Naselje
Jaka Bernarda, Na jasi, Na plani, Ribenska, Selska, Taleška, Ulica
Narodnih herojev

oddajte
VA,
elenega
VA,
na
A, listo
VA,
CA
A,
točnem
JE GORJE,
CA
A,
JE
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KOLEDAR ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA 2016
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In kako poiščete termine
odvozov odpadkov v vaši
ulici?
Datumi odvoza mešanih komunalnih odpadkov
V razpredelnici za odvoz mešanih komunalnih odpadkov najprej poiščite svojo ulico.
Pri tem morate biti pozorni na dan (ponedeljek, torek …) in pa na barvo obrobe kvadratka (siva ali modra), v katerem je vpisana vaša ulica.
Primer Alpske ceste: vpisana je v kvadratku
s sivo obrobo in na ponedeljek. Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke s sivo obrobo (1. odvoz je 11. 1. 2016).
Datumi odvoza mešane embalaže in papirja ter papirne embalaže
V razpredelnici za mešano embalažo in
papir ter papirno embalažo poiščite svojo
ulico. Pri tem morate biti pozorni na barvo
podlage (zelena, oranžna, rumena, modra),
na kateri najdete vašo ulico.
Primer Alpske ceste: vpisana je na rumeni
podlagi. Torej na koledarju poiščete rumene
kvadratke (1. odvoz je 7. 1. 2016).
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Termini odvoza zabojnikov za papir so
označeni z zvezdico in ustrezno barvo (1.
odvoz za Alpsko cesto je 22. 1. 2016).
Odvozi odpadkov na datume v rdečih kvadratkih se vedno prenesejo na naslednji
dan.
Poleg koledarja ste prejeli tudi bone za:
• odvoz zelenega vrtnega odpada
• odvoz kosovnih odpadkov
• oddajo gradbenih odpadkov
• brezplačni prevzem 50 biorazgradljivih
vrečk
Prosimo vas, da upoštevate navodila za naročanje odvoza posameznih vrst odpadkov
in način koriščenja bonov.

ZAKLJUČNO LETNO ŽREBANJE NAGRADNE IGRE
ODPADEK MESECA
V žrebanju za letne nagrade so sodelovali vsi
oštevilčeni kuponi, ki
so bili oddani med prvim in zadnjim dnem v
obdobju od 01. 3. 2015
do 30. 11. 2015. Številke izžrebanih kuponov
za letne nagrade 2015
so:

• 1 x 120 l zabojnik za zbiranje papirja in papirne
embalaže: 356615
• 1 x 3-delni set košev za ločevanje odpadkov:
356622
• 1 x stiskalnica za pločevinke in plastenke: 443443
• 1 x predmet iz Centra ponovne uporabe po izbiri
vrednosti do 10 EUR: 443517
• 5 x majica organizatorja: 467403, 628510,
628545, 628582, 630904

Izžrebanci morajo nagrade prevzeti v 30 dneh od objave rezultatov letnega žrebanja, to je najpozneje do
vključno 1. februarja 2016. V kolikor se do določenega datuma nagrajenci ne bodo zglasili v prostorih
Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled
in se izkazali z drugim delom kupona, do nagrade
ne bodo upravičeni. Te nagrade bodo ostale nepodeljene.
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OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE, UGOTOVLJENE
V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA
Skladno z 2. členom Navodila o pogostosti in načinu obveščanja
uporabnikov o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora (v celoti je dokument na voljo na www.ibled.si in na
sedežu podjetja), smo vas kot upravljavci vodovodnih sistemov Radovna, Bohinjska Bela-ŽP, Obrne, Kupljenik in Zatrnik (za slednjega
samo vzdrževalci) enkrat letno dolžni seznaniti o dejanskih načinih
in časovnih rokih obveščanja, tako da boste uporabniki vedeli, kdaj
in kako boste v posameznih primerih obveščeni glede na zahteve
pravilnika o pitni vodi. Skladnost pitne vode se zagotavlja v okviru
Pravilnika o pitni vodi (Ur. L. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in
25/09) ter Direktive sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.
V primeru izrednih dogodkov upravljavec
obvesti vse lastnike ali upravljavce pomembnejših javnih objektov, ki jih oskrbuje s pitno vodo, zlasti občine, javnoizobraževalne
ustanove (vrtci, šole), zdravstvene domove
in bolnišnice, nastanitvene objekte (hoteli),
restavracije, industrijske objekte ipd. prek
elektronskega sporočila, če so prijavljeni v
sistem obveščanja. V kolikor z elektronskim
naslovom ti ne razpolagajo, se jih obvesti
prek faksa ali ustno, s telefonskim klicem.
Kontaktne podatke so upravljavci oz. lastniki
pomembnejših javnih objektov dolžni sporočiti upravljavcu ob vsaki spremembi v roku 8
dni, ko ta nastane. V kolikor lastniki ali upravljavci pomembnejših javnih objektov, ki se
jih oskrbuje s pitno vodo, podatkov ne posredujejo, se smatra, da o
izrednih dogodkih ne želijo biti obveščeni, in s tem upravljavec ne
prevzema odgovornosti za neobveščenost ali kakršne koli posledice
v zvezi s tem.
Uporabnike je treba obvestiti v skladu s pravilnikom o pitni
vodi na načine, navedene v nadaljevanju.
V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno
omrežje ali njegovo vzdrževanje (po 9. členu veljavne zakonodaje),
od začetka veljavnosti ukrepa, a najpozneje v sedmih dneh:
• osebno (kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico)
ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih
objektov zadostuje ta način obveščanja (samo osebno),
• z obvestilom na oglasni deski uporabnika/-ov hišnega
vodovodnega omrežja,
• po elektronski pošti (v kolikor uporabnik z njo razpolaga in
e-naslov posreduje prek prijave na obvestila na spletni strani
upravljavca).
V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode (po 21. členu
veljavne zakonodaje) od začetka veljavnosti ukrepa, a najpozneje v
dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica). Uporabnike se obvesti
tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju prek:
• lokalnega radia,
• spletne strani upravljavca,
• po elektronski pošti (v kolikor uporabnik z njo razpolaga in
e-naslov posreduje prek prijave na obvestila na spletni strani
upravljavca).

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh
urah od začetka oz. preklica ukrepa, se podatke vnese tudi v aplikacijo na spletnem naslovu www.npv.si in s tem obvesti NIJZ, ZIRS
in NLZOH.
V primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti
(po 22. členu veljavne zakonodaje) in upravljavec oceni pomembnost neskladnosti glede na dokument Nacionalnega inštituta za javno zdravje (obveščanje uporabnikov, Pojasnilo glede ocenjevanja
pomembnosti neskladnosti), od začetka veljavnosti ukrepa, a najpozneje v enem dnevu. Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju
omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz.
dovoljenem odstopanju prek:
• lokalnega radia,
• spletne strani upravljavca,
• po elektronski pošti (v kolikor uporabnik z njo razpolaga in
e-naslov posreduje prek prijave na obvestila na spletni strani
upravljavca).
V primeru odstopanja (po 31. členu veljavne zakonodaje) čim prej
po pridobitvi dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh. Uporabnike
se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne
vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju prek:
• lokalnega radia,
• spletne strani upravljavca ali
lokalnega časopisa, ki izhaja
tedensko,
• po elektronski pošti (v kolikor
uporabnik z njo razpolaga
in e-naslov posreduje prek
prijave na obvestila na spletni strani upravljavca).
O skladnosti v okviru notranjega nadzora (po 34. členu veljavne
zakonodaje) za vse sisteme najmanj enkrat letno (najpozneje do 31.
marca) prek občinskih glasil ali spletne strani upravljavca.
Upravljavec lahko dodatno uporablja tudi druge načine obveščanja
uporabnikov (spletne strani, televizija, elektronska pošta, centri za
obveščanje ...), zlasti v nujnih primerih iz 21. člena veljavne zakonodaje. Podrobnejša navodila o ravnanju v izrednih dogodkih bo
upravljavec posredoval prizadetim uporabnikom. Na voljo so tudi
na spletni strani upravljavca: www.ibled.si in Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.
Da bomo lahko zagotavljali čim boljšo obveščenost, vas prosimo, da se prijavite na prejemanje e-novic na naši spletni strani.

Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave,
ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo
in mestom uporabe pitne vode (pipe). Redno in pravilno čiščenje
hišnega (sekundarnega) vodovodnega omrežja v stanovanjskih
objektih je ena od osnov za preskrbo prebivalstva z zdravstveno
ustrezno pitno vodo. Za minimalno in redno vzdrževanje vam kot
upravljavci javnega vodovoda podajamo naslednja priporočila:
• Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj
2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje moči, debelosti
svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi
ustali.

Infrastruktura Bled
• Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti
mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo,
ki teče po tem sistemu, in po potrebi odstranjevanje vodnega
kamna.
• Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko
izpiranje do stabilizacije temperature vode.
• Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Dotlej je treba
enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

STRAŽA BLED

V primeru obnavljanja hišne vodovodne napeljave za vodomerom
ali daljše neuporabe pitne vode se lahko poveča delež bakteriološko
oporečnih pitnih vod. Posledica povečanja bakteriološke oporečnosti
omogoča idealne pogoje za hitrejšo rast in razvoj biofilma na cevovodnem omrežju. Pri ponovni uporabi vode se s sten cevi in z mrežic,
nameščenih na izlivkah, lušči in izpira vsebina razbohotenega biofilma. V vodi so tako prisotne tudi bakterije, ki tvorijo in sestavljajo biofilm in lahko povzročajo razna želodčno-črevesna in dihalna obolenja
(Escherichia coli, koliformne bakterije, legionela …).

• do 5. 2. 2016 NOČNA SMUKA vsak dan od 17. do 20. ure ter
SOBOTA, NEDELJA od 9. do 16. ure in od 17. do 20. ure
• od 6. 2. do 28. 2. 2016 vsak dan od 9. do 16. ure in nočna
smuka od 17. do 20. ure

Predlagamo, da se sekundarno vodovodno in toplovodno omrežje
dvakrat letno očisti tako, da se voda na vseh izlivkah izpira najmanj
30 minut. Pred izpiranjem naj se z vodovodnih pip in prh odstranijo
vse mrežice, po izpiranju in pred ponovno montažo naj se mrežice
tudi očistijo. Predlagamo, da se na celotnem toplovodnem sistemu
v stavbi izvede tudi toplotni šok, zaradi morebitnega razvoja legionele. Toplotni šok naj bo izveden tako, da bo temperatura vode na
najnižji izlivki vsaj 65 °C.

Letošnji vremenski pogoji na Straži Bled so nam povzročili s pripravo snežne podlage za ugodno smuko nemalo težav. Kljub temu smo
uspeli pripraviti zadosti umetnega snega in omogočiti izvrstno smuko po ugodnih cenah. Otroci do 6 let smučajo v spremstvu staršev
brezplačno, od 6. leta naprej pa že za 6,5 €.
Smučišče obratuje po naslednjem urniku:

V času sezone pri nočni smuki nadaljujemo z akcijami, ki smo jih
uvedli v pretekli sezoni. Vsak ponedeljek lahko smučate po ENOTNI
CENI 7 €, v sredah sledi ŽENSKI VEČER, ko smučarkam omogočimo
smučanje za 5 €, petki pa so tradicionalno rezervirani za DISCO
VEČER, ko lahko smučate in drsate v Ledeni dvorani v času diska
že za 10 €.
Skupaj s Sava hoteli Bled smo pripravili enkraten paket ZIMSKI
ŠPORTNI DAN na Bledu, ki vključuje SMUČANJE, KOPANJE in KOSILO že za 16 €/otroka (pogoje in cenik si lahko ogledate na naši
spletni strani).

Čiščenje vodovodnega omrežja v stavbi, glavnega in stranskega cevovoda in še posebej mrtvih krakov vodovodnega omrežja (kar je
ves toplovodni sistem, posebno grelna telesa, kot so grelniki), kjer
je gibanje vode minimalno, bi bilo treba opravljati najmanj enkrat
letno. S takim ravnanjem preprečimo tvorbo bakterijskih biofilmov
v notranjosti cevovodov.
Več informacij si lahko pogledate na www.ibled.si ali www.nijz.si.

BON ZA BREZPLAČNO ODDAJO
GRADBENIH ODPADKOV
Letošnja novost je bon za brezplačno oddajo gradbenih odpadkov.
Lastnosti bona:
• V letu 2016 lahko v našem zbirnem centru, ob predložitvi bona,
oddate do 1,5 m3 gradbenih odpadkov (dnevno do 0,5 m3,
letno do 1,5 m3).
• Bon NI prenosljiv med gospodinjstvi in velja le za tekoče leto.
• Bon NI unovčljiv v primeru zapadlih obveznosti.
Oddaja gradbenih odpadkov brez bonov je mogoča samo proti plačilu.
Za oddajo večjih količin pa se je treba povezati s pooblaščenimi podjetji
za zbiranje gradbenih odpadkov (najbližja je gramoznica Ribno).
Med gradbene odpadke sodijo:
• beton
• zidna in strešna opeka
• cement
• cementni izdelki
• omet
• keramične ploščice
• sanitarna keramika
• tlakovci
• asfalt
• izolacijski material ...

LEDENA DVORANA BLED
Tudi drsanje znova dobiva svoje mesto na Bledu. Po izvrstnem obisku, ki ste nam ga na rekreacijskem drsanju namenili v času novoletnih počitnic, nadaljujemo z DISCOM NA (B)LEDU. Do 5. 2. vsak
petek od 21.30 do 22.30 lahko drsate ob zvokih disco glasbe in
svetlobnih efektih. V času zimskih počitnic bo rekreacijsko drsanje
mogoče dvakrat dnevno, in sicer med 9.30 in 11. uro dopoldne in
med 16.30 in 18. uro popoldne. V ponedeljek, sredo in petek pa bo
čas med 19.15 in 20.15 rezerviran za DISCO NA (B)LEDU.
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Ob zaključku akcije
Moja dežela, lepa in
gostoljubna 2015

Akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna vsako leto izvajamo v sklopu vseslovenske akcije pod okriljem Turistične
zveze Slovenije, ki teče na več nivojih, od
nacionalnega do regijskega in lokalnega.
Na nacionalni ravni je Bled letos dosegel prvo mesto v kategoriji turistični
kraji, v kategoriji kampi pa Camping Bled
drugo mesto. Na regionalni ravni je priznanje za urejenost na srečanju Gorenjske turistične zveze v kategoriji izletniški
kraji in vasi prejel Kupljenik.
Komisija turističnega društva je akcijo na Bledu izvedla sredi julija in fotografirala preko 130 objektov. V končnem
izboru dobitnikov priznanj je komisija
podelila 32 priznanj v kategoriji zasebne
hiše, 2 v kategoriji kmetija, 1 v kategoriji balkon, ki so jih prejeli: družine Ulčar,
Čuk. Lakota, Kerčmar, Vampelj, Kobilica,
Lah, Kovač, Zupan, Pretnar, Colja, Jakun,
Fajfar, Knific, Mučič, Makar, Rauh, Lap,
Mozetič, Špilak, Stojanovič, Rakuš, Hribar, Osterman, Dolar, Rostohar, Žerovc in
Špec ter Bojan Turk, Brigita Sitar, Marijan
Peterman, Aleksandra Mežan, Andreja
Tolar in Simona Repinc Urevc. V kategoriji penzion sta priznanje prejela penziona Mayer in Berc, v ostalih kategorijah
pa še hotel Kompas Bled, hotel Jelovica,
Garden Village in Policijska postaja Bled.
Na Bohinjski Beli je akcijo izvedlo Turistično društvo Bohinjska Bela in določilo
5 prejemnikov priznanj. To so: Stojanovi
(Žmitek), Klemucovi, Klemenovi (Jamar
Ida), Vozvovi in Plemljevi.
Ogled v vaseh Ribno, Selo, Koritno
in Bodešče je izvedla komisija TD Bled
skupaj s predstavnikom TD Ribno, izbor
dobitnikov priznanj in podelitev pa so izvedli sami.
Za nagrado za trud smo letos dobitnike priznanj z Bleda in Bohinjske Bele povabili na popoldanski ogled adventnega
sejma v praznično okrašeno Ljubljano in
na pogostitev pri eni od stojnic in skupaj
preživeli zares prijetno popoldne.
Za najlepšo ulico na Bledu je komisija
tokrat izbrala Kumerdejevo ulico. Kratko
slovesnost s predajo priznanja in označitvijo ulice smo izvedli v avgustu in se
poveselili skupaj s prebivalci.
Prvič pa je Turistično društvo Bled
letos izvedlo tudi ocenjevanje novoletne
okrasitve hotelov, javnih zgradb in zasebnih hiš. Na podlagi natečaja, ki smo ga
objavili že konec septembra, si je komisija v prednovoletnem času ogledala omenjene objekte in prijavljene zasebne hiše.
Priznanja so prejeli hoteli Lovec, Toplice

Koledar prireditev
www.bled.si

datum
15.11. – 29.2.

