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B LEJSKE NOVICE

Kulturni praznik na Bledu
Osrednja slovesnost ob leto{njem kulturnem prazniku v ob~ini Bled je bila pri
Pre{ernovem spomeniku, najstarej{emu spomeniku Francetu Pre{ernu v Sloveniji. Slovesnost so skupaj z u~enkami in u~enci
osnovne {ole Bled pripravili ~lani Obmo~nega zdru`enja veteranov vojne za Slovenijo
Zgornja Gorenjska. Osrednji govornik je bil
predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Ladislav Lipi~ (na fotografiji), ki je med
drugim povedal, da je prepri~an, da bomo
Slovenke in Slovenci tudi v prihodnje znali
po{teno ceniti dejanja ljudi, ki so bili leta
1990 in 1991 za Slovenijo pripravljeni dati
svoje `ivljenje, tako kot so oni takrat po{teno
opravili svoje delo. Ob obnovljenem in na novo o~i{~enem spomeniku Francetu Pre{ernu
je zbrane pozdravil tudi blejski `upan Janez
Fajfar, ki je dejal, da so tri Pre{ernove besede
danes izredno aktualne: edinost, sre~a, sprava.

^e bi imeli vse tri, bi `iveli v lep{em svetu.
Slovesnosti so pripravili tudi po kulturnih domovih krajevnih skupnosti v ob~ini. Na fotografijah: obnovljeni spomenik dr. Pre{ernu
in slavnostni govornik Ladislav Lipi~.
Romana Purkart
Foto: Sre~o Vernig in Romana Purkart

Aktualno

Drage ob~anke in ob~ani,
dragi prijatelji in prijateljice Bleda!
Bo`i~ in novo leto sta bila kot lani
»zelena«. Ko smo `e skoraj verjeli, da
snega to zimo spet ne bo, nam ga je
koncu nasulo ve~ kot bi si ga `eleli.
Prav ni~ prijetno presene~enje ni bil
tudi januarski ra~un za plu`enje, ki je
zna{al skoraj 90.000 evrov. Na{e
javno komunalno podjetje skupaj s
kooperanti skrbi kar za 105 km ob~inskih cest, povsod naenkrat ne morejo
biti.

vas se je z lokalnim vlakom odpravila
navijat za na{o Tino, ki nas je vse nagradila z zmago!!! Ta lepa gesta prijateljstva med nami, {tevilnih slovenskih medijev na prvenstvu ni
ganila, bolj zanimivi spori znotraj
na{e reprezentance.
K velikim uspehom slovenskega
{porta so prispevale tudi na{e teka~ice
na smu~eh, {e posebej Katja Vi{nar s
~etrtim mestom na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Val di
Fieme. Vsi ~estitamo na{im izjemnim
{portnikom, ki svetu sporo~ajo o nas
tudi kaj lepega ...

Konec januarja smo podpisali pismo o nameri z beograjsko ob~ino
Rakovica, ki je v vesla{kem centru v
Zaki tri tedne zaporedoma namestila
po poln avtobus najbolj{ih osnovno{olcev. Sestali in spoprijateljili so se
tudi z na{imi {olarji. V za~etku februarja smo `e skoraj obi~ajno povabljeni
v Dubrovnik na praznik za{~itnika
tega prekrasnega starodavnega mesta,
sv. Bla`a, ki ga ~astimo tudi na Bledu.
Letos se je barvite procesije po Stradunu udele`il tudi `upnik Janez Ferkolj, kar so gostitelji {e posebej toplo
sprejeli.
V po~astitev slovenskega kulturnega praznika, ko se spomnimo na{ega najve~jega pesnika Franceta Pre{erna, so
po krajevnih skupnostih kulturna dru{tva
pripravila proslave, veteranske organizacije pa
`e 11. pohod spominov in prijateljstva iz
Radovljice preko Bleda do Vrbe.
V Festivalni dvorani so se pohodniki malo
oddahnili in okrep~ali, nato pa postali na
kraj{em, a do`ivetem kulturnem programu pri
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Pre{ernovem spomeniku. Ta obelisk, ki je najstarej{i spomenik Pre{ernu iz leta 1883, nam
je letos uspelo odli~no obnoviti. Ponovno je
zasijal z zlatimi ~rkami vklesani ^rtomirov
verz: »Narve~ sveta otrokom sli{i Slave«, ob
katerem se je morda na poti v slu`bo namrdnil
Rikli, ki mu slovenska beseda ni bila preve~
po volji. Pohodnikom smo se tu priklju~ili {e
{tevilni blejski ob~ani. Skozi Pi{kovco smo jo
po {kripajo~em snegu nato skupaj urezali na
slovesnost v Vrbi, kjer nas je s tehtnimi
besedami nagovoril jeseni{ki pisatelj Miha
Mazzini.
Naslednji dan, na pustno soboto, smo na
pobudo pod`upana po mnogih letih spet
u`ivali v sprevodu, na katerem so se s skupinskimi maskami prav posre~eno predstavili
stari in mladi ~lani doma~ih dru{tev. Najbolj
izvirni so bili Selani, ki so kar med vo`njo na
predelani traktorski prikolici izdelovali pe~enice.
Na dan otvoritve svetovnega prvenstva v
alpskem smu~anju, me je na{ veliki prijatelj,
Hannes Huber, `upan ob~ine Pruggern pri
Schladmingu, povabil na njihovo va{ko {olo,
da bi otrokom podelil nagrade za najlep{e
naslikane slovenske zastave, grbe in kola`e s
Tino Maze. (na fotografiji). Zve~er sem si
ogledal {e ~udovito otvoritev svetovnega prvenstva. Naslednji dan {olarji niso imeli
pouka, {e star{i so si vzeli prosto in skoraj vsa

13. redna seja blejskega ob~inskega
sveta je minila v duhu velike enotnosti
~lanic in ~lanov. Potrjene so bile nove
cene odvoza in odlaganja odpadkov,
po doma~e smetarine, ki se niso dvignile `e od leta 2008, a na `alost tako
ni {lo ve~ naprej. Ob~ani lahko
pri~akujemo kak{ne {tiri evre vi{ji
ra~un za komunalne storitve v povpre~nem gospodinjstvu. Vem, da je
tudi med nami vse ve~ takih, ki jih bo
ta podra`itev udarila po `epu, a ~e se
le malo ozremo naokoli, smo jo {e kar
dobro odnesli. Za to smo najve~ storili
ob~ani sami, saj z doslednim lo~evanjem
odpadkom zmanj{ujemo stro{ke in tako tudi
ceno storitve. Med pomembnej{imi odlo~itvami je bil tudi sprejem prvega rebalansa
prora~una, pri`gana pa je bila tudi zelena lu~
za oddajo Stra`e v javno-zasebno partnerstvo.
Poleti bi bil tam rad vsak, saj na vsak dan lepega vremena blagajna veselo cinglja, pozimi
pa je stvar precej druga~na.
Vabim vas, da si od 13. do 17. marca v
{portni dvorani ogledate tekmovanja na
evropskem prvenstvu v kegljanju na ledu, nekdaj zelo priljubljenem ljudskem {portu na
Blejskem jezeru. Med {ampioni je tudi moja
so{olka Valerija, saj v tem lepem starem {portu
ni nikoli prepozno! V soboto, 23. marca, vas
prisr~no vabim v Festivalno dvorano na indonezijski ve~er v organizaciji indonezijskega
veleposlani{tvo z Dunaja, ki je pristojno tudi
za Slovenijo. Malo eksotike v za~etku dolgo
pri~akovane nam na {ele tretji pomladi dan
nam prav gotovo ne bo {kodilo.
Za konec pa {e spodbudna novica za vse, ki
morda `e nekaj let ~akate na to potezo.
Pretekli petek smo v potrditev na ministrstvo
za okolje poslali t. i. Okoljsko poro~ilo k
Ob~inskemu prostorskemu na~rtu, ki bo predvidoma v javni razgrnitvi v prazni~nem mesecu aprilu.
Va{ `upan,
Janez Fajfar

Razpisi
Ob~ina Bled objavlja

Ob~ina Bled objavlja

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomo~i za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Ob~ini Bled v letu 2013

za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva
pri upravljanju [portno-rekreacijskega
centra Stra`a

Predmet javnega razpisa je:
Ukrep {t. 1: Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Ukrep {t. 5: Delovanje dru{tev in njihovih zdru`enj
Razpis in celotna razpisna dokumentacija je od 1. 3. 2013 na voljo v sprejemni
pisarni Ob~ine Bled v ~asu uradnih ur ter na spletni strani Ob~ine Bled
http://obcina.bled.si. Razpis je odprt od 1. 3. 2013 do 25. 3. 2013.
Janez Fajfar, l. r.,
`upan Ob~ine Bled

Ob~ina Bled objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Ob~ini Bled za leto 2013
Predmet javnega razpisa je:
Ukrep: Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih dru{tev v ob~ini Bled
Razpis in celotna razpisna dokumentacija je od 1. 3. 2013 na voljo v sprejemni
pisarni Ob~ine Bled v ~asu uradnih ur ter na spletni strani Ob~ine Bled
http://obcina.bled.si. Razpis je odprt od 1. 3. 2013 do 25. 3. 2013.
Janez Fajfar, l. r.,
`upan Ob~ine Bled

Ob~ina Bled objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in
invalidskih organizacij za leto 2013
Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje programov, ki obsegajo: posebne
socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic ~loveka dr`avljana in nediskriminaciji invalidov, programe humanitarnih organizacij, s katerimi re{ujejo oziroma bla`ijo socialne stiske in te`ave
posameznikov in skupin, podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
Razpis in celotna razpisna dokumentacija je od 1. 3. 2013 na voljo v sprejemni
pisarni Ob~ine Bled v ~asu uradnih ur ter na spletni strani Ob~ine Bled
http://obcina.bled.si. Razpis je odprt do 20. 3. 2013.
Janez Fajfar, l. r.,
`upan Ob~ine Bled

JP Infrastruktura Bled d. o. o. objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za oddajo prostorov v [portni dvorani v
podnajem
Prostori so namenjeni ve~namenski rabi, predvsem {portni in rekreativni ali
drugi primerni poslovni dejavnosti. Gostinska ali trgovska dejavnost sta lahko
samo dopolnitev osnovni dejavnosti. Lastnik prostorov je Ob~ina Bled, najemnik
(upravljavec) pa JP Infrastruktura Bled d. o. o. Razpisna dokumentacija je od 1. 3.
2013 na voljo v tajni{tvu in na spletni strani JP Infrastruktura Bled d. o. o. (www.Infrastruktura-bled.si).
25. 2. 2013

Irena Gogala,
univ. dipl. ekon.,
v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled d.o.o

1.

Javno-zasebno partnerstvo se vzpostavlja skladno z dolo~bami Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, {t. 127/06) in na podlagi Sklepa
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri
upravljanju [portno-rekreacijskega centra Stra`a (Uradno glasilo slovenskih
ob~in, {t. 7/13) v obliki pogodbenega koncesijskega partnerstva.
2. Javni partner je Ob~ina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, ki jo zastopa
`upan Janez Fajfar.
3. Predmet javno-zasebnega partnerstva se nana{a na zemlji{~a, objekte in
njim pripadajo~e naprave ter opremo [portno-rekreacijskega centra Stra`a,
skladno z Odlokom o razglasitvi javne infrastrukture na podro~ju {porta, turizma in rekreacije z dne 21. 12. 2011.
4. Predviden za~etek trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva je 1. 5.
2013, in sicer za obdobje 15 let, tj. do 30. 4. 2028. Izbrani ponudnik bo dol`an
skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokon~nosti upravne odlo~be.
5. Izbor bo potekal po postopku konkuren~nega dialoga v dveh ali ve~ fazah.
Javni partner v prvi fazi konkuren~nega dialoga v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi
postopka vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernej{ih re{itev za zadovoljitev ciljev in potreb javnega partnerja. V tem
dialogu lahko javni partner z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih projekta javno-zasebnega partnerstva ter re{itve po potrebi med seboj primerja.
6. Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v prvi fazi konkuren~nega dialoga
so dolo~eni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji morajo izjave predlo`iti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upo{tevajo. Naro~nik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal
sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje re{itve in predloge.
Po zaklju~ku dialoga bo naro~nik o tem obvestil udele`ence in jih pozval k
predlo`itvi kon~ne ponudbe. Nato bo naro~nik izvedel {e upravni postopek in
v tem postopku z odlo~bo izbral najugodnej{ega ponudnika.
7. Postopek konkuren~nega dialoga bo vodila strokovna komisija v sestavi
predsednik Matja` Ber~on, ~lanice Eva [travs Podlogar, Jana [pec in Davorina Pirc ter ~lan Andrej Er`en.
8. Razpisna dokumentacija, ki vsebuje tudi podrobnej{e pogoje in merila, bo
na voljo na spletnih straneh Ob~ine Bled http://obcina.bled.si v ~asu od 4. 3.
2013 od 9.00 do 15. 3. 2013 do 12.00. Dodatna pojasnila so na voljo preko
elektronske po{te na naslovu andrej.erzen@bled.si. V ~asu od 4. 3. 2013 do
15. 3. 2013 je vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 mo`en ogled predmeta
javno-zasebnega partnerstva po predhodni preko elektronske po{te na
naslov ales.finzgar@infrastruktura-bled.si in vpogled v finan~no-ra~unovodske podatke za izvedbo skrbnega pregleda predmeta javno-zasebnega
partnerstva po predhodni preko elektronske po{te na naslov irena.gogala@
infrastruktura-bled.si. Na sede`u trenutnega upravljavca, JP Infrastruktura
Bled d. o. o., je na vpogled tudi druga predmetna dokumentacija. Naro~nik bo
vse odgovore na postavljena vpra{anja objavil na spletni strani http://obcina.
bled.si.
9. Naro~nik si pridr`uje pravico, da najkasneje {tiri (4) dni pred potekom roka za
oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bov
obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani http://obcina.bled.si. Naro~nik
bo v tem primeru po potrebi podalj{al rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogo~il upo{tevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odlo`itvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti
naro~nika in prijaviteljev ve`ejo na nove roke, ki posledi~no izhajajo iz podalj{anega roka za oddajo prijave.
10. Skrajni rok za predlo`itev vlog je ponedeljek, 18. 3. 2013, do 15.00 v sprejemno pisarno Ob~ine Bled ali poslano predhodno s po{tno po{iljko na
naslov: Ob~ina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: Ne odpiraj - Prijava na javni razpis »Koncesija za
[RC Stra`a«. Na hrbtni strani po{iljke mora biti obvezno naveden naziv in
naslov po{iljatelja.
11. Kandidat lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega
roka. Vloga, ki je prispela k javnem partnerju po poteku razpisnega roka, je
prepozna. Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, dolo~enem v
javnem razpisu, in nepravilno predlo`enih vlog ne odpre, temve~ jih neodprte nemudoma vrne po{iljatelju.
12. Odpiranje vlog bo potekalo v ponedeljek, 18. 3. 2013, ob 15.30 v sejni sobi
Ob~ine Bled.
Janez Fajfar, l. r.,
`upan Ob~ine Bled
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Aktualno

