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Zmote vse in vse trpljenje, 
vse hotenje vse življenje je le šopek, 
zbran skrbno -  dni starosti, dni mladosti, 
vse napake in kreposti - zrimano zveni lepo!

 ( J. W. Goethe) 

Srečno, zdravo ter uspeha polno leto 2016!

Župan Janez Fajfar, Podžupan Toni Mežan, Občinski 
svet Občine Bled, Občinska uprava Občine Bled
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Jožetu Antoniču v spomin
Nepričakovano je nehalo biti plemenito srce Jožeta Antoniča, 

mojega županskega predhodnika in hkrati zadnjega župana do 
takrat še skupne občine pred odcepitvijo Gorij v letu 2006. Za 
svojo glavno nalogo si je zadal, da bo predvsem ljudski župan. 
To poslanstvo je več kot pošteno in uspešno izvrševal in nas vse, 
izvoljene po njemu, zavezal, da v prvi vrsti mislimo in delamo 
za ljudi, občane. Posebno skrb je posvečal vse prepogosto spre-
gledanim, prehitro pozabljenim in dostikrat osamljenim starej-
šim ljudem. Občino je dodobra spoznal že kot podžupan v času 
županovanja Borisa Maleja. Želel je, da bi se občina Bled našla 
svoje mesto med najbolj odprtimi občinami v alpskem prosto-
ru. Podpisal je pobratenji z Brixnom na Južnem Tirolskem in 
z Vrbo na Koroškem ter pismo o nameri z Beljakom. Kot član 
Alpskega kvinteta je bil izredno poznan med ljubitelji izvirne 
slovenske narodno zabavne glasbe tudi v tujini. Alpski večer si je 
zamislil prav on. V njegovem mandatu je Bled svečano prazno-
val tisočletnico prve pisne omembe, obnovljen je bil športni park 
in vrsta drugih novogradenj in izboljšav, ki sčasoma tako ali tako 
postanejo samoumevne.

Zadnje slovo priljubljenega Jožeta Antoniča je bilo izjemno 
veličastno, a še vseeno srčno. Na gorjanskem pokopališču se mu 
je poklonila nepregledna množica prijateljev in znancev z obeh 
strani Karavank, ljudi, ki so ga imeli radi v prvi vrsti kot izje-
mnega človeka, sovaščana, pa tudi kot glasbenika in vsem enako 
dostopnega župana. 

Ohranili ga bomo v najlepšem spominu,
:: Janez Fajfar, Župan občine Bled

V žalno knjigo ob smrti Joža Antoniča, ki jo je posebej zanj zvezal 
mojster Janez Rozman, so se v poročni dvorani Občine Bled poleg 
številnih občanov vpisali tudi člani delegacije mesta Beljaka, ki jo je 
vodil dolgoletni župan Helmut Manzenreiter in pobratene občine 
Vrba na Koroškem z županom Ferdinandom Voukom na čelu.  Koro-
ški radio mu je ob prerani smrti posvetil posebno oddajo, njegovega 
prezgodnjega odhoda so se s celostranskimi članki spomnili tudi 
glavni koroški časopisi.

Veseli me, da je za nami zares uspešno leto. Kaže pa, da bi 
bilo lahko tako tudi 2016, če le ne pride do kake višje sile, na 
katero nimamo vpliva. Naslednji torek, na zadnji seji občinskega 
sveta, občinski svet potrjuje proračun za prihajajoče leto. Zna-
ša dobrih dvanajst milijonov evrov, kar znese okoli tisoč petsto 
evrov na občana. Ne pozabimo, da nas vse dejavnosti v pristoj-
nosti občine, ki jih jemljemo kot samoumevne, stanejo kakih 
sedem in pol milijona na leto, a nam jih vseeno kar krepke štiri 
ostane za naložbe! 

V letu 2015 smo zanje namenili še več, a smo jih pokrili tudi 
s posojilom enega milijona. Namenili smo ga temeljiti prenovi 
in širitvi prvega dela Seliške ceste, ki je hkrati že del bodoče se-
verne obvoznice. Bolj počasi, a vztrajno se gradi dom na Bohinj-
ski Beli. Spomnimo se obnovljenega vrtca (2,5 mio evrov), pa 
cele vrste manjših projektov na Bledu in v okoliških vaseh. Tu-
ristična sezona je bila rekordna, čeprav vsi gostje vsem niso bili 
po volji. Vendar niti v mondenih Monaku ali Davosu, kjer nepri-
merno bolje obvladajo cenovno politiko, temelječo na vrhunski 
kvaliteti ponudbe, niso tako daleč, da bi sami izbirali turiste … 
Grad je obiskalo v povprečju skoraj tisoč turistov na dan, otok je 
bil »oblegan« kot še nikoli. 

Upam, da ste opazili, da je advent letos zažarel v zares novi 
preobleki. Skupaj smo stopili prav vsi: Turizem Bled, Infrastruk-
tura, Zavod za kulturo, hotelirji in gostilničarji, društva, posa-
mezniki in seveda občina. Z lesenimi hiškami je zaživela sko-
raj pravljična zimska vas, kjer otroci pridno oddajajo Božičkovo 
pošto, diši po pečenem kostanju ali kuhančku in se ne prodaja 
krame. Na odru nad jezerom se vrstijo času primerni nastopi. 
Zaledenela terasa kavarne Park hotela je zagotovo drsališče z 
najlepšim razgledom v deželi. Upam, da se strinjate, da je zim-
ski praznični čas na Bledu vsako leto pestrejši in lepši. Z neba 
naj se vsuje vsaj nekaj snega, pa bo vse že skoraj preveč … 

V hudi mednarodni konkurenci Pokljuki uspeva obdržati 
svetovni pokal v biatlonu, ta konec tedna si zato oglejte vsaj final-
ne nastope, saj nam potihem vedno znova dajejo na znanje, da 
je pri nas premalo gledalcev. Že danes, na dan izida Blejskih no-
vic, se ob petih popoldne v grajskem kopališču prižgejo največje 
jaslice, ki so jih pobarvali udje Slikarskega društva Atelje Bled. 

Še posebej pa vse vabim na sklenitev Olimpijskega kroga var-
nosti, kot smo letos preimenovali Krog prijateljstva. Prireditev 
bosta povezovala naša olimpijca Brigita Bukovec in Jani Klemen-
čič. Prijavili smo se za vpis v Guinessovo knjigo rekordov, zato 
vas res vse, ki to lahko, prijateljsko vabim, da skupaj, v sredo, 30. 
decembra, popoldne z roko v roki končno že sklenemo krog oko-
li jezera in se s tem zavemo naše povezanosti, ki nas bo edina 
reševala pred neizbežnimi izzivi bližnje prihodnosti!

Blagoslovljen božič in vso srečo v letu, ki že trka na duri,

Vam želi vaš župan,
Janez Fajfar



Dolgo pričakovana obnova  
Cankarjeve ceste
Na Cankarjevi cesti iz smeri Dindola proti Bledu so se konč-

no pričela obnovitvena dela na cesti in drugi komunalni infra-
strukturi. Zamenjala se bo celotna voziščna konstrukcija ceste, 
prestavila fekalna kanalizacija, v celoti bo obnovljen vodovod. Na 
novo se bo zgradilo odvodnjavanje s ponikovalnim poljem ozi-
roma ponikovalnicami, v zemljo se polagajo kabli elektro nape-
ljave in javne razsvetljave. Navzven bo najbolj vidno razširjeno 
cestišče z dvema voznima pasovoma in osvetljenim pločnikom 
za pešce. Gradnja bo sicer potekala fazno, najprej od odcepa k 
Alp penzionu do križišča z Želeško cesto, nato se nadaljuje na-
slednjo jesen do Zagoriške ceste. Ocenjena vrednost celotne in-
vesticije je milijon evrov.

:: Matjaž Berčon, Občina Bled

Jezerska promenada s Praznično 
zimsko vasjo
4. decembra je na Jezerski promenadi zaživela praznična va-

sica, ki bo s svojim vsakodnevnim dogajanjem in praznično po-
nudbo domačine in obiskovalce vabila vse do sredine januarja. 
Drsališče z razgledom, okrašene hiške in oder z vsakodnevnimi 
nastopi zagotavljajo praznično vzdušje! Za vse nastopajoče so 
poskrbeli domači hoteli in gostinci: 

Sava Hoteli Bled, Best Western premier Hotel Lovec & Hotel 
Kompas, Sportina Group – Novi Kondor d.o.o., Hotel Jelovica, 
Hotel Astoria, Hotel Triglav, Taverna pri Štefanu Ribno, Penzion 
Mlino, Grill Babji zob, Restavracija Chilli, Gostilna pri Planincu, 
Restavracija Okarina, Gostilna Kurej, Gostilna Murka, Slašči-
čarna Zima (bivši Šmon), Vila Ajda – Restavracija Dax, Picerija 
Briksen, Vila Podvin, Oštarija Moskva Lesce in Picerija Rustika.

 HVALA v imenu Občine Bled, Turizma Bled in številnih iz-
vajalcev.

::  Toni Mežan, podžupan

Ministrica na Bledu
Slovenska vlada je bila 11. decembra na obisku na Gorenj-

skem. Osrednja dogodka, ki sta odmevala včeraj, sta bila odprtje 
Nordijskega centra v Planici in Urgentnega centra v Splošni bol-
nišnici Jesenice. Ob tem pa se je zvrstila tudi cela vrsta drugih 
srečanj. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja 
Makovec Brenčič, je med drugim obiskala Višjo strokovno šolo 
za gostinstvo in turizem na Bledu.

Srečanje je minilo v prijetnem, bolj neformalnem vzdušju, 
kjer so bili v ospredju predvsem pretekli uspehi Višje strokovne 
šole in uspehi njihovih študentov na mednarodnih tekmova-
njih. Kljub temu pa so spregovorili tudi o nekaterih sistemskih 
problemih, s katerimi se blejska višja šola srečuje predvsem pri 
praktičnem delu pouka v svojem hotelu Astoria na Bledu. Med 
najbolj perečimi težavami so izpostavili onemogočeno nagraje-
vanje zaposlenih, ki ob rednem delu opravljajo tudi delo men-
torja, plačilo pa je kot delo v javnem sektorju omejeno, večkrat 
celo na minimalno plačo. Ministrica je priznala, da se s podobni-
mi težavami srečujejo tudi druge strokovne šole in da bo potreb-
no to sistemsko urediti. Kot je dejala, je to v prihodnje njihova 
domača naloga.

:: RP
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Krog za Guinnessov rekord
Turizem Bled, Olimpijski komite Slovenije – Združenje 

športnih zvez (OKS – ZŠZ) in zavarovalnica Adriatic Sloveni-
ca (AS) so poskrbeli, da bo zaključek leta na Bledu v znamenju 
rekordov. V sredo, 30. decembra, vabijo družine, športne nav-
dušence, domače in tuje goste k sklenitvi Olimpijskega kroga 
varnosti okrog Blejskega jezera. S sklenitvijo kroga okrog jezera 
in stiskom rok obiskovalcev bodo poskušali doseči tudi Guin-
nessov rekord.

Na Bledu bodo obogatili dogodek Krog prijateljstva, ki v orga-
nizaciji Turizma Bled tradicionalno poteka že od leta 1999. Le-
tos bodo tako v sredo, 30. decembra 2015, v sodelovanju z OKS 
– ZŠZ in zavarovalnico AS poskrbeli, da bo dogodek z imenom 
Olimpijski krog varnosti v znamenju Guinnessovega rekorda, 
predvsem pa v znamenju druženja s slovenskimi vrhunskimi 
športniki. Leto 2016 bo namreč olimpijsko leto, zato se bodo 
30. decembra na Bledu predstavili tudi športniki, kandidati za 
nastop na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016.

Športne navdušence, družine, domače in tuje goste vabijo, 
da se jim pridružijo na nepozabnem dogodku, kjer bodo skupaj 
sklenili Olimpijski krog varnosti okrog Blejskega jezera. Krog 
bosta prižgali dve olimpijski bakli, ki ju bosta ponosno nosila 
dobitnica srebrne olimpijske kolajne iz Atlante 1996 Brigita Bu-
kovec in bronasti iz Barcelone 1992 Jani Klemenčič. Oba bosta 
krenila iz Zake, vsak po svojem bregu jezera in na Jezerski pro-
menadi sklenila Olimpijski krog varnosti. Prav takrat bo nebo 
razsvetlil ognjemet.  

Sklenitev Olimpijskega kroga varnosti bo spremljal pester 
program, ki ga bodo sooblikovali športniki – kandidati za olim-
pijsko reprezentanco Slovenije za Rio 2016, nosilci olimpijskih 
medalj in drugi športniki iz Kluba slovenskih olimpijcev. V soju 
ognjemeta pa se bo prireditev poskušala vpisati tudi v Guinnes-
sovo knjigo rekordov.

Direktor Turizma Bled Jaka Ažman:
"Turizem Bled je z dogodkom "Krog Prijateljstva" pričel že 

leta 1999, tako, da bo letošnje leto ta tradicionalna prireditev 
potekala že kar 16-ič zapored. Posebno nas veseli, da imamo le-
tošnje leto možnost pospremiti naše olimpijce v Rio 2016, ter 
istočasno poskusiti postaviti nov Guinessov rekord. Vsekakor 
bo poskrbljeno tudi za zanimiv program na vseh zbirnih conah, 
posebno pa bi poudaril našo Praznično zimsko vas, kjer vas bo 
po samem dogodku pričakal koncert Ylenie Zobec in njene sku-
pine. 

Pričakuje se tako domače kot tuje goste, ki jih bo pritegnil 
izjemen dogodek ob zaključku leta 2015. Posebna hvala OKS-ju 

in zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d., ki sta ta dogodek tudi 
omogočila."

