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Sprejem za olimpijce
Na Olimpijskem trgu na Bledu so v nedeljo, 23. februarja,

priredili sprejem za blejske olimpijce. Sprejema so se udeležile
tekačice Katja Višnar, Alenka Čebašek in Nika Razinger ter hoke-
jist Klemen Pretnar (na sliki z leve). Ostali blejski športniki pa so
bili bodisi še v Sočiju bodisi že na prizoriščih novih tekmovanj.
Športnike in njihove spremljevalce, z Bleda so namreč tudi
reprezentančni zdravnik Matjaž Turel (na sliki skrajno levo),
serviser in fizioterapevtka, je pozdravila navdušena množica do-
mačinov z Godbo Gorje na čelu ter župan Janez Fajfar.



Pred mesecem dni, ko sem pisal
uvodnik, sem se oziral po zeleni pokra-
jini. Še preden pa smo v svoje nabiralnike
prejeli Blejske novice, nas je dobesedno
zamedlo. V 10 urah je zapadlo preko 70
cm snega. Kljub napovedim nas je vse
skupaj presenetilo. Očitne težave so imeli
pri tem izvajalci zimske službe v naši
občini, ki so napačno ocenili situacijo ter
v nekaj dneh le s težavo nadoknadili za-
mujeno. To se seveda ne sme več po-
noviti, saj je bila začetniška napaka pre-
več očitna! Z intervencijo občinskih služb
so se stvari normalizirale.

Skoraj smo si že oddahnili, pa nas je
presenetil nov udar. Tokrat v obliki sne-
goloma in žledoloma. Količine so bile
očitno prevelike, temperaturno razmerje
pa tudi izjemno neugodno. Okoli nas je
pokalo in padalo. Osebno sem bil na
terenu udeležen v akcijah usklajevanja in
sem na lastne oči videl v tistem trenutku
pravo moč narave. V takšnem položaju
človek lahko tudi dobesedno onemi, kar
pa nikakor ne velja za požrtvovalne gasil-
ce in druge pripadnike civilne zaščite, ki
so preudarno reševali situacijo.

Šele sredi tedna se je stanje toliko
umirilo, da smo se lahko aktivni udele-
ženci zbrali, to je bila tudi prva prilož-
nost, da sem se sploh lahko v imenu
občank in občanov vsem skupaj zahvalil.
To zahvalo izrekamo tudi na tem mestu.
Vsakemu posebej, predvsem pa duhu so-
lidarnosti, ki vedno znova zaveje v
takšnih trenutkih!

V naslednjih dneh in še danes lahko
spremljamo poročila iz drugih krajev

Slovenije, kakšno škodo so utrpeli. Brez
elektrike, odrezani od sveta … Ponovno se
je izkazalo, da je morda vsemogočni
nekoliko prizanesel temu koščku raja, ki
ga je ustvaril pod Triglavom.

Sanacija na občinskih zemljiščih se je
nemudoma pričela in pričakujem, da
bomo pred turistično sezono vsaj približ-
no vzpostavili normalno stanje. Je pa to
sedaj priložnost, da zlasti na področju ze-
lenih površin naredimo nekaj dolgo-
ročnih potez. Vse skupaj gre v okvir
priprave Občinskega podrobnega pros-
torskega načrta za Ožje središče Bleda, ki
med drugim zajema ureditev vseh osred-
njih parkovnih površin in s tem tudi nove
zasaditvene načrte. Javno razgrnitev teh
načrtov lahko pričakujemo spomladi.

Naj vseeno spomnim, da je bil feb-
ruar kot vsako leto tudi letos v znamenju
kulture. Sicer malo z grenkim priokusom
zaradi dogajanja okoli nas, pa vendarle
smo znova potrdili, da smo kulturen
narod. Zato posebej kulturna društva
opozarjam na razpis na naslednjih stra-
neh tega časopisa in na naši spletni stra-

ni. Kljub recesiji denarja za kulturne de-
javnosti nismo zmanjševali!

Prav na koncu seveda ne morem
mimo naravnost fantastičnih uspehov
slovenskih olimpijcev. Pri tem sem še
posebej ponosen na blejsko zasedbo. Kar
deset športnikov in najmanj trije člani
spremljevalne ekipe so tako ali drugače
povezani z Bledom (večina jih je tudi
naših občanov). To nas uvršča med naj-
bolj olimpijske kraje na svetu. Na vsakih
800 prebivalcev občine en olimpijec.
Imen tokrat ne bom izpostavljal, vseeno
pa naj se spomnim vsaj dveh, ki sta kot
požrtvovalna športna delavca in trenerja
vložila dolga leta truda v te uspehe: Vinko
Poklukar in Valerij Šahraj. Čestitke vsem
skupaj!

Na pustno soboto vas vabim, da se
priključite pustnemu rajanju s povorko
kar sedemnajstih društev naše občine. V
veselem razpoloženju končno preženimo
to zimo, kakršne si, razen seveda olimpi-
jade, ne želimo nikoli več!