Iz seje ob~inskega sveta
Nove cene ravnanja z odpadki
Blejski in gorjanski ob~inski svet sta vsak na svoji seji 19. februarja
potrdila nove cene ravnanja z odpadki. Elaborat o cenah storitev obveznih ob~inskih gospodarskih javnih slu`b sta pripravila javno podjetje Infrastruktura Bled, ki v obeh ob~inah skrbi za zbiranje odpadkov
in koncesionar za obdelavo in odlaganje, dru`ba Saubermacher. Elaborat je pripravljen v skladu z metodologijo, ki se uporablja od 1. januarja. Glavno na~elo je, da povzro~itelj pla~a, kar pomeni, da morajo
oblikovati polne stro{kovne cene, ki jih morajo potem pla~ati uporabniki. Dejavnost ravnanja z odpadki se deli na tri nove dejavnosti: zbiranje odpadkov, obdelava pred odlaganjem in odlaganje. Cene so
oblikovali skupno za celotno obmo~je in za vse tri dejavnosti, gospodinjstva bodo dobivala en ra~un za vse tri dejavnosti skupaj. Povi{anje
cen je z novim elaboratom okoli 30 odstotno, kar pomeni v povpre~ju
za okoli {tiri evre na gospodinjstvo.
Stra`a v javno - zasebnem partnerstvu
Blejsko smu~i{~e Stra`a letos ostaja zaprto, saj Ob~ina Bled nima
denarja, s katerim bi zagotovila njegovo obratovanje in pokrila
morebitne izgube, ki bi pri tem nastale. Novo potezo je tako opravil
ob~inski svet, ki je ugotovil, da obstaja javni interes za sklenitev javno
zasebnega partnerstva pri upravljanju {portno rekreacijskega centra
Stra`a. Vsi hotelirji soglasno podpirajo namero Ob~ine, da se pri
popestritvi zimske sezone vklju~i zasebnega partnerja, za katerega
bodo ocenili, da bo zagotavljal razvoj Stra`e in njeno obratovanje tako
pozimi kot poleti, je povedal direktor ob~inske uprave Matja` Ber~on.
Cilj tega sklepa je pritegniti zasebne investicije na Stra`o.

Pojav trikotni~arke oz. zebraste {koljke
(Dreissena Polymorpha) v Blejskem jezeru

V organizaciji Ob~ine Bled je sredi februarja potekal posvet glede
pojava t. i. zebraste {koljke v Blejskem jezeru. Poleg seznanitve s tem
pojavom in njegovimi glavnimi zna~ilnostmi je bil osrednji del
posveta posve~en predlogu ukrepov za omejevanje nadaljnjega
razmno`evanja in vnosa oz. iznosa. Posveta so se udele`ili predstavniki dr`avnih organov in ustanov (Agencija RS za okolje, In{titut
za vode RS, Zavod RS za varstvo narave, JZ Triglavski narodni park),
lokalnih skupnosti (Ob~ina Bled, Ob~ina Bohinj) ter civilnodru`benih
organizacij (Dru{tvo za varovanje okolja Bled, Dru{tvo za podvodne
dejavnosti Bled, Vesla{ki klub Bled, Ribi{ka dru`ina Bled).

Infrastruktura Bled d.o.o. dela zimsko slu`bo po programu zimske
slu`be na ob~inskih cestah. Ob~inske ceste so lokalne ceste, krajevne
ceste in lokalne poti v dol`ini pribli`no od 140 do 150 km. Zadol`eni
so tudi za ~i{~enje snega na vseh ob~inskih parkiri{~ih, plo~nikih, sprehajalnih poteh, stopni{~ih... . Zimsko slu`bo opravljajo s tremi lastnimi vozili in desetimi delavci Infrastrukture Bled d.o.o. Imajo pa
sklenjeno pogodbo s {estimi podizvajalci iz Bleda. V leto{nji sezoni je
prisko~ilo na pomo~ tudi vseh pet delavcev s smu~i{~a Stra`a. Leto{nja
zima je pokazala zobe in do sedaj so porabili pribli`no 500 ton soli na
obmo~ju ob~ine Bled in Gorje.
Infrastruktura Bled vabi v ~asu zimskih {olskih po~itnic v {portno
dvorano na rekreacijsko drsanje - vsak dan do 3. marca od 9.30 do 11.
ure in od 16.30 do 18. ure. U~enci Osnovne {ole prof. dr. Josipa
Plemlja Bled imajo popust pri vstopnini in izposoji drsalk. Vabljeni
tudi na mini sankali{~e, ki smo ga uredili v spodnjem delu Smu~i{~a
Stra`a. Primerno je za otroke. Uporaba je na lastno odgovornost in
brezpla~na, otroci naj bodo v spremstvu odraslih.
Ve~ informacij na spletni strani www.infrastruktura-bled.si.

Glavni poudarki in zaklju~ki posveta so:
- pojav je bil prvi~ zaznan v letu 2011;
- {koljka ni nevarna, razen njenih ostrih robov, vseeno pa gre za invazivno, tujerodno vrsto, ki bi lahko v dolo~enem obdobju
povzro~ila {kodo drugim vrstam;
- na~ini vnosa so razli~ni (mokre kopalke, plovila, potaplja{ka ali
ribi{ka oprema);
- ugotovljeni sta dve nahajali{~i na obali (Grajsko kopali{~e, Mlino),
pri ~emer se {koljka oprijema trdne podlage (stebri, skale, pomoli,
splavi, boje, ~olni) do 8 m globine;
- ciklus razmno`evanja se pri~ne aprila, kar pomeni, da je za omejevanje nadaljnjega razmno`evanja potrebno ukrepati takoj, v naslednjih tednih (februar, marec);
- na MKO je za tujerodne, invazivne vrste pristojen Sektor za ohranjanje narave, kjer bodo s sodelovanjem ARSO pripravili ustrezna
navodila za ukrepanje;
- MKO, ARSO in Ob~ina Bled bodo s pomo~jo potaplja~ev nemudoma organizirali sistemati~en pregled obale in sprotno odstranjevanje {koljk, prednostno na obmo~ju kopalnih voda, hkrati bodo
preverili, ali obstaja ustrezna, nenevarna substanca za premaz
posameznih trdih delov (npr. stebrov), ki bi onemogo~ala oprijem;
- vzporedno bo tekla akcija ozave{~anja uporabnikov jezera (kopalcev, ~olnarjev, ribi~ev, vesla~ev, jadralcev), ki bo spodbujala preventivo (redno ~i{~enje in pregled plovil in druge opreme, pranje z
najmanj 55 stopinj Celzija, temeljito su{enje), pripravila se bo tudi
informacija o drugih nahajali{~ih, vsaj na obmo~ju Srednje Evrope;
- posebna pozornost se bo namenila prepre~evanju morebitnega vnosa
v najbli`ja vodna telesa kot sta Sava Bohinjka in Bohinjsko jezero;
- v nadaljevanju se bo zagotovilo spremljanje u~inkov vseh teh ukrepov, In{titut za vode RS pa bo pripravil poseben dolgoro~nej{i projekt, pri ~emer se bo preverilo npr. izku{nje avstrijskih jezer;
- DVO Bled je posebej izpostavilo pobudo po ~imprej{nji uvedbi
prostovoljnega nadzorni{tva (MKO).
Na koncu so zbrani ugotovili, da je ukrepanje {e pravo~asno in
smiselno. Potreben je sistemati~en in usklajen pristop vseh dele`nikov. Aktivnosti bo za Blejsko jezero usmerjala in spodbujala Ob~ina
Bled, ki bo s pomo~jo pristojnih dr`avnih ustanov zagotovila tudi
potrebna sredstva. Klju~no vlogo udele`enci posveta vidijo v ustreznem obve{~anju in ozave{~anju javnosti, pri ~emer imajo lahko
javna glasila z objektivnim in dobronamernim poro~anjem izjemen
pomen, so sporo~ili z Ob~ine Bled.

Infrastruktura Bled

Romana Purkart, foto: Dru{tvo za podvodne dejavnosti Bled

Potrjen prvi rebalans
Blejski ob~inski svet je potrdil tudi prvi rebalans prora~una za letos.
Na prihodkovni strani so najve~je spremembe povezane s spremenjeno dinamiko nekaterih ve~jih prihodkov, na~rtovanih `e v lanskem
letu in prihodki, ki so vezani na sofinanciranje letos, to pa so obnova
v Zdravstvenem domu Bled, dela v {portnem parku pri osnovni {oli
in dela na Bohinjski Beli, ki so na~rtovana za prihodnje leto. Na
odhodkovni strani najve~je spremembe predstavljajo uskladitve
na~rtov razvojnih programov, skladno z investicijsko oz. razpisno
dokumentacijo, zlasti pri zagotavljanju lastne udele`be oziroma pogojev za pri~etek investicij, kot so zemlji{~a, slu`nosti in parkiri{~e na
obmo~ju Vezenin. Poleg tega sta v rebalans uvr{~ena {e nakupa
Mrakove doma~ije in stanovanja na Kolodvorski 48.
Romana Purkart

Zimska slu`ba in po~itnice
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Sodelovanje med Bledom in Rakovico
@upan Ob~ine Bled Janez Fajfar in predsednik beograjske Mestne ob~ine Rakovica Milosav Milinkovi} sta na Bledu podpisala pismo
o nameri za sodelovanje med obema ob~inama,
predvsem na podro~ju turizma in evropskih
projektov.
V prostorih Ob~ine Bled sta `upan Bleda
Janez Fajfar in predsednik Mestne ob~ine
Rakovica Milosav Milinkovi} podpisala pismo
o nameri, s katerim sta vzpostavila sodelovanje
med obema ob~inama. Do podpisa je po informacijah Ob~ine Bled pri{lo na pobudo veleposlanika Republike Srbije v Sloveniji Aleksandra Radovanovi}a, ki je izrazil `eljo po pobratenju Bleda in Rakovice. Sodelovanje med
ob~inama je predvideno na podro~ju turizma,
izobra`evanja in urejanja jezera v Rakovici, ki
je v slabem stanju, `elijo pa ga turisti~no urediti. Kot je povedal blejski `upan Janez Fajfar:
»Bled je mednarodno odprta ob~ina. Imamo
razli~ne pogodbe o sodelovanju s kar {estimi
ob~inami, tudi `e s sosednjo beograjsko ob~ino
Vra~ar. Izrazili so `eljo po tesnej{em sodelovanju, saj se tudi Srbija odpira Evropi, pismo o
nameri pa lahko pomaga pri pridobivanju
evropskih sredstev.«
V sklopu sodelovanja med ob~inama so tako
na Bledu gostili tudi skupine najbolj{ih srednje{olcev iz Rakovice, kar pa je po prepri~anju

`upana Fajfarja garancija za sodelovanje in
razumevanje v prihodnje. Po besedah predsednika Mestne ob~ine Rakovica Milosava Milinkovi~a od podpisa pisma namere pri~akujejo
predvsem uporabne izku{nje, ki jih je Bled pridobil v sklopu evropskih povezav: »@elimo
izkoristiti izku{nje, ki sta jih Ob~ina Bled in
Slovenija pridobila pri postopkih vstopa v Ev-

Dra`je odvajanje odpadnih voda
Ob~inski svet Ob~ine Bled je `e junija 2012 potrdil dvig cene za
odvajanje odpadnih voda. Po odmrznitvi cen komunalnih storitev bo
tako cena odvajanja odpadnih voda vi{ja za 0,0339 eur/m3, kar za
povpre~no gospodinjstvo s porabo vode 10 m3/mesec pomeni pove~anje stro{ka za 0,34 eur/mesec oziroma 4,08 eur/leto. V skladu s koncesijsko pogodbo je to {e manjkajo~a razlika do sicer `e potrjene
koncesijske cene za odvajanje in ~i{~enje odpadnih voda v Ob~ini Bled
v skupni vi{ini 1,32 eur/m3. Tako zbrana sredstva se porabijo za pokrivanje teko~ega vzdr`evanja in obratovalnih stro{kov kanalizacije in ~istilne naprave, delno pa za odpla~ilo investicij v preteklih letih.
Ob~ina Bled