25. – 31.1.
Torek, 26.1.

ura
9:00 – 21:00

Sreda, 27.1.

9:00 – 10:00
11:00 – 12:00
20:00 – 21:00
9:00 – 11:30

Četrtek, 28.1.

18:00
20:00 – 21:00

Petek, 29.1.

Sobota, 30.1.

9:00 – 10:00
18:00 – 19:30

Torek, 2.2.

Sreda, 3.2.
Četrtek, 4.2.

Petek, 5.2.

Hotel Ribno
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

21:30 – 22:30

Ledena dvorana Bled

15:00 – 17:00

Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Festivalna dvorana Bled
Restavracija Julijana,
Grand Hotel Toplice
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

20:00
20:00
Ponedeljek, 1.2.

lokacija
Terasa Kavarne Park

9:30 – 10:30
11:00 – 12:00
9:00 – 10:00
11:00 – 12:00
20:00 – 21:00
17:00 – 20:00

10:00 – 12.15
21:00
18:30

9:00 – 10:00
10:00 – 11:30
17:00
18:00
21:30 – 22:30

Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Zgornja soba v
Festivalni dvorani Bled
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Zadružni dom Ribno
Ledena dvorana Bled

prireditev
Blejsko drsališče z razgledom s tedenskim
animacijskim programom:
Vsako sredo, 18:00 – 21:00: Curling
Vsak petek, 20:00 – 21:00: Salsa zmigovanje
Vsako soboto, 11:00 – 12:00: Drsanje z
labodkoma Zakijem in Rozi
Vsako soboto in nedeljo, 18:00 – 21:00:
Drsanje v ritmih DJ glasbe
Zdravilec Maksim Osipov na Bledu
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Začetni tečaj španščine
Hatha joga
Blejski medgeneracijski projekt:
Vnuki na vajetih
Predavanje Društva za varstvo okolja Bled:
Konoplja in ljudje
Blejski medgeneracijski projekt:
Hatha joga
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Zvočna medgeneracijska meditacija iz zvoka
v tišino z Mino Kunstelj
Delavnica Pisan svet vrtavk, ki jo vodita
Barbara Hrovatin in Ana Katarina Ziherl iz
Tehniškega muzeja Slovenije
Disco na ledu
Delavnica za otroke »Barbota« barvna
sobota
Monokomedija Moška copata
Kulinarična doživetja s chefom Simonom
Bertoncljem: Govedina je zakon!
Blejski medgeneracijski projekt:
Trening sproščanja
Tečaj nemščine
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Začetni tečaj španščine
Hatha joga
Blejski medgeneracijski projekt:
Mozaik
Blejski medgeneracijski projekt:
Delavnica Nasmeh srca
Hatha joga
Večer z Muzejskim društvom Bled: O
Janezu Puharju – izumitelju fotografije na
steklo. Predavateljica: Petra Puhar
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Mamice za mamice - Poporodno obdobje
in teorija navezanosti
Zima, zima bela: ustvarjalna delavnica za
otroke, ki jo vodi Metka Repinc
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Disco na ledu

Turizem I Prireditve
datum
Sobota, 6.2.

Nedelja, 7.2.

Ponedeljek, 8.2.

ura
14:45

lokacija
Bledec, Promenada,
Trgovski center Bled

18:00 – 21:00

Terasa Kavarne Park

20:00

Restavracija Panorama

8:30
10:00

Zbor: Gostilna Rot,
Bohinjska Bela
Zadružni dom v Ribnem

18:00 – 21:00

Terasa Kavarne Park

14:30
17:00

Terasa Kavarne Park
Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Dom krajanov Zasip
Vojašnica na Bohinjski Beli
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

18:00
19:00
Torek, 9.2.

Sreda, 10.2.

9:00 – 10:00
11:00 – 12:00
20:00 – 21:00
17:00 – 20:00

Četrtek, 11.2.
10:00 – 12:15
21:00
19:30

Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Petek, 12.2.

9:00 – 10:00

Sobota, 13.2.

17:00 – 18:00
17:00 – 18:30
21:00
18:00 – 21:00

Zbor: Terasa Kavarne Park
Terasa Kavarne Park

19:00

Gorjanski dom

19:00

Hotel Jelovica

20:00

Grand Hotel Toplice

21:00 – 23:30
18:00 – 21:00

Restavracija Panorama
Terasa Kavarne Park

15. – 21.2.
Sreda, 17.2.

19:00

Hotel Ribno
Infocenter Triglavska
roža Bled

Četrtek, 18.2.

19:30

Petek, 19.2.

17:00

Nedelja, 14.2.

21:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Zbor: Terasa Kavarne Park

prireditev
Pustni karneval na Bledu:
Tema: Supi, hostli in ostala blejska
problematika
Nastop skupine DarMar
Gost: Damjan Murko
Blejsko drsališče z razgledom: Pustne
maske drsajo na drsališču v ritmih DJ
glasbe, brezplačno drsanje za maske
Veselo pustovanje z bogatimi nagradami v
Restavraciji Panorama
20. Tradicionalni pohod in turni smuk na
Galetovec
Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in
škratkom predstavčkom: Pustno rajanje
Blejsko drsališče z razgledom: Pustne
maske drsajo na drsališču v ritmih DJ
glasbe, brezplačno drsanje za maske
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
Nastop učencev Glasbenega centra Do Re
Mi ob kulturnem prazniku
Proslava ob Prešernovem dnevu
Prešernova proslava
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Začetni tečaj španščine
Hatha joga
Blejski medgeneracijski projekt:
Mozaik
Blejski medgeneracijski projekt:
Delavnica Nasmeh srca
Hatha joga
Kuba: potopisno predavanje Francija
Horvata
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Škratja pravljica in ustvarjalnica – Valentinček
Mamice za mamice - Bistvo poroda
Valentinov Romantični pohod z baklami
Blejsko drsališče z razgledom: Valentinovo
drsanje na drsališču z najlepšim razgledom
ob romantični glasbi
Gledališki abonma KD Bohinjska Bela
2015/2016: predstava Pokojnik v izvedbi
Gledališkega društva Kontrada Kanal
Valentinovo kulinarično doživetje izpod
rok kuharskega mojstra Blaža Kostanjška,
finalista oddaje Gostilna išče šefa
Gala Valentinova romantična večerja ob
romantični kitarski glasbi
Valentinov plesni večer
Blejsko drsališče z razgledom: Valentinovo
drsanje na drsališču z najlepšim razgledom
ob romantični glasbi
Zdravilec Maksim Osipov na Bledu
Sredin večer: Raznolikost vodnih ekosistemov
v Triglavskem narodnem parku, predavanje
biologinje Tanje Menegalija
Upravljanje sanj: priročnik za budne sanjalce
in zdravo spanje bo predstavila Silva Požlep
O starki Zimi in njenih pomočnikih:
lutkovna predstava Gledališča Bičikleta
Sprehod z baklami ob jezeru

in Krim, med javnimi zgradbami Občina
Bled, Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Bled in Trgovski center Bled in v
kategoriji zasebne hiše družini Kobilica z
Rožne ulice in Pretnar s Triglavske ceste,
ki sta prejeli tudi bogati nagradi Save Turizma.
Vsem dobitnikom priznanj ponovno iskrene čestitke in zahvala za skrb in
trud, saj s tem prispevate k celotni podobi
kraja, ki jo občudujejo naši gostje in je v
ponos tudi vsem nam, ki tu živimo.
:: Vanja Piber