:: Vaš župan Janez Fajfar
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Cenjene občanke, 
spoštovani občani!

Razdejanje v parku pri občini.
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Po novembrskem 
vetrolomu pustošil 
po zgornjegorenjskih 
gozdovih še žledolom
Žledolom in snegolom je oplazil s

svojo uničujočo silo tudi Zgornjo Go-
renjsko. Dejansko je žled prizadel goz-
dove od nižin do okoli 1000 m nad-
morske višine. Najbolj so bili prizadeti
gozdovi bora, gozdovi, ki jih je jeseni že
prizadel veter in gozdovi, ki rastejo na
bolj strmih pobočjih in plitvih tleh (Ra-
dovljiška ravnina, okolica Bleda, Soteska,
pobočja Pokljuke in Jelovice). 

Ocenjujemo, da bo na 10.500 ha po-
trebno posekati 40.000 m3 iglavcev in
30.000 m3 listavcev. Predvidena škoda
zaradi razvrednotenja lesa, zamudnejše
sečnje, sadnje in gradnje potrebnih vlak
znaša 1,1 milijona evrov.

Žled je močno prizadel tudi parke in
okrasno drevje ob hišah, ki ima ponava-
di širše krošnje in je bilo še bolj obteženo.

Za izvedbo sanacije svojih gozdov bo
ZGS lastnikom vročal odločbe s potreb-
nimi napotili in rokom za izvedbo. Last-
niki lahko začnejo z delom tudi prej,
morajo pa obvestiti revirnega gozdarja.
Iglavce bo potrebno pospraviti spomladi,
preden se bo na polomljenih drevesih
razvil lubadar.

Več informacij o ujmi, sanaciji, teča-
jih, pristojnih gozdarjih, izvajalcih na
http://www.zgs.si/.

:: Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Bled

Trenutno je večina gozdnih cest ne-
prevoznih, 25 % pa je neprevoznih tudi
zaradi podrtega drevja. Odstranitev po-
drtega drevja bo s strani pooblaščenega
vzdrževalca izvedena takoj, ko bodo
snežne razmere to dopuščale (pluženja
ne bo). Vzpostavitev prevoznosti usmerja
ZGS. Finančna sredstva bo potrebno za-
gotoviti iz občinskih proračunov, upamo
pa, da jih bo država vrnila iz sredstev na-
menjenih odpravi posledic te naravne
nesreče. Prevoznost se bo zagotovila
prednostno v nižinskih gozdovih in tam
kjer je potrebno sanirati večje količine
iglavcev. Na gozdnih vlakah morajo pre-
voznost zagotoviti lastniki gozdov.

Za pridobitev znanja in izboljšanje
osveščenosti lastnikov gozdov glede
varnega dela v gozdu bo ZGS na ob-
močni enoti Bled pripravil vsaj dve
demonstraciji varnega dela pri sečnji v
ujmah poškodovanega drevja. Lastniki
se lahko prijavijo na ZGS 04 575 03 17
ali po elektronski pošti bojan.bajzelj@
zgs.gov.si . Cena znaša 25 evrov.

Prva ocena škode na občinski infrastrukturi znaša
130.000 evrov
Od tega je največ poškodb v parkih, na drevju in grmovnicah, javnih poteh ter na ces-

tah (udarne jame, robniki, ograje). Usulo se je tudi nekaj manjših plazov. Poškodovana
je javna razsvetljava in druge kabelske napeljave. Na objektih so se poškodbe pojavile na
strehi zadružnega doma v Ribnem in doma krajanov v Zasipu. Večino poškodb bomo
odpravili v sklopu rednega investicijskega vzdrževanja. Sicer pa bo občina povrnila tudi
stroške prostovoljnim gasilskim društvom, ki so jih imeli z intervencijami, poškodova-
nimi in iztrošenimi sredstvi ter porabljenim materialom.

:: Občina Bled

Žled in visoki sneg dodobra preizkusila gasilce in
zimsko službo
To je bila ena večjih

naravnih nesreč, ki je
občino Bled prizadela v
zadnjih letih. Klicu na
pomoč so se odzvali
člani vseh osmih pros-
tovoljnih gasilskih
društev, ki so v desetih
dneh opravili 144 po-
sredovanj in 1410 pros-
tovoljnih ur. Na vsaki
intervenciji je v pov-
prečju sodelovalo deset
gasilcev, ki so delali v
izjemno težkih pogo-
jih, saj so jim dostop na
kraj posredovanja one-
mogočali debela snež-
na odeja, podrto drevje in drevje, ki je grozilo, da se pod težo žleda in snega vsak čas
podre. Ne smemo pozabiti tudi na delavce zimske službe Infrastrukture Bled, ki so skr-
beli, da bi čim prej odstranili velike količine snega in podrtega drevja, delavce elektro
podjetja, ki so skrbeli, da so bili izpadi električne energije čim krajši, člane štaba CZ
Občine Bled, občinsko upravo, župana in podžupana, policijo in občinsko redarstvo, ki
so nudili vso podporo in omogočili zares hitro odzivnost pri reševanju težav. 