Vpis otrok v Vrtec Bled za {olsko leto
2013/2014 (za sprejem 1. 9. 2013)
Star{e vabimo k vpisu pred{olskih otrok v Vrtec Bled za {olsko
leto 2013/2014, ki bo potekal od 11. do 13. marca 2013. Vloge za
sprejem otroka v vrtec dobite v vrtcu ali na spletni strani www.vrtecbled.si in jih oddate osebno v ponedeljek, 11. 3. od 8. do 14. ure, v
torek, 12. 3. od 8. do 17. ure ter v sredo, 13. 3. od 7. do 15. ure v pisarni svetovalne delavke vrtca ali po elektronski po{ti na naslov: barbara.falle@vrtec-bled.si (vlogo naj podpi{eta o~e in mati!).
Za {olsko leto 2013/2014 razpisujemo slede~e programe: dnevni
program in prilagojeni program, ki trajata 6 do 9 ur dnevno.
V dnevni program vpisujemo otroke od enega leta starosti (oz.
dopolnjenega 11. meseca) do vstopa v osnovno {olo. Prilagojeni pro-

ropsko unijo, kamor si `eli tudi Srbija, najve~
prilo`nosti za sodelovanje pa vidimo predvsem
na podro~ju turizma in izobra`evanja.«
Obisk delegacije iz ob~ine Rakovica je
spremljalo ve~je {tevilo srbskih medijev, kar
predstavlja svojevrstno prilo`nost za promocijo
Bleda na srbskem trgu.
Andra` Sodja

gram je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo odlo~bo
o usmeritvi v ta program. Vabljeni!
Za vse dodatne informacije lahko pokli~ete na telefonski {tevilki
574 21 77 (svetovalna delavka) ali 576 54 70 (uprava).
Vrtec Bled

Novo vodstvo Infrastrukture Bled
S 1. februarjem je za
obdobje {estih mesecev
oziroma do imenovanja
novega direktorja vodenje
Javnega podjetja Infrastruktura Bled d. o. o. prevzela vr{ilka dol`nosti
direktorice Irena Gogala,
sicer vodja finan~no ra~unovodske slu`be. Dosedanji direktor Mirko
Ul~ar je 31. januarja
pred~asno prekinil mandat, ki bi se mu sicer
iztekel julija letos. Ob~ini
Bled in Gorje, kot lastnici
javnega podjetja, sta tako
`e objavili razpis za imenovanje novega direktorja, so sporo~ili z Ob~ine Bled.
RP
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Uskladitev podatkov v KKG-GERK-ih
Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obve{~amo,
da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 27. februarja
2013 do 7. maja 2013. Vlagatelji morajo urediti GERK-e na Upravni enoti vsaj en dan pred vlo`itvijo vloge za kmetijsko subvencijo.
Obve{~amo vas, da je na spletni strni http://rkg.gov.si/GERK/
omogo~eno tiskanje preglednih kart. Iz GERK-ov je potrebno izlo~iti:
- vse povr{ine z druga~no vrsto kmetijske rabe oziroma vse povr{ine,
ki niso v kmetijski rabi, ~e so ve~je ali enake 100 m2,
- iz GERK-ov se mora tak{ne povr{ine izlo~iti tudi, ~e so manj{e od
100 m2 ter jih je v GERK-ih ve~ in skupaj predstavljajo pomembno
povr{ino GERK,
- iz GERK-ov se izlo~ijo pozidana zemlji{~a in vode, ki merijo ve~ kot
25 m2 ter povr{ine, namenjene skladi{~enju hlevskega gnoja za obdobje, dalj{e od 6 mesecev, ki merijo ve~ kot 25 m2.
V GERK se ne uvr{~a travnatih povr{in okoli objektov, ki se ne
uporabljajo za kmetijsko dejavnost ter rekreacijskih povr{in (golf
igri{~a, parki, zelenice, travnata igri{~a, hipodromi), razen smu~i{~, ~e
se na njih izvaja kmetijska dejavnost.
Opozarjamo, da je potrebno izlo~iti vse mosti~ke in druge povezovalne pasove, ki preko nekmetijske ali druge kmetijske rabe povezujejo
en GERK. Poleg tega mora nosilec urediti vsako druga~no kmetijsko
rabo od prijavljene (npr. nova zorana njiva, zasaditev trajnega nasada);
vsako prenehanje uporabe kmetijskega zemlji{~a (zaradi prodaje, prenehanja zakupa ipd); vsako na novo pridobljeno kmetijsko zemlji{~e
(nakup, zakup, na novo vzpostavljena kmetijska raba npr. zaradi kr~itve
zarasti, ~e je v naravi `e vzpostavljena kmetijska raba).

Vabljeni k sodelovanju v projektu
Ustvarjalni podjetnik
Razvojna agencija zgornje Gorenjske ob~ane Ob~ine Bled vabi k
sodelovanju v projektu Ustvarjalni podjetnik. ~e se ljubiteljsko ukvarjate
z umetnostjo - slikate, oblikujte z glino, izdelujete nakit, pletete,
kva~kate ali kako druga~e spro{~ate svojo umetni{ko `ilico, vas vabimo,
da svoja dela predstavite in ponudite tudi {ir{i javnosti. Letos bomo za
sodelujo~e v okviru projekta organizirali delavnico postavitve lastne
spletne strani oziroma delavnico izdelave predstavitvene zlo`enke.
Glavni cilj projekta je organizacija skupne prodajne razstave, kjer se
boste lahko predstavili s svojimi deli in za~eli umetni{ko pot prepletati
s podjetni{ko. Rok za prijavo k sodelovanju v projektu je 20. 3. 2013.
Udele`ba v projektu je brezpla~na. Za ve~ informacij in prijave smo
dosegljivi na Razvojni agenciji zgornje Gorenjske, Spodnji Plav` 24e,
Jesenice; na tel. {t. 04 581 34 17, Ur{ka @eleznikar, ali na elektronskem
naslovu urska.zeleznikar@ragor.si. Vabljeni, da se nam pridru`ite!
Ur{ka @eleznikar, RAGOR

Zelena kartica gosta Gorenjske

Za uskladitev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za termin na upravni enoti, na telefonski {tevilki 04 537 16 22 ali 04 537
16 00 int. {t. 52
UE Radovljica

Vabljeni k sodelovanju v projektu
Uporabna zeli{~a
Narava v svojih darovih skriva velikansko mo~, ki pa je ~lovek velikokrat ne prepozna, kaj {ele da bi jo znal izkoristiti. Stare modrosti se
po~asi izgubljajo, v vse hitrej{em tempu `ivljenja pa postajamo `rtve
stresa, utrujenosti in slabega po~utja. Klju~ do bolj{ega zdravja in
po~utja, ve~je spro{~enosti ter `ivljenjske energije pa lahko predstavlja
zeli{~arstvo. Razvojna agencija zgornje Gorenjske vas zato v sodelovanju z Ob~ino Bled in Ob~ino Gorje vabi, da se nam pridru`ite v okviru
projekta Uporabna zeli{~a.
Udele`enci bodo v sklopu projekta pridobili {tevilna teoreti~na ter
prakti~na znanja s podro~ja zeli{~ in njihove obdelave. Spoznali bodo
stare modrosti na{ih babic ter poskrbeli za ohranitev njihove dedi{~ine,
z delom na terenu, na sve`em zraku in v neokrnjeni naravi, pa bodo
naredili tudi nekaj za svoje telo in seveda tudi duha. Za sodelujo~e v
okviru projekta bomo tako organizirali {tiri razli~ne delavnice na temo
zeli{~. Delavnice bodo teoreti~ne kot tudi prakti~ne narave.
Prva delavnica z naslovom »Kako nabirati zeli{~a« bo potekala v
~etrtek, 21. marca ob 16. uri v prostorih Gorjanskega doma v Zgornjih
Gorjah. Delavnico bo vodila znana zeli{~arica Mihaela Zalokar.
Projekt »Uporabna zeli{~a« je sofinanciran s strani Ob~ine Bled in
Ob~ine Gorje ter je namenjen njunim ob~anom. Udele`ba v projektu je
brezpla~na. Prijave bomo zbirali do 15. marca.
Za ve~ informacij in prijave smo dosegljivi na Razvojni agenciji
zgornje Gorenjske, Spodnji Plav` 24e, Jesenice; na tel. {t. 04 581 34
17, Ur{ka @eleznikar, ali na elektronskem naslovu urska.zeleznikar
@ragor.si.
Ur{ka @eleznikar, RAGOR
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Turizem Bled je februarja organiziral izobra`evanje za vse, ki so se
pridru`ili projektu »Zelena kartica gosta Gorenjske«. Na Bledu se je
tako izobra`evalo ve~ kot 130 ponudnikov z vse Gorenjske, v novem
katalogu kartice pa je predstavljenih ve~ kot 190 partnerjev.
V projektu Zelena kartica gosta Gorenjske je skupaj dobesedno
stopila vsa Gorenjska, projekt pa je produkt Regionalne turisti~ne destinacije Gorenjske s sede`em na Turizmu Bled.
Zelena kartica gosta Gorenjske je na voljo pri izbranih ponudnikih
nastanitev, seznam pa je objavljen na spletni strani www.slovenianalps.com. Kartica je zasnovana tako, da je brezpla~na in velja 30 dni
od aktivacije pri preno~itvi. Kartica omogo~a oglede turisti~nih znamenitosti, {portne aktivnosti, kulinari~ne u`itke, ogled kulturnih
prireditev, nakupovanje in ostala do`ivetja po ni`jih cenah in s posebnimi ugodnostmi. To~en seznam ponudnikov je na voljo tudi v mobilni aplikaciji Slovenian Alps Travel Guide za pametne telefone.
Namen aplikacije je obiskovalcem Gorenjske omogo~iti ~im bolj
preprosto in neovirano gibanje po lokacijah ter kori{~enje popustov za
ogled turisti~nih znamenitosti. Na voljo je tudi elektronska Zeleno kartico gosta Gorenjske, so sporo~ili s Turizma Bled.

Vabilo na krvodajalsko akcijo
v Zdravstveni dom Bled v ~etrtek, 7. marca, od 8. do 15. ure in v
petek, 8. marca, od 8. do 14. ure ali v Zdravstveni dom Bohinjska
Bistrica, v ponedeljek, 11. marca, od 10. do 15. ure.
S seboj prinesite veljavni osebni dokument! Prosimo, da pred odvzemom zau`ijete lahek obrok in ne pridete te{~i.
Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je mo`no darovati kri
vsak torek, od 7.30 do 12. ure vse leto.
Obmo~no zdru`enje Rde~ega kri`a Radovljica

Dru{tva, dogajanja

Alpski parki ustanovili zvezo parkov v
Alpah - ALPARC
Leto{nje tradicionalno sre~anje naravovarstvenih nadzornikov in
uslu`bencev v zavarovanih obmo~jih v Alpah, ki je potekalo od 17. do
20. januarja v francoskem narodnem parku Vanoise, je vklju~evalo
strokovni posvet o delu nadzornikov v Alpah na podro~ju izobra`evanja in {portno tekmovanje. Ekipa Triglavskega narodnega parka
Bled se je v {portnih disciplinah odli~no odrezala in zasedla prvo mesto.
V ~asu memoriala Danilo Re je v kraju Pralognan-la-Vanoise
potekala tudi ustanovna skup{~ina omre`ja Alparc, ki se je po 17. letih
delovanja preoblikovala zvezo. Nov pravni status omogo~a sodelovanje preko Alp in kandidiranje na mednarodnih projektih. Alparc
sodeluje z vsemi kategorijami zavarovanih obmo~ij v Alpah. TNP je v
mre`i dejaven od ustanovitve leta 1995. Osrednji cilj Alparca je uresni~evanje protokola Alpske kovnencije o varstvu narave in kulturne
krajine. Zvezo Alparc je ustanovilo 34 zavarovanih obmo~ij iz {estih
alpskih dr`av, med njimi iz Slovenije Triglavski narodni park in Park
[kocjanske jame V pet~lansko predsedstvo je bil izvoljen direktor TNP
mag. Martin [olar.
Tina Markun, TNP

Siva teorija je, zeleno je drevo `ivljenja
Na{a zgodovina pozna mnogo velikih `ena in mo`, ki so svojo
energijo ~rpali v Naravi. Njihov skupni imenovalec pa je pogosto,
poleg ljubezni do Narave, tudi ljubezen do podajanja znanja naprej.
Kar ~lovek dobrega in lepega ve, je dol`an posredovati mladini, je bila
pogosta misel profesorja Pavla Kunaverja (1889 – 1988). Njegovo ustvarjanje je vrhunsko, na mnogih podro~jih celo pionirsko: profesor,
alpinist, jamar, fotograf, slikar, astronom, pisec poljudno-znanstvenih
~lankov in knjig, prevajalec, skavt ter ljube~ mo` in zgleden o~e {tirim
fantom. Ve~nost njegove `ivljenjske filozofije pa se ka`e tudi v
besedah, ki so jih sogovorniki – dr. Jurij Kunaver, Stane Peterlin, Boris
Kham, Jo`e A. Miheli~ in Janez Stergar - prispevali tekom priprav in
pogovora ob odprtju razstave, 6. februarja 2013. Z besedami J. W.
Goetheja je prisegal na prakso: Siva teorija je, zeleno je drevo `ivljenja. {tevilne generacije, ki jim je profesor Kunaver z otroku in mladini prijazno disciplino odkrival lepote slovenske de`ele in skrivnosti
no~nega neba, v zreli dobi predstavljajo/so predstavljale pomemben
del slovenske inteligence. Razstava prikazuje razli~na podro~ja njegovega delovanja, v info sredi{~u je na ogled do 7. aprila. Ve~ o dogajanju v Triglavski ro`i pa na www.tnp.si.
Majda Odar, TNP