Turistični sejem
Ferienmesse

Na Dunaju je med 14. in 17. januarjem potekal turistični sejem, na katerem
so se predstavili tudi zgornjegorenjski
turistični kraji. Na fotografiji: vodja Slovenskega turističnega predstavništva na
Dunaju Jan Ciglenečki, direktor Turizma
Bled Jaka Ažman, direktorica Turizma
Radovljica Nataša Mikelj, blejski župan
Janez Fajfar in direktor Turizma Bohinj
Klemen Langus.
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Tečaj za lokalnega
turističnega vodnika
z licenco

Organizirajo ga lokalne turistične organizacije Bleda, Bohinja, Kranjske Gore,
Radovljice, Žirovnice, Občina Jesenice in
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled. Pogoji za prijavo so končana V.
stopnja izobrazbe, znanje najmanj enega
tujega jezika in veselje do vodenja in dela
z ljudmi. Prijavo v obliki dopisa ter kopijo dokazila o končani V. stopnji izobrazbe
pošljite na naslov: VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
BLED, Prešernova cesta 32, 4260 Bled ali
na elektronski naslov martin.lahajnar@
vgs-bled.si. Prijave sprejemajo do 26. 2.
2016. V prijavi dopišete, v katerem tujem
jeziku boste opravljali izpit. Predavanja
bodo potekala na Višji strokovni šoli za
gostinstvo in turizem na Bledu, z začetkom predvidoma v začetku marca 2016.
Praktični del usposabljanja bodo kandidati opravili z ogledi krajev Bleda, Bohinja,
Kranjske Gore, Radovljice, Jesenic, Žirovnice in njihovih znamenitosti. Usposabljanje bo trajalo približno 60 ur. Izvedba
zaključnega izpita je planirana v maju.
Več o programu je na voljo na spletni strani www.vgs-bled.si pod rubriko NOVICE.
Cena tečaja je 230 eur (DDV vključen)
ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj 15 tečajnikov. V ceno so vključeni stroški predavanj in terenskih vaj (prevozi, vstopnine),
potrdilo o pridobitvi licence lokalnega vodnika ter vodniška izkaznica.
:: Turizem Bled

Pokal Bleda v zimskem
plavanju

Najbolj pogumni bodo letos spet skočili v zimsko Blejsko jezero! Tekmovanje
bo na kopališču Grand hotela Toplice, tekmovalcem bodo na voljo savne in notranji
bazen.
Letos bo tekmovanje v soboto, 20. februarja, začelo se bo ob 11. uri. Tekmovalci se bodo pomerili na 25 ter 50 m prosto
in prsno, tudi tokrat pa bo na voljo disciplina ''pingvini'' – skok v vodo!
:: Turizem Bled

datum
Sobota, 20.2.

ura
10:00 – 12:00
11:00
20:00

Ponedeljek, 22.2.
9:30 – 10:30
11:00 – 12:00
Torek, 23.2.

Sreda, 24.2.

9:00 – 10:00
11:00 – 12:00
20:00 – 21:00
17:00 – 20:00

Četrtek, 25.2.
10:00 – 12:15
17:00 – 18:00
21:00
18:00

26. – 28.2.

Ves dan

Petek, 26.2.
9:00 – 10:00
17:00 – 18:00

lokacija
Infocenter Triglavska
roža Bled
Zunanje kopališče
Grand Hotela Toplice
Restavracija Julijana,
Grand Hotel Toplice
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Sprehajalna pot okoli
Blejskega jezera
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

18:00 – 19: 30

Sobota, 27.2.

21:00
10:00
16:00
20:00

Ponedeljek, 29.2.
11:00 – 12:00
18:00 – 19:30
RAZSTAVE:
23.9. – 28.2.

8:00 – 16:00

1.2. – 29.2.

v del. času

1.2. – 29.2.

v del. času

1.2. - 29.2.

8:00 - 18:00

Zbor: Terasa Kavarne Park
Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Restavracija Julijana,
Grand Hotel Toplice
Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Infocenter Triglavska
roža Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Galerija Stolp na
Blejskem gradu

prireditev
Triglavska tržnica
Pokal Bleda v zimskem plavanju 2016
Kulinarična doživetja s chefom Simonom
Bertoncljem: Raziskujmo okuse – lokalne
sestavine na moderen način
Blejski medgeneracijski projekt:
Trening sproščanja
Tečaj nemščine
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Začetni tečaj španščine
Hatha joga
Blejski medgeneracijski projekt:
Mozaik
Blejski medgeneracijski projekt:
Delavnica Nasmeh srca
Koristne pravne informacije
Hatha joga
Predavanje Društva za varstvo okolja Bled:
Predavanje g. Pavla Medveščka, avtorja
knjig o starovercih ali naravovercih
4. Ruth-in tek v spomin na Ruth Podgornik
Reš
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Škratja pravljica in ustvarjalnica - Indijanska
(izdelovanje lovilcev sanj)
Zvočna medgeneracijska meditacija iz zvoka
v tišino z Mino Kunstelj
Sprehod z baklami ob jezeru
Otroci na gradu: nastop učencev
Glasbenega centra DO RE MI
Fantom iz opere: premiera, ki jo izvajajo
člani skupine Čudoviti um
Kulinarična doživetja s chefom Simonom
Bertoncljem: Slovenske enolončnice
Blejski medgeneracijski projekt:
Tečaj nemščine
Zvočna medgeneracijska meditacija iz zvoka
v tišino z Mino Kunstelj
Razstava Spoznaj divjad in lovsko dejavnost
v TNP
Ko se srečata pomlad in zima: likovni izdelki
učencev POŠ Bohinjska Bela in Ribno
Moja prva knjiga: razstava knjig mladih
ustvarjalcev iz 5. a in 5. b razreda OŠ Bled
Razstava Žive Agrež: Dolina reke Krke,
pridih večnosti

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

Aktualno

Izjemno leto za
porodnišnico

Preteklo leto je bilo za jeseniško porodnišnico izjemno. Tako je bilo prvič po
letu 1976, prav na božični dan, preseženo
število 800-tih rojstev v enem letu. Vseh
porodov v letu 2015 je bilo 808, rodilo se
je 816 otrok (383 deklic in 433 dečkov),
med njimi so se osemkrat rodili dvojčki.
Za primerjavo naj povemo, da se je leta
2014 rodilo 746 otrok, leta 2013 722, leta
2012 655, najnižje število porodov je bilo
leta 2001 - le 409. Porodnice prihajajo
predvsem s področja zgornje Gorenjske,
pogosto tudi s spodnje Gorenjske in Bovškega. V zadnjem času se je povečalo število porodnic iz Ljubljane in okolice, nekaj jih prihaja tudi iz drugih delov Slovenije, predvsem z Dolenjske in Štajerske.
Povečano število porodov je rezultat
kakovostnega strokovnega dela vsega
zdravstvenega osebja, saj so spremenili nekatere porodniške prakse, ki so bile
za današnji čas in moderno medicino
in porodništvo zastarele ali nepotrebne.
V zadnjem času si porodnice želijo poroda, pri katerem sodelujejo s svojimi
odločitvami, željami, pričakujejo obporodno oskrbo, ki je osredotočena nanje in
njihovega otroka, in obenem, da je taka
oskrba varna in da se odvija znotraj ustanove, ki to varnost omogoča. Porodnicam
želijo ponuditi prostor in opremo, ki bo
udobje in občutek varnosti še poglobilo,
zato je že stekla akcija zbiranja sredstev,
s pomočjo katerih bi lahko izvedli nujno
potrebno obnovo starih prostorov. Oddelek za ginekologijo in porodništvo je bil
ustanovljen že davnega leta 1949. Prostori oddelka so bili prvič obnovljeni leta
1985, drugič pa leta 2013 oziroma 2014.
Takrat smo z lastnimi sredstvi in s pomočjo donacij prenovili prvi del porodnega
oddelka - porodni blok.
Donacije zbirajo na račun Splošne
bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice: TRR SI56 0110 0603
0277 215, sklic 730 000-27, račun je odprt pri Banki Slovenije, namen: Obnova
porodnišnice SBJ.
:: RP