Vsem enotam, službam in posameznikom gre zahvala, da so s svojim profesionalno
opravljenim delom in požrtvovalnostjo izjemo pomagali pri odpravi posledic, občani pa
so dobili potrditev, da se lahko nanje obrnejo in računajo na njihovo pomoč.

:: GZ Bled – Bohinj in štab CZ občine Bled

Gasilci vabijo
»Verjamem, da je smisel življenja v tem, da si srečen. Od rojstva dalje si vsako človeško bitje

želi sreče in zavrača trpljenje«. (Dalajlama)
V zadnjem času, ko nam je narava izkazovala svojo moč, smo bili prav gasilci tisti,

ki smo bili, tako kot vedno, pripravljeni v nesreči priskočiti drugim na pomoč in jih os-
rečiti. Naše delo je nevarno in težko, potrebujemo pogum in predanost, potrebujemo pa
tudi primerno opremo. Člani PGD Mlino v letošnjem letu praznujemo 100-letnico de-
lovanja. Ob tej priložnosti nameravamo zamenjati zastarelo gasilsko vozilo za novo.
Vabimo Vas na samostojni koncert največjih uspešnic izjemnih vokalistov tria Eroika,
ki ga prirejamo ob prazniku vseh žena in mater, mučencev in Jožefov in ob gregorjevem,
slovenskim valentinovim. Obljubljamo Vam nepozabno doživetje.

Koncert bo 14. marca, ob 20. uri v Festivalni dvorani na Bledu.
Osrečite svoje bližnje z vstopnico za romantičen in prijeten večer. Prodaja vstopnic:

Turistično društvo Bled in telefonska prodaja 041 618 393.

:: Upravni odbor PGD Mlino

Čiščenje drevja v grajskem parku.
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Strojni krožek Bled 
očistil okolico jezera
Občina Bled je v sodelovanju z Druš-

tvom Strojni krožek Bled in njegovimi
člani organizirala odstranjevanje po-
drtega drevja zlasti v osrednjih blejskih
parkih in okoli jezera na vseh zemljiščih,
ki so v njeni lasti. V predelih, kjer so
drugi lastniki (država ali zasebniki) smo
poskrbeli zgolj za prehodnost cest in
javnih poti, tako da posledice žledoloma
ne ogrožajo prometa in mimoidočih. 

Takšna območja so predvsem od Vile
Rog do Ribiča na Veslaški promenadi
pod grajsko skalo, pešpot med obema
Zakama in območje pod Vilo Bled. Ena-
ko velja tudi za območja ob drugih ces-
tah v občini, kjer prevladujejo zasebni
lastniki. Zato Občina Bled poziva lastnike
zemljišč, da jih čim prej uredijo. Iz
grafičnega prikaza je razvidna lastniška
struktura okoli jezera. 

V naslednjih tednih se nadaljuje od-
stranjevanje poškodovanega drevja in
vej. Zato velja pozornost na označenih
območjih, kjer potekajo dela. V času
ujme in v času odstranjevanja posledic
se je namreč vse prepogosto dogajalo,

da številni sprehajalci ne upoštevajo
opozoril o nevarnosti oziroma o pre-
povedi prehoda. S tem nastanejo tve-
ganja tako za sprehajalce kot za izvajalce
del. Slednji imajo zaradi tega tudi

moteno in upočasnjeno delo. Glede na
razmere vljudno prosimo za upoštevanje
navodil.

:: Občinska uprava Občine Bled

Rumena in rdeča območja – lastnina in solastnina Občine Bled
Modra območja – lastnina Republike Slovenije
Ostalo (bela območja) – zasebni lastniki

Brezplačni odvoz kosovnih in 
zelenih odpadkov
Marca Infrastruktura Bled spet začenja z rednimi odvozi

kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev.
V ta namen ste prejeli koledar s termini odvozov v letu 2014 in
bone za odvoz kosovnih odpadkov, zelenega vrtnega odpada in
bon za prevzem biorazgradljivih vrečk. 

Bone skrbno varujte, saj imajo vrednost. Boni so pogoj za
izvedbo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov ali zelenega vrt-
nega odpada oz. za brezplačen prevzem biorazgradljivih vrečk.

En teden pred želenim terminom odvoza oddajte izpolnjen
bon. S tem se uvrstite na listo za odvoz. O točnem datumu odvoza
vas bo obvestil predstavnik Infrastrukture po telefonu.

Odpadke je potrebno pripraviti na enem prevzemnem mestu,
prevzemno mesto mora omogočati dostop tovornemu vozilu z
dvigalom. Prevzemno mesto mora biti v neposredni bližini ob-
jekta, za katerega je izdan bon.