Povzetek sestanka sekcije sobodajalcev
pri TD Bled
V za~etku februarja smo zaradi novosti, ki zadevajo dejavnost oddajanja zasebnih sob in apartmajev organizirali sestanek sekcije sobodajalcev, na katerem so sodelovali predstavniki DURS, vodja
in{pektorata in redarstva ob~in Bled in Bohinj, povabili pa smo tudi
predstavnika Infrastrukture Bled, ki se sestanka ni udele`il.
Najve~je spremembe so se zgodile na podro~ju zakonodaje in sicer
Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, {t. 94/12) in Zakona o dav~nem
postopku (Ur. l. RS, {t. 94/12). Pomembna novost je vi{ina priznanih
normiranih odhodkov, ki se s 1. 1. 2013 spreminja na 70 % za tiste, ki
v preteklem dav~nem letu ne presegajo 50.000 EUR, poleg tega pa je
pri{lo tudi do spremembe dav~ne stopnje, ki zna{a 20 % in pomeni
dokon~ni davek.
Vsi sobodajalci, ki `elijo priglasiti ugotavljanje dav~ne osnove z
upo{tevanjem normiranih odhodkov (z izjavo o izpolnjevanju pogojev) lahko to storijo {e do 2. 4. 2013 na posebnem obrazcu (Obrazec
3), ki je dostopen na spletni strani DURS. ^e so zahtevek vlo`ili {e v
letu 2012, se {teje, da je s tem priglasitev opravljena. DURS v zvezi s
tem ne bo po{iljala posebnih obvestil. V primeru, ko sobodajalec `eli
prenehati uporabljati ugotavljanje dav~ne osnove od dohodka iz de-

javnosti na podlagi normiranih stro{kov, mora DURS o tem obvestiti
na posebnem obrazcu (Obrazec 5). V nadaljevanju navajamo zakonske
roke in obveznosti, ki jih je potrebno upo{tevati:
- Predlo`itev obrazca priglasitve (Obrazec 3) in obrazca izra~una
predvidene akontacije (Obrazec 4) za leto 2013 (na podlagi
dose`enih prihodkov v letu 2012) do 2. 4. 2013 ali predlo`itev obvestila o preklicu zahtevka za normiranost za leto 2013 (Obrazec 5)
in predlo`itev obrazlo`enega izra~una pri~akovane dav~ne osnove in
predvidene akontacije dohodnine in obrokov akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov do 2. 4. 2013.
- Vodenje evidenc o poslovanju v skladu z zakonom o dav~nem
postopku, drugimi predpisi in ra~unovodskimi standardi (vodenje
knjige izdanih ra~unov).
- Pla~evanje mese~nih oz. trimese~nih obrokov akontacije dohodnine
(do 10. v mesecu za pretekli mesec oz. za preteklo trimese~je) na
podlagi izra~unane predhodne akontacije. ~e je znesek akontacije
dohodnine iz dejavnosti:
- ni`ji ali enak 400 EUR: trimese~ni obroki akontacij,
- vi{ji od 400 EUR: mese~ni obroki akontacij.
- Predlo`itev dav~nega obra~una dohodnine od dohodka iz dejavnosti
za vsako koledarsko leto, najkasneje do 31. 3. naslednjega leta
oziroma v zakonskem roku za predlo`itev obra~una v posebnih
primerih.
Zavezanci, ki bodo na novo pri~eli z opravljanjem dejavnosti v letu
2013 in se bodo odlo~ili, da bodo v prvem letu dav~no osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov ali
normiranih odhodkov, priglasitev pri Dav~ni upravi RS opravijo najkasneje v osmih dneh od vpisa dejavnosti v primarni register oziroma
evidenco organa, z obrazcem priglasitve ob pri~etku opravljanja dejavnosti (Obrazec 1). V istem roku so dol`ni predlo`iti tudi obrazlo`en
Izra~un predvidene dav~ne osnove, predvidene akontacije in obrokov
akontacije. Do objave obrazca dav~nega obra~una dohodnine od dohodka iz dejavnosti, izra~un pripravijo na posebnem obrazcu izra~una
(Obrazec 2).
Prav tako je obvezno pla~evanje pav{alnih prispevkov: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. januarja do 31. marca 2013 je
znesek prispevka 32,14 EUR mese~no. Za sobodajalce, ki so v skladu
s predpisi o gostinstvu vpisani v Poslovni register Slovenije kot sobodajalci fizi~ne osebe, zna{a letni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 160,69 EUR (rok za pla~ilo je 31. januar za teko~e
leto), oziroma mese~no v znesku 13,39 EUR.
Prispevek za zdravstveno zavarovanje zna{a od 1. januarja do 31.
decembra 2013: 4,55 EUR mese~no, za obdobje celotnega koledarskega leta (ne glede na dejansko {tevilo dni opravljanja dejavnosti v
mesecu). Pla~evanje prispevka: do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Poleg navedenega morajo zavezanci odpreti lo~en ban~ni ra~un za
opravljanje dejavnosti, ki je lahko drugi osebni ra~un. Vse transakcije,
povezne z dejavnostjo morajo biti izvedene preko lo~enega ra~una.
Sobodajalce opozarjamo tudi na sprejeto pokojninsko reformo, ki
dolo~a, da u`ivalci pokojnine, ki z opravljanjem dejavnosti ponovno
pridobijo lastnost zavarovanca, izgubijo pravico do izpla~evanja
celotne ali sorazmernega dela pokojnine. Dolo~eni so tudi posebni
primeri, kamor spadajo tudi sobodajalci – fizi~ne osebe, z katere ne
velja vklju~itev v PIZ zavarovanje po 15. ~l. ZPIZ-2, velja pa zanje
dolo~ba 20. ~lena ZPIZ-2. ~as za uskladitev svojega statusa imajo vsi
do 31. 12. 2013. Vse spremembe bomo spremljali {e naprej in
posku{ali pridobiti natan~nej{e informacije.
Vodja Medob~inskega in{pektorata in redarstva ob~in Bled in Bohinj
mag. Primo` Lah je predstavil podro~je nadzora nad pobiranjem turisti~ne takse in prijavo gostov, Z intenzivnim nadzorom, ki so ga izvajali skupaj s policijo, so pri~eli v juniju lanskega leta in ugotovili, da
je neprijavljanje gostov velik problem. Sprva so se omejili le na
opozarjanje kr{iteljev, poudaril pa je tudi to, da bodo pri~eli z izdajanjem nalogov za pla~ilo glob, ki so visoke. Posebej je opozoril na
upo{tevanje roka za oddajo poro~ila o pobrani turisti~ni taksi in pla~ilo
takse, ki je 15. dan v mesecu za pretekli mesec. Poro~anje se izvaja
preko spletne aplikacije eTuristi~na taksa. Poro~ilo je potrebno oddati
tudi, ~e je stanje v dolo~enem obdobju ni~.
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Dru{tva
Udele`enci sestanka so imeli pripombo na na~in ugotavljanja, ali je
gost prijavljen ali ne, saj menijo, da je nedopustno, da policija goste legitimira na ulici.
Zaradi vseh navedenih novosti in nedore~enih zadev naslednji sestanek sekcije predvidevamo pred za~etkom glavne turisti~ne sezone,
ko bomo v goste povabili {e ostale slu`be, ki delujejo na podro~ju dejavnosti sobodajalstva.
Vanja Piber, TD Bled

11. pohod spomina in prijateljstva
ter koncert

Projekt »Starej{i za starej{e«
V aprilu 2012 smo kot 22. dru{tvo na Gorenjskem pristopili k projektu »Starej{i za starej{e«. Izpolnili smo 162 anket. Najpogostej{a
pripomba mlaj{ih upokojencev je bila, da je 69. leto starosti kar malo
prezgodaj. Veliko predlogov je bilo, da bi pri~eli anketirati po 75. letu
starosti. Mlaj{e upokojence smo povabili, naj se pridru`ijo prostovoljcem, starej{i pa so nas bili veseli. Pripetilo se mi je, da mi je 92letna gospa povedala toliko {al, da si jih nisem mogla vseh zapomniti.
Za starej{e nad 80 let pa je tudi sicer poskrbljeno. Obiskujemo jih za
vsak rojstni dan, pred novim letom in `enske {e za 8. marec.
V celotni Sloveniji je sedaj vklju~enih v ta projekt `e 293 dru{tev upokojencev, sodeluje pa 3942 prostovoljk in prostovoljcev. V osmih oz.
devetih letih smo s projektom »Starej{i za starej{e« uspeli pokriti 66 %
starej{e populacije nad 69 let ali druga~e povedano – v projekt smo zajeli 163. 412 starej{ih.
Anica @emva, koordinatorka projekta »Starej{i za starej{e«

Brezpla~na pomo~ starej{im ob~anom
V Blejskem mladinskem centru smo zbrali mlade prostovoljce za
pomo~ starej{im na domu. ~e potrebujete kurir~ka za na po{to, kaj iz trgovine ali pa manj{o pomo~ na domu nas pokli~ite na telefonsko
{tevilko 040 597 603.
1. marca ob 18. uri pa vas vabimo na literarni ve~er predstavitev knjige [psi], ki bo v na{ih prostorih v ledeni dvorani.
Ekipa BMC

Dogajanje v Marijinem domu
[ele ko se oziramo nazaj v pretekli ~as, lahko zares vidimo, koliko
stvari se pravzaprav dogaja pri sestrah h~erah Marije Pomo~nice v Marijinem domu na Bledu. Otroci, mladi, dru`ine, razne skupine, ki so se zbirale v njem v letu 2012, so odhajali obogateni zaradi duhovne vsebine, ki
so jo prejeli; lepote doma, ki so ga izkusili; prijaznosti kraja, ki so ga bili
dele`ni in okusa sladkosti, ki so jim ga pustile »krem{nite« in druge
blejske dobrote. Eden izmed takih bogatih dnevov je bila sobota, 8. december 2012, ko smo pripravile prireditev adventno sre~anje za dru`ine.
Za~eli smo jo z dinamiko medgeneracijskega sodelovanja, v nadaljevanju
se razdelili glede na starost in v posameznih skupinah ustvarjali, poglabljali vsebino adventa, ob koncu pa si je vsaka dru`ina izdelala svojo adventno dru`insko kocko. Popoldne pa so se mnoge dru`ine odpravile na
blejski otok, kjer se je odvijala prireditev Dan potice na blejskem otoku.
Leto 2013 smo za~eli s prireditvijo Veselo silvestrovanje. Zaznamujeta jo
dva ve~ja sklopa: v prvem so udele`enci osebno ovrednotili izku{njo
preteklega leta, se pogovarjali, ustvarjali, delali po skupinah; drugi del pa
je potekal v ozra~ju veselega praznovanja: dru`enja, petja, plesa, igre.
Praznovanje se je za~elo s slovesno silvestrsko ve~erjo, igro Snegulj~ica
in sedem pal~kov, ki so jo pripravili otroci in mladi, ga nadaljevali ob blejskem jezeru ter zaklju~ili v Marijinem domu. Sredi januarja pa nas je na
predavanju za star{e, zakonce in mlade nagovoril fran~i{kan p. Tadej Strehovec, dr. znanosti in mag. aplikativne etike. V za~etku nas je postavil v
leto 1913 in nam spregovoril o izzivi tedanjega ~asa ter spoznanjih, ki so
jih imeli takrat, kam nas lahko dolo~ene izbire pripeljejo. Zgodilo se je
ravno to, kar so predvidevali. In kam nas bodo pripeljale dana{nje izbire,
ko gre za vero, dru`ino in `ivljenje? Upamo, da ne v vojno, v nemire, v
sovra{tvo. Zavzemajmo se za `ivljenje in dobroto. Blagoslovljeno novo
leto! V prihodnje pa sestre HMP vabimo na postno sre~anje za dru`ine,
ki bo 16. marca z za~etkom ob 9. uri. Z veseljem se pripravljamo tudi na
obisk don Boskovih relikvij, ki bodo na Bledu 5. in 6. maja.
s. Martina G.
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Ena izmed {tevilnih vsakoletnih prireditev Obmo~nega zdru`enja
ZVVS Zgornja Gorenjska je Pohod spomina in prijateljstva v po~astitev slovenskega kulturnega praznika in leto{nji je bil `e enajsti.
Udele`enci iz vse Slovenije so se na prazni~ni dan, 8. februarja, `e
navsezgodaj za~eli zbirati v Radovljici, kjer so v Srednji gostinski in
turisti~ni {oli uredili prijavne formalnosti, malo pred osmo uro pa je s
pozdravnimi besedami za~etek 11. pohoda najavil radovlji{ki `upan
Ciril Globo~nik.
Z veteranskim praporom in slovensko zastavo na ~elu je kolona pohodnikov pod vodstvom Marjana Bohinca krenila na pot skozi
Radovljico in ob Savi Bohinjki na Bled k Pre{ernovemu spomeniku,
kjer je bila ob 10.30 uri slovesnost ob prazniku. V pozdravnem nagovoru je blejski `upan Janez Fajfar dejal, da bi ve~jo ~ast, kot jo s pohodom spomina in prijateljstva, na katerem se vsako leto znova zbirajo
»tisti, ki v srcu dobro mislijo« spominu na velikega Slovenca te`ko
izkazali. Predsednik ZVVS Ladislav Lipi~ je v svojem prazni~nem
govoru dodal, da bi pohod na kulturni praznik moral postati
vseslovenski veteranski pohod in ~estital organizatorjem za idejo in
izvedbo.
V kulturnem programu so sodelovali recitatorji blejske osnovne {ole
dr. Josipa Plemlja z Bleda Matev` Pintar, Zoja Pavlovski, Nina
Sokolov, Tom Varl in Anu{a Kraigher, ki jih je za nastop pripravila
mentorica Meta Pazlar. Pesnik Franc Ankerst je prav za to prilo`nost
napisal sonet Poni`na to`ba, Veteranski pevski zbor pa je zapel nekaj
pesmi, med drugimi tudi novo uglasbitev Pre{ernove pesmi Zapu{ena,
ki jo je napisal dirigent zbora Franc Podjed.
Po slovesnosti so pohodniki nadaljevali pot v Vrbo. Kot vsako leto
so tudi tokrat spotoma odnesli cvetje na grob Blejca Janeza Svetine,
prve civilne `rtve vojne za Slovenijo. In kot vsako leto je z balkona
svoje hi{e pohodnike prisr~no pozdravljala Marija Stare, ki bi bila
zagotovo udele`enka pohoda, ~e bi ji leta to dopu{~ala.
Ob prihodu v Vrbo so {tevilni obiskovalci Vrbe kolono 341pohodnikov, z zastavo in prapori veteranskih zdru`enj na ~elu, pozdravili z
gromkim aplavzom, Veteranski pevski zbor je ob Pre{ernovem
spomeniku znova zapel, delegacija veteranov pa je k spomeniku
polo`ila cvetje.
Pohod je v ~udovitem vremenu lepo uspel in prav vsi udele`enci so
se vra~ali domov zadovoljni z obljubo, da prihodnje leto spet pridejo.
V po~astitev kulturnega praznika je Veteranski pevski zbor 17. februarja v Radovlji{ki gra{~ini izvedel tudi koncert pesmi dr. Franceta
Pre{erna. Melodije nekaterih so bile poslu{alcem `e znane, kar nekaj
pa jih je na novo uglasbil dirigent zbora Franc Podjed. Prvi~ je bila zapeta tudi ob~utena pesem Od{el je Miro, v slovo lani umrlemu igralcu
Miru Podjedu, ki je z VPZ ve~krat nastopal. S spretno zlo`eno vezno
besedo in skladno kostumografijo sta poslu{alce v Pre{ernov ~as popeljala Branka Smole in Alojz Ropret. Svoje so k ~arobnemu ve~eru dodali {e priznanimi harmonikarji harmonikarskega orkestra Ad hoc ter
solista Janja Hvala in Darko Peterman.
Ana Miler