Lip Bled

Lip Bled z dobičkom in novimi načrti
Družba Lip Bled je lansko leto končala uspešno, saj so po besedah direktorja
Alojza Burje tako v proizvodnji notranjih
vrat kot tudi v proizvodnji opažnih plošč
dosegli pozitivni rezultat. Na Bledu, kjer
proizvajajo notranja vrata, bo dobiček nekaj pod milijonom, v Bohinju pa nekaj
pod tri četrt milijona, zato so delavcem ob
koncu leta izplačali nagrado.
Lani so na Bledu skupaj z investicijami v novo opremo in skladiščne prostore
ter v promocijo investirali slaba dva milijona evrov, letos bodo posodobili kotlovnico, skupaj z Občino Bled pa načrtujejo
tudi podrobni prostorski načrt za industrijsko cono Lip na Rečici.
Ker bo letos obnovljena Rečiška cesta
postala del severne razbremenilne ceste
skozi naselje Bled, bodo od tovarne do
magistralke zgradili nov cestni priključek. S tem se kažejo konkretne sinergije
gradnje razbremenilnih cest na Bledu
in njihov pozitiven vpliv na gospodarski
razvoj tako obstoječih podjetij kot novih
potencialov.
:: RP

Z deli na gradu tudi
letos

Investicijski program za Blejski grad,
ki ga je pripravil upravljavec gradu, Zavod
za kulturo Bled, v programu investicij
2016/2017 predvideva prenovo stopnišča
od vodnjaka do podesta pred Viteško dvorano v vrednosti okoli 25.000 evrov, obnovo zunanjih poslikav v vrednosti okoli
64.000 evrov, prenovo poti od parkirišča
do vstopa v grajsko obzidje - projekt je vreden 85.000 evrov, prenovo strehe, uporabili bodo skodle, in sicer po obrambnem
zidu, kar bo stalo okoli 61.000 evrov,
prenovo severne dostopne poti do gradu
- prenova bo vredna 92.000 evrov, med
načrti pa je tudi idejni načrt za dvigalo.
:: RP

Festivalno dvorano
čaka prenova

S sprejemom Občinskega podrobnega načrta za objezersko območje Bleda, v
katerem se nahaja tudi Festivalna dvorana, ki je kulturni spomenik, so izpolnjeni
pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege v okviru funkcionalne prenove notranjosti dvorane. Zavod za kulturo Bled, ki upravlja z dvorano, je projekte
že pridobil, ni pa še mogel vložiti vloge za
gradbeno dovoljenje, saj prostorski načrt
do sedaj ni bil sprejet. Prenove, ki jih načrtujejo, se nanašajo na dela v kotlovnici,
kjer bodo iz ogrevanja na olje prešli na
ogrevanje na plin, preuredili bodo osrednji prostorsko-tehnični del, predvsem pa
funkcionalno obnovili prvo nadstropje na
južni strani dvorane. Kljub temu, da bodo
dela izvajali fazno, bodo morali dvorano
občasno popolnoma zapreti.
:: RP

Za prireditve četrt
milijona

Za organizacijo prireditev bo Turizem
Bled letos namenil 215 tisoč evrov, od tega
največ, 57.000 evrov za Blejske dneve,
54.000 evrov pa za Poletne okuse Bleda
in prodajo na tržnici. Za promocijo kraja
bo letos šlo 128.000 evrov, od tega največ,
40.000 evrov za promocijske materiale,
30.000 evrov namenjajo za digitalne destinacijske kampanje, 23.000 evrov pa za
sejemske nastope.
:: RP
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Vodni krog Triglavskega narodnega parka
Območje Triglavskega narodnega
parka s hidrološkega vidika predstavlja
zbir neprecenljivih presežnikov, ki sestavljajo izvrstno učilnico v naravi, bodisi
za strokovnjake bodisi za ljubiteljsko ali
počitniško raziskovanje fenomena po
imenu voda. Dolgotrajne padavine, ki
marsikomu pošteno pokvarijo dopust,
so nekako logične – nahajamo se na območju orografske pregrade, ki po letni
količini padavin sodi med najbogatejše
v Sloveniji. Kljub obilici padavin pa vode
v visokogorju na površju ni. Na območju
parka najdemo več kot 1000
naravnih vrednot, več kot
700 izmed njih predstavljajo jame in brezna – rezultat
dolgotrajnega
raztapljanja
apnenca, ki ga povzroči voda
in hkrati vzrok za neprijetno
poletno žejo, ko v visokogorju zaman iščemo hladen
izvir ali žuboreč potoček –
voda je shranjena v globinah
Julijskih Alp. Na površju se
kot majhni, a žlahtni biseri
lesketajo visokogorska jezera, ranljiv in atraktiven vodni ekosistem.
Nikar ne pozabimo na Blejsko in največje
slovensko stalno – Bohinjsko jezero! Na
območju Julijskih Alp poteka razvodnica
med Jadranskim in Črnomorskim povodjem, kar vpliva na podnebje in posledično
na naselbinsko kulturo, nenazadnje karakter ljudi. Na Pokljuki se nahajajo šotna
barja, ki sodijo v skupino mokrišč. Izrednega pomena za čiščenje vode in hkrati
rezervoar za pitno vodo, ki jo še kako potrebujemo v dolini. Ob zavedanju naštetega in ostalih dejstev, povezanih z vodo,
bomo v javnem zavodu Triglavski narodni park glavnino aktivnosti
v letu 2016 in 2017 namenili
ozaveščanju o pomenu varovanja voda na območju parka
in širše.
Brez vode ni življenja.
Predstavlja osnovni pogoj
za obstoj pestrosti življenjskih oblik. Tekom snovanja
tematskega leta smo na anonimnem natečaju izbrali logotip oz. simbol, ki bo promoviral pomen
vode za okolje, v katerem živimo. Izbor je
potekal v mesecu decembru, izbran je bil
predlog oblikovalke Andrejke Belhar Polanec, ki je simbol obrazložila kot tesen
preplet žive in nežive narave, katere ključni element je prav voda. V simbolu tako
lahko najdete ribo, ptico, amonita, dolino,
list in vodno kapljico.
Tudi zadnji decembrski dogodek v
Infocentru Triglavska roža Bled je bil po-

svečen vodi: odprtje razstave in dražba
akvarelov mlade blejske umetnice Ajde
Primožič na temo vode v Triglavskem
narodnem parku. Umetnica je celoten
izkupiček dražbe namenila pripravi in
izvedbi delavnic o pomenu in varovanju
pitne vode za osnovnošolce. Za to nadvse
plemenito potezo se ji Triglavski narodni
park iskreno zahvaljuje.
V Infocentru Triglavska roža na Bledu
je 13. januarja potekal pogovor o oskrbi
s pitno vodo na območju Julijskih Alp s
poudarkom na območju občin Bled in
Gorje. Sogovorniki so bili
strokovnjaki Jožica Peljhan
Korošec, predstavnica Infrastrukture Bled, dr. Mihael
Brenčič z Oddelka za geologijo Univerze v Ljubljani,
strokovnjak za podzemne
vode, in Janez Bizjak, nekdanji direktor JZ TNP in velik
poznavalec alpskega prostora. Vsi sogovorniki so izpostavili dejstvo, da živimo na
s kvalitetno vodo zelo bogatem območju. Vodno zajetje
Ovčje jame je fenomenalno tako po legi
na produ, ki preprečuje, da bi bil vir kalen
tudi ob večjih padavinah, kakor po vodnatosti, saj je njegova kapaciteta kar 400 l/s!
Voda, ki teče po apnencu in dolomitu (kamnini, ki sestavljata naše Alpe), v kateri
se raztapljajo minerali, med drugim tudi
magnezij, se nam, ko jo pijemo, zdi veliko bolj sveža od vode, ki teče po granitnih
osnovah (centralne Alpe). K varovanju
vodnih virov pa ni poklicana samo javna
služba, ki je odgovorna za preskrbo s pitno vodo za določeno območje, pač pa vsi,
ki iz takih ali drugačnih vzrokov prihajamo v stik z vodovarstvenimi
območji. Le z zavedanjem,
da smo vsi odgovorni za to,
kakšno vodo pijemo in s
skupnimi prizadevanji, da
ostane čista, bomo lahko iz
pipe pili čim manj ali popolnoma neobdelano vodo.
:: Majda Odar in
Ana Marija Kunstelj, TNP