:: Štefan Korošec, Infrastruktura Bled

Kosovni odpadki
Redni odvoz kosovnih odpadkov za gospodinjstva poteka v

pomladnih (marec, april, maj) in jesenskih (september, oktober,
november) mesecih. Skozi celo leto je možna lastna dostava
kosovnih odpadkov v zbirni center na Rečiški cesti. Za odvoz
kosovnih odpadkov ste prejeli 2 bona, vsak bon velja za brez-
plačen odvoz 2 m3 kosovnih odpadkov. Razlika med odpeljano
količino in vrednostjo bona se obračuna v skladu s cenikom.

Zeleni vrtni odpad
Zeleni vrtni odpad se pobira od meseca marca do novembra.

Tudi zeleni vrtni odpad lahko skozi celo leto sami pripeljete v
zbirni center na Rečiški cesti. Za odvoz zelenega vrtnega odpada

ste prejeli 3 bone, vsak bon velja za brezplačen odvoz 1 m3 ze-
lenega vrtnega odpada. Razlika med odpeljano količino in vred-
nostjo bona se obračuna v skladu s cenikom.

Infrastruktura ima organiziran tudi redni mesečni odvoz ze-
lenega vrtnega odpada za gospodinjstva in podjetja z zabojniki
na njihovih prevzemnih mestih. Za ta namen uporabljamo plas-
tične zabojnike velikosti 240 l, 770 l in 1100 l. V njih povzročitelji
odlagajo listje, travo, živo mejo, rože, grmičevje, ipd., redni
odvozi se izvajajo od marca do novembra enkrat mesečno. Do-
datne informacije glede rednega mesečnega odvoza zelenega vrt-
nega odpada lahko dobite v sprejemni pisarni na tel. št.  04/5780
512.

Vrečke za biorazgradljive odpadke
V gospodinjstvih ste prejeli tudi bon za brezplačen prevzem

50 kos biorazgradljivih vrečk namenjenih zbiranju bioloških
kuhinjskih odpadkov v gospodinjstvu. Prevzem vrečk z bonom
enostavno opravite v sprejemni pisarni, kjer proti plačilu lahko
prevzamete tudi dodatne komplete. 

Lastna dostava komunalnih odpadkov v zbirni
center
V zbirni center na Rečiški cesti lahko v delovnem času

zbirnega centra pripeljete vse vrste komunalnih odpadkov. Ve-
čino odpadkov iz gospodinjstev v zbirnem centru sprejmemo
brezplačno, izjema so mešani komunalni odpadki, salonitne
plošče, večje količine gradbenih in kosovnih odpadkov in večje
količine zelenega vrtnega odpada. Pri dostavi odpadkov je po-
membno, da so odpadki razvrščeni po frakcijah, da se jih enos-
tavno odloži v za to namenjene zabojnike.
Delovni čas zbirnega centra na Rečiški cesti: 
- vsak delovnik od 7.00 - 19.00,
- sobota od 8.00 – 12.00,
- nedelje in prazniki zaprto.



Aktualno 5

Obvestilo lastnikom nepremičnin v zvezi z 
obvestilom Geodetske uprave Republike Slovenije
(GURS) o informativnem izračunu davka na
nepremičnine
V zvezi z informativnim izračunom davka na nepremičnine, ki vam ga je poslala

GURS, vas obveščamo, da na upravni enoti lahko urejate:

- prijavo stalnega prebivališča na številko stanovanja, kjer dejansko prebivate,
- prijavo stalnega prebivališča v zvezi s spremembo oz. vpisom številke stanova-

nja.

Če samo preverjate prijavo stalnega prebivališča na pravilni številki stanovanja, je
dovolj, da imate s seboj osebni dokument in obvestilo GURS, ki ste ga prejeli. Te
zadeve lahko urejate tudi za drugo osebo, a le s pooblastilom.

Na območju Upravne enote Radovljica lahko navedene zadeve urejate v času
poslovanja upravne enote, na lokaciji, Gorenjska cesta 18 v Radovljici: ponedeljek,
torek, četrtek, od 8.00 do 15. ure; sreda, od 7.00 do 17.00 ure; petek, od 8.00 do
13. 00 ure in na obeh krajevnih uradih v času uradnih ur - na Krajevnem uradu Bled:
sreda, od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure; petek, od 8.00 do 12.00 ure in
na Krajevnem uradu Bohinjska Bistrica: torek, od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do
15.00 ure: četrtek, od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure.

Na naši upravni enoti lahko uredijo prijavo stalnega prebivališča v zvezi s spre-
membo ali vpisom številke stanovanja tudi lastniki stanovanj, ki na območju Upravne
enote Radovljica nimajo stalnega prebivališča.  

:: UE Radovljica

Uskladitev podatkov v RKG-GERK-i
Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo, da letos obdobje vla-

ganja zbirnih vlog poteka do 6. maja 2014. Vlagatelji morajo urediti GERK-e na
Upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge za kmetijsko subvencijo. Obvešča-
mo vas, da je na spletni strni http://rkg.gov.si/GERK/ omogočeno tiskanje pregled-
nih kart.