Kultura

Indonezijski ve~er na Bledu
Koliko vemo o Indoneziji, tem velikim arhipelagom med jugovzhodnim Azijskim polotokom in Avstralijo, med Indijskim in Tihim
oceanom? Indonezija je pravi tropski raj, ima
ve~ kot 14 tiso~ otokov, na katerih `ivi ve~ kot
600 ljudstev s svojimi obi~aji, razli~nimi jeziki,
kulturo, religijo in kulinariko.
Ta velik in oddaljen svet prihaja na Bled 23.
marca. V Festivalni dvorani se bo takrat ob
19.00 za~el Indonezijski ve~er, pre`et z barvami
in glasbo. Indonezijski ve~er so med drugim
do`iveli lani v Novi Gorici, kjer so bili nad dogajanjem in nad predstavitvijo te oddaljene azijske dr`ave navdu{eni. Nastopajo~i pripravljajo
program za dve uri polnega u`itka ob spoznavanju glasbe, plesa in obi~ajev z razli~nih
otokov te dr`ave. Cena vstopnice za ve~er je pet
evrov.
Indonezijo pa lahko spoznate `e prej - 23.
marca ob 12.00 bodo namre~ v preddverju dvorane postavili bazar, na katerem bodo predstavili
tipi~ne izdelke doma~e in umetnostne indonezijske obrti. Ve~er organizirajo Ob~ina Bled,
Zavod za kulturo Bled in Turizem Bled skupaj
z veleposlani{tvom Indonezije z Dunaja.
RP

Fotograf Jan Kri`aj
Mladi fotograf Jan Kri`aj je na uredni{tvo Blejskih novic poslal dve
fotografiji Bleda, ki ju je naredil sam. Jan {teje 15 let, zato smo ga prosili
za intervju. Jan Kri`aj sicer med tednom `ivi pri o~etu v Ljubljani, konce
tedna pa pre`ivi pri mami pod gradom - tam je tudi odli~no izhodi{~e za
najkraj{o pot do jezera, ki se ve~krat znajde na njegovih fotografijah.
Nekaj njegovih fotografij objavljamo - presodite sami!
Kdaj si se za~el ukvarjati s fotografijo in zakaj?
S fotografijo sem se resneje za~el ukvarjati septembra 2012, ko sem
si prvi~ kupil dober fotoaparat. Zanj sem porabil vse svoje prihranke.
Za fotografijo me je najbolj navdu{il moj stric Samo Vidic, ki je za
moje pojme najbolj{i {portni fotograf v Sloveniji. Na za~etku mi je
pokazal nekaj osnov, naprej pa je bilo vse odvisno od mene - koliko
bom fotografiral in preizku{al razli~ne nastavitve in se »igral«. Imam
tudi veliko sre~o, da me lahko vzame s sabo na razli~ne {portne dogodke. Tam tudi sam vidim, kako poteka poklic fotografa in priprava.
Imam tudi to sre~o, da `ivim na Bledu, kjer lahko naredim res lepe fotografije. Zasluge za lepe fotografije imajo tudi moji star{i, ki me
nenehno vozijo iz kraja v kraj, samo da nastane dober posnetek. Rad bi
se zahvalil tudi mojemu dedku Andreju Vidicu, ki me pelje, kamor si
`elim in to ob katerikoli uri, tudi ob petih zjutraj, ~e je treba, samo da
ujamem prve son~ne `arke.
V katero {olo hodi{?
Hodim na Gimnazijo Antona A{kerca v Ljubljani, v prvi letnik.
Moram re~i, da sem kljub nenehnemu razmi{ljanju o fotografiji v {oli
kar uspe{en.
Kak{en fotoaparat ima{?
Imam fotoaparat Canon EOS 650D ter {irokokotni objektiv (18-55)
za fotografiranje {irokih kotov ter teleobjektiv (70-200) za slikanje
{porta. Zraven uporabljam {e stojalo za {e bolj ostre slike.
Kdaj fotografira{ in kako izbira{ motive?
Najraje fotografiram son~ni zahod in vzhod, ko so barve lep{e in

druga~ne, takrat tudi fotografija pride bolj do izraza. Najte`je je zgodnje vstajanje iz postelje, a je vseeno za fotografiranje la`je vstati kot pa
vstati pred {olo. Najve~ fotografij sem naredil z Osojnice in Ojstrice,
kjer je najlep{i razgled na Bled. Ko slikam, posku{am narediti fotografijo, ki je {e nih~e ni naredil, saj vsi vemo, da je Bled `e
ne{tetokrat posnet iz vseh zornih kotov. Sploh pa mi je najbolj v{e~, ~e
naredim nekaj posebnega, kar se pa zgodi le ko ima{ sre~o, ko si na
pravem mestu ob pravem ~asu. Dostikrat se odpravim tudi v Bohinj. Do
zdaj me je najbolj pritegnila {portna fotografija, a ker je zanjo bolj malo
prilo`nosti, se bolj posve~am naravi.
Si v~lanjen v kak{en fotoklub ali dru{tvo?
Ne nisem, ve~ino me je nau~il stric, ~e pa kaj ne vem, pa pogledam
kar na internet.
Fotografija no~nega Bleda na naslovnici je njegovo delo.
Romana Purkart
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Turizem, prireditve

Alpski biseri na Bledu
Bled je `e od leta 2008 ~lan uglednega
zdru`enja alpskih turisti~nih krajev Alpski
biseri. V zdru`enje je vklju~enih 28 krajev iz
Avstrije, Italije, Nem~ije, [vice, Francije in
Slovenije (edini predstavnik je Bled), ki
razvoj turizma gradijo na trajnostni oz. okolju
prijazni usmeritvi. ~lani Alpskih biserov so v
sklopu redne strokovne ekskurzije januarja
obiskali tudi Bled z okolico. Prvi del ekskurzije je bil namenjen najmlaj{i ~lanici
zdru`enja, kraju Weissensee na sosednjem
Koro{kem, drugi del pa odkrivanju turisti~ne
ponudbe Bleda, Pokljuke in Bohinja. @upan
Janez Fajfar je gostom s ponosom razkazal
Bled in predstavil tudi ob~inske projekte, ki
temeljijo na trajnostnem razvoju - ne samo
turizma, ampak celotne lokalne skupnosti.
Gostje so bili nastanjeni v dru`inskem hotelu
Savica. Hotel, ki posluje v sklopu Sava Turizma, je v lanskem letu kot prvi izmed blejskih hotelov zaradi ustrezne okoljske naravnanosti prejel certifikat Eko marjetica. V program bivanja na Bledu je bil vklju~en obisk
Blejskega gradu, Biatlonskega centra na Pokljuki, smu~i{~a Vogel ter Eko hotela Park v
Bohinju.
Predstavniki Sava Hotelov Bled so obiskovalcem predstavili tudi najbolj znan zeleni
projekt – Ekolo{ko vasico gozdnih vil v
Campingu Bled, ki je pri gostih vzbudila veliko zanimanje. V sodelovanju z Drsalnim
dru{tvom Labod Bled so gostitelji organizirali
nastop mladih drsalcev na naravnem drsali{~u
v Veliki Zaki. Podobna sre~anja so odli~na
prilo`nost za izmenjavo medsebojnih izku{enj na podro~ju trajnostnega turizma, ki
ponuja veliko mo`nosti za razvoj Bleda.

KOLEDAR PRIREDITEV
Datum

Ura

Lokacija

Prireditev

Petek, 1.3. –
nedelja, 3.3.

17.00 –
17.00

Vesla{ki center Bled,
Mala Zaka

Never Give Up: Humanitarni - Ruthin tek in
pohod okoli Blejskega jezera
(izmeni~en neprekinjen 48 urni tek)

Petek, 1.3.

19.30

Zadru`ni dom Ribno

Premiera komedije »Kr~marica« v izvedbi
KD Rudija Jedreti~a Ribno

Sobota, 2.3.

9.00

Zbor: pred Ob~ino Bled

Od 20.00

Dan ~rnega teloha: voden ogled z zaklju~kom
in predstavitvijo knjige na Blejskem gradu
Info sredi{~e TNP
Spretni prsti – delavnice ustvarjanja iz naTriglavska ro`a na Bledu ravnih materialov: Izdelava doma~e kreme
Restavracija Panorama Plesni ve~er: Miha Kralj s pevko

16.00

Zadru`ni dom Ribno

18.00
19.00

Restavracija Panorama
Zadru`ni dom Ribno

Sreda, 6.3.

19.00

Info sredi{~e TNP
Sredin ve~er: Odprtje razstave Ni nam vseTriglavska ro`a na Bledu eno in predavanje Arneja Hodali~a (v sodelovanju z National Geographic Slovenija in
Veleposlani{tvom ZDA v Sloveniji)

^etrtek, 7.3.

19.30

Blejski grad

Predavanje dr. Katje {krubej: Zemlji{ke prisege na Gorenjskem (Muzejsko dru{tvo Bled)

Petek, 8.3.

16.00 – 19.00

Kavarna Park

19.00

Gourmet Restavracija
Promenada
[portna dvorana Bled

Sladke urice samo za `enske; Izbor sla{~ic
in pija~ po posebni ceni
Kulinari~ni ve~er 3 chefov

10.00 – 12.00

Nedelja, 3.3.

20.00

Sobota, 9.3.

Od 20.00
10.00 – 12.00

Hotel Triglav Bled

Od 15.00

Kavarna Park

Torek, 12.3. –
nedelja, 17. 3.

Ves dan

[portna dvorana Bled

Torek, 12.3.

17.00

Sreda, 13.3.

19.00

Info sredi{~e TNP
Sredin strokovni ve~er: ob Svetovnem
Triglavska ro`a na Bledu dnevu voda – Tujerodne vrste na {ir{em
obmo~ju TNP (v sodelovanju z Agencijo RS
za okolje, Dru{tvom za varstvo okolja Bled
in Dru{tvom za podvodne dejavnosti Bled)

^etrtek, 14.3.

18.00

Hotel Ribno

Predavanje Marjana Viden{ka (Zavod
Preporod): `iva hrana za ve~ zdravja

Rudno polje, Pokljuka

Alpski pokal v biatlonu

17.00

Knji`nica Bla`a
Kumerdeja Bled

18.00

Hotel Ribno

Pravljica za otroke: »Po{astozavri in
jabolko spora« (Helena Kralji~), Gledali{~e
Bi~ikleta Ljubljana
Predavanje mag. Petre Ben~ina Rupel: Bioresonanca – u~inkovita pomo~ pri alergijah

Od 10.00
19.30

Severina na Bledu
Nedelja, 10.3.

Severina in pomo~nica direktorice hotelirstva Sava
hotelov Bled mag. Magdalena Bu~i}.