Gre za prireditev, ki ima zagotovo velik pomen tudi za vse 
športnike, ki se pripravljajo na udeležbo na poletnih olimpijskih 
igrah v Riu. Številni obiskovalci jim bodo lahko zaželeli srečno 
pot do novih zmagovalnih uvrstitev. Predsednik Kluba sloven-
skih olimpijcev in olimpionik Miroslav Cerar je, med drugim, 
poudaril, da se bodo bivši šampioni in olimpijci še kako radi 
udeležili dogodka ter zaželeli aktualnim kandidatom za nastop 
na igrah v Riu kar največ uspehov. Tudi tokrat s tem v zvezi ni 
pozabil omeniti pomena fair play-a in spoštovanja tekmecev na 
vsakem njihovem tekmovanju.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) je že od leta 1993 ve-
liki sponzor slovenskih olimpijskih reprezentanc. Z organizaci-
jo različnih dogodkov olimpijski duh približujejo čim večjemu 
številu prebivalcev. »V AS-u smo izredno ponosni, da s svoji-
mi zavarovanji skrbimo za večjo varnost slovenskih vrhunskih 
športnikov. Prav zanje razvijamo specifična zavarovanja, ki jim 
ob poškodbah omogočajo najkakovostnejšo medicinsko oskrbo 
in kar najhitrejše okrevanje. Obenem se trudimo, da s svojim 
delovanjem promoviramo zdrav način življenja, h kateremu 
zagotovo prispeva športna aktivnost. Vedno smo za, ko gre za 
rekorde. Prepričani smo, da bo Olimpijski krog varnosti na Ble-
du neponovljivo doživetje, predvsem pa pomembna uvertura v 
olimpijsko leto, ki bo polno uspehov in presenečenj, tudi v naši 
ponudbi,« je o soorganizaciji dogodka povedal Boštjan Jenko, di-
rektor marketinga v zavarovalnici Adriatic Slovenica.    

Organizatorji na Bledu pričakujejo več kot 4 tisoč obiskoval-
cev in vabijo k spletni prijavi na dogodek na www.as.si/olimpij-
skikrog. Tu lahko tudi preverite, s katerim športnikom se boste 
morda prav vi lahko prijeli za roke, sklenili Olimpijski krog var-
nosti in postali del rekorda.

Bogat program se bo odvijal na glavnem odru na Jezerski 
promenadi, kjer bodo vsi obiskovalci lahko pozdravili slovenske 
športnike in športnice, kandidate za nastop na poletnih olim-
pijskih igrah v Riu de Janeiru, med katerimi so številni favoriti 
za olimpijske kolajne. Z nastopom Ylenie Zobec bo poskrbljeno 
tudi za dobro glasbo. 

:: Turizem Bled,                                                                              
:: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,

:: Zavarovalnica Adriatic Slovenica 
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Legenda tokrat na tribunah v Zaki!
Tudi tokrat bo ob božiču, 25. decembra, ob 17. uri zaživela 

Legenda o potopljenem zvonu – prav taka, kot ste je vajeni, le 
da bo prizorišče pravljice spremenjeno. Legenda bo namreč na 
ogled v Veliki Zaki. Obiskovalci, vabljeni na ogled na tribune! 
Tudi tokrat bodo legendo popestrili blejski potapljači, Čupakabra 
pa ponovno obeta pravi ognjeni šov!

Vabljeni!
:: Turizem Bled

Vabilo prostovoljcem
Organizatorji na Bledu pričakujemo več kot štiri tisoč obi-

skovalcev in vabimo k spletni prijavi na dogodek na www.as.si/
olimpijskikrog. 

Ker takšnega dogodka ne moremo izpeljati brez pomoči pro-
stovoljcev, prosim (ocenjujemo, da jih potrebujemo 100), da jih 
vaše društvo zagotovi čim več (vsaj 2), ki so pripravljeni 30. 12. 
sodelovati pri pripravi in izvedbi največjega tovrstnega dogodka 
pri nas in postati del vpisa v Guinnessovo knjigo rekordov. Osta-
le člane pa vljudno vabim, da se pridružijo zgodbi in postanejo 
del svetovne slave. Prosimo vas, da imena prostovoljcev sporoči-
te na mail krog.bled@gmail.com. 

Vse dodatne informacije lahko dobite na tel: 041/744 479 
(Brane Ambrožič – vodja prostovoljcev). 

Prostovoljci boste skupaj s športniki pomagali razporediti 
udeležence prireditve okoli Blejskega jezera. Manjša skupina pa 
bo pomoč nudila pri pripravi prostora za prireditev (usmerjeval-
ne table, trakovi, zaščite ipd.)

Skupaj nam bo uspelo!
:: Župan Janez Fajfar

Skupaj s slovenskimi olimpijci 
sklenimo krog okoli Blejskega 

jezera in postavimo 
Guinnessov rekord.         

Nove dimenzije varnosti

Prijavi se na 
www.as.si/olimpijskikrog.

Vsesvetovna akcija  
»Pripeljite otroke na sneg«
V soboto in nedeljo, 16. in 17. januarja 2016, bo dolina pod 

Poncami že petič zapored gostila Svetovni dan snega in prvič v 
zgodovini svetovni pokal v smučarskih tekih. Poleg Planice bodo 
podobne možnosti snežnih aktivnosti organizirane v več kot 
40-ih državah sveta. Dogodek je v prvi vrsti namenjen otrokom, 
ki se bodo v Planici lahko preizkusili v nordijskih disciplinah – 
smučarskih skokih in teku na smučeh. Brezplačno si bodo lahko 
sposodili opremo in ob spremstvu strokovnega vodstva nekateri 
naredili tudi prve korake v teh zimskošportnih aktivnostih. 

V Planici bo tudi Franci Petek, ki bo otrokom na svoji uspe-
šnici leta, Mini Planici, pričaral lepote smučarskih skokov. Za 
trenutek bodo lahko tudi vaši otroci postali Peter Prevc, Jurij Te-
peš ali Špela Rogelj. 

 

Vse-svetovna akcija »Bring Children to the snow«

V nedeljo, 17. januarja 2016, bo dolina pod Poncami že petič zapored gostila Svetovni dan snega.  
Pravzaprav bomo tokrat gostitelji kar dva dni, saj pričakujemo dober odziv in velik obisk. Poleg 
Planice bodo podobne možnosti snežnih aktivnosti organizirane v več kot 40 državah sveta. 
 
Dogodek je v prvi vrsti namenjen otrokom, ki se bodo v Planici lahko preizkusili v nordijskih 
disciplinah – smučarskih skokih in teku na smučeh. Brezplačno si bodo lahko sposodili opremo in ob 
spremstvu strokovnega vodstva nekateri naredili tudi prve korake v teh zimsko-športih aktivnostih.  
 
V Planici bo seveda tudi Franci Petek, bivši vrhunski smučarski skakalec, ki bo otrokom na njegovi 
uspešnici leta - Mini Planici pričaral lepote smučarskih skokov. Za trenutek bodo lahko  tudi vaši 
otroci Peter Prevc, Jurij Tepeš ali Špela Rogelj.  
 
Otroci bodo imeli na voljo še množico drugih aktivnosti na snegu, tako da bo dogodek zagotovo 
zabaven in nepozaben. Naši zvesti sponzorji pa bodo poskrbeli tudi za slastne prigrizke in nagrade. 
 
In ker želimo biti drugačni, pri otrocih pa je še posebej grdo postavljati meje, bomo povabili tudi 
otroke s posebnimi potrebami, v soboto, 16. Januarja, ko se bodo pridružili vsem ostalim otrokom v 
Planici.  Dogodek tega dne bo tudi del gibanja Specialne olimpijade Slovenije. 
 

  
 
Dogodek Svetovni dan snega bo potekal hkrati s Svetovnim pokalom v smučarskih tekih in bo za vse 
obiskovalce brezplačen. 
 
Zavedanje otrok, da istočasno na takem dogodku nekje drugje na svetu uživajo tudi drugi otroci vseh 
ras in kultur, bo zagotovo dalo dogodku še večjo čarobnost. Kar naenkrat bomo vsi postali del nečesa 
velikega. 

RAZISKUJ – UŽIVAJ - IZKUSI NEKAJ NOVEGA

Otroci bodo imeli na voljo še množico drugih aktivnosti, kot 
so sankanje, hokej, iskanje izgubljenega zaklada, snežni poli-
gon, tako da bo dogodek zagotovo zabaven in nepozaben. Naši 
zvesti sponzorji pa bodo poskrbeli tudi za slastne prigrizke in 
lepe nagrade. In ker je pri otrocih še posebej grdo postavljati 
meje, smo povabili tudi otroke z motnjami v razvoju. V soboto, 
16. januarja, se bodo pridružili vsem ostalim otrokom v Planici.  
Dogodek tega dne bo tako postal tudi del gibanja Specialne olim-
pijade Slovenije.

Obisk prizorišča za otroke je za vse obiskovalce brezplačen.

Zavedanje otrok, da istočasno na takem dogodku nekje dru-
gje na svetu uživajo tudi drugi otroci vseh ras in kultur, bo za-
gotovo dalo dogodku še večjo čarobnost. Kar naenkrat bomo vsi 
postali del nečesa velikega.

Več o dogodku izveste na spletni strani www.planica.si/teki, kjer 
bo tudi objavljen program dogodka in na facebook profilih www.fa-
cebook.com/planica.si in www.facebook.com/planicacrosscountry.

Se vidimo v Planici!
:: Nataša Albreht
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Praznovanje 10. obletnice vezilj  »Vide Blejske«

Ker imamo radi vaša srca in življenja …
Vse prepogosto se izkaže, da je srčni 

infarkt lahko tudi smrtno nevaren. Srce 
vsak dan prečrpa 6000 do 7000 litrov 
krvi in nas s tem ohranja pri življenju. 
Ko pa se ustavi, je zelo pomembno, kako 
odreagiramo. Pri človeku, ki doživi srčni 
zastoj, je zato nujno potrebno takoj začeti 
s temeljnimi postopki oživljanja. V Kra-
jevni skupnosti Bled smo prepričani, da 
le primerna ozaveščenost lahko rešuje 
življenja. 

Pomemben prispevek k boljšemu 
preživetju bolnikov s srčnim zastojem 

prinaša tudi uvedba avtomatskih in pol-
avtomatskih električnih defibrilatorjev 
na javnih mestih. Ni dovolj, da imamo 
defibrilatorje, pomembno je, da jih zna-
mo tudi uporabljati, zato smo organizi-
rali predavanja s praktičnim prikazom 
temeljnih postopkov oživljanja in upo-
rabe AED-naprav, ki jih je izvedla ekipa 
Rdečega križa iz Radovljice. Odločili smo 
se, da pomagamo graditi varnost lokalne 
skupnosti in dodali dva defibrilatorja na 
zemljevid lokacij le-teh. Enega smo poda-
rili uporabnikom Ledene dvorane, drugi 
pa je našel mesto na gasilskem domu na 

Voščilo
Prihajajo prazniki, tisti topli, dišeči, 

domači. Ne dovolite, da Vam jih za-
senči predpraznična evforija, hrup in 
polne izložbe, ki s svojo predpraznično 
propagando dajejo neiskren in hladen 
značaj. 

Prihaja čas obdarovanja. Obdarite 
se s časom in ga delite z bližnjimi. Naj-
dite trenutek zase, se za hip ustavite v 
tem norem hitenju in poiščite pravi po-
men praznikov, ki jih preživite iskreno, 
mirno in v dobrem. 

Želimo Vam miren in blagoslovljen 
božič, čestitamo za dan samostojnosti 
ter voščimo miru, zdravja, sreče in vse 
dobro v letu 2016.

:: Svet KS Bled

V januarju 2006 se nas je prvič zbralo 
pet vezilj pod vodstvom gospe Brede Ja-
mar. Danes tečaj obiskuje 18 vezilj. Naj-
starejša med nami je gospa Francka Po-
gačnik, ki šteje častitljivih 85 let. Ta gospa 
ne samo veze, ampak nam tudi zaigra na 
citre.

Vsako leto imamo razstavo v prostorih 
Društva upokojencev Bled. Razstavljale 
pa smo še v Gorenjskem muzeju Kranj, 
na Mednarodnem festivalu vezenja v Ve-
lenju, v Festivalni dvorani na Bledu, v roj-
stni hiši Matija Čopa v Žirovnici in Janeza 
Jalna na Rodinah.

 Najbolj ponosne smo na razstavo v 
Festivalni dvorani v mesecu juliju 2014 
v spomin na gospo Vido Pauluša. Tam 
so bile razstavljene tudi njene vezenine, 
kvačkani in pleteni izdelki. Gospa Vida 
nas je vzpodbujala, dala kakšen nasvet, 
zelo vesela je bila, da se ohranja sloven-
sko izročilo vezenja. Gospa Melita Vovk je 

v knjigo vtisov z razstave napisala: »Zelo 
me veseli, da nadaljujete tradicijo moje 
dobre prijateljice Pangerčeve Vide Paulu-
ša. Lepo, da to gojite in da ročno delo ne 
izumre v našem »mašinskem« času.« 

Razstavo so popestrili cvetlični aranž-
maji gospe Mete Kenda.

Nismo pa pozabile tudi na naše naj-
mlajše. Vsakemu novorojenčku podari-
mo ročno izvezen slinček, ki ga dobijo v 
občinskem darilnem paketu.

Naše delo je gospa Bernarda opisala takole:

Ustavimo se za trenutek,
poglejmo si v oči,   
naj to bo lep občutek,   
ker med dobrimi ljudmi,  
se na tem svet živi.

Deset let je mimo,   
ko zbrale smo se skup,  
to hitro je to minilo,   
ker vedno nam je bilo lepo.  

Smo dobro mentor'co dobile,  
ki vedno kaj pokaže in pove,  
a ne samo to –    
ona nam veliko kar sama naredi.

Veliko smo se naučile,
trudile se bomo še naprej,
tudi med seboj si znamo pomagat
in kaj lepega pokazat.