Iz GERK-ov je potrebno izločiti:
- vse površine z drugačno vrsto kmetijske rabe oziroma vse površine, ki niso v kme-

tijski rabi, če so večje ali enake 100 m2,
- iz GERK-ov se mora takšne površine izločiti tudi, če so manjše od 100 m2 ter jih

je v GERK-ih več in skupaj predstavljajo pomembno površino GERK,
- iz GERK-ov se izločijo pozidana zemljišča in vode, ki merijo več kot 25 m2 ter

površine, namenjene skladiščenju hlevskega gnoja za obdobje, daljše od 6 mese-
cev, ki merijo več kot 25 m2. 

V GERK se ne uvršča travnatih površin okoli objektov, ki se ne uporabljajo za kme-
tijsko dejavnost ter rekreacijskih površin (golf igrišča, parki, zelenice, travnata igrišča,
hipodromi), razen smučišč, če se na njih izvaja kmetijska dejavnost. 

Opozarjamo, da je potrebno izločiti vse mostičke in druge povezovalne pasove, ki
preko nekmetijske ali druge kmetijske rabe povezujejo en GERK. Poleg tega pa mora
nosilec urediti vsako  drugačno kmetijsko rabo od prijavljene (npr. nova zorana njiva,
zasaditev trajnega nasada); vsako prenehanje uporabe kmetijskega zemljišča (zaradi
prodaje, prenehanja zakupa ipd); vsako na novo pridobljeno kmetijsko zemljišče
(nakup, zakup, na novo vzpostavljena kmetijska raba npr. zaradi krčitve zarasti, če je
v naravi že  vzpostavljena kmetijska raba).

Za uskladitev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za termin na upravni enoti,
na telefonski številki 04 537 16 12 ali 04 537 16 00 int. št. 52.

:: UE Radovljica

Občina Bled najavlja objavo

JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINAN-
CIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJ-
SKE KULTURNE DEJAVNOSTI V
OBČINI BLED ZA LETO 2014.

1. Predmet javnega razpisa: 
Sofinanciranje programov ljubitelj-

ske kulture:
a) sofinanciranje dejavnosti ljubitelj-

skih kulturnih društev,
b) sofinanciranje nabave opreme za

ljubiteljska kulturna društva.

Celotno besedilo razpisa bo od 28.
2. 2014 dalje na voljo na spletni strani
občine Bled http://obcina.bled.si ter v
sprejemni pisarni Občine Bled, v času
uradnih ur. 

:: Janez Fajfar, l.r.
Župan Občine Bled

Občina Bled na podlagi Odloka o pro-
računu Občine Bled za leto 2014 in ve-
ljavnih predpisov za posamezna pod-
ročja najavlja objavo za

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCI-
RANJE PROGRAMOV ZA STAREJŠE
OBČANE ZA LETO 2014.

Razpisna dokumentacija in prijavni
obrazci bodo objavljeni na spletni strani
občine http://obcina.bled.si, lahko pa jo
v razpisnem roku prevzamete v času
uradnih ur tudi v sprejemni pisarni
Občine Bled. Prijava na razpis mora biti
izdelana izključno na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj s podpisom izjave na pri-
javnem obrazcu soglaša s preverjanjem
namenske porabe sredstev, dodeljenih
na podlagi tega razpisa.

:: Janez Fajfar, l.r.
Župan Občine Bled

Krvodajalska akcija 
Območno združenje Rdečega križa

Radovljica v blejskem in bohinjskem
zdravstvenem domu organizira dve kr-
vodajalski akciji. V Bohinju bo akcija
10. marca, na Bledu pa bo krvodajalska
akcija dva dni, in sicer v torek, 11. mar-
ca, od 8. do 15. ure in v sredo, 12. marca,
od 8. do 13. ure.  

Krvodajalci naj s seboj prinesejo ve-
ljavni osebni dokument, pred odvze-
mom pa naj zaužijejo lahek obrok. Na
Centru za transfuzijsko dejavnost Jese-
nice je možno darovati kri vsak torek,
od 7.30 do 12. ure.   :: OZRK Radovljica
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Vpis otrok v Vrtec bled 
za šolsko leto 
2014/2015
(za sprejem 1. 9. 2014)
Starše vabimo k vpisu predšolskih

otrok v Vrtec Bled za šolsko leto 2014/
2015. Vpis bo potekal od 10. do 12. marca
2014 in sicer v ponedeljek, 10. marca, od
8. do 17. ure, v torek, 11. marca, od 8. do
14. ure in v sredo, 12. marca, od 7. do 15.
ure. Vloge za sprejem otrok v vrtec do-

bite v vrtcu ali na spletni strani
www.vrtec-bled.si in jih oddaste osebno
v pisarni svetovalne delavke vrtca v zgoraj
navedenem času. Vloge lahko v času
vpisa pošljete tudi po pošti na naslov:
Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
ali po elektronski pošti na naslov: bar-
bara.falle@vrtec-bled.si. Vlogo naj pod-
pišeta oče in mati!

Za šolsko leto 2014/2015 razpisu-
jemo naslednje programe: dnevni pro-
gram 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 šolo. Pri-
lagojeni program je namenjen otrokom s
posebnimi potrebami, ki imajo odločbo
o usmeritvi v ta program. Vabljeni! 