Hotel Golf je januarja obiskala znana
hrva{ka pevka Severina. Bivanje na Bledu,
ki v tem ~asu ponuja videz prave zimske
pravljice, je izkoristila za sprehode in poku{ino kulinari~nih dobrot. Ob odhodu je
izrazila zadovoljstvo nad obiskom in povedala, da se bo z veseljem ponovno vrnila, so
sporo~ili iz Save hotelov Bled.
Barbara Stopin{ek, Sava hoteli Bled
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Najlep{e pesmi za dan `ena s Heleno
Blagne, Ansamblom Sa{a Avsenika, 4
tenorji, {tajerskih 7, povezuje Vinko [imek
- Jaka {rafunciger

Info sredi{~e TNP
Spretni prsti – delavnice ustvarjanja iz naTriglavska ro`a na Bledu ravnih materialov: Opore za rastline na vrtu
in `ive ograje
Rudno polje, Pokljuka
23. Poklju{ki maraton Adriatic Slovenica
Kulturni dom
Gledali{ka predstava Amaterskega
na Bohinjski Beli
gledali{~a Vrba Vrbje in KD Galicija:
Sedma zapoved: kradi malo manj
Restavracija Panorama Plesni ve~er ob Dnevu `ena: Ansambel Sunset

Eva [travs Podlogar, Turizem Bled,
Fedja Pobegajlo, Sava Hoteli Bled

10.00 – 12.00

Lutkovna matineja z vnu~kom Matejem in
pal~kom Predstav~kom ter ~arodejem Janom
Dru`abno sre~anje starej{ih ob~anov
Ponovitev komedije »Kr~marica« v izvedbi
KD Rudija Jedreti~a Ribno

Petek, 15.3. –
nedelja, 17.3.
Petek, 15.3.

Kuharska {ola Uro{a [tefelina: Kuharska
delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let)
Nedeljsko popoldne ob kitarski glasbi

Evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu
(podrobnej{i program je objavljen v {portni
rubriki novic)
Info sredi{~e TNP
Te~aj tradicionalnega znanja TNP: Izdelava
Triglavska ro`a na Bledu brezovih metel (Leader)

Turizem,
Prireditve,
prireditve
turizem
19.30

Sobota, 16.3.

10.00 – 12.00

Knji`nica Bla`a
Kumerdeja Bled

Blejski ve~er: Uprizoritev dramskega
kro`ka O[ prof. dr. Josipa Plemlja Bled pod
vodstvom Mete Pazlar »Janko in Metka«,
avtorja Andreja Rozmana Roze

20.00
Od 20.00

Info sredi{~e TNP
Triglavska tr`nica in dru`inski program
Triglavska ro`a na Bledu Brihta: Vode – kako dobimo pitno vodo?
Golf igri{~e Bled
Gregorjevo: voden sprehod po ornitolo{ki
poti »Tam, kjer pti~ki pojo«
Terasa Kavarne Park
Pozdrav pomladi: folklorna in kulinari~na
prireditev
Festivalna dvorana Bled Ekskluzivni koncert Jana Plestenjaka
Restavracija Panorama Plesni ve~er

Nedelja, 17.3.

18.00

Restavracija Panorama

Sreda, 20.3.

19.00

Info sredi{~e TNP
Sredin ve~er: Ob Mednarodnem dnevu
Triglavska ro`a na Bledu gozdov – Izgubljena resonanca? film o
poklju{kem resonan~nem lesu (Produkcija
Constant d.o.o.)

Sobota, 23.3.

9.00 – 15.00

Hotel Triglav Bled

11.00
Od 15.00

10.00 – 12.00

Od 12.00
19.00
Od 20.00
21.00

Dru`abno sre~anje starej{ih ob~anov

Kuharska {ola Uro{a [tefelina: Kuharska
delavnica za odrasle
Info sredi{~e TNP
Spretni prsti – delavnice ustvarjanja iz naTriglavska ro`a na Bledu ravnih materialov: Velikono~na delavnica
Festivalna dvorana Bled Dan indonezijske kulture:
- prodajni bazar tradicionalnih izdelkov
- indonezijski ve~er tradicionalne glasbe in
plesa
Restavracija Panorama Plesni ve~er: Miha Kralj s pevko
Cocktail bar A propos
Apropo jazz - jam session: Flamenco (Vito
Maren~e – kitara, Jaka Aha~ev~i~ – sax)

Nedelja, 24.3.

20.00

Festivalna dvorana Bled

Komedija [pas teatra: P@zi, mail!

^etrtek, 28.3.

18.00

Knji`nica Bla`a
Kumerdeja Bled

Predavanje prof. biologije Maje Vrta~nik:
Maja pri Majih in z z Maji - Na za~etku petega sonca (Dru{tvo za varstvo okolja Bled)

Petek, 29.3.

21.00

Hotel Golf

Sprehod z baklami ob jezeru

Sobota, 30.3.

Od 16.00
Od 20.00

Kavarna Park
Restavracija Panorama

Ustvarjalne delavnice recikliranja za otroke
Argentinski ve~er: steaki, tango, glasba,
film, poezija

Nedelja, 31.3.

10.00 – 12.00

Hotel Triglav Bled

11.00

Blejski grad

Od 15.00
16.00
20.00

Kavarna Park
Trgovski center Bled
Cerkev sv. Martina

Kuharska {ola Uro{a [tefelina: Kuharska
delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let)
Lov na skrite pirhe in nastop folklorne
skupine
Nedeljsko popoldne ob kitarski glasbi
Velikono~ni koncert Godbe Gorje
Velikono~ni koncert: Mateja Poto~nik –
sopran, Ga{per Primo`i~ – koncertna
harmonika

od 9.00 dalje

Grajsko kopali{~e

Vsako soboto

[ola teka Klemena Dolenca – strokovno
vodeni treningi teka

Organizator si, zaradi nepredvidenih okoli{~in, pridr`uje pravico do spremembe programa.
Spremembe in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani www.bled.si.

Prazni~na Art tr`nica
Na slovenski kulturni praznik smo dogajanje v Best Western Premier Hotelu Lovec
na Bledu Francetu Pre{ernu v spomin popestrili s kan~kom kulture in umetnosti. V
sodelovanju s partnerji z Gorenjske smo
pripravili »Art« tr`nico, ki se je odvijala na
prostem, na terasi pred hotelom. Tako
doma~ini kot tudi dnevni obiskovalci Bleda
in hotelski gostje, so si na tr`nici lahko
ogledali ro~no izdelan nakit iz Galerije Doro,
predstavili pa so se tudi Ribi{ka dru`ina Bled,
Bohinjska sirarna, izdelovalci Gorju{kih pip
in klub »Ta lesen« iz Krope. Tr`nico je
obiskal ugledni izumitelj Peter Florjan~i~ in
predstavil svoj najnovej{i izum, sestavljivo
pti~jo hi{ico. Ker se je tr`nica odvijala tik
pred pustno soboto, smo vsem tistim, ki so se
`eleli na{emiti `e dan prej, ponudili mo`nost
poslikave obraza, kar je razveselilo predvsem
najmlaj{e. Za vse sladokusce so bili na voljo
slastni krofi, za tiste, ki so se `eleli pogreti s
kozarcem rujnega, pa doma~e kuhano vino.
Za dobro voljo so poskrbeli {e Bedanec s
Pehto, fijaker Stane in Konjeni{ki klub
Palomino.
Nata{a Ker{i~ Razinger

88. Slanikova pojedina
Na razstavi in tekmovanju vrhunskih kulinari~nih mojstrovin iz morskih in sladkovodnih dobrot ter sladic, ki je 13. februarja
potekalo v okviru 88. tradicionalne Slanikove
pojedine v Grand hotelu Union v Ljubljani je
Alma Reki}, vodja sla{~i~arske delavnice v
Hotelu Park znova osvojila zlato medaljo.
Alma Reki} je tako na Slanikovi pojedini že
tretji~ zapored osvojila najvi{je priznanje. V
pripravi morskih dobrot so kuharji Sava
Hotelov Bled osvojili {e dve srebrni medalji,
pridobili so jih Edin ^indrak in Matej Golja iz
Grand Hotela Toplice in Grega ter Jernej Rozman iz Restavracije Panorama.
Barbara Stopin{ek,
Sava hoteli Bled

Koledovanje pri M’`anu
na Re~ici
@e nekaj let zapored pridejo na predve~er Svetih treh kraljev koledniki zapet koledni{ke pesmi.
Najprej zapojejo pred hi{o. Povabimo jih v »hi{o« ( kme~ko izbo),
kjer zapojejo ob jaslicah, ki jih imamo pod bohkovim kotom kot v
starih ~asih.
Vsi koledniki so pevci na koru, ki sicer obi{~ejo vse pevce, `upnika,
sestre HMP in `upana. V veliko ~ast in zadovoljstvo nam je, da
prina{ajo sre~o. Bog jim pla~aj!
Mojca Tav~ar
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Kultura, obletnice

Kumerdejeva proslava

pod vodstvom u~iteljice Irene Kosma~. S pesmijo in besedo so nas
popeljali skozi zgodovino {olstva na Slovenskem. Nata{a Poto~nik z
Obmo~ne enote Zavoda RS za {olstvo Kranj je predstavila pomen Priznanj Bla`a Kumerdeja v slovenskem prostoru.
Na razstavi nagrajenci Bla`a Kumerdeja so predstavili svoje uspe{no
delo in utrip `ivljenja svojih ustanov.
Irena Razingar, knji`nica Bla`a Kumerdeja Bled

93 let gospe Lidije Kenda

Zavod RS za {olstvo je letos {tirinajsti~ podelil priznanja Bla`a
Kumerdeja za odli~no partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v
vzgojno-izobra`evalnih ustanovah. Dobro pedago{ko prakso nagradi
s priznanji, ki se imenujejo po blejskem rojaku Bla`u Kumerdeju
(1738-1805). Leto{nji nagrajenci so Osnovna {ola Lava, Osnovna {ola
Ljudski vrt Ptuj, Zavod za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana, Projektna skupina »Iskanje novih na~inov za spodbujanje jezikovnih
zmo`nosti otrok v vrtcu« iz VVZ Kekec Grosuplje in Razvojni tim za
inovacijski projekt »Opismenjevanje in razvoj vseh ~util« z O[ Jakoba
Alja`a Kranj.
Ob otvoritvi razstave nagrajencev smo v sredo, 13. februarja, v
Knji`nici Bla`a Kumerdeja pripravili prireditev. Goste sta pozdravila
`upan Janez Fajfar in ravnatelj na{e osnovne {ole Ludvik Hajdinjak.
Kulturni program so pripravili u~enci O[ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
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Gospa Lidija Kenda `e tri leta prebiva v Domu dr. Janka Benedika
v Radovljici. Februarja je v krogu doma~ih praznovala 93 rojstni dan.
Pozdravit jo je pri{el tudi `upan Janez Fajfar.

Kultura, mladi

Pre{ernov praznik

Kot po vseh krajih po Sloveniji smo tudi v belanski {oli in vrtcu
pripravili proslavo ob kulturnem prazniku. Celoten program so vodili
in izvajali otroci iz {ole in vrtca. Na prireditev smo v vrtcu povabili
dedke in babice otrok, kateri so se vabilu z veseljem odzvali.
Maja Poklukar, za vrtec in {olo na Bohinjski Beli

Poklon Sloveniji in Pre{ernu

Proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku smo letos v Ribnem
posvetili na{i domovini Sloveniji in pesniku Francetu Pre{ernu.
U~enci na{e podru`nice so ob pomo~i mentoric Alenke ^eh, Blanke
Valant in Mete Skumavec z deklamacijami, recitacijami, ske~i in dramatizacijami, predstavili geografske, naravne, kulturne, zgodovinske
in turisti~ne zna~ilnosti Slovenije ter `ivljenje in delo dr. Franceta
Pre{erna. Za sceno so poskrbeli u~enci OPB z u~iteljico Meri Poklukar.
Bogat program so povezovale ljudske in domoljubne pesmi, ki jih je
ubrano zapel otro{ki pevski zbor pod taktirko zborovodkinje Irene
Kosma~. Prisluhnili smo muziciranju u~encev, ki obiskujejo glasbene
{ole. Z zanimanjem smo prisluhnili na{emu krajanu Iztoku [orliju, ki
ima bogato znanje iz heraldike (grbi) in veksikologije (zastave).
Izvedeli smo veliko zanimivega o nastanku in pomenu slovenskega
grba in zastave. Razigrano, {aljivo in igrivo so program zaklju~ili plesalci otro{ke folklorne skupine KD Ribno z mentorico Nu{o Poljanec
ter harmonikarjema Iztokom Pesrlom in Lukom Benedi~i~em. S plesom, igro in petjem so nas »popeljali« na li~kanje h Koslnu v Bode{~e
in dodali svoj dele` k o`ivljanju kulturne dedi{~ine v na{ih vaseh.
Dvorano Zadru`nega doma smo zapu{~ali ponosni nase, na Slovenijo, Pre{erna, zgodovino, z `eljo, da bo v prihodnje v na{i domovini
tako kot mora biti.
Meri Poklukar

Projekt »Nevron~ki« v Vrtcu Bled
Lani se je ravnateljica Vrtca Bled Andreja Nov{ak v sodelovanju z
[nuderlom (Ekipa Znal~ek) mednarodno povezala z u~iteljema tehnike
Hitrih lon~kov Marti Heri in Gaborom Kovacz-om iz Mad`arske.
Poskusno smo v skupini pet in {estletnih otrok izvedli SpeedStack
delavnico. Otroci so bili navdu{eni.
Smisel teh lon~kov je, da se ob delu z njimi (izmeni~no, ritmi~no
gibanje leve in desne roke ob upo{tevanju pravil igre) vzpostavlja
hitrej{a nevronska povezava med levo in desno hemisfero in tako otroci
(in odrasli) stimulirajo delovanje mo`ganov.