Vsakič ko se skup dobimo,
katere od nas rojstni dan slavi,
zapojemo in se posladkamo -
enostavno fletno se imamo.

Želimo, da bi še dolgo tako ostalo,
naj služijo nam udi vsi,
da bomo ustvarjale 
še lepe in koristne nam stvari.

:: Majda Žvegelj in Bernarda Polanec

Mlinem. Želimo in upamo, da jih nihče 
ne bo potreboval in bodo na napravah čez 
pet let ob rednem servisu zgolj zamenjali 
baterije. Priporočamo, da na pametni te-
lefon naložite iHELP-aplikacije in s tem 
poskrbite za večjo varnost družine in 
prijateljev. Mi pa bomo z ozaveščanjem 
nadaljevali in s tem pripomogli, da nena-
dni srčni zastoj NE BO več najpogostejši 
vzrok smrti odraslih.

:: Meta Pazlar, KS Bled
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Projekt 3fit

Ženski krog na Bledu
Ženski krog – varno zavetje za ženske 

vseh starosti, prepričanj in (po)klicev, kjer 
smo si enakovredne in si lahko oddahne-
mo, se umirimo, povežemo z drugimi in 
s sabo, se sprostimo, pogovorimo, pode-
limo, kar želimo, se naužijemo podpore 
in si naberemo moči, navdiha za iskanje 
ravnovesja v vsakdanjem življenju. Rde-
ča nit srečanj bodo teme, povezane z biti 
ženska. 

Vodila jih bom Alenka Benedik, pre-
vajalka, svetovalka za dojenje in dula, 
mama treh otrok.

Na prvem srečanju 8. januarja se 
bomo od 18. do 21. ure pogovarjale o temi 
biti mama. Pomeni to predvsem porajati, 
varovati in negovati ter služiti, ustvarjati 
in se predajati, brezpogojno ljubiti, biti 
sočutna, odgovorna in potrpežljiva? Ali 
je biti mama rezervirano samo za tiste, ki 
s(m)o rodile otroke? V družbi je materin-
stvo zapostavljeno – se znamo ceniti, uži-
vati, se umiriti, biti samosvoje? Zahteva-
mo tudi kaj zase? Kje je ključ do ravnotež-
ja med materinstvom, delom in domom?

Srečanja bodo v Sejni sobi Ledene 
dvorane ob petkih od 18. do 21. ure: 5. 2., 
4. 3., 15. 4., 6. 5. 2016.

 :: Alenka Benedik, IBCLC svetovalka 
za dojenje in dula

Delavnice za mamice
V okviru Blejskega medgeneracijskega 

projekta bodo v sejni sobi Ledene dvorane 
tudi mesečne delavnice za mamice z do-
jenčki, in sicer ob petkih od 10.00–11.30. 

• 8.1. Dojim in skrbim zase

• 5.2.  Prehrana doječe mamice in uva-
janje goste hrane

• 4.3. Kako spijo dojenčki?

‘ 15.4 Nošenje dojenčka

• 6.5.2016 Odstavljanje in uvajanje 
otroka v vrtec

Delavnice bom vodila Alenka Bene-
dik, IBCLC, mama treh dojenih otrok, 
svetovalka za dojenje in nošenje, preva-
jalka in obporodna spremljevalka (dula). 
Pomagam doječim mamam, ki iščejo in-
formacije v zvezi z dojenjem, nošenjem, 
uvajanjem goste hrane, spanjem ipd., ter 
nudim priprave na porod in pomoč po 
porodu. 

:: Alenka Benedik

Blejski medgeneracijski projekt
 Septembrsko obarvan november je za 

nami, v decembru zaključujemo s plani-
ranimi dejavnostmi za tekoče leto. Kot se 
spodobi, bomo za naše najmlajše prav po-
sebej poskrbeli z igrano predstavo Čirule 
Čarule v izvedbi kulturno-umetniškega 
kluba Potovke v sodelovanju z Deželo 
ljudskih pravljic. 

Prav tako bo naše najmlajše danes, 
18. decembra, ob 17. uri obiskal eden iz-
med treh velikih mož, Božiček, zato lepo 
vabljeni. Ker je v naravi našega projekta, 
da povezujemo, smo se za to predstavo 
skupaj povezali in za otroke stopili skupaj 
Blejski medgeneracijski projekt, Knjižni-
ca Blaža Kumerdeja Bled ter Picerija Bri-
ksen. 

Prav tako bomo za udeležence tečaja 
nemškega jezika organizirali božični izlet 
v Beljak, kjer bodo imeli tečajniki mo-
žnost uporabiti svoje na novo pridobljeno 
znanje nemškega jezika tudi v praksi.

V decembru, ko so dnevi najkrajši in 
se ljudje radi družimo, vas vabim, da se 
nam pridružite tudi na mozaičnih delav-
nicah, ki jih pripravlja Urška Ambrožič 
Potočnik. Dvodnevno delavnico bomo 

pripravili tudi v času novoletnih počitnic 
(28. in 29. 12.) in je namenjena vsem, ki 
ste po srcu ustvarjalni.

Ob tej priložnosti pa bi zaželela vsem 
našim prijateljem in udeležencem, naj:

pozimi se snežinka vas dotakne,

spomladi vonj rože vas omami,

poleti sončni žarek vas oslepi, 

ter jeseni naj pod nogami listje vam zašumi.

Vse to naj se vam zgodi v prihajajočem letu 
2016.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem Ob-
čini Bled, ki je velikodušno prisluhnila 
vsem udeležencem in podprla projekt za 
leto 2016. 

Potek dogajanja lahko spremljate na 
facebook strani www.facebook.com/blej-
ski.medgeneracijski.projekt.

:: Hana Premrl, idejni vodja in  
koordinator 

V naslednjih mesecih pod okriljem 
Ljudske univerze Jesenice v sodelovanju 
z občinami Zgornje Gorenjske potekajo 
delavnice v projektu Čili in zdravi sta-
rosti naproti – 3FIT. Delavnice potekajo 
v prostorih Društva upokojencev Bled 
in Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja 
Bled. 

Program za ohranjanja zdravja je 
razdeljen na 6 vsebinskih sklopov: Sami 
smo odgovorni za lastno zdravje, Izobra-
ževanje za zdrav življenjski slog, Umska 
vadba za zdrav življenjski slog, Telesna 
vadba za zdrav življenjski slog, Zdravo 
prehranjevanje, Osmišljanje življenja v 
starosti – znanje, pogum in volja. Vse do-
datne informacije boste našli na: http://
lu-jesenice.net/3fit-projekt/program/.

V januarju bodo potekale naslednje delav-
nice oz. predavanja:

• Ponedeljek, 4.1. 2016, 17.00, Društvo 
upokojencev Bled

 ZORA VADNJAL GRUDEN: Sem to 
kar jem! Kako s prehrano pomagamo 

k boljšemu zdravju?
• Sreda, 6.1. 2016, 17.00, Društvo upo-

kojencev Bled
 ALENKA ZORČ: Prav vsakdo se lahko 

nauči česa novega
• Ponedeljek, 11.1. 2016, 17.00
 Društvo upokojencev Bled
 BOJAN LOVŠE: Prepoznavanje in ob-

vladovanje stresa – postanite gospo-
dar svojega časa

• Sreda, 13.1. 2016, 17.00
 Društvo upokojencev Bled
 ALENKA ZORČ: Naša čutila so mo-

žganom v pomoč – le uporabljati jih 
moramo

• Sreda, 18.1.  2016, 17.00
 Osnovna šola prof.dr.Josipa Plemlja, 

gospodinjska učilnica
 MARJANA ŽMAVC: Preventiva je 

boljša kot kurativa – priprava hrane, 
ki podpira naše zdravje

• Sreda, 20.1. 2016, 17.00
 Društvo upokojencev Bled
 ALENKA ZORČ: Naučimo se boljšega 

pomnjenja v vsakdanjem življenju
• Sreda, 27.1. 2016, 17.00, Društvo upo-

kojencev Bled
 ALENKA ZORČ: Ključ do dobrega 

spomina je naša domišljija
:: Ljudska univerza Jesenice
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Novičke iz  
Sava hotelov Bled

Prodor Sava hotelov Bled 
na daljnem vzhodu
 Sava Turizem v hotelih na Bledu 

ustvari na letnem nivoju preko 231.000 
nočitev, od tega je več kot 95 odstotkov 
tujih. Gostje iz držav prekomorskih trgov 
ustvarijo več kot polovico vseh nočitev v 
Sava Hotelih Bled, med pomembnejše 
trge sodi tudi Tajvan. Po več uspešnih 
poletnih sezonah je Sava Hotelom Bled 
uspelo na Tajvan prodreti z novim pro-
duktom tudi v zimski sezoni. »Oblikovali 
smo privlačne smučarske pakete s sedem-
dnevnim bivanjem na Bledu, v katerega 
vključujemo smučanje na Voglu, Krvavcu 
in Kranjski Gori, in veseli nas, da bomo 
zapolnili namestitve v tradicionalno nizki 
sezoni na Bledu. Prve skupine turistov iz 
Tajvana v Sava Hotelih Bled pričakujemo 
v januarju, omenjeni zimski program pa 
se zaključuje sredi marca 2016,« je izpo-
stavil Toni Vidic iz Sava Turizma, ki je za-
služen za direktni dogovor s partnerjem 
na Tajvanu. Slednji je investiral v dvig 
prepoznavnosti Slovenije kot priljubljene 
smučarske destinacije. Fotografija kaže 
izpostavitev omenjenih paketov na taj-
vanskih avtobusih.  

 Curling letos premierno  
na Blejskem drsališču  
z razgledom
 Odzivi na Blejsko drsališče z razgle-

dom so letos izjemni tako s strani obi-
skovalcev, ki prihajajo od daleč, kot tudi s 
strani domačinov. Največ ljudi se navdu-
šuje nad športom, ki ga doslej na Bledu 
nismo bili vajeni igrati. Gre za curling – 
eden redkih športov, ki spodbuja bonton. 
Pravila so postavljena na osnovi pošteno-
sti, uradna oseba se v sojenje ne vplete 
skoraj nikoli, poudarek pa je na občudo-
vanju dobrih metov in timske usklajeno-
sti. Curling se na Bledu igra vsako sredo 
do konca januarja 2016. Poleg naključnih 
obiskovalcev in zaključenih skupin se 
v curlingu vsak teden pomerita tudi po 
dve ekipi poslovne curling lige, ki se ji 
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Koledar prireditev
Zimska pravljica na Bledu

datum ura lokacija prireditev

15.11. – 28.2. 9:00 – 21:00 Terasa Kavarne Park Blejsko drsališče z razgledom in tedenskim 
animacijskim programom:
Vsako sredo (do 31.1.), 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

4.12 – 17.1.
pon. – pet.: 

sob., ned. in praz.:

14:00 – 20:00 

10:00 – 21:00

Jezerska promenada Praznična zimska vas: Okusi Bleda – zimska 
ponudba, sejem unikatnih daril in izdelkov, 
prireditve, razstava na prostem Romantične 
podobe Bleda avtorja Roka Mučiča

4. – 24.12. 14:00 – 20:00 Jezerska promenada Božičkova pošta: Napišite pismo Božičku 
s škrati in dobrimi vilami ter se udeležite 
animacijskega  programa: pravljične urice, 
ustvarjalne delavnice, nagradne igre, 
animacija pod zvezdami

18.12. – 10.1. 16:00 – 20:00 Grajsko kopališče Bled Jaslice na Blejskem jezeru: Razstava jaslic 
v naravni velikosti s 5 postavitvami s 
svetlobnimi in zvočnimi efekti

Petek, 18.12. 14:30 Športni center Triglav 
Pokljuka

BMW IBU Svetovni pokal v biatlonu: Šprint 
ženske

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert pevskega 
zbora Anton Tomaž Linhart Radovljica 
in Country Stars & Country babice ter 
požiralke in bruhalca ognja

17:00 Pizzerija Briksen, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:  Otroška 
predstava Čirule Čarule in obisk Božička

19. – 20.12. 12:00 – 18:00 Izletniška kmetija Dornk 
na Mlinem

Razstava preko 100 različnih božičnih jaslic

Sobota, 19.12. ves dan Smučišče Straža Bled Otvoritev zimske sezone na smučišču Straža

10:00 – 13:30 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer

10:00 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Nastop učencev Glasbenega centra Do Re 
Mi: Otroci na gradu

10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program: 
Občine Gorenjske se predstavijo – Cerklje 
in Šenčur

11:15
13:30

Športni center Triglav 
Pokljuka

BMW IBU Svetovni pokal v biatlonu: 
Zasledovalno moški
Zasledovalno ženske

15:00 – 18:00 Kavarna Park Otroška kreativna delavnica izdelave 
plastičnih maket Revell (6 - 12 let)

17:00

20:00

Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert Ota 
Pestnerja in akro-joga 
Biatlon zabava z ansamblom Slovenski pozdravi

Nedelja, 20.12. 11:00 Terasa Penziona Mlino Predstava za otroke in obisk Božička

12:00
14:30

Športni center Triglav 
Pokljuka

BMW IBU Svetovni pokal v biatlonu: 
Skupinski štart moški
Skupinski štart ženske

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop KD Rdeče 
tipke - Trio Slovenski pozdravi in plesni 
nastop Moj Klub ter artistov skupine 
Kreaktiv

Ponedeljek, 21.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop mladih 
talentov studia Osminka

Torek, 22.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Karaoke

18:00 Festivalna dvorana Bled Praznični koncert Glasbenega centra Do Re Mi

Turizem I Prireditve



Novice iz Hotelov 
Kompas & Lovec
V Hotelih Kompas in Lovec je v pred-

novoletnem času dogajanje nadvse pe-
stro. Konec novembra smo organizirali 
delavnico izdelave adventnih venčkov, s 
svojo stojnico sodelujemo v Praznični 
zimski vasi, za biatlonske navdušence 
pripravljamo vsakoletno zabavo, za silve-
strovo pa bomo zunanjim obiskovalcem v 
naši Restavraciji Grill postregli z okusni-
mi prazničnimi jedmi.