Za vse dodatne informacije lahko
pokličete na telefonski številki  04 574 21
77 (svetovalna delavka) ali 04 576 54 70
(uprava).

Vabljeni k sodelovanju v projektu
Ustvarjalni podjetnik
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske občane občine Bled

vabi k sodelovanju v projektu Ustvarjalni podjetnik. Če se lju-
biteljsko ukvarjate z umetnostjo - slikate, oblikujte z glino, izdelu-
jete nakit, pletete, kvačkate ali kako drugače sproščate svojo
umetniško žilico, vas vabimo, da svoja dela  predstavite in ponu-
dite tudi širši javnosti. Tudi letos bomo za sodelujoče v okviru
projekta organizirali različne delavnice, katerih teme bomo
izbrali skupaj sodelujočimi v projektu. Glavni cilj projekta je or-
ganizacija skupne prodajne razstave, kjer se boste lahko pred-
stavili s svojimi deli in začeli umetniško pot prepletati s
podjetniško. Rok za prijavo k sodelovanju v projektu je 18. marec
2014. Udeležba v projektu je brezplačna. Za več informacij in pri-
jave smo dosegljivi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske,
Spodnji Plavž 24e, Jesenice; na tel. št. 04 581 34 17 – Urška
Železnikar, ali na elektronskem naslovu urska.zeleznikar@
ragor.si. Vabljeni, da se nam pridružite!

:: Urška Železnikar, Ragor

Vabljeni k sodelovanju v projektu 
Uporabna zelišča
Narava v svojih darovih skriva velikansko moč, ki pa je človek

velikokrat ne prepozna, kaj šele da bi jo znal izkoristiti. Stare
modrosti se počasi izgubljajo, v vse hitrejšem tempu življenja pa
postajamo žrtve stresa, utrujenosti in slabega počutja. Ključ do
boljšega zdravja in počutja, večje sproščenosti ter življenjske
energije pa lahko predstavlja zeliščarstvo. Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske vas zato v sodelovanju z Občino Bled in
Občino Gorje tudi v letošnjem letu vabi, da se nam pridružite v
okviru projekta Uporabna zelišča. Za sodelujoče v okviru projekta
bomo organizirali vsaj tri različne delavnice na temo zelišč.
Delavnice bodo teoretične kot tudi praktične narave. V sklopu
projekta bomo organizirali tudi strokovno ekskurzijo, v okviru
katere bomo obiskali eno od zeliščarskih kmetij v Slovenji.

Projekt »Uporabna zelišča« je sofinanciran s strani Občine
Bled in Občine Gorje ter je namenjen njunim občanom. Ude-
ležba v projektu je brezplačna. Prijave bomo zbirali do 15. marca
2014. Število mest je omejeno. 

Za več informacij in prijave smo dosegljivi na Razvojni agen-
ciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice; na tel. št. 04
581 34 17 – Urška Železnikar ali na elektronskem naslovu
urska.zeleznikar@ragor.si. Vabljeni!

:: Urška Železnikar, Ragor

Vpis v montessori vrtec, ki od lani
deluje v Radovljici
Od novembra 2013 tudi na Gorenjskem, natančneje v

Radovljici, deluje vrtec, ki sledi in dela po načelih svetovno pri-
znane in za sodobni čas vedno bolj aktualne pedagogike monte-
ssori. Vse zainteresirane vabimo k vpisu. 

Izpolnjene prijavnice najkasneje do 31. marca 2014 pošljite
na naslov: Gorenjska hiša otrok, Kranjska c. 4, 4240 Radovljica.
Prijavnice in več informacij dobite na www.preprostomonte-
ssori.si ali gorensjskahisaotrok@gmail.com ali preprostomonte-
ssori@gmail.com ali po telefonu 070577423.

Za lažjo odločitev vas 19. marca med 16.30 in 19.30 vabimo
na ogled avtentičnega montessori okolja – montessori vrtca v
Radovljici. Ob 17.00 bo tudi predstavitev programa in dela v
montessori vrtcu.

:: Gorenjska hiša otrok

Sežiganje odpadkov v naravnem
okolju
V Sloveniji imamo letno več kot 5.000 vrst požarov. Vzroki so

raznoliki, prednjačijo požari v bivalnih prostorih, dimniški
požari, požari v naravi zaradi uporabe odprtega ognja in igre
otrok. 

Pred nami je spomladansko čiščenje okolice hiš in vrtov. Ob
tem nastane veliko odpadkov listja, suhih vej, trave ter ostalega
vejevja. Letošnji žled je povzročil lomljenje dreves in grmovja, s
tem pa tudi večjo količino lesnih odpadkov. Marsikdo problem
rešuje s tem, da odpadke sežiga, kar pa je slabo, saj z nepravilnim
sežiganjem lahko povzroči tudi širitev požara v naravno okolje
ali na objekte. Sežiganje odpadkov je v strnjenih naseljih pre-
povedano in tudi kaznivo. 