V leto{njem letu projekt, katerega smo skupno poimenovali
»Nevron~ki«, na~rtno vna{amo v program vrtca. Pri dogovoru uvajanja smo pri{li do mnenja, da projekt pridobi na vrednosti, ~e ga
pove`emo v vertikalo vzgojno-izobra`evalnega sistema, zato smo
poleg povabili {olo. 5. decembra so se vsi zastopniki (Marti Heri,
Bo{tjan [nuderl, Andreja Nov{ak, Dana Su{nik in profesor Fakultete
za {port) aktivno sestali na ljubljanski Fakulteti za {port. Naslednji dan
so delavnico preizkusili u~enci O[ Bled. 7. decembra je potekalo izobra`evanje strokovnih delavcev vrtca, pridru`ilo se je nekaj strokovnih
delavcev {ole. Te~aj je bil zanimiv, pou~en, prakti~ni del pa tudi
zabaven. Na{i mo`gani so se »razgibali in osve`ili«.
Projekt Nevron~ki je tako kot prvi v Sloveniji za`ivel na Bledu. V
vsaki skupini v vrtcu imamo te lon~ke in otroci ob igri z njimi na
zabaven na~in trenirajo svoje mo`gane ter urijo povezavo med obema
mo`ganskima poloblama. Lon~ke bomo uporabljali dokler bodo
otrokom v veselje. Zanima nas ali se bo aktivnost spodbujanja
mo`ganov pokazala kasneje, kar pa v kratkem ~asu {e ne moremo
potrditi. Trenutno smo v stanju, ko otroci z veseljem opravljajo zadane
naloge, so dobro motivirani in navdu{eni.
Rebeka Po~ek

16. Linhartov gledali{ki maraton
16. Linhartov gledali{ki maraton bo letos potekal od 20. do 24.
marca na odrih kulturnih domov v ob~inah Bled, Bohinj, Gorje in
Radovljica ter na odru Linhartove dvorane v Radovljici. Na festival
ljubiteljskih gledali{~ na{ega obmo~ja so se prijavile {tiri skupine s
predstavami za otroke in sedem predstav odraslih gledali{kih skupin.
Otro{ke predstave se bodo pri~ele 21. marca v Linhartovi dvorani z
dvema predstavama En na{ lahek komad ali vsakemu svoje in Janko in
Metka Gledali{kega kluba O[ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Predstavi
sta namenjeni otrokom od 1. do 6. razreda osnovne {ole. V popoldanskem ~asu bomo v sklopu ~etrtkovih prireditev v dvoranici
Knji`nice A. T. Linharta Radovljica gostili otro{ko gledali{ko skupino
Kulturnega dru{tva Bohinjska Bela, predstavo Kosmata `aba avtorice
Lile Prap v re`iji Bernarde Ga{per{i~. Predstave za odrasle bodo tudi
v leto{njem letu potekale na razli~nih odrih na na{em obmo~ju. Za
uvod bomo na odru Linhartove dvorane Radovljica 20. marca lahko
videli komedijo Kulturnega dru{tva Bohinjska Bela Kroja~ za dame v
priredbi Bernarde Ga{per{i~ in v prevodu Toneta Smoleja. Naslednji
dan bodo stopili na oder Linhartove dvorane amaterski igralci Kulturnega dru{tva Rudija Jedreti~a Ribno. Predstava Carla Goldonija
Kr~marica v re`iji Sergeja Ver~a je prav tako komi~na zgodba iz vsakdanjega `ivljenja. Linhartov oder Kulturnega dru{tva Radovljica gostuje v soboto, 23. marca s predstavo Herbolaria ali zeli{~arica in re`iji
Alenke Bole Vrabec v Kulturnem domu v Ribnem. Linhartov oder iz
Radovljice je v leto{njem letu prijavil dve predstavi. Z drugo bo gostoval v nedeljo, 24. marca v Kulturnem domu Zasip. Mostarska
~e{njeva pita ali Oradina zgodba iz romana Luke Novaka »Zlati de`«
se izpolni lik Orade, mlade, prostodu{ne Bo{njakinje, ki po migrantskem eksodusu pristane v Ljubljani in si kot maserka ustvari svoj
salon. Dragi ljubitelji gledali{~a vabljeni na Linhartov gledali{ki maraton. Tudi v leto{njem letu je vstop na prestave prost.
Tatjana Kr`i{nik, Obmo~na izpostava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Radovljica
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Mladi, dogajanja

Pustovanje uspelo!
Na sne`eno in ~isto zimsko obarvano pustno soboto se je ve~ kot
dvajset blejskih dru{tev in klubov v maskah podalo v pustni sprevod od
Festivalne dvorane do Trgovskega centra, kjer je potekalo pustno rajanje.
»Uauu, krasno, poglej tiste maske!«, so bili najve~krat sli{ani komentarji z leto{nje velike pustne povorke na Bledu. Ob~ina Bled je
namre~ januarja pozvala vsa dru{tva in klube, ki delujejo na njenem
obmo~ju, naj se udele`ijo velike povorke, ki je bila v~asih zna~ilna za
Bled, nato pa je z leti kar zamrla. Tradicijo so obudili ve~ kot uspe{no,
kar dokazuje udele`ba {tevilnih mask, pa tudi navdu{enje ob~instva.
Bravo, Bled! Pustne povorke so se udele`ila kulturna dru{tva Pletna
Bled, Rudija Jedreti~a, Viteza Ga{perja Lambergerja, Lutkovno
gledali{~e Rado Mu`an, DO RE MI s cirku{ko predstavo, blejski fijakerji, kolesarski in smu~arski klub, Drsalno dru{tvo Labod, hokejsko
drsalno dru{tvo Bled, HK Mlade kategorije, Drsalni klub Bled, Moj
klub Bled s konjeniki s Koritnega, Dru{tvo upokojencev Bled in Turisti~no dru{tvo Bled, vzgojiteljice iz `irovni{kega vrtca ter podjetni{ki
kro`ek blejske osnovne {ole.
RP, foto: Marko Sekne in Dru{tvo Pletna

Obi{~ite spletno stran www.mojaobcina.si/bled, kjer si
lahko preberete aktualne novice iz ob~ine, stran pa lahko
sami tudi soustvarite!

^ajanka za najmlaj{e

ste pripravljeni prispevati svoj dele` k uspehu nekaterih dogodkov na
Bledu. Verjamemo, da prihodnje leto lahko pustno povorko in samo
pustno dogajanje {e obogatimo in izbolj{amo. Tudi takrat bomo
ra~unali na va{o pomo~ in sodelovanje.
Bli`a pa se mesec maj in s tem ~arobni dan. Vsa dru{tva in klubi,
ki bi radi sodelovali kot nastopajo~i na glavnem odru, se morda s
svojimi delavnicami ali kako druga~e predstavili na tem dru`inskem
dogodku, lahko svojo namero sporo~ijo na toni.bled@siol.net ali na
051-30-60-89. Enako velja za ponudnike storitev, ki `elijo biti del
tega ~udovitega dogodka.
Toni Me`an, pod`upan

Obna{anje na teka{kih progah

V tednu okoli pusta je ve~ kot 200 u~enk in u~encev od 1. do 5.
razreda na O[ Bled ter na podru`nicah Ribno in Bohinjska Bela pri
angle{~ini pripravilo »Tea Party«. Ob ~aju in pi{kotih so otroci spoznavali britanske obi~aje, zapeli ob pesmi »I'm a Little Teapot« ter se
dru`ili. Pri poustvarjanju so krasili skodelice, ilustrirali pesem o ~ajniku
in izdelali stripe. Ure, ki so malce druga~ne, otrokom in odraslim prinesejo na obraz poseben nasmeh.
Alenka B. Dem{ar

Pustna povorka in ^arobni dan
Iskrena hvala vsem udele`encem pustne povorke, {e posebej
dru{tvom in klubom, ki ste se odzvali na{emu vabilu. S svojo prisotnostjo in izvirnostjo ste navdu{ili mno`ico prisotnih in dokazali, da
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Po nekaj su{nih letih je letos narava ponovno radodarna s snegom,
blejska ob~ina pa z denarjem za urejanju teka{kih prog, kar nam
omogo~a rekreacijo pred doma~im pragom. Pravo razko{je! @al pa
so jih kot sprehajali{~e in pasje strani{~e razumeli tudi premnogi
lastniki psov, nekateri tudi rekreativni teka~i, ki svojega ljubljen~ka
pripeljejo na progo med tem ko te~ejo, in tako ubijejo dve muhi na
en mah, mimogrede pa ku`a na progi opravi {e svojo potrebo…
posledica so uni~ene proge in ponovno urejanje, ki stane.
Zagotovo je hoja po utrjeni progi udobnej{a kot po globokem
snegu, {e bolje je seveda, ~e lahko te~e{ na smu~eh in isto~asno
opravi{ {e »pasji« sprehod. Vendar, medtem ko nekateri u`ivajo dvojno, se drugi, tisti, katerim so proge v prvi vrste namenjene, jezijo.
^esa podobnega v krajih na »sen~ni strani Alp«, s katerimi se sicer
tako radi primerjamo, ne boste do`iveli. In, spo{tovani lastniki psov,
~e pri va{em po~etju ne mislite na to, da povzro~ate {kodo, pomislite na to, da mogo~e to tudi za va{ega psa lahko pomeni nevarnost,
lahko ga vi ali drug teka~ nehote po{koduje s palico ali konico smu~i.
Vanja Piber

Dogajanja, {port

Kdo jih pozna? Po poti fotografij

Fotografije nas spremljajo `e krepko preko sto let. Muzejsko dru{tvo
Bled ima v svojem arhivu `e skoraj dva tiso~ fotografij razli~nih oseb,
dru`in in dogodkov. Pri sestavljanju drobcev iz `ivljenja in dela
gospoda `upnika Franca Gornika (*1895 +1968) smo naleteli tudi na
skupinsko fotografijo, verjetno prebivalcev Bleda, ki so slikani pred
blejsko farno cerkvijo. Fotografija je verjetno nastala okoli leta 1950,
v ~asu, ko je bil gospod Franc Gornik `upnik na Bledu (1947-1962).
Na fotografiji je peti v spodnji prsti od leve proti desni. Mogo~e bo
kdo prepoznal katero izmed oseb na fotografiji. V tem primeru nas bo
veselilo, ~e pokli~ete predsednika Muzejskega dru{tva Bled, Sre~a
Verniga, tel. 041 767 293 ali mu po{ljete elektronsko po{to na:
sreco.vernig@kovinska-bled.si
Na fotografiji »{telenga«, ki smo jo objavili v zadnjih Blejskih
novicah, katero je prispevala gospa Danica Ambro`i~, ni nih~e prepoznal osebe, za katero velja, da je bil to »Hre{ov ata«. [koda,
vpra{anje ostaja {e naprej odprto.
Sre~o Vernig, Muzejsko dru{tvo Bled

igranje hokeja (mo`na tudi rezervacija igri{~a) in tek na smu~eh.
Te~ete lahko tudi v ve~ernih urah, saj je proga osvetljena. Umetno
zasne`evanje pa zagotavlja zadostno koli~ino snega in res dolgo
teka{ko sezono.
Organizirajo tudi rojstnodnevne zabave za va{e najmlaj{e pri ~emer
program prilagodijo va{im `eljam in potrebam. Vse te {portne aktivnosti so vam na voljo po simboli~nih cenah. Tako na primer drsanje
za otroke stane le 1 in za odrasle 2 evra.
Rekreacija in dru`enje na prostem spet dobivata na veljavi. ^udovita
lokacija v neposredni bli`ini Blejskega jezera in gozdov TNP, dobrovoljno osebje, doma~e vzdu{je in prijazna postre`ba v ogrevanem
{otoru pa so pravi argumenti, da se oglasite v centru Inter Games v Veliki Zaki. V zimskem ~asu obratujejo vsak dan. Vabljeni na drsanje
pod zvezdami!
An`e Ul~ar

Uspehi mladih drsalcev

Obi{~ite Zimsko pravljico v Veliki Zaki

Center {porta in zabave Inter Games Bled v Veliki Zaki je v zadnjih
letih dodobra popestril dogajanje na Bledu. Sprva je bil bolj ali manj
namenjen animaciji obiskovalcev Campinga Bled, v zadnjem ~asu pa
se v Zaki rekreira vse ve~ doma~inov. To {e posebej velja zadnja tri
leta, ko je center Inter Games odprt tudi pozimi.
Med ledenimi skulpturami, ki so jih postavili na ogled na
zabavi{~nem prostoru v Veliki Zaki, se nahajata tudi rajska ptica in
Blejski grad. Njuna naro~nika sta Ob~ina Bled in Zavod za kulturo
Bled, ki sta se pridru`ila podjetjem Sava turizem, Humko, Infrastruktura, predvsem pa podjetju Inter Games, ki je izvedlo celotno zamisel.
Ledene skulpture je izdelal mojster Miro Rismondo.
Za~eli so z drsanjem in hokejem na ledu, ponudbo pa so letos
popestrili z urejenimi teka{kimi potmi v kampu in razstavo ledenih
figur. V centru lahko tudi najamete vso potrebno opremo za drsanje,

Umetnostni drsalci Drsalnega dru{tva Labod Bled so se januarja
udele`ili tekmovanja za Evropski kriterij v Beogradu. @iva Brajlih
Novosel je osvojila 4. mesto, Pia Omov{ek 7., Anika Ko{ir 9., Tja{a
Bur{i~ 9., Lana Laji} 10. in Pia [mid 10. Tudi ostali so pokazali
odli~no drsanje in se uvrstili do 20. mesta.
V začetku februarja pa je v Ljubljani potekalo veliko mednarodno
tekmovanje za pokal Tivoli. David Gregorc nas je razveselil s srebrno
medaljo, Anika Ko{ir je bila odli~na 5., Pia [mid 7., Ajda Sili~ 11.,
Pia Omov{ek 11., Tja{a Bur{i~ 12., @iva Braljih Novosel 17., Julija
Lovren~i~ 19., Lana Laji} 25. in Pia Brajlih Novosel 30. Vsem iskrene
~estitke za pogum in dobro prikazane koreografije.
Z veseljem smo se odzvali tudi povabilu k sodelovanju na pustni
povorki. Namesto drsalk smo se odeli v havajsko cvetje in s hula in
gangnam plesom sku{ali pregnati zimo. Seveda ne ~isto zares, ~akajo
nas {e pomembne tekme tako doma kot tudi v tujini.
Drsalno dru{tvo Labod Bled
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Odbojkarske novice

Blejske de~ki.