Delavnica izdelave  
adventnih venčkov
Delavnica izdelave adventnih venčkov 

je v naših hotelih letos potekala drugič, in 
sicer 28. novembra dopoldne v prenovlje-
ni Kavarni Hotela Kompas. Tokrat smo se 
za organizacijo dogodka, ki je bil ponovno 
izredno dobro sprejet, povezali s podje-
tjem Fiera d.o.o. in kreativci, ki so nedav-
no na Bledu organizirali Festival ročnih 
del. Delavnice se je udeležilo več kot 50 
navdušenih poslovnih partnerjev naših 
hotelov in zunanjih obiskovalcev. Med 
njimi so bili otroci in odrasli, tako popol-
ni začetniki, kakor tudi vešči izdelovalci 
adventnih venčkov. V prijetnem praznič-
nem vzdušju so s polno mero navdiha 
izdelovali vsak svoj adventni venček, ki bo 
cel december krasil domove in pisarne. 
V Hotelu Kompas smo poskrbeli tudi za 
pogostitev z božičnim čajem in slastnimi 
palačinkami ter tako nadvse primerno 
otvorili »veseli december«.

Lovčeva stojnica v Praznični 
zimski vasi
Letos je blejsko Jezersko promena-

do obogatila Praznična zimska vas, kjer 
obiskovalci lahko kupijo lična darila in 

v primeru hitre prijave morda še uspete 
priključiti tudi s svojimi sodelavci. Za več 
informacij o tem zabavnem športu in pri-
javah na poslovno curling ligo se obrnite 
na naslov anja.kralj@hotelibled.com.

:: Anja Kralj, Sava hoteli Bled

Novice iz hotelov 
Kompas & Lovec
V hotelih Kompas in Lovec je v pred-

novoletnem času dogajanje nadvse pe-
stro. Konec novembra smo organizirali 
delavnico izdelave adventnih venčkov, s 
svojo stojnico sodelujemo v Praznični 
zimski vasi, za biatlonske navdušence 
pripravljamo vsakoletno zabavo, za silve-
strovo pa bomo zunanjim obiskovalcem v 
naši Restavraciji Grill postregli z okusni-
mi prazničnimi jedmi.

Delavnica izdelave  
adventnih venčkov
Delavnica izdelave adventnih venčkov 

je v naših hotelih letos potekala drugič, 
in sicer 28. novembra dopoldne v pre-
novljeni Kavarni Hotela Kompas. Tokrat 
smo se za organizacijo dogodka, ki je bil 
ponovno izredno dobro sprejet, povezali 
s podjetjem Fiera d.o.o. in kreativci, ki so 
nedavno na Bledu organizirali Festival 
ročnih del. Delavnice se je udeležilo več 
kot 50 navdušenih poslovnih partnerjev 
naših hotelov in zunanjih obiskovalcev. 
Med njimi so bili otroci in odrasli, tako 
popolni začetniki kakor tudi vešči izdelo-
valci adventnih venčkov. V prijetnem pra-
zničnem vzdušju so s polno mero navdi-
ha izdelovali vsak svoj adventni venček, ki 
bo cel december krasil domove in pisar-
ne. V Hotelu Kompas smo poskrbeli tudi 
za pogostitev z božičnim čajem in slastni-
mi palačinkami ter tako nadvse primerno 
otvorili »veseli december«.

Lovčeva stojnica v Praznični 
zimski vasi
Letos je blejsko Jezersko promena-

do obogatila Praznična zimska vas, kjer 
obiskovalci lahko kupijo lična darila in 
se okrepčajo z lokalnimi jedmi in pijačo. 
Najmlajše pričakuje Božičkova pošta, kjer 
se vse do 24. decembra lahko udeležijo 
delavnic in nagradnih iger ter napišejo in 
oddajo pismo Božičku.

Restavracija Grill našega Hotela Lovec 
v Praznični zimski vasi sodeluje s svojo 
stojnico s ponudbo izbranih toplih in 
hladnih napitkov ter prigrizkov. Na voljo 
so naš odlični lokalni hamburger, dnev-
na jed na žlico in, kot se za praznični čas 
spodobi, slastne sladice: vaflji, cookiji in 
browniji.
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datum ura lokacija prireditev

Sreda, 23.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Glasba za dušo 
in srce - violinist  Branko Brezavšček in 
pianistka Maja Tajnšek

18:00 Festivalna dvorana Bled Božični koncert Glasbene šole Radovljica

20:30 Hotel Park – preddverje Folklorni nastop Folklorne skupine Bled

Četrtek, 24.12. 11:00 Blejski grad Ples z graščakom

16:00 Terasa Kavarne Park Popularne božično - novoletne pesmi z mladimi 
pevkami Glasbenega studia Osminka

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Božiček prevzame 
pošto in obišče otroke s svetlobnim 
hoduljarjem

17:00 Zbor: Terasa Kavarne Park Sprehod z baklami ob jezeru

24:00 Cerkev sv. Martina Polnočnica

25.12. – 3.1. 16:30 – 18:00 Ledena dvorana Bled Disco na ledu: tematske zabave na ledu v stilu 
60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih let ..., glasba, ki je 
vladala dvoranam bleščic in norih zabav!

25.12. – 6.1. 12:00 – 18:00 Izletniška kmetija Dornk 
na Mlinem

Razstava preko 100 različnih božičnih jaslic

Petek, 25.12. 16:00 Terasa Kavarne Park Božični nastop graščakov z Blejskega gradu s 
srednjeveškimi plesi in mečevanjem

17:00 Velika Zaka – tribune Legenda o potopljenem zvonu

18:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Kreaktiv – nastop 
ognjenega dua

20:30 GH Toplice, dvorana 
Grand

Božični koncert a cappella vokalne skupine 
Cantemus

Sobota, 26.12. 10:00 Kupljenik Sejem sv. Štefana in žegnanje konj

11:00 Blejski grad Ples z graščakom

16:00 Terasa Kavarne Park Božični glasbeno - drsalni nastop z mladimi 
pevkami Glasbenega studia Osminka in 
drsalci DD Labod

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop Folklorne 
skupine Zala iz Žirovskega Vrha ter 
ognjenega hoduljarja

18:00 Festivalna dvorana Bled Novoletni koncert Godbe Gorje ob 
državnem prazniku

19:00 Cerkev sv. Martina Božični koncert komorne zasedbe Canticum 
novum

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

20:30 GH Toplice, dvorana 
Grand

Baletna predstava za otroke in odrasle: 
Novoletna jelka

Nedelja, 27.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Otroški program: 
Ježek v božični noči v izvedbi Irene Razingar 
ter degustacija jedi iz prgine moke z 
razstavo ročnih izdelkov vaških žena in 
kulturni program KUD Zasip; svetlobni 
hoduljar in akro joga

Ponedeljek, 28.12. 10:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Mozaična delavnica Ogledalce, ogledalce na 
steni povej...

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop KD IS viteza 
Gašperja Lambergarja in ognjenega dua ter 
predstavitev Občine Naklo

Torek, 29.12. 10:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Mozaična delavnica Ogledalce, ogledalce na 
steni povej… 

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Večer s citrami: 
Dejan Praprotnik in beneška hoduljarja ter 
predstavitev TD Mengeš

20:00 Festivalna dvorana Bled Veselo po domače s Folklornim društvom Bled

Sreda, 30.12. 15:00 Pešpot okoli jezera Praznična zimska vas & Krog prijateljstva – 
sklenimo olimpijski krog varnosti (prijave 
na www.as.si/olimpijskikrog): 



Praznična zimska vas bo odprta vse do 
17. 1. 2016, od ponedeljka do petka od 14.00 
do 20.00 in ob sobotah, nedeljah in prazni-
kih od 10.00 do 21.00. Vljudno vabljeni!

Biatlon Party
V času svetovnega pokala v biatlonu 

na Pokljuki na terasi Restavracije Grill 
Hotela Lovec prirejamo sedaj že tradici-
onalno zabavo za vse biatlonske navdu-
šence. Zabava, namenjena navijačem in 
drugim udeležencem tega športnega do-
godka, na katero so vabljeni tudi vsi obi-
skovalci Bleda in domačini, bo potekala 
v petek, 18. decembra, od 16.00 dalje. V 
okviru »veselih uric« bomo od 16.00 do 
19.00 ponujali dve pivi in dva kozarca 
kuhanega vina za ceno enega, za polne 
želodčke in zadovoljne brbončice bomo 
poskrbeli s kranjsko klobaso, domačim 
krompirčkom in govejim golažem, glasbo 
pa bo vrtel DJ. Ta dan bo Pub Lovec odprt 
do polnoči.

Silvestrske večerje  
v Restavraciji Grill
Vsem, ki želijo silvestrski večer pre-

živeti ob okusnih grižljajčkih in kozarcu 
žlahtne kapljice, priporočamo rezervacijo 
mize v Restavraciji Grill Hotela Lovec. 
Dodatnega programa v Restavraciji Grill 
za ta večer ne načrtujemo, namenjena 
bo predvsem tistim, ki si želijo prijetne 
večerje po naročilu v prazničnem vzduš-
ju brez posebne animacije. Rezervacije 
sprejemamo na reservations@kompas-
-lovec.com.

:: Andreja Palhartinger
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Kratke novičke iz  
Sportine Turizma

Državno prvenstvo  
v namiznem nogometu  
v Hotelu Krim
Že deveto leto zapored je Zveza nami-

znega nogometa Slovenije organizirala 
državno prvenstvo v namiznem nogome-
tu, ki je potekalo v Hotelu Krim na Bledu. 
Odigrali so kar osem različnih disciplin, 
kar kaže tudi na vedno večjo popularnost 
namiznega nogometa v Sloveniji. Nav-
dušeni smo bili nad pozitivno tekmoval-
nostjo, predanostjo in športnim duhom 
vseh tekmovalcev in sodelujočih.

Novoletni sprejem  
poslovnih partnerjev
Vsako leto decembra povabimo vse 

naše poslovne partnerje na prijetno pred-
novoletno druženje, ki je bilo letos  8. de-
cembra v Hotelu Krim. Letos smo ga pri-

Turizem I Prireditve

datum ura lokacija prireditev

Sreda, 30.12. 16:00

17:00
17:45

17:45 – 18:00
18:00
18:05
19:00
19:15

19:45

Cone: Jezerska 
promenada, Mlino, 
Velika in Mala Zaka

Jezerska promenada

Zabavni program v posameznih conah: 
Ylenia Zobec, nagradne igre, informiranje
Razvrščanje udeležencev okrog jezera
Prižiganje olimpijske bakle in tek
nosilcev olimpijskih medalj: Brigita
Bukovec in Jani Klemenčič se bosta iz
Velike Zake vsak v svoji smeri podala okrog jezera.
Prižiganje lučk za tekačema z olimpijsko baklo
Ognjemet in sklenitev kroga
Zabava z Ylenio Zobec in glasbeno skupino
Slavnostni nagovor
Predstavitev kandidatov za olimpijsko 
reprezentanco Slovenije RIO 2016 
Potrditev poskusa Guinnessovega rekorda

15:00 Blejski otok Zahvalna sv. maša ob koncu koledarskega leta

20:00 Festivalna dvorana Bled Novoletni koncert: Čarobna noč zgodb 
o ljubezni: italijanski operni pevci s 
simfoničnim orkestrom

Četrtek, 31.12. 11:00 Blejski grad Silvestrski ples z graščakom

15:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: 10. Silvestrovanje za 
otroke: Romana Kranjčan, Ula Ložar, Ana 
Skumvač, mlade pevke Glasbenega studia 
Osminka, dedek Mraz s spremstvom in 
zdravimi darili za vse otroke, miličnika na 
hoduljah, dinozaver Mikec, Janja in Jan

20:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Silvestrovanje z 
Beneškimi fanti, skupino Arrow in skupino 
Kreaktiv z ognjenimi predstavami

24:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Čarovnija laserja in 
ognjemeta

Petek, 1.1. 11:00 Blejski grad Novoletni ples z graščakom

16:00 Terasa Kavarne Park Novoletni glasbeno - drsalni nastop z 
mladimi pevkami Glasbenega studia 
Osminka in drsalci DD Labod

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert Prifarskih 
muzikantov s hoduljarjem

20:00 Restavracija Panorama Novoletni plesni večer

Sobota, 2.1. 10:00 – 13:30 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer

16:00 Terasa Kavarne Park Novoletni nastop graščakov z Blejskega 
gradu s plesi in mečevanjem

16:30 Zbor: Terasa Kavarne Park Sprehod z baklami ob jezeru

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert skupine 
Hozentregarji z ognjenim plesalcem

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

20:30 Grand Hotel Toplice, 
Jezerski salon

Koncert klasične in popularne glasbe za 
violino in klavir

Nedelja, 3.1. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Otroški program: Zimska 
pravljica v izvedbi  Andreja Jalna in folklorni 
nastop FD Bled ter kostumi ognjenih plamenov

Ponedeljek, 4.1. 11:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Tečaj 
nemščine

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop mladih 
talentov studia Osminka

Torek, 5.1.
9:00
11:00
20:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje 
Začetni tečaj španščine 
Hatha joga

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Karaoke

17:00 Zbor: Terasa Kavarne Park Sprehod z baklami ob jezeru

Sreda, 6.1. 9:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Vnuki na 
vajetih

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Glasba za dušo 
in srce - violinist  Branko Brezavšček in 
pianistka Maja Tajnšek



Blagoslov konj  
na Kupljeniku 
Zavetnik cerkve na Kupljeniku je sv. Šte-

fan, ki ga častimo kot zavetnika konj. Na dan 
sv. Štefana, to je 26. decembra, bo ob 10. uri 
maša, po maši pa bo krajši koncert moškega 
pevskega zbora Triglav Lesce-Bled. Nato bo 
pred cerkvijo blagoslov konj, vode in soli. 