Take vrste odpadke se lahko sežiga le izven naselja z zadostno
oddaljenostjo od objektov, gozdnih robov in cest, o tem je treba
obvestiti št. 112 ali najbližje PGD, da ne bi nepotrebno alarmirali
enot, ob večji količini odpadkov pa lahko lastniki zaprosijo za
nadzor najbližje PGD. Sežiganje odpadkov, kjer je to dovoljeno,
naj se opravi postopoma, z manjšo količino gorljivih snovi, da jo
lahko sami pogasimo. 

Sežiganje odpadkov ali kakršno koli drugo kurjenje ognja v
naravi v vetrovnem vremenu ali ob razglasitvi splošne požarne
nevarnosti je prepovedano in kaznivo. Priporočamo, da manjše
biološke odpadke kompostirate ali odpeljete na zbirno mesto, ve-
jevja ne vozite v naravno okolje, ampak na zbirno mesto podjetja
Infrastruktura Bled.   

:: Gasilska zveza Bled Bohinj
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Rekordna sezona in
nove investicije
Blejski grad je lani ponovno posloval

rekordno dobro, saj ga je obiskalo kar
265.347 obiskovalcev. S tem kulturnim
spomenikom državnega pomena up-
ravlja Zavod za kulturo Bled, kjer upajo,
kot pravi direktor Matjaža Završnik, da
bo letošnja sezona vsaj enaka lanski,
pozno jeseni pa bodo začeli s prenovo
obeh podstrešnih trakov na gradu.

Prav tako so zadovoljni z obiskom
Festivalne dvorane, pogrešajo pa več kon-
gresnega turizma – na tem segmentu se
namreč še vedno zelo pozna gospodarska
kriza.

Zavod za kulturo Bled letos jeseni
načrtuje obnovo obeh podstrešnih trak-
tov, s tem pa bo, kot pravi Matjaž Za-
vršnik, grajska stavba bolj ali manj
sanirana. Za omenjeno investicijo bodo

kandidirali na sredstva norveških skladov
-  če bodo uspešni, bo prenova potekala v
enem delu, če ne pa v dveh. Dela bodo
potekala pozno jeseni. 

Nadaljuje se tudi delo pri pridobi-
vanju projektne dokumentacije za dvi-
galo na grad. V letu 2013 so bili izdelani
idejni načrti. Ministrstvo za kulturo je
projekt  izboljšanja dostopnosti do gradu
uvrstilo v Nacionalni program kulture za
obdobje 2014 – 2017, na področju kul-
turnih spomenikov v državni lasti in za
ta projekt so v letu 2016 rezervirana tudi
evropska sredstva. Matjaž Završnik, di-
rektor Zavoda: »Naša naloga je, da pri-
pravimo projektno dokumentacijo na
podlagi že pridobljene idejne zasnove in
jo uskladimo z občinskimi prostorskimi
akti. Pri tem je pomembno tesno sodelo-
vanje z občino, saj bo potrebno projekt
umestiti tudi v posebni občinski po-
drobni prostorski načrt za to področje.«

V lanskem letu so v okviru zavoda
uspešno izvedli nekaj pomembnih preno-
vitvenih del: Festivalni dvorani so nadeli
nov leseni fasadni sloj z notranjo izo-
lacijo, uredili okolico ter tako poskrbeli
za skladno umestitev objekta v prostor.
Prva tako je bila v celoti izdelan nov sis-
tem osvetlitve  objekta in njegove okolice. 

Prenovo Festivalne dvorane, za kar  v
kratkem pričakujejo projekte za prenovo
ogrevanja in prezračevanja ter  funkcio-
nalo prenovo celotnega sistema spred-
njih dvoran, bodo nadaljevali. Tako bo v
prihodnje s sistemom pomičnih predel-
nih sten omogočena ureditev prostora v
skladu z željami in zahtevami organiza-
torjev dogodkov v dvorani. V sodelovanju
z Občino Bled bodo finančna sredstva
skušali pridobiti tudi na razpisih za te
namene.

:: Romana Purkart

Mlakarjev Sljehrnik na Bledu
V petek, 21. marca, ob 20. uri v Festivalno dvorano na Bled

prihaja burkaška moraliteta Sljehrnik Iztoka Mlakarja. Predstavo
organizira Kolesarsko društvo Grega Bole Bled v sodelovanju s
Slovenskim narodnim gledališčem iz Nove Gorice.

V življenju ni nič gotovega razen smrti in davkov. To zelo
dobro ve tudi Mlakarjev slehernik, novodobni slovenski bogataš,
katerega duša uživa v blagostanju, dokler na vrata ne potrka
brezsrčna izterjevalka, pred katero ni moč ubežati. 

Iztok Mlakar se je tokrat inspiriral pri Hugu Hofmannsthalu,
ki je natanko pred sto leti za salzburški festival napisal Sljehrnika,
igro o smrti bogatega človeka, katere motiv izhaja iz angleške
srednjeveške moralitete (The Sononynge of Everyman). 