Naslednji dogodek, povezan s
spoznavanjem vode, bo v Infocentru Triglavska roža Bled v sredo,
17. februarja, ob 19. uri. Sodelavka
v strokovni službi TNP, biologinja
Tanja Menegalija, bo predstavila raznolikost vodnih ekosistemov v Triglavskem narodnem parku.
Vabljeni!

Veselo po domače
V prazničnih dneh decembra smo
člani Folklornega društva Bled že sedemnajstič po vrsti organizirali prireditev Veselo po domače, pa vendar tokrat malo
drugače, saj smo jo posvetili velikanu
narodno-zabavne glasbe, Slavku Avseniku. Kot vselej je imela prireditev tudi
letos humanitarni pridih, tudi letos smo
omogočili stanovalcem domov starejših
z Jesenic in Radovljice, posameznikom s
posebnimi potrebami in njihovim spremljevalcem ter stanovalcem Doma Matevža Langusa brezplačen ogled prireditve.
Podžupan Toni Mežan je pozdravil vse
obiskovalce in jim izrekel lepe želje.
Prireditev sta vodila člana Folklornega
društva Mateja Repe in Milan Debeljak.
»Ogvantana« v planinska oblačila naših
dedkov in babic sta spletla zgodbico o
dveh planincih in njunih dogodivščinah
na poti na Roblek. Za smeh in dobro voljo je poskrbel humorist Kondi Pižorn.
Člani Folklornega društva Bled smo poskrbeli, da se na odru ni le igralo in pelo,
ampak tudi plesalo. Zaplesali smo tudi Ta
potrkano in Starogorenjsko. Med odmorom smo obiskovalce pogostili z domačimi dobrotami, ki smo jih pripravile članice Folklornega društva.

Zabavno glasbeni večer, prežet z Avsenikovimi vižami, sta pričela Erazem &
Miro. Na odru so se zvrstili otroški pevski
zbor KD Gorje pod vodstvom Bernarde
Poklukar Novak in citrarka Jerneja Terlikar. Do zvezd in še dlje se je imenovala
tudi ena od pesmi v izvedbi obetavnega
ansambla Kdor ma cajt. Venček Avsenikovih je zaigral harmonikarski orkester iz
Železnikov. Za vrhunec večera sta poskrbela Ansambel Zupan ter moški pevski
zbor Kralj Matjaž iz Libuč.
Večer smo zaključili z največkrat
predvajano Avsenikovo vižo Na Golici in
pesmijo Sveta noč.
:: Tatjana Svete,
Folklorno društvo Bled

Mladi

Pester december na Bohinjski Beli

Praznični čas smo v vrtcu in šoli na Bohinjski Beli letos pričeli
malo drugače. Tako smo se 10. decembra zbrali pred šolo in svečano
prižgali lučke na novoletni smrečici. Okrasili so jo otroci in vzgojiteljice iz vrtca. Veselo smo zapeli nekaj pesmi o zimi in praznikih.
Krajevna skupnost in Krajevna organizacija Rdečega križa
Bohinjska Bela sta 11. decembra organizirala prednovoletno družabno srečanje za krajane, starejše od 70 let. Srečanje je bilo v
vojašnici Boštjana Kekca. Do tja so jih prijazno peljali belski gasilci. Program so pripravili učenci podružnične šole z mentorico
Veroniko Koselj in člani Kulturnega društva Bohinjska Bela pod
vodstvom gospoda Franca Podjeda. Po programu so se krajani
ob prijetnem klepetu okrepčali z dobro večerjo. Srečanje je bilo
zelo prijetno, udeležilo se ga je 52 krajanov.
V torek, 15. decembra, pa je otroke pred šolo na Bohinjski
Beli obiskal Dedek Mraz. Pričakali smo ga ob prijetni novoletni
glasbi, pripeljal pa se je s kočijo. Otroci so Dedku Mrazu veselo
zapeli, on pa jih je obdaril z darili, ki jih je pripravila Krajevna
skupnost Bohinjska Bela.
V šolo smo 16. decembra povabili upokojenke podružnične
šole. Učenci so jim pripravili pevski nastop. Popoldan je hitro
minil v prijetnem druženju.
Praznični december je bil lep, čaroben.
:: Nataša Klinar

Mamice so nas navdušile

V vrtcu na Bohinjski Beli nam je praznični december prinesel veliko lepih doživetij. Otroke so med drugim razveselile
tudi štiri mamice, ki so se ob pomoči vzgojiteljice prvič preizkusile v pripravi otroške igrice. Igrico »Prav posebna noč« so v vrtcu zaigrale 16. decembra in si z njo zaslužile ponosen nasmeh
svojih otrok ter navdušen aplavz vseh ostalih.

Otroci podoživljajo lepo doživetje ob posnetku in si želijo, da
nas mamice še kdaj presenetijo.
Marjetka, Barbara, Dragica in Ksenja, hvala za čas, ki ste ga
namenile otrokom.
:: Maja Poklukar Vrtec Bled – enota Bohinjska Bela

Drobiž na ledeni ploskvi ali Kdo se
boji ledenega moža? Mi že ne!
Ob pomanjkanju snežnih radosti smo prvošolci združili ure
športne vzgoje in se z velikimi torbami odpravili na ledeno ploskev. Ob prijazni pomoči članov hokejskega kluba smo stopili
na ledeno ploskev. Nekateri nadobudneži, ki že trenirajo hokej,
so se sicer »pritoževali«, da so vaje prelahke, vsi ostali pa smo se
zabavali ob igrah, ki so nam jih predlagali trenerji. Za njihov čas
in dobro voljo se jim zahvaljujemo. Drsalci začetniki so se preizkusili v drsanju s pomočjo stola, ki je bil tudi imenitna kočija.
Naučili se bomo, da je tudi padec sestavni del vsakega športa in
tudi življenja. Veselimo se že novih ur športne vzgoje/telovadbe
na ledu.
:: Elizabeta Žnidaršič – Erži, OŠ Bled
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Otroci (in barve) sveta

V okviru projekta Medgeneracijsko branje pod okriljem Bralne značke Slovenije in Javne agencije za knjigo smo v letošnjem
šolskem letu izvedli prvo srečanje. Pred srečanjem smo udeleženci prebrali knjigo Janje Vidmar Otroci sveta, le-to pa dopolnjujejo izjemne fotografije slovenske popotnice in fotografinje
Benke Pulko.
Zgodbe v knjigi so vezane na posamezno fotografijo otroka,
državo, iz katere prihaja, in literarno folkloro ljudstva, kateri pripada. Pisane so v izjemno bogatem jeziku, ki se ne približa le
posamezni deželi, pač pa tudi duhu in energiji fotografije, ki jo
spremlja. Bralke in bralci smo si bili edini, da smo s pričujočimi zgodbami vstopali v pisano paleto otrok sveta, se srečevali s
kulturami, ki so popolnoma drugačne od naše, pa vendarle smo
z junaki zgodb delili občutja, čustva, hrepenenja.
Letošnje leto smo posebej veseli velikega odziva osnovnošolcev, še posebej pa šestošolcev, ki so s svojimi razglabljanji o prebranem popestrili tudi svet in razmišljanja odraslih.
Projekt je namenjen prav temu, srečanju svetov različnih
generacij.
:: Elizabeta Žnidaršič- Erži, OŠ Bled

Utrinki iz življenja
Blejskih kozorogov

V letošnjem šolskem letu smo si na popoldanskem izletu
ogledali sotesko Vintgar, se povzpeli na Hom in se nato peš vrnili do šole. V lepem jesenskem dnevu smo se odpravili na Jezerca
nad planino Konjščico. Joj, je bilo lepo! Izlet toplo priporočamo.
Decembra smo pokukali proti Ljubljani in pogledali, kaj je zanimivega na Šmarni gori, najbolj pa smo v preteklem letu ponosni
na planinski tabor na Komni, kamor smo se med jesenskimi
počitnicami odpravili planinci OŠ Bled in OŠ Gorje. Pri izvedbi
tabora so nam pomagali Občina Bled, PD Bled in PD Gorje.