Zunanjost cerkve sv. Štefana je bila v 
septembru 2015 v celoti obnovljena. Cer-
kev je bila verjetno zgrajena v 15. stoletju s 
pravokotno ladjo in tristrano sklenjenim in 
obokanim prezbiterijem. Barokizirali so jo v 
času gradnje zvonika konec 17. stoletja, ka-
sneje tudi podaljšali. Letnica postavitve zvo-
nika –1684 – je ohranjena na izvirni plasti 
ometa, le barvno je osvežena. Zvonik krasi 
tudi Jezusov monogram. Gotske freske na 
severni fasadi ladje so bile fragmentarno vi-
dne že pred obnovo  fasade. Žal pa je večina 
vrhnjega sloja freske z ometa v preteklosti 
odpadla. Ohranila se je le zasnova, tako ime-
novana sinopia, v obliki risbe rdeče-rjave 
barve, ki si jo je pripravil neznani slikar kot 
pomoč pri slikanju na sveži omet. Predloga 
za fresko, na kateri je verjetno naslikan pri-
zor križanja, je bila restavrirana in ohranje-
na kot učni pripomoček za vse, ki jih zani-
ma srednjeveško slikarstvo. 

Obnovo cerkve so v celoti omogočili 
krajani, restavriranje freske pa je financi-
ral Zavod za kulturo Bled. 

:: Davorin Bernard
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datum ura lokacija prireditev

Četrtek, 7.1. 18:30 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: Aljaž 
Pogačnik, kustos za kulturno zgodovino in 
galerijsko dejavnost: Briksenška cerkev sv. 
Ingenuina in Albuina na Koroški Beli

20:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Hatha joga

Petek, 8.1.
9:00
10:00
17:00
18:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje 
Delavnica za mamice: Dojim in skrbim zase
Škratja pravljica in ustvarjalnica 
Ženski krog

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Swingšnite, swing 
plesni nastop KD Podobe raja in akro-joga

21:00 Zbor: Terasa Kavarne Park Sprehod z baklami ob jezeru

9. – 10.1. 12:00 – 18:00 Izletniška kmetija Dornk 
na Mlinem

Razstava preko 100 različnih božičnih jaslic

Sobota, 9.1. 11:00 Blejski grad Ples z graščakom

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Folklorni nastop KD 
Rudija Jedretiča Ribno in svetlobnega hoduljarja

19:00 Cerkev Sv. Martina Koncert Blejskega cerkvenega mešanega 
pevskega zbora

20:00 Grand Hotel Toplice, 
Restavracija Julijana

Kulinarična doživetja s chefom Simonom 
Bertoncljem: neobičajne ribe na 
Simonovem krožniku

20:30 Hotel Golf, dvorana 
Concordia

Baletna predstava za otroke in odrasle: 
Novoletna jelka

Nedelja, 10.1. 10:00 Zadružni dom Ribno Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in 
škratkom predstavčkom: Trije snežaki

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop pevskega zbora 
DU Bled in ognjenega plesalca ter kulturni 
program KPŠHD Vuk Karadžić Radovljica

Ponedeljek, 11.1.
9:30
11:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Trening sproščanja
Tečaj nemščine

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop mladih 
talentov studia Osminka

Torek, 12.1.
9:00
11:00
20:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Začetni tečaj španščine 
Hatha joga

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Karaoke

Sreda, 13.1. 9:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Vnuki na 
vajetih

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Glasba za dušo 
in srce - violinist  Branko Brezavšček in 
pianistka Maja Tajnšek

19:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Okrogla miza: Pitna voda - nekaj 
samoumevnega ali razkošje? in razglasitev 
zmagovalca anonimnega natečaja za oblikovanje 
grafične pojavnosti kampanje TNP Vodni krog z 
odprtjem razstave vseh prispelih rešitev

Četrtek, 14.1. 19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Potopisno predavanje Janeza Pretnarja: 
Črna Gora

20:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Hatha joga

Petek, 15.1.
9:00
18:30

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje 
Bachove cvetne esence za energijo in 
motivacijo v zimskem času

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Program OŠ Antona 
Janše Radovljica ter večer s citrami: Dejan 
Praprotnik in kostumi ognjenih plamenov

17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Lutkovna predstava Teatra za vse: Od 
semena do župce

21:00 Zbor: Terasa Kavarne Park Sprehod z baklami ob jezeru

pravili v, pomladi odprti, Kuhinji pri Stri-
cu Bojanu, ki smo jo želeli še bolje pred-
staviti našim poslovnim partnerjem, zato 
je naš glavni kuhar Bojan, po katerem se 
restavracija tudi imenuje, pripravil za po-
gostitev domače dobrote, dogodek pa se 
je odvijal ob prijetni glasbeni spremljavi 
citer. Na dogodku se je zbralo več kot 70 
poslovnih partnerjev, ki jih je zabaval tudi 
dramski igralec in šaljivec Kondi Pižorn. 

Seminar refleksoterapije v 
Hotelu Ribno
Delavnico in seminar refleksoterapije 

je vodila Nichola Gregory, predavateljica, 
reflekso/aurikulo/hipnoterapevtka, sve-
tovalka in akupunkturistka, ki aktivno 
spremlja raziskave na področju komple-
mentarnih terapij od leta 2005 dalje. Na-
men delavnice je bil predvsem predstaviti 
rezultate zadnjih znanstvenih raziskav na 
področju refleksoterapije in drugih kom-
plementarnih metod. Naslednja delavni-
ca Društva refleksoterapevtov bo potekala 
med 18. in 20. 12. 2015, več informacij 
dobite na recepciji Hotela Ribno.

:: Manca Dežman 



Jubilejno  
10. silvestrovanje za 
otroke na Bledu
Konec leta 2006 smo se trije prijate-

lji odločili organizirati 1. silvestrovanje za 
otroke na Bledu. Prireditev smo takrat s 
pomočjo gospe Cvetke Vrzič organizirali 
v blejskem trgovskem centru. Približno 
200 zadovoljnih obiskovalcev je bil ra-
zlog, da smo nadaljevali tudi leto kasneje, 
ko je Trgovski center Bled zaradi števil-
nih obiskovalcev že dobesedno pokal po 
šivih. In tako je bilo vse do lani, ko smo 
prireditev preselili v Ledeno dvorano. 
Prireditev je skozi leta dobivala številne 
pozitivne spremembe in nadgradnje. Več 
let smo za uspešno izvedbo in za zagoto-
vitev 1000-ih daril nekateri zalagali lastna 
sredstva. Menjavala so se imena glavnih 
organizatorjev in soorganizatorjev, a duša 
prireditve ostajamo isti z enakim ciljem: 
na silvestrovo pripraviti za otroke in dru-
žine nepozabno doživetje. Tako za doma-
čine kot tudi za blejske goste. 

S številnimi prijatelji in prostovoljci 
smo zadnjih devet mrzlih silvestrskih 
dni preživeli na prizorišču prireditve pri 
pripravi vsega potrebnega za uspešno iz-
vedbo. In tako bo tudi letos. Jubilejno 10. 
silvestrovanje za otroke, ki je že v svoji 
drugi izvedbi leta 2007 postalo največja 
tovrstna prireditev v Sloveniji, bo tokrat v 
Praznični zimski vasi na okrašeni blejski 
promenadi. 

Za ta okrogli jubilej pripravljamo Ob-
čina Bled in Turizem Bled najbogatejši 
program doslej. Glavna zvezda na pra-
zničnem odru bo pevka za otroke Roma-
na Kranjčan, za glasbo pa bodo skrbele 
še: Ula Ložar – predstavnica Slovenije na 
Otroški Euroviziji 2014, Ana Skumvač – 
zmagovalka M-kategorije festivala Blejski 
zlati mikrofon 2015 in mlade pevke Glas-
benega studia Osminka. Za zagotavljanje 
''javnega reda in miru'' bosta zadolžena 
miličnika na hoduljah iz teatra Cizamo. 
Skoraj čisto pravi dinozaver Mikec bo 
otrokom dovolil, da se bodo z njim fo-
tografirali. Dedek Mraz nam je skupaj s 
svojim spremstvom obljubil spektakula-
ren prihod. Na prizorišču bo tako kot vsa-
ko leto obdaril 1000 otrok, zato ne sme 
manjkati nihče … 

Priporočamo pravočasen prihod v 
Praznično zimsko vas. Parkirajte na par-
kiriščih Seliše (bivše Vezenine) in na par-
kiriščih ob Seliški cesti. Uraden začetek 
programa bo ob 15. uri, že pol ure prej pa 
bosta za animacijo in zabavo skrbela mo-
deratorja dogodka Janja in Jan iz gleda-
lišča Smejček. Skupaj bomo simbolično 
odštevali zadnje sekunde starega leta in 

12

datum ura lokacija prireditev

16. – 17.1. 12:00 – 18:00 Izletniška kmetija Dornk 
na Mlinem

Razstava preko 100 različnih božičnih jaslic

Sobota, 16.1. 10:00 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Nastop učencev Glasbenega centra Do Re 
Mi: Otroci na gradu

10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Zabava z glasbeno 
skupino Arrow in hoduljarjem

20:00 Grand Hotel Toplice, 
Restavracija Julijana

Kulinarična doživetja s chefom Simonom 
Bertoncljem: hamburgerji: od hladnega do 
sladkega

Nedelja, 17.1. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert pevskega 
zborčka DO-RE-MI s svetlobnim hoduljarjem

Ponedeljek, 18.1. 11:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Tečaj 
nemščine

Torek, 19.1.
9:00
11:00
20:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje 
Začetni tečaj španščine 
Hatha joga

Sreda, 20.1. 9:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Vnuki na 
vajetih

Četrtek, 21.1.
10:00
20:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Koristne pravne informacije
Hatha joga

19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Predavanje in vodenje po razstavi Labirint, 
zmaj, samorog Stjepana Palajsa, predsednika 
društva Nova Akropola: Arhetipski simboli

Petek, 22.1.
9:00
17:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje 
Škratja pravljica in ustvarjalnica

21:00 Zbor: Terasa Kavarne Park Sprehod z baklami ob jezeru

23. – 24.1. 12:00 – 18:00 Izletniška kmetija Dornk 
na Mlinem

Razstava preko 100 različnih božičnih jaslic

Sobota, 23.1.
12:00

Festivalna dvorana AS festival - saksofonski dnevi na Bledu:
Koncert Akademije za glasbo: Kvartet Evterpa, 
ansambel saksofonov, dirigent: prof. Miha Rogina 

19:30 Festivalna dvorana Koncert: Ansambel saksofonov 
Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, 
Zagreb Saxophone Quartet in Milko Lazar

21:00 Restavracija Chilli Jazz Jam Session 

20:00 Grand Hotel Toplice, 
Restavracija Julijana

Kulinarična doživetja s chefom Simonom 
Bertoncljem: rižote na 101 način

Nedelja, 24.1. 17:00 Festivalna dvorana AS festival - saksofonski dnevi na Bledu:
Saksofonski orkester SOS-junior

Ponedeljek, 25.1.
9:30 
11:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Trening sproščanja 
Tečaj nemščine

Torek, 26.1.
9:00
11:00
20:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje 
Začetni tečaj španščine 
Hatha joga

Sreda, 27.1. 9:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Vnuki na 
vajetih 

Četrtek, 28.1. 18:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Predavanje Tanje Cvetrežnik in Lee Klužar 
(društvo Hopla konoplja Radovljica):  
Konoplja in ljudje

20:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Hatha joga

Petek, 29.1.
9:00
18:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje 
Zvočna medgeneracijska meditacija iz zvoka 
v tišino z Mino Kunstelj

17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Delavnica Barbare Hrovatin in Ane Katarine Ziherl 
iz Tehniškega muzeja Slovenije: Pisan svet vrtavk

21:00 Zbor: Terasa Kavarne Park Sprehod z baklami ob jezeru

Turizem I Prireditve



Decembrsko srečanje na Podružnici 
Bohinjska Bela
Prišel je december in z njim čas za nove želje in upe, da nam 

leto, ki prihaja, podari le dobre stvari. Predpraznično vzdušje smo 
na naši šoli popestrili z živahno ustvarjalno delavnico. Učenci so 
se skupaj s starši spremenili v prave ustvarjalce in izdelali sne-
žake, ki bodo v zimskem času krasili šolska okna. Srečanje smo 
zaključili s prijetnim presenečenjem za starše. Učenci so ob spre-
mljavi kitare zapeli nekaj pesmi in nas popeljali v praznični čas, 
kjer kraljujeta smeh in sreča. Ob odhodu domov pa je vsaka dru-
žina za spomin na prijetno druženje dobila medeni okrasek, ki so 
ga izdelali naši učenci. Veselimo se leta, ki prihaja in verjamemo, 
da nas bo obdarilo s samimi dobrimi stvarmi!

:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Čebelarke iz OŠ Lesce v Vrtcu Bled
Živela je čebelica ... Mnogo zanimivega smo izvedeli od če-

belark Eme, Lane, Karin, Ruby, Barbare in Nine z mentorjema 
Heleno Cilenšek in Branetom Kozincem. 

Otroci so se tudi sami spremenili v čebelarje, saj so imele 
s seboj zaščitna oblačila. Ogledali so si čebele, katere so imele 
čebelarke v lončkih. Za začetek in konec pa nas je Nina razve-
selila in na violino zaigrala melodijo Čebelica Maja. Otroci so 
vzklikali: »To je Čebelica Maja!« Bilo je lepo in poučno. Upamo, 
da se zopet srečamo!