Konec januarja se je kon~alo tekmovanje v
prvem delu dr`avnega prvenstva (1. @DOL)
za ~lanice, ki ga je ekipa »Zgornja Gorenjska« zaklju~ila na izvrstnem drugem mestu.
V decembru in januarju je bila forma odli~na
in dekleta so osvojila vse mo`ne to~ke s katerimi so se po~asi prebile v ospredje s skupaj
11 zmagami in samo tremi porazi ter osvojenimi 27 to~kami. Enak izkupi~ek zmag in
porazov je imela le {e prvouvr{~ena Aliansa iz
[empetra, ki pa je ve~ji to~kovni izkupi~ek
dosegla z ve~ gladkimi zmagami v za~etku prvenstva. Aliansa je bila tudi edina ekipa, proti
kateri so na{a dekleta v prvem delu obakrat
izgubile.
Vse to je `e zgodovina, saj se tekmovanje
nadaljuje s pospe{enim tempom dveh tekem
na teden v modri skupini. Prvim {tirim ekipam (Aliansa, Zgornja Gorenjska, Luka Koper in Kema Puconci) iz prvega dela sta se

pridru`ili {e najmo~nej{i slovenski ekipi Calcit Volley iz Kamnika in dr`avne prvakinje
Nova KBM Branik iz Maribora, ki sta zasedli
prvi dve mesti s to~kami prinesenimi iz srednjeevropske lige MEVZA. Te ekipe se bodo
v skupaj 10. krogih medsebojno sre~ale {e po
dvakrat. V prvem je na{a ekipa izgubila doma
proti favoriziranim Maribor~ankam, v drugem je na gostovanju premagala Kemo, v tretjem doma malce zaradi nespretnosti in tudi
smole izgubila proti Luki Koper z 2:3 in v
~etrtem po pravi srhljivki doma premagala
Alianso s 3:2, potem ko so gostje `e prepri~ljivo povedle z 2:0. Do konca tekmovanja
v modri skupini se bo bil trd boj za ~im vi{jo
uvrstitev, pri ~emer izstopata ekipi Kamnika
in Maribora, Gorenjkam pa je {e vedno realno
dosegljivo tretje mesto, ~e bodo dekleta le uspela zadr`ati trenutno formo. To daje tudi v
kon~nih izlo~ilnih bojih bolj{i polo`aj za

Bled bo gostil evropsko prvenstvo v
kegljanju na ledu
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naskok na kon~no tretje mesto dr`avnega prvenstva, kar je tiha `elja vseh, ~eprav so
punce postavljeni cilj dosegle `e s samo
uvrstitvijo v modro skupino.
Na spletni strani ekipe http://www.okgorenjska.si in preko omre`ja Facebook lahko
teko~e spremljate aktualno dogajanje v besedi, sliki in tudi z video napovedniki in poro~ili
s tekem. Ob koncu januarja na zadnji tekmi
prvega dela prvenstva smo tudi zaklju~ili nagradni nate~aj za novo grafi~no podobo ekipe.
Dobili smo sedem zanimivih predlogov
mladih ljubiteljev odbojke, izmed katerih smo
tri najbolj{e posebej nagradili z lepimi nagradami na{ih donatorjev (Debitel, Anni, Relax).
Preostalim avtorjem in nekaj glasovalcem na
spletni strani smo podelili tola`ilne nagrade –
nove klubske majice. Na osnovi odli~nega
predloga Sanija Karića s Hru{ice je podjetje
Damjan Design z Blejske Dobrave sponzorsko izdelalo na{o novo grafi~no podobo z
novim logotipom ekipe, ki si jo lahko ogledate.
Nadaljuje se tudi delo in tekmovanja v vseh
mlaj{ih kategorijah. Ekipe OK Bled nastopajo
z razli~nim uspehom, o ~emer bomo podrobneje poro~ali v naslednji {tevilki. Tokrat vam
s fotografijo predstavljamo ekipo OK Bled –
junior ACH iz kategorije de~kov.
Sicer se z dogajanjem v klubu teko~e lahko
seznanjate na na{i spletni strani http://www.
okbled.si, vsi rezultati in druge odbojkarske
novice pa so na strani http://www.odbojka.si.
Vljudno vabljeni ste tudi na ogled vseh tekmovanj.
Samo Zupan, OK Bled

Od 13. do 16. marca se bodo v [portni dvorani na Bledu za
evropske naslove merili najbolj{i v tej disciplini na stari celini.
Bled ima v tem {portu bogato zgodovino, saj je bil prvi slovenski
klub v kegljanju na ledu ustanovljen prav leta 1953 na Bledu, tekmovanja so takrat potekala kar na jezeru. Leta1963 so se skupaj s
klubi z Jesenic, @irovnice, Kranjske Gore, Celja in Maribora organizirali v Zvezo za kegljanje na ledu, ki je od leta 1964 v~lanjena v
mednarodno zvezo.
V tistem ~asu je bilo v klubu tudi po 20 ekip in je tako `e klubsko
prvenstvo predstavljalo masovno tekmovanje na visoki ravni. Ekipe
z Bleda so se redno udele`evale raznih turnirjev v tujini.
Spored tekmovanja - 13. marec: 8.00 - 16.00 trening; 19.00:
otvoritvena slovesnost na Olimpijskem trgu;
14. marec: 7.00 - 13.00 ekipno m/`; 14.00 - 18.00 ciljno mo{ki kvalifikacije; 18.00 -21.00 ciljno `enske kvalifikacije
15. marec: 7.00 - 13.00 ekipno m/`; 14.00 - 17.00: ciljno m/` ekipno;
18.00-21.00: ekipno m/` polfinale
16. marec: 8.00-10.00 ciljno m/` finale; 11.00 - 13.00 ekipno m/`
mali finale, 13.00 - 15.00 ekipno `enski finale; 15.00 - 17.00 ekipno
mo{ki finale; 18.00 podelitev odli~ij; 20.30 zaklju~na slovesnost v
restavraciji Panorama.

Dogajanja, oglasi

Sre~anje pevcev in folkloristov
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Obmo~na izpostava organizira 9. in 10. marca ob 18. uri v Baro~ni dvorani Radovlji{ke gra{~ine Revijo odraslih pevskih zborov in skupin ob~in Bled, Bohinj,
Gorje in Radovljica. Na sre~anju se bo predstavilo 22 pevskih skupin.
V soboto, 23. marca pa bo v Kulturnem domu v Kropi Sre~anje
otro{kih in odraslih folklornih skupin ob~in Bled, Bohinj, Gorje in
Radovljica.

Vodja prireditve in informacije: Bogo`alec Robert (041 295 136).
Vodja rediteljev: Ale{ Laharnar.
Na ogled bo teka{ka {portna oprema Brooks, ki jo bo mo`no kupiti po
ugodnih cenah.
Robert Bogo`alec

Prvi tek okoli jezera 2013 Brooksov tek rutk
Kraj in prireditelj: Bled, AD Bled
Datum tekmovanja: sobota, 6. april 2013 ob 10.00.
Otvoritev in povezava tekmovanja: ob 9.45, predsednik AD Bled, Jure
Le{njak.
Start in cilj: vesla{ka promenada, nad Grajskim kopali{~em.
Prijava in obdelava podatkov: info@timing.sdpoljane.si.
Prijave so mo`ne tudi na samem prizori{~u, najkasneje pol ure pred
tekmovanjem.
Prijava mora vsebovati: ime, priimek, spol, leto rojstva, klub, dru{tvo.
Zaklju~ek prijav preko interneta: 4. 4. 2013 do 21.00.
Objava startne liste bo na spletni strani http://www.timing.sdpoljane.si
in na www.adbled.si.
Kategorije: mo{ki, `enske: do 19 let in mlaj{i; od 20 do 39 let; od 40
do 59 let; od 60 let in starej{i.
Podelitev in razglasitev medalj: ob 11.00 oziroma najkasneje po prihodu zadnjega teka~a.
Oprema in sanitarije: za vse udele`ence bo mo`na oddaja prtljage v
Grajskem kopali{~u in uporaba sanitarij.
Opomba: vsakdo tekmuje na lastno odgovornost, za izgubljene predmete in krajo prireditelj ne odgovarja. Hrana in pija~a bosta za
nastopajo~e zagotovljeni.
Priznanja in nagrade: prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medaljo,
vsak nastopajo~i dobi spominsko nagrado.
Startnina zna{a 15 evrov, poravnate jo na transakcijski ra~un SI 56
03139-1000291677 ali na prizori{~u tekmovanja najkasneje pol ured
pred tekmovanjem.

POMO^ IN OSKRBA NA DOMU
V paru ali posamezno nudiva nego starej{im
ob~anom (likanje, pospravljanje, ~i{~enje,
varstvo otrok, sprehajanje psov).
TEL.: 040 660 512

Vzgojitelj pred{olskih otrok

SUPER AKCIJA V HOTELU TRIGLAV BLED
V mesecu marcu zni`anje
- 50% na vse masa`e.

Administrator
Klasi~na masa a 30 EUR
- sedaj 15 EUR

Ekonomski tehnik PTI
Pomo~nik v tehnolo{kem procesu
Mehatronik operater
Strojni tehnik
Svetovalna delavka 04 581 31 16, www.ssj-jesenice.si

Masa`a z vro~imi kamni 55 EUR
- sedaj 27,7 EUR
Danes naredite nekaj dobrega
za svoje zdravje. Pokli~ite ZDAJ
in se dogovorite za svoj termin! Tajska masa`a 40 EUR
- sedaj 20 EUR

Naro~anje 031-274-242

Mo`en tudi nakup darilnih bonov.

Srednja medicinska sestra
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Oglasi - 040/202 384

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta mar{ala Tita 67, 4270 Jesenice
telefon: 04/58 33 372, 58 33 373, http://www.integral-avto.si

KGZ GOZD BLED

Za @ago 1a,
Bled (Re~ica)
Tel. 04/575 05 19,
odprto: 7-19,
sobota 7-13
z.o.o.

kmetijska trgovina
odkup mleka in `ivine (04/575 05 00)
odkup lesa
115-letno tradicijo zadru`ni{tva na na{em obmo~ju nadaljujemo v KGZ
GOZD BLED, kjer po konkuren~nih cenah odkupujemo les pri kamionski
cesti in v gozdu na panju. Obra~un lesa je na osnovi elektronske izmere,
pla~ilo je redno v ~etrtkih po preteku 30 dni. Les na panju pla~amo
vnaprej. Dajemo tudi akontacije. Odlo~ili smo se, da je prvi in
najpomembnej{i kupec lokalna lesna industrija LIP Bohinj, s tem pa
`elimo prispevati k izdelavi kon~nih izdelkov v doma~em okolju in k
ohranitvi in pove~anju delovnih mest. Pokli~ite nas: 031/307 140,
031/405 141, 04/575 05 15. Ve~ na internetni strani: www.gozd-bled.si!
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Gregor Koro{ec s. p., Zasip-Sebenje 42, 4260 Bled

tel.: 041/355 974
email.: nova.konkurenca@gmail.com

okna in vrata (PVC, alu, les)
menjava in monta`a oken in vrat
(po~istimo za seboj)
brezpla~ne meritve
svetovanje
uredimo vloge za eko subvencije

SPOMLADANSKI
POPUST

Salon pripeljemo k vam na dom.

N

O

V
O

Oglasi - 040/202 384

-15%

TRAM d.o.o., Kupljenik 6, 4263 Bohinjska Bela
email: razinger.bostjan@siol.net, www.tram-b.si

tesarska, krovska ter kleparska dela
izdelava nadstre{kov, gara`,
brunaric in monta`nih hi{
napeljava strelovodov
izdelava in prodaja lesnih sekancev
izdelava lesnih sekancev na va{em domu

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!
Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341

TRAM d.o.o.
z vami `e 12 let!
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Zadnja stran

ELEKTRO TRGOVINA MULEJ
E-mail: trgovina@virel.si, www.virel.si
tel.: 04/575 30 40

PRI NAS NAJDETE VES
ELEKTROMATERIAL, KI GA
POTREBUJETE ZA GRADNJO
IN OPREMO VA[EGA DOMA.
Za vas imamo odprto
vsak dan od 7. do 18.,
ob sobotah pa od 7. do 12. ure.

Pri~akujemo vas na
novi lokaciji-BLED, Pot na Lisice 4.
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