Vtisi mladih Blejskih kozorogov:
Prav veselil sem se trenutka, ko bom videl enega od Sedmerih jezer. Vsak dan smo hodili 6 do 7 ur. Bilo je naporno, ampak tudi zelo lepo. Bogatinsko sedlo, koča pri Sedmerih jezerih,
Črno jezero … To so čudoviti kraji z našega izleta, o katerih sem
pripovedoval staršem in prijateljem.
Kar trikrat smo prespali v koči na Komni. Super smo se zabavali, se igrali in prepevali banse.
Tudi hrana v koči je bila zelo dobra. Na tabor imam zelo lep
spomin.
:: Urh Torkar, 5. e
Prvi dan smo po strmi, a zanimivi poti prispeli do koče, kjer
smo odložili težke nahrbtnike. Popoldne smo imeli orientacijsko tekmovanje, zvečer pa smo se naučili oskrbeti nezavestnega
bolnika. Še posebej zanimive so bile družabne igre, ki so sledile
okusni večerji. Po večerji smo se pogovarjali o varovanju narave
in gora ter rešili planinsko križanko. Večer smo zaključili s pesmijo in smehom.
Najbolj se mi je vtisnila v spomin lepa narava, okusna hrana,
prijazen in zabaven oskrbnik koče ter druženje z mladimi planinci iz Gorij.
:: Lan Černe, 7. c
Veselimo se novih izletov: najprej bomo odšli na tradicionalni nočni pohod v dolino Tamar, med zimskimi počitnicami pa se
bomo v okviru novega planinskega tabora potepali po Zelenici.
Idej za izlete nam res ne zmanjka.
Zahvaljujemo se PD Bled, še posebej predsedniku Janezu
Petkošu, in seveda našim mentoricam Marini, Bernardki, Meti
in Jani, ki z nami osvajajo vrhove in grizejo kolena.
:: Blejski kozorogi
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V pričakovanju novega leta

10. silvestrovanje za otroke

Na Podružnici Ribno smo bili decembra še posebej aktivni.
Izdelovali smo novoletne voščilnice za območno organizacijo
Rdečega križa, oblikovali smo različna darilca in se skupaj z matično šolo in podružnico Bohinjska Bela predstavili na stojnicah
pred Festivalno dvorano. Ponovno smo se ob četrtkih zvečer pričeli družiti ob ročnih delih.
Pevski zbor je pod vodstvom zborovodkinje Irene Kosmač
z božično-novoletnim koncertom razvedril varovance Doma dr.
Janka Benedika v Radovljici ter starše in učence naše podružnice
ob skupnem prednovoletnem druženju. Ubranemu petju zbora
so se z igranjem na klarinet, saksofon in harmoniko pridružili
mladi glasbeniki Karin Pesrl, Meda Polančec in Luka Benedičič.

Jubilejna prireditev je za nami! Romana Krajnčan je ponovno dokazala, da so njene pesmi za otroke zimzelene in da jih
poznajo tako otroci kot starši. S petjem so veliko zbrano množico navdušile še Ula Ložar, Ana Skumvač ter mlade pevke Glasbenega studia Osminka. Dinozaver Mikec je poskrbel za pravo
senzacijo, miličnika na hoduljah iz teatra Cizamo pa za red in
disciplino na prizorišču v Praznični zimski vasi. Dedek Mraz je
tokrat delil darila kar na splavu na jezeru, do tja pa se je s svojim
spremstvom pripeljal s čolnom. Prisotnim otrokom je razdelil
skoraj 800 daril, kar pomeni najmanj toliko otrok na prizorišču.
Janja iz gledališča Smejček je kot moderatorka uspešno prevzela vse vajeti v svoje roke, saj je njen sovoditelj ta dan pristal na

V ustvarjalni delavnici so učenci in starši s krajanko Kajo
Mužan izdelali lične snežene može iz nogavic, jih napolnili z
različnimi polnili in jih vsak po svoje okrasili. V čudoviti svet
pravljic so se podali skupaj z Andrejem Jalnom, knjižničarjem
iz knjižnice Blaža Kumerdeja na Bledu. Ob prazničnih ritmih
pa so zaplesali s Tejo Ferk, učiteljico plesa Plesne šole Ritem iz
Kranja. Ob zaključku smo se sladkali z orehovimi piškoti, ki so
jih spekli učenci s kuharico Joži in učiteljicami. Žejo pa smo si
pogasili z domačim melisinim čajem.
Dedka Mraza smo v sodelovanju s Kulturnim društvom
Ribno pričakali v dvorani Zadružnega doma v Ribnem. Učenci
dramskega krožka z mentoricama Nušo Poljanec in Blanko Valant so zbrane otroke razveselili z igrico Čebelica leti po pomoč.
Leto smo zaključili s prijetnim druženjem z upokojenimi delavci
naše šole in prireditvijo ob dnevu enotnosti in samostojnosti, ki so jo
pripravili učenci šolskega radia Strgavnik z učiteljico Meri Poklukar.
Obiskali in voščili pa so nam tudi pomočnica ravnateljice
Alenka Branc Demšar, predsednik KS Ribno Dušan Žnidaršič,
župan Občine Bled Janez Fajfar in ne boste verjeli, celo sam Božiček. Naj bo leto 2016 mirno, veselo, zdravo, razigrano in uspešno!
:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno

urgenci. Svoje delo je opravila res profesionalno in med drugim
poskrbela, da smo skupaj z županom odštevali zadnje sekunde
starega leta in simbolično nazdravili novemu letu z otroškim
šampanjcem že ob 16. uri. Ker pa je bilo to jubilejno, 10. silvestrovanje za otroke na Bledu, smo razrezali in do zadnjega koščka tudi pojedli okusno torto velikanko iz Slaščičarne Zima (bivši
Šmon). Na koncu smo si zaželeli nasvidenje na 11. silvestrovanju
za otroke na Bledu, ki bo 31. 12. 2016 ob 15. uri.
Velika hvala pokroviteljem in vsem prostovoljcem. Vsaka, še
tako malenkostna pomoč na koncu pripomore k uspehu prireditve. Nekateri so kljub temu, da so že dan prej pustili ''svojo
dušo'' pri izvedbi Olimpijskega kroga varnosti, tudi na silvestrovo cel dan sodelovali pri pripravi daril in samega prizorišča ter
nato skrbeli za nemoten potek prireditve. Hvala vam, skupaj
nam je ponovno uspelo!
:: Toni Mežan, podžupan Občine Bled