:: Katarina Branc, Vrtec Bled

se posladkali s torto velikanko iz Slašči-
čarne Zima (bivši Šmon). 

Ob tej priložnosti vabimo vse, ki bi na 
dan dogodka želeli po svojih močeh po-
magati pri pripravi daril in prizorišča ali 
skrbeti za nemoten potek na sami priredi-
tvi, da se javijo na 041-710-970 ali na toni.
bled@siol.net. Veseli bomo vaše pomoči.

Našim prošnjam za pomoč so že pri-
sluhnili: Krajevna skupnost Bled, Jaki-
net group – grafični center, Cut Bled in 
Slaščičarna Zima. Za pogostitev prosto-
voljcev se je prošnji prijazno odzval Grill 
Babji zob, za pogostitev nastopajočih pa 
Hotel Lovec – Grill, Gostilna pri Planin-
cu, Oštarija Moskva in Picerija Briksen. 
Vsem ISKRENA HVALA.

Letos bo zagotovo dodana vrednost 
dogodka tudi nova lokacija, okrašena in 
s stojnicami bogata Praznična zimska 
vas, ter posebej za to jubilejno priložnost 
okrašeni praznični oder. Zato ne zamu-
dite priložnosti in pravočasno pripeljite 
otroke ter uživajte skupaj z njimi v po-
nudbi in programu. Več o prireditvi na  
www.silvestrovanje-bled.si.
:: Toni Mežan, podžupan Občine Bled
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datum ura lokacija prireditev

30. – 31.1. 12:00 – 18:00 Izletniška kmetija Dornk 
na Mlinem

Razstava preko 100 različnih božičnih jaslic

Sobota, 30.1. 19:00 Gorjanski dom Gledališki abonma KD Bohinjska Bela: 
Namišljeni zdravnik v izvedbi AG Vrba 
Vrbnje pri Žalcu, režija: Gojmir Lešnjak

20:00 Grand Hotel Toplice, 
Restavracija Julijana

Kulinarična doživetja s chefom Simonom 
Bertoncljem: govedina je zakon!

RAZSTAVE:

23.9. – 28.2. 8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Spoznaj divjad in lovsko dejavnost 
v TNP

12.11. – 31.12. 8:00 – 18:00 Galerija Stolp na 
Blejskem gradu

Razstava Cirila Velkavrha

16.11. – 31.1. 8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava akvarelov Ajde Primožič: Voda, 
naše bogastvo in avkcija razstavljenih del 
– sredstva bodo namenjena ozaveščanju 
šolske mladine o pomenu pitne vode

27.11. – 31.1. v del. času Galerija 14 Bled Likovna razstava Mersada Berberja: Pogledi

1. – 31.12. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava članov slikarskega društva Atelje 
Bled: Čarobne podobe slovenskih pravljic

1. – 31.12. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava unikatnih izdelkov: Darilni 
program ustvarjalcev CUDV Radovljica

1. – 31.12. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti: Unikatni rezbarski 
izdelki iz lipovega lesa Ceneta Razingarja in 
Janeza Bahuna

1. – 31.1. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava simbolov društva Nova Akropola: 
Labirint, zmaj, samorog

1. – 31.1. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti: Razstava izdelkov 
Imilsyie Arencibia Hernandez z Bohinjske 
Bele ter Marjana Šinkovca z Lancovega pri 
Radovljici

 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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90 let kulture v Zasipu
Člani Kulturno-umetniškega društva 

Zasip smo jubilejno leto počastili s šte-
vilnimi aktivnostmi. Večina prireditev se 
je odvijala v Domu krajanov v Zasipu, in 
sicer od začetka oktobra do prvega tedna 
decembra leta 2015.

Cikel prireditev smo 10. oktobra otvo-
rili s projekcijo filma Amandus, ki so ga 
snemali na Homu in za statiste uporabili 
Zasipljane. V goste je prišel direktor fo-
tografije za omenjeni film, Ivan Marin-
ček. Teden dni kasneje smo predstavili 
športne videoposnetke in fotografije, ki 
jih ustvarja mlajša generacija. Predvajali 
smo kratki športni film skupine Untou-
ched project in promocijske filme skupi-
ne Vizualist.

V sodelovanju s turističnim društvom 
smo 24. oktobra organizirali pokušino 
jedi iz prge na Prgarskem dnevu, pote-
kala je delavnica za najmlajše, ob kultur-
nem programu pa so se nam cedile sline 
ob prginih zavitkih, cvrtkih, marmeladah, 
hruševi vodi, prginih mesnih zavitkih, ro-
licah s klobasico in posebnih palačinkah 
– prgačinkah.

Predzadnji oktobrski večer smo pri-
pravili posebno predstavo za najbolj po-
gumne otroke! V gozdovih na Homu so 
bitja iz Dežele ljudskih pravljic pripravila 
spektakel Gozd groze.  

Novembra so se predstavile posame-
zne sekcije društva. Prvo soboto so Prgar-
ke pripravile premierno predstavo igre 
Babja kmetija. Naslednji dan smo lahko 
prisluhnili odlomkom iz knjižnega pr-
venca Valerija Zupana. Najmlajši, Navi-
hančki, so starejšim prikazali otroški ples 
in petje z igro Repa velikanka 11. novem-
bra, v nedeljo, 15. novembra, pa sta Lucija 
Fužir in Meta Vodnjov pripravili lutkovno 
predstavo Čirule Čarule.

Razstava slikarjev in vezilj je popestri-
la dneve med 18. in 22. novembrom. Ob 
otvoritvi razstave nam je zapel Oktet LIP 
Bled, s svojimi govori pa so nas počastili 
gospod Jože Osterman, predsednik Zve-
ze kulturnih društev Slovenije, ter Bran-
ko Suhadolnik, predstavnik Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Gorenjske. 
Zadnjo novembrsko nedeljo je potekala 
predstavitev člankov iz zbornika ob 90-le-
tnici društva, pri čemer smo orisali druž-
beno življenje v vasi, ovrednotili delova-
nje kulturnih društev, predstavili umetni-
ško delovanje, pregledali najzanimivejše 
zgodovinske prelomnice vasi, se pogovar-
jali o zakladnih najdbah, si ogledali vaške 
običaje in s priznanji poudarili dobro so-
delovanje med društvi v vasi. Tudi sami 
smo prejeli priznanje iz rok predstavnice 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
gospe Mihaele Pesrl. 

Cikel prireditev smo zaključili v pr-
vem tednu decembra z literarnim veče-
rom ob 140-letnici znamenite učiteljice 
in pesnice Vide Jerajeve, ki mu je sledila 
razstava zbiratelja Leopolda Kolmana.

Ob 90-letnici delovanja lahko ponosno 
zapišemo, da je Kulturno-umetniško dru-
štvo Zasip v vseh letih delovanja pustilo 
nepozaben kulturni pečat v našem kraju. 
Preko aktivnosti se tkejo vezi med posa-
mezniki. Verjamemo, da z našim delova-
njem krepimo moralne vrednote, medse-
bojno spoštovanje in voljo do dela v vasi. 

Ob tej priložnosti pa bi se še posebej 
zahvalili vsem, ki ste z udeležbo ali denar-
nimi sredstvi podprli prireditve v Zasipu. 
Izmed njih je posebej treba izpostaviti 
podjetje LIP Bled, ki je sponzor KUD-a 
Zasip že preko 30 let, in Občino Bled, ki 
preko razpisov finančno podpira nasta-
nek kulturnega blaga na lokalni ravni. 

:: Predsednik Peter Zupan

Pogledi  
Mersada Berberja
V petek, 27. novembra, je bila v Ga-

leriji 14 na Bledu otvoritev razstave Mer-
sada Berberja z naslovom ''Pogledi''. Raz-
stava je po daljšem obdobju v Slovenijo 
pripeljala večji pregled originalnih del, 
ki tvorijo bistvo razstave. Slike spremlja-
jo grafična dela ter izdane publikacije in 
knjige o Mersadu Berberju ter njegovem 
delu. 

Razstavo mednarodno uveljavljenega 
umetnika bosenskega porekla je odprl 
umetnostni zgodovinar in likovni kritik 
Iztok Premrov, ki je napisal spremno be-
sedilo k razstavi, v govoru pa še osvežil 
spomine na pokojnega avtorja ter kritično 
opomnil na kvalitetna likovna dela. Pogle-
di na razstavljena dela so ob njegovi spre-
mni besedi še posebej zaživeli. Otvoritve 
se je udeležil tudi bosenski ambasador, 
njegova ekselenca Željko Jerkić.

Razstava je nastala v sodelovanju z 
Ensarjem Berberjem, sinom preminule-
ga avtorja, ter Studiem in Galerijo Černe. 
Na ogled ste vljudno vabljeni vse do 31. 
januarja 2016 v Galerijo14 na Bledu.

:: Yona Merel Černe

Direktor fotografije Ivan Marinček v Zasipu.
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 Božično-novoletni 
koncert Glasbene šole 
Radovljica
Glasbena šola Radovljica že vrsto let 

ob izteku koledarskega leta prireja božič-
no-novoletni koncert s prazničnim pro-
gramom. Na šoli spodbujamo skupinsko, 
orkestrsko in ansambelsko muziciranje 
in praznični december je priložnost, da 
se učenci predstavijo svojim domačim, 
pa tudi zunanjim poslušalcem. Letos 
bodo nastopili: otroški pevski zbor, plesna 
pripravnica, pihalni orkester, godalni an-
sambel, godalni orkester, kitarski ansam-
bel in harmonikarski orkester.

Zaradi velikega zanimanja javnosti 
bomo koncert tudi letos organizirali v Fe-
stivalni dvorani na Bledu, in sicer v sredo, 
23. decembra, ob 18. uri. Vljudno vablje-
ni, vstopnice po 3 € so v prodaji v TIC-u 
Bled.

:: Glasbena šola Radovljica

Novoletni koncert
Vabljeni na novoletni koncert vrhun-

skih italijanskih opernih pevcev in sim-
foničnega orkestra “Čarobna noč zgodb 
o ljubezni” v Festivalno dvorano Bled v 
sredo, 30. 12. 2015, ob 20.00.

Na že 25. novoletnem koncertu se 
bodo v Festivalni dvorani na Bledu sloven-
skemu občinstvu predstavili italijanski 
operni pevci v zanimivi zasedbi tenorista 
in treh sopranistk v sodelovanju Simfo-
ničnega orkestra Domžale-Kamnik. 

Glasbeni program bo poslušalce po-
peljal v svet slovitih opernih in operetnih 
arij, romantičnih melodij sodobnejših 
skladateljev in neapeljskih pesmi z začet-
ka 19. stoletja. 

Zasedba: Domingo Stasi, tenorist, Pa-
ola Sanguinetti, sopranistka, Francesca 
Tiburzi, sopranistka, Elena D’Angelo, so-
pranistka, Simfonični orkester Domžale-
-Kamnik, Dirigent: Slaven Kulenovič

Karte po 20 eur so v prodaji na Even-
tim-u in v TIC-u Bled (Cesta svobode 10, 
045 741 122).

:: Turizem Bled

Veselo po domače 2015
Folklorno društvo Bled organizira že 

17. Veselo po domače, ki bo 29. decembra 
ob 20. uri, v Festivalni dvorani na Bledu. 
Nastopali bodo ansambel Zupan, ansam-
bel Dor Ma Cajt, Harmonikarski orkester 
Železniki, Erazem&Miro, Moški pevski 
zbor Kralj Matjaž iz Pliberka, Kulturno 
društvo Gorje ter folklorniki Folklorne-
ga društva Bled. Za humor bo poskrbel 
Kondi Pižorn. Skozi prireditev pa nas bo-
sta vodila člana Folklornega društva Bled 
Mateja Repe in Milan Debeljak. Letošnja 
prireditev bo posvečena tudi velikanu slo-
venske narodno-zabavne glasbe Slavku 
Avseniku.

Tako kot vedno doslej ima prireditev 
tudi humanitarni značaj. Nanjo povabi-

mo gojence Doma Matevža Langusa iz 
Radovljice in domov starostnikov iz Ra-
dovljice in Jesenic.

Skratka, prireditev je umeščena v 
najlepši čas leta, med božičem in novim 
letom. Mnogim, tudi osamljenim in žalo-
stnim, prikliče na lica vesel nasmeh in jih 
dobre volje popelje v novo leto.

Zatorej, vidimo se v torek, 29. decem-
bra 2015, ob 20. uri. Karte pa že lahko 
kupite v Turističnem društvu Bled ali pri 
članih Folklornega društva Bled. Karte v 
predprodaji so po 13 eur, na dan prireditve 
pa po 15 eur. Za vse informacije lahko po-
kličete tudi na telefon 041 774 256.

:: Folklorno društvo Bled

Po delovne izkušnje v 
tujino

3-tedenska praksa na Dunaju 
za dijake EGSŠ Radovljica
V okviru projekta Erasmus+ smo dija-

ki 4. letnika medijske usmeritve na EGSŠ 
Radovljica opravljali prakso na Dunaju. 
Slovenijo smo za tri tedne zamenjali za 
Avstrijo in tako je Dunaj postal naš za-
časni dom. Nastanjeni smo bili v hostlu 
na obrobju mesta, v bližini pa je bila ena 
izmed postaj podzemne železnice, ki je 
postala naše glavno prevozno sredstvo.

Od ponedeljka do petka smo večino 
dneva preživeli na delovnih mestih. Dela-
li smo v različnih podjetjih, ki se ukvarja-
jo z grafičnim oblikovanjem, fotografijo, 
snemanjem in montažo filmov ter obli-
kovanjem pohištva. Delo smo opravljali v 
različnih računalniških programih, neka-
tere smo spoznali že v šoli in smo se tako 
hitreje navajali na nove. Delovni jezik je 
bil angleščina, a smo se veliko sporazu-
mevali tudi v nemščini.

Delo je bilo sicer na prvem mestu, 
ostalo pa nam je dovolj časa tudi za spo-
znavanje Dunaja. Popoldneve smo veči-
noma preživeli v mestu, čez vikend pa 
smo prosti čas izkoristili za ogled zna-
menitosti in muzejev. Ogledali smo si 
živalski vrt, palačo Schönbrunn, muzej 
voščenih lutk Madame Tussauds, odšli 
smo tudi na voden ogled mesta ter eno 
popoldne preživeli v tehničnem muzeju. 
Obiskali smo znan zabaviščni park Pra-
ter, si ogledali hokejsko tekmo, ob večerih 
pa smo se družili v našem hostlu. Eno 
izmed sobot smo izkoristili tudi za obisk 
sosednje Slovaške in se z  vlakom odpelja-
li v Bratislavo.

Polni novih doživetij, nepozabnih 
spominov ter neprecenljivih delovnih iz-
kušenj smo se v nedeljo, 14. novembra, z 
avtobusom odpeljali proti Radovljici. Vse 
dni smo se zelo zabavali, ogromno smo 
se naučili in izpopolnili tudi svoje znanje 
angleškega in nemškega jezika.

:: Hana Stevič, 4. Mb

15Kultura I Mladi
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NAGRADNA IGRA IN NAGRAJENCI 
NOVEMBRSKEGA ŽREBANJA
Žirija je 5. decembra 2015 med kuponi za november izžrebala na-
slednje številke:

605336, 605338, 
605340, 605343, 

605345

Vse dobitnike kuponov, prejetih v novembru 2015, prosimo, da pre-
verite njihove številke. Morda ste prav vi med srečnimi nagrajenci! 
Nagrade lahko prevzamete na Rečiški 2 na Bledu, in sicer najpozne-
je do 30. 12. 2015, zato pohitite. Če se v tem času ne boste zglasili 
v prostorih Infrastrukture d.o.o. in se izkazali z drugim delom kupo-
na, do nagrade ne boste upravičeni. Več o sami igri in nagradah si 
lahko preberete na spletni strani www.ibled.si.

PRALNE PLENICE EKO RITA
Plenice, ki ne gredo v smeti. Plenice, ki jih lahko uporabljate znova 
in znova in znova, to so plenice Eko rita (www.eko-rita.si). 

Plenice za enkratno uporabo predstavljajo 2–3 % vseh odpadkov iz 
gospodinjstev, v mešanih ostankih odpadkov pa tudi do 14 %. Le-
tno je na svetu treba posekati bilijon dreves za izdelavo lesne pulpe, 
iz katere so izdelane plenice za enkratno uporabo. Otrok od rojstva 
do kahlice porabi približno 5000 plenic za enkratno uporabo, kar 
letno predstavlja 874 kg mešanih komunalnih odpadkov, ki končajo 
na odlagališčih, razpadejo pa v dobi od 200 do 500 let. Zanimiv 
podatek je, da od začetka uporabe plenic za enkratno uporabo pa 
do danes še ni razpadla niti ena plenica. Glede na to dejstvo, in če 
si prizadevamo k čim večjemu ločevanju odpadkov in njihovi ne-
proizvodnji, so pralne plenice prava odločitev. Plenice Eko rita so 
izdelane iz kakovostnih materialov, saj so namenjene večkratni upo-
rabi – v času uporabe bodo morale prestati nešteto pranj in sušenj.

Zunanji del pralne plenice Eko rita je vodoodporen zaradi premaza 
s poliuretanom, kar pralni plenici omogoča, da diha, podobno kot 
športna oblačila, hkrati pa ne prepušča vlage. Notranja plast je iz 
poliestrskih vlaken, ki odvajajo vlago od otroške kože v notranje 
vpojno jedro plenice, ki je narejeno iz mešanice bombaža in bam-
busa. Pri plenici za enkratno uporabo je proces ravno obraten in 
plenica zadržuje vlago, kar pomeni, da otroška koža ne more dihati. 
Prednost pralnih plenic Eko rita je tudi v tem, da jo je mogoče na-
staviti na 4 različne velikosti. To omogočajo gumbi, s katerimi lahko 
prilagajamo velikost plenice glede na rast otroka. 

V povprečju otrok od rojstva do kahlice potrebuje 24 pralni plenic 
(dnevno 6 pleničk s frekvenco pranja na 2–3 dni), kar pomeni, da 
strošek nakupa pralnih plenic znaša 490 €. Strošek nakupa plenic 
za enkratno uporabo od rojstva do starosti 2,5 leta pa v povprečju 
doseže 1.500 €, kar pomeni 1.000 € prihranka pri uporabi pral-
nih plenic Eko rita. Pralne plenice Eko rita lahko kupite tudi na 
Infrastrukturi Bled d.o.o., vzorčni primer imamo razstavljen v 
sprejemni pisarni.

PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
Všečkajte našo stran, da boste lahko ves čas sledili 
vsem našim novostim, pobudam, nagradnim igram in 
obvestilom. 
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EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA 
ODPADKOV
Evropski teden zmanjševanja odpadkov je letos potekal od 21. do 
29. novembra 2015 in je bil posvečen dematerializaciji, ki spodbu-
ja trajnostno rabo virov. Komunalna podjetja (tudi naše) so v svo-
jih mestih in krajih pokazala, koliko naravnih virov potrošimo vsak 
dan in za kaj jih porabimo največ: za hrano in pijačo, prevoz, infra-
strukturo in gospodinjstva ter za tehnologijo, knjige in časopise. V 
Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. 
V Sloveniji več kot 4 milijone ton. 

Vsak od nas vsak dan potroši 43 kg naravnih virov, to pomeni, 
da potrošimo 17 kg naravnih virov za tehnologijo, knjige in časopise, 
13 kg za infrastrukturo, 10 kg za hrano ter pijačo in 3 kg za transport. 
V povprečju porabimo tretjino virov več, kot jih je Zemlja sploh spo-
sobna proizvesti, kar pomeni, da trošimo več, kot imamo. 

In za kaj jih porabimo največ?

•  hrano in pijačo: proizvodnjo, prevoz in potrošnjo živil
• mobilnost: proizvodnjo prevoznih sredstev in porabo goriva
•  infrastrukturo in gospodinjstva: za gradnjo cest, hiš in stavb, 

ogrevanje, elektriko, osvetljavo
•  tehnologijo, knjige in časopise: proizvodnjo elektronskih 

naprav, tiskanje knjig, časopisov, revij itd.

Rešitev? Dematerializacija – narediti več iz manj

Dematerializacija pomeni, da ravnamo tako, da odpadkov ne pro-
izvajamo oziroma da jih skušamo proizvesti čim manj, torej se 
ravnamo po vodilu narediti več z manj. To pomeni, da poskušamo 
izdelek zamenjati s storitvijo, si stvari delimo ali izposodimo, znova 
uporabljamo in skušamo uporabljati čim bolj trajnostno naravnane 
materiale.

In kako lahko to doseže posameznik? Tako, da si na primer že pred 
nakupom zastavi tri ključna vprašanja:

Ali to zares potrebujem? 

Ali moram to nujno kupiti (imeti)?

Ali lahko kupim rabljeno, predelano ali popravljeno?

PREMISLITE. DELITE. IZMENJAJTE.
PORABITE MANJ, DOŽIVITE VEČ.
Hrana in pijača
• Načrtujte svoje jedilnike in nakupe živil.
• Kupujte živila in pijačo s čim manj embalaže. Izogibajte se 

izdelkom za enkratno uporabo.
• Kupujte lokalno pridelano hrano, ki do vašega krožnika ni 

prepotovala dolge poti.
• Če v gostilni ne morete pojesti vsega, kar ste naročili, prosite 

natakarja, naj vam hrano zavije za domov.

Tehnologija, knjige in časopisi
•  Star mobilnik ali prenosni računalnik podarite prijateljem, 

bližnjim ali pobudam, ki bodo odsluženo računalniško opremo 
predelali ter jo podarili posameznikom ali družinam v stiski.

•  Odpadno elektronsko opremo odpeljite v najbližji zbirni center.
• Knjige, ki jih ne potrebujete več, podarite, odnesite v center 

ponovne uporabe ali jih zamenjajte na portalu za izmenjavo 
knjig.

•  Ko preberete časopis, ga delite s sodelavci ali bližnjimi ali pa ga 
pustite na javnem mestu (klopeh, avtobusu), da ga bodo lahko 
prebrali še drugi.

Mobilnost
•  Delite svoj avtomobil z bližnjimi, s prijatelji ali z znanci.
•  Ko je mogoče, uporabljajte javni prevoz ali druga do okolja 

prijazna prevozna sredstva (kolo, skiro itd.).
•  Kadar se le da, na pot vzemite še prijatelja ali (ne)znanca.
•  Ko je le mogoče, se na pot odpravite peš, naredili boste nekaj 

dobrega za okolje, pa še razmigali se boste.

Infrastruktura in gospodinjstva
•  Namesto novega pohištva raje kupite rabljeno v bližnjem centru 

ponovne uporabe, antikvariatu ali na spletu.
•  Ko gradite ali obnavljate svoj dom, uporabljajte do okolja 

prijazne materiale. Izberete lahko na primer strešnike iz gline, 
talne obloge iz plute in izolacijo iz recikliranega časopisa.

•  Doma prerazporedite pohištvo tako, da boste čim bolje 
izkoristili naravno svetlobo. Če boste pisalno ali jedilno mizo 
postavili čim bliže oknu, boste na takšen način prihranili tudi pri 
porabi električne energije.



1818 Infrastruktura Bled

•  Bodite domiselni in izkoristite tisto, kar 
že imate doma. Star kovček lahko na 
primer spremenite v udobno ležišče za 
svoje hišne ljubljenčke.

V Infrastrukturi Bled smo pred poslopjem 
za predstavitev zbrali 43 kilogramov od-
padkov, kolikor jih v Sloveniji proizvedemo 
dnevno.

JASLICE NA BLEJSKEM JEZERU
Jaslice so kipci ali slike, postavljeni za božične praznike kot pona-
zoritev Kristusovega rojstva. Značilne so za Rimskokatoliško cerkev 
in Katoliške cerkve vzhodnega obreda. Prva znana upodobitev živih 
jaslic sega v leto 1223, ko je sv. Frančišek Asiški v Grecciu (Italija) 
obhajal božični večer v votlini nad vasjo. Na Slovenskem so prvi 
postavili jaslice jezuiti. To je bilo v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani leta 
1644. V njih so poldrugi meter visoke osebe, kipi, v zaporednih 
različnih prizorih predstavljale božične skrivnosti.

Ideja je dozorela in odločili smo se, da bomo jaslice v naravni ve-
likosti postavili »na Blejsko jezero«, in sicer v Grajsko kopališče. V 
soju luči, zvokih glasbe in čudoviti kulisi adventnega časa bodo 
prava paša za oči. Jaslice so izdelane in unikatno poslikane v lokal-
nem okolju. 

Ogledali si jih boste lahko med 18. decembrom in 10. januar-
jem med 16. in 20. uro.

VAŠE MNENJE 
Na naši spletni strani imate možnost oddati 
svoje mnenje. Odgovorite le na eno vpraša-
nje in nam s tem pomagajte, da dobimo po-
vratne informacije o naših storitvah. Vpra-
šanja bomo menjavali mesečno. Z vašim 
oddanim glasom vam bomo naše storitve 
lahko še bolj približali. Za odgovore se vam 
že vnaprej zahvaljujemo.

V novembru je na vprašanje Se vam zdi, 
da vam ločevanje odpadkov vzame pre-
več časa? odgovorilo 85 anketirancev. Kar 
89,4 % (76 anketiranih) vas meni, da vam 
ločevanje odpadkov ne vzame preveč časa, 
10,6 % (9 anketiranih) je tistih, ki ste oddali 
svoj glas, pa menite nasprotno. Ločevanje 
odpadkov je del načina našega življenja. 
V kolikor imate kakršen koli predlog, nam, 
prosim, pišite na info@ibled.si.

E-SPOROČANJE STANJA 
VODOMERA
Da se bo dejanska poraba vode na vašem 
odjemnem mestu mesečno obračunavala, 
vam omogočamo preprost vnos stanja vo-
domera prek spletne aplikacije e-komu-
nala. Prek naše spletne strani www.ibled.
si je med drugimi omogočeno tudi sporoča-
nje stanja vodomera. 

Obrazec boste našli na prvi strani desno, 
v območju E-komunala. Samo kliknite na 
»Sporočanje stanja vodomera« in odprl 
se vam bo priročen obrazec za vnos podat-
kov. Enak obrazec sem vam bo odprl tudi, 
če v vaš spletni brskalnik vpišete naslednjo 
povezavo: http://www.infrastruktura-bled.
si/sl/e-komunala/vpis-stanja-stevca-za-vo-
do.

Zaradi točnosti mesečnega obračuna 
predlagamo, da stanje vodomera odči-
tate zadnji dan v mesecu, stanje pa nato 
sporočite najpozneje do 3. dneva nasle-
dnjega meseca. Tako sporočeno stanje 
bo podlaga za obračun storitev vodarine. 
Prepozno sporočena stanja se pri tekočem 
obračunu ne bodo upoštevala. 



90 let Francke 
Potočnik
   Zakoparjeva Francka z Bleda je 3. de-

cembra praznovala svoj 90. rojstni dan. 
Rodila se je kot drugorojenka v družini 
mame Marije, rojene Prevc, z Vošč in oče-
ta tesarja Franca Potočnika z Bleda.  Dru-
žina je štela 13 otrok, 8 deklet in 5 fantov.  
Živeli so v najemniški hišici pri klavnici 
v Batinu.