Družili smo se s starostniki v Bohinju, Kranjski Gori in v Radovljici
Praznične luči so ugasnile, na stenah so novi koledarji. Razmišljamo o novoletnih zaobljubah, o tisočerih željah, ki jih imamo za leto 2016 in že spet hitimo po vsakodnevnih opravkih.
Ciril Zlobec pravi, da smo »s tem svojim hitenjem vedno bližje minljivosti«. Pozabljamo na tiste, ki so bistveno skromnejši.
To so starejši, ki potrebujejo vedno več socialne oskrbe in zdravstvene nege. Podaljšano življenje vključuje zdrava in aktivna
leta, kasneje pa se pojavi obdobje odvisnosti od pomoči drugih.
Stereotipno starejše pojmujemo kot prejemnike pomoči. Kar 52
občanov Bleda se je zaradi slabega zdravstvenega stanja, potrebe po pomoči, slabše intelektualne in spominske zmogljivosti
ter oslabelosti odločilo za bivanje v domovih starejših, kjer jim
zagotavljajo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, obenem pa imajo možnost druženja, spoznavanja in navezovanja stikov. Vsak od njih je s seboj v dom prinesel spomi-

ne, izkušnje in znanja, ki jih radi delijo z drugimi stanovalci in
obiskovalci, med katerimi smo bili v prazničnem času tudi člani
Sveta KS Bled in učenci OŠ Bled. Obiskali smo sedem starostnikov v Zavodu sv. Martina v Bohinju, sedem v domu Viharnik v
Kranjski gori in osemintrideset v Domu dr. Janka Benedika v
Radovljici. Učenke Nika Urh, Ema Razinger, Lana Omovšek in
Vita Čpajakovič so izvedle kulturni program. V Radovljici so se
jim pridružile še Tamara Jelušič, Živa Pintar in Petra Ferjan, ki
so prav tako z veseljem poklepetale, voščile praznike in poskrbele za prisrčen nasmeh in zadovoljstvo na obrazih oskrbovancev.
Vsakega starostnika smo obdarili z dvema kremnima rezinama,
ki jih je podarila Ema Pogačar, za kar se ji prijazno zahvaljujemo. Prav vsi so se jih iskreno razveselili, čeprav radi povedo, da
jim ničesar ne primanjkuje, le obiskov si želijo več.
:: Predsednica KS Bled, Meta Pazlar
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90 let Vinka Šmita

11. januarja je svoj 90. rojstni dan praznoval Vinko Šmit s Sela pri Bledu.
Rodil se je mami Mariji in očetu Vincencu kot drugi otrok od petih. Že v otroških letih je moral poprijeti za delo in tako
pomagati družini do kruha. Osnovno šolo
je obiskoval v Ribnem, izučil pa se je za
mizarja. Druga svetovna vojna je kruto
posegla v njegovo rosno mladost in mu
vzela brata. Pri sedemnajstih letih je bil
prisilno mobiliziran v nemško vojsko, od
koder je leta 1945 pobegnil, kar dvakrat je
bil ranjen. Zelo zgodaj je izgubil še očeta.
Po vrnitvi s služenja vojaškega roka
v Titogradu se je zaposlil pri mizarskem
obrtniku, kasneje pa na Lipu Bled, kjer
je dočakal zaslužen pokoj. Z ženo Marijo
imata sina in hčer.

97 let Antonije
Sodja

Kot bi trenil, že je bilo leto
naokoli. Tako smo v Ribnem,
za Pižem 10 tudi letos obiskali
slavljenko, ki je 18. januarja praznovala svoj 97. rojstni dan.
V imenu občine ji je izročil
košaro dobrot podžupan Toni
Mežan, v imenu RK Bled pa sva
ji prostovoljki Tea in Jožica prinesli šopek rdečih nageljnov in
torto.
Čeprav leto starejša, slavljenka prav nič ne kaže svojih
pravih let. Zdravje ji še vedno
dobro služi, saj nima nobenih
zdravil, le malo potoži zaradi
bolečih nog in slabšega sluha.
Zadovoljna je, da živi v domačem okolju, kjer živita sin in
snaha, ki sta se nam tudi pridružila v prijetnem klepetu. Čas
za druženje je kar prehitro minil in poslovili smo se z željo po
ponovnem srečanju naslednje
leto.
:: Jožica Pazlar, KORK Bled

Pravljični piškoti

Ljubezen do narave je krojila njegov
način življenja. Dolga leta je doma vodil manjšo kmetijo in se z vsem srcem
ukvarjal s čebelarstvom. Še vedno je tudi
član PGD Selo.
Kljub častitljivi starosti je naš ata glava družine. Še vedno skrbi za hišo, vozi
avto in obdeluje manjšo njivo, najbolj pa
uživa v družbi svojih pravnukov.
Deščev ata je izreden človek, pošten
delavec, dober prijatelj ter ljubeč mož,
oče, dedek in pradedek. Takšnega ga poznamo, ga spoštujemo in imamo radi.
Ob praznovanju so ga obiskali prostovoljki RK Bled in župan Janez Fajfar.
:: Mirjam Mandelc

Vrtec Bled in Hotel Astoria
že kar nekaj let uspešno sodelujeta. Letos sta bili skupini Vrabčki in Zajčki v okviru mesečne
dejavnosti “Mi smo kuharji”
povabljeni v njihovo slaščičarno, kjer so otroci pod budnim
mentorstvom slaščičarske ekipe
pekli piškote. Iz peči je tako lepo
dišalo, da smo komaj čakali, da
jih poskusimo. In veste, kaj?
Bili so odlični, najboljši! Recept
pa so baje dobili
od samega mojstra
Mišmaša. Ampak,
pssst!
:: Aleš Kavalar in
Anita Urevc,
Vrtec Bled

Oglasi

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Renault CAPTUR

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Ujemi življenje.

0% obrestna mera*
5 let jamstva**
Paket zimskih pnevmatik***
* Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranj, odvisno od modela. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na Renault.si. ** 5 let jamstva
obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault Financiranja. *** Renault financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 95 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija Nox: 0,0144-0,0407 g/km. Emisija trdnih delcev:
0,00006-0,0021 g/km. Število delcev (x1011): 0,02-39,97. Ogljikov dioksid (CO 2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 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.
renault.si

Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici
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VEsELO
PustOVANjE

z bogatimi nagradami
za najboljše maske

6.2.2016 ob 20.uri

V Restavraciji Panorama, Bled
Vstopnina: 5 €/osebo
v
Valentinova gala vecerja
kulinaričnih presežkov v izvedbi 4 blejskih chefov
13.2.2016 ob 20.uri
v Grand Hotelu Toplice na Bledu
V soboto 6.2. in nedeljo
7.2. med 18. in 21.uro
vabljeni tudi na

BREZPLAČNO
dRsANjE
za maske

) 04 579 12 75
*panorama@hotelibled.com

V soboto pustni
krofi le 1 €/kos.

Pustovanje_oglas Blejske novice_SLO_SHB_2201 16_A.indd 1

Cena 4-hodnega menija: 40 EUR/osebo.
Informacije in rezervacije:
* events@hotelibled.com ) 040 655 340

BLEJSKO DRSALIŠČE Z RAZGLEDOM
V soboto 13.2. in nedeljo 14.2. med 18. in 21. uro
Valentinovo drsanje ob romantični glasbi.
Valentinov srček in penina za dva 9,90€.

1/22/16
Valentinovo_oglas
11:23 AM Blejske novice_SLO_SHB_2201 16_A.indd 1

1/22/16 11:24 AM
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POGREBNE STORITVE

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

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.

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

OV
N

V decembrski številki Blejskih novic nam je pri oglasu podjetja Futurus, d.o.o. – Pizzeria Gallus, Bled ponagajal tiskarski
škrat. Za napako se vsem bralkam in bralcem ter podjetju Futurus, d.o.o. iskreno opravičujemo.

O

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

Izdelava spomenikov in
nagrobnih napisov.
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BREZ NAŠIH KROFOV NI
PRAVEGA PUSTA

LASTNA PROIZVODNJA KROFOV PO STAREM RECEPTU
brez vnaprej pripravljenih mešanic (kar je redkost na Gorenjskem)
polnjeni z marelično ali jagodno marmelado, čokolado ali vanilijo
PEKARNE PLANIKA: BLED (031 351 465), REČICA (031 684 144), ZGORNJE GORJE (041 752 078),

Bohinj, Žirovnica, Kranjska Gora, Mojstrana, Jesenice, camp Šobec (poleti)