   Kot majhna deklica je bila Francka 
hudo opečena. Mama jo je rešila, ko je na 
gorečo deklico vrgla odejo. Dolgo časa je 
preživela v ljubljanskih bolnišnicah. Na 
začetku šolanja so ugotovili, da ji učenje 
ne gre. Ostala je doma in pomagala mami 
pri gospodinjskih opravilih ter varovala 
mlajše brate in sestre, pozneje pa nečake 
in nečakinje. Po mamini smrti je skrbe-
la za očeta in brata Alojza. Ko je ostala 
sama, so ji pomagali bratje, sestre in sva-
kinje. Preživljala se je s skromno očetovo 
pokojnino. Vsak dan je šla rada v trgovino 
k »Šlosarju« ali pa na sprehod do pokopa-
lišča. Vedno se je oglasila pri sorodnikih, 
malo poklepetala in spremljala njihovo 
življenje.  

Plemljev dan – dan slovenske hrane in ročnih del

Tretji petek v novembru je bil tudi na 
naši šoli v znamenju slovenske hrane in 
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, 
katerega namen je podpora slovenskim 
pridelovalcem hrane, spodbujanje razmi-
šljanja in delovanja v smeri lokalne samo-
oskrbe ter ozaveščanje o pomenu lokalno 
pridelane hrane. Pomen projekta je tudi v 
privzgajanju zdravih prehranskih navad, 
saj je to najbolj učinkovito v otroštvu, ko 
otroci najbolje sprejemajo vrednote in so 
najbolj dovzetni za prehransko vzgojo. 
Uravnoteženo prehranjevanje v obdobju 
odraščanja je pomembno za zdravje, rast 
in intelektualni razvoj, hkrati pa prepre-
čuje nastanek zdravstvenih težav. Zajtrk 
je najpomembnejši obrok za otroke, zato 
menimo, da bi bilo dobro, da bi otroci 

večkrat zjutraj uživali črn kruh z maslom 
in medom, pa mleko in jabolka. Po zajtr-
ku so se nam pridružile članice Društva 
upokojencev Bled. 

Sledilo je k ciljem usmerjeno učenje 
mlajših s strani starejših. Učenci zadnje 
triade so spoznavali, da znajo in zmorejo 
uporabljati kvačke, igle in pletilke. S tem, 
ko so se otroci od starejših učili različnih 
ročnih spretnosti, so istočasno razvijali 
tudi medsebojno spoštovanje in razume-
vanje. Zanimiv je bil odnos do dela in ko-
municiranje med generacijami in izpod 
na začetku okornih prstov so prihajali 
prvi izdelki, nad katerimi so bili učenci 
navdušeni. 

Taki projekti so izziv za ustvarjalnost 
in omogočajo spoznavanje, kaj se lahko 
naučimo drug od drugega, kar nam doka-
zuje, da je gradnja mostov med generaci-
jami nujna in pomembna. Vsem sodelu-
jočim upokojenkam se prijazno zahvalju-
jemo za čas in znanje, ki so ga velikodu-
šno delile z našimi učenci. Šestošolci so 
se po zajtrku odpravili na Mlino, kjer so si 
ogledali turistično kmetijo Dorn'k. Nav-
dušeni so bili nad videnim, kar potrjuje, 
da je bil Plemljev dan dobro načrtovan.

:: Meta Pazlar

   Leta 2005 je morala po 70-ih letih 
bivanja zapustiti svoj dom v Batinu zaradi 
izgradnje krožišča za južno obvoznico. V 
stiski jo je sprejela v apartma soseda Polo-
na Škantar, za kar ji je še danes zelo hvale-
žna. Pri njej je ostala skoraj 10 let. Zaradi 
bolezni ni mogla več živeti sama, zato je 
lani odšla v Dom dr. Janka Benedika v Ra-
dovljico. S svojo srčnostjo, skromnostjo 
in prijaznostjo je pustila pečat v Batinu in 
na Dobah. Visoki jubilej je praznovala s 
sestro Angelo, nečaki in nečakinjami, ki 
hranijo lepe spomine nanjo. Na prazno-
vanje sta prišli predstavnici Rdečega križa 
Bled in jo razveselili  z voščilom, šopkom, 
torto in košaro dobrot.

:: Irena Razingar
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Si predstavljaš, da si navzoč ob rojstvu Jezusa?
Lahko bi mu zapeli »vse najboljše«, 

mu pripovedovali o svojem življenju, se 
mu zahvaljevali, mu zaupali svoje prošnje 
ali mu preprosto rekli: »Veseli smo te!« 
Tako smo razmišljali skupaj z veroučenci 
župnije Bled, ki so obiskali našo skupnost 
sester Hčera Marije Pomočnice tik pred 
začetkom adventnega časa. V tem času se 
kristjani odpiramo usmiljenemu pogledu 
Boga in poskušamo svoja srca postlati z 
dobrimi deli. Osnovnošolci so imeli pri 
nas priložnost za dobro delo ob ustvar-
janju božičnih voščilnic, katerih izkupi-
ček so namenili obnovi orgel v župnijski 
cerkvi sv. Martina. Nenazadnje pa smo si 
vzeli čas za igro in druženje. Kar nekaj 

otrok se z veseljem vrača v Marijin dom 
na popoldanski oratorij, kjer se ustavijo 
za pol ure, uro ali celo popoldne z name-
nom druženja, igranja namiznega nogo-
meta, tenisa ali pa se posvetijo domači 
nalogi. Vse več otrok iz domačega okolja 
prihaja po učno pomoč, ki jo poskušamo 
brezplačno omogočati skupaj z našimi 
sodelavci in prostovoljci. Poleg tega posta-
ja vse bolj živahno ob četrtkih popoldan 
na filmski delavnici ob učenju snemanja, 
igranju vlog in postavljanju scen. 

Vesele smo, da je Marijin dom v pod-
poro ne le otrokom, temveč tudi družinam 
in vsem, ki si prizadevajo za ohranjanje 
njene vrednote. Ob tem vas že sedaj vabi-
mo v soboto, 16. januarja 2016, ob 20. uri 
na pogovorni večer za starše zakonce in 
mlade z naslovom »Kdo je moj bližnji?« 
na temo konfliktov v vsakdanjem življe-
nju. Z nami bosta zakonca in družinska 
terapevta Katarina in Tomaž Erzar.

Želimo vam, da bi v teh prazničnih 
dneh našli čas za najbližje, jim prisluhnili 
in jim preprosto dali vedeti, da ste jih veseli. 
Blagoslovljen božič in veliko veselja, miru in 
modrih odločitev  v prihodnjem letu.  

:: sestra Barbara Močenik in  
skupnost sester HMP 



Informans: Luka Špik – Zaključek fantastične kariere
Luka Špik, eden najboljših sloven-

skih veslačev vseh časov, je pred dnevi 
na Bledu na inovativni in spektakularni 
prireditvi Informans: Luka Špik, v izvedbi 
Anton Podbevšek teatra in režiji Matjaža 
Bergerja, oznanil, da zaključuje dolgole-
tno in uspešno kariero. Veslač iz Lipnice 
pri Kropi in član Veslaškega kluba Bled 
je v svoji karieri osvojil komplet olimpij-
skih medalj in bil trikrat svetovni prvak in 
je s tem eden najuspešnejših slovenskih 
športnikov vseh časov. Svojo izjavo je po-
dal na svojevrsten način skozi manifest, 
ki ga je prebral igralec Pavle Ravnohrib in 
v katerem je povzel svojo pot. 

LUKA ŠPIK, rojen  9. 2. 1979, član 
Veslaškega kluba Bled, je bil del sloven-
skih veslaških reprezentanc polni dve de-
setletji, v tem času pa je nastopil na petih 
olimpijskih igrah in trinajstih svetovnih 
prvenstvih. Osvojil je komplet olimpij-
skih medalj in pet medalj na svetovnih 
prvenstvih, od tega tri zlate. V karieri je 
38-krat nastopil na tekmah svetovnega 
pokala in 16-krat stal na stopničkah. Ve-
ljal je za enega največjih talentov sloven-
skega in svetovnega veslanja, med dru-
gim je postal tudi svetovni prvak v enojcu 
med mladinci in mlajšimi člani. 

Luka se je z veslanjem pričel ukvarjati 

leta 1992 po izjemnem uspehu blejskih 
veslačev na OI v Barceloni. Skozi celo-
tno kariero ga je vodil trener Miloš Jan-
ša, že od samih začetkov pa je izkazoval 
izjemen talent in zelo hitro napredoval. 
Njegov prvi reprezentančni nastop sega v 
leto 1994, ko se je na MSP-ju v Münch-
nu pri 15-ih letih že uvrstil v veliki finale. 
Leta 1995 je bil že drugi, leta 1996 pa kot 
17-letnik skupaj z Erikom Tulom nastopil 
na OI v Atlanti in izpustil SP za mladince. 
Naslednje leto je v belgijskem Hazewin-
klu suvereno osvojil naslov mladinskega 
svetovnega prvaka v enojcu. Tak uspeh 
je takoj naslednje leto ponovil še med 
mlajšimi člani (do 23 let), potem pa je šla 
kariera samo še proti zvezdam, saj je ve-
liki pohod začel tandem Luka Špik-Iztok 
Čop. Že ob prvem skupnem nastopu sta 
leta 1999 v Kanadi postala svetovna prva-
ka, leta 2000 pa v Sydneyu prepričljivo še 
olimpijska prvaka, to je bila tudi prva zlata 
olimpijska medalja za samostojno Slove-
nijo. V naslednjem dobrem desetletju sta 
kraljevala v disciplini dvojnega dvojca, saj 
sta osvojila srebro (Atene 2004) in bron 
(London 2012) na OI ter dvakrat zlato 
(Gifu 2005, München 2007) in srebro na 
SP-ju (Eton 2006). Enkraten uspeh jima 
je uspel leta 2005 na Japonskem, kjer sta 
na enem svetovnem prvenstvu nastopila 

v dveh disciplinah 
ter osvojila zlato v 
dvojnem dvojcu in 
srebro v dvojnem 
četvercu, v kate-
rem sta veslala še 
Matej Prelog in 
Davor Mizerit. Po 
šestem mestu na 
OI v Pekingu sta 
se s Čopom razšla 
in Luka je na SP-ju 

2009 v Poznanu uspešno združil moči 
z mlajšim bratom Janom Špikom (peto 
mesto), naslednje leto na Novi Zelandiji 
pa je prvič na SP-ju nastopil v enojcu in 
se uspel uvrstiti v veliki finale. Za domače 
svetovno prvenstvu na Bledu leta 2011 sta 
s Čopom ponovno združila moči in bila 
peta, na olimpijskih igrah v Londonu pa 
karieri kronala z odličnimi nastopi pred 
nepregledno množico gledalcev in osvo-
jila bronasto medaljo. V letu 2013 je Luka 
na SP-ju v Koreji zaustavila poškodba 
hrbta, ki se je tudi kasneje ni več povsem 
znebil. Po tekmovalni sezoni 2014, v ka-
teri je skušal okrepiti četverca, si je vzel 
leto tekmovalnega premora. V Londonu, 
kjer je osvojil zadnjo olimpijsko medaljo, 
je našel nove življenjske priložnosti in se 
po temeljitem razmisleku odločil za za-
ključek kariere.

Veslaška zveza Slovenije je zaključek 
vrhunske kariere Luke Špika obeležila 
na svoji zaključni prireditvi 12. decembra 
2015 na Bledu.

:: Jernej Slivnik

20 Šport  I  Oglasi

Alpska 43, 4248 Lesce  
T: 04 53 53 800

www.avtomony.si

Cenjene stranke, želimo vam vesele prihajajoče 
praznike in vas vabimo v naš salon.



HIT KOMEDIJA LETA!HIT KOMEDIJA LETA!
FESTIVALNA DVORANA BLED

Sobota, 30. januar ob 20.00
Prodaja vstopnic:
TD Bled 04 574 11 22, Sistem Eventim Si, www.mojekarte.si
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SREČNO IN ZDRAVO
2016

Vabljeni v pizzerijo Gallus.

TC Bled tel: 04 57 432 99
del.čas: od 11h do 22h

pet, sob do 23h

DOSTAVA gsm: 040 321 639
čas dostave: od 12h do 21h

SREČNO IN ZDRAVO
2016

Iz
re

ži
 k

u
p
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n
!

NOVOLETNO DARILO
1x PIZZA GRATIS do 31.1.2016

NOVOLETNO DARILO
1x PIZZA GRATIS do 31.1.2016

POGREBNE STORITVE

NOVAK

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

Anton Novak d.o.o.
Hraše 19,  Lesce

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

Pooblaščeni prodajalec in serviser:
INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice - skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
Tel.: 04 / 58 33 372, 58 33 373, epošta: info@integral-avto.si
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Sre
čn

o

2016

Želimo vam vesele božične praznike 
in dober vid v letu 2016!

Tudi očala so lahko praznično darilo!

OPTIKA IN O^ESNA ORDINACIJA BERCE
Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

www.optika-berce.si
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Najučinkovitejši, neinvazivni in prijetni 
tretmaji z dolgoročnim učinkom
•	 Celovita	obnova	obraza	s	kisikom	
•	 Pospeši	se	razvoj	kolagena	
•	 Koža	je	takoj	po	tretmaju	bolj	odporna	na											

zunanje	vplive,	osvežena	in	sijoča	

04 579 17 02  •  ziva@hotelibled.com
www.wellness-ziva.com 

OXY SISTEM 
za OSvEžITEv Obraza

Oxy tretma_oglas Blejske novice_SLO_SHB_0812 15_A.indd   1 12/8/15   2:25 PM

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Slovenija

Na pragu novega leta naj vam ‚čas vladar‘ nakloni 
spoznati prave ljudi, storiti prave reči, ubrati prave poti 

ter v sebi in drugih najti le dobre sledi. 
Srečno 2016

Optika Mesec

Ljubljanska cesta 11
4260 Bled
T 08 205 77 97

Cesta maršala Tita 31
4270 Jesenice
T 04 583 26 63

www.optika-mesec.com
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