Mlakarjev sodobni Jožef Slehernik - Pepi je razpet med tu in
onstran: tu pleše med Ženo, Revežem, Komparetom, Žandarjem,

Putano ter sveto trojico, Pravnikom, Politikom in Finančnikom,
onstran pa med Smrtjo, Bogom, Materjo in Hudičem. Bistvena
razlika v razumevanju poante motiva pa se seveda vzpostavi v raz-
pletu, saj junaka po vrtinčenju skozi moderne preizkušnje na
koncu poti ne čaka odrešenje, ampak ... 

Iztok Mlakar je z žlahtno rahločutnostjo, ostrim švrkanjem, a
vselej tudi srčnim razumevanjem človeških vrlin in »vrlin«, ust-
varil zavidljiv opus songov in komedijo Duohtar pod mus!, ki je
v režiji Vita Tauferja in koprodukciji Gledališča Koper in SNG
Nova Gorica doživela več kot dvesto ponovitev in prejela vrsto na-
grad in priznanj.

Iztok Mlakar SLJEHRNIK (režiser Vito Taufer, koprodukcija
z Gledališčem Koper)

Burkaška moraliteta - IGRAJO Iztok Mlakar, Marjuta Slamič,
Teja Glažar, Radoš Bolčina, Ivo Barišič, Rok Matek, Igor Štamu-
lak, Ajda Toman/Tjaša Hrovat; glasbeniki David Trebižan, David
Šuligoj, Roman Kobal.

Vstopnice po 18 evrov so na voljo v trgovini Trešpank na Graj-
ski cesti 4 na Bledu poleg gostilne Planinc (041 494 270) in v
kolesarski trgovini Zupan Sport, Jalnova 2 v Radovljici (04 531 27
00). Informacije: marjan.knaflic@gmail.com. 

Uspeh učencev Glasbenega centra
DO RE MI
V tednu od 10. 2. do 14. 2. 2014 je potekalo 17. regijsko tek-

movanje mladih glasbenikov Gorenjske. V Škofji Loki so v pone-
deljek pripravili tekmovanje v kategoriji Jazz solo, ki se ga je
udeležila saksofonistka Ana Pretnar in osvojila zlato priznanje.
Tekmovanje se je v torek nadaljevalo v Kranju, kjer so se srečali
trobilci. Karlina Piber je na pozavni v kategoriji 1. b. osvojila zlato
priznanje. Nina Smolej je v kategoriji trobenta 1. b osvojila sre-
brno priznanje, Jernej Frelih pa v kategoriji trobenta 1. a zlato
priznanje in prvo mesto. Za uspehe so poskrbeli mentorji: Blaž
Trček, Matic Mikola in Benjamin Prešern ter korepetitorja Jani
Pogačar in Primož Kerštanj. Učenci, ki so prejeli zlato priznanje
se bodo udeležili 43. tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije, ki
bo v marca na Primorskem.

:: Nuša Piber
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Koledar prireditev
www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

Petek, 28.2. – 17:00 Veslaški center Bled, 2. Ruth-in tek: Športno humanitarna prireditev v spomin 
nedelja, 2.3. Mala Zaka na Ruth Podgornik Reš

Petek, 28.2. 17:00 Knjižnica Blaža Pravljica za otroke: Leteti v širno nebo
Kumerdeja

17:00 Blejski mladinski center Sejem pustnih kostumov (izmenjava)

Sobota, 1. – 13:00 – 20:00 Kmetija Dornk na Mlinem Etnološka razstava in v Krčmi
nedelja, 2.3. dodatna pustna ponudba

Sobota, 1.3. 15:00 Trgovski center Bled Pustni karneval na Bledu: Pustni sprevod od 
Zdraviliškega parka do Trgovskega centra in pustno 
rajanje z ansamblom Slovenski pozdravi

20:00 Restavracija Panorama Veselo pustovanje z bogatimi nagradami
22:00 Club Stop Maškarada z izborom mask in bogatimi nagradami

Nedelja, 2.3. 10:00 Zadružni dom Ribno Pustna matineja z vnučkom Matejem
10:00 – 12:00 Hotel Triglav Bled Kuharska šola za otroke: 

Posebna družinska nedelja

Ponedeljek, 3.3. 17:00 Knjižnica Blaža Igrica Vrtca Bled za otroke: V knjižnici - ob otvoritvi 
Kumerdeja razstave Cici palčki - ustvarjalčki

Sreda, 5. – Športni center E.ON IBU Svetovni pokal v biatlonu 2013/2014
nedelja, 9.3. Triglav Pokljuka

Četrtek, 6. – Galerija 14 Bled Razstava: Cvetje v umetnosti
sobota, 8.3. Čet. in pet.: 15:00 – 19:00

Sob.: 10:00 – 13:00

Četrtek, 6.3. 10:00 Blejski grad Tradicionalni rez grajske vinske trte
19:00 Pub Hotela Lovec Biatlonska zabava
22:00 Club Stop Biatlon zabava

Petek, 7.3. 16:00 – 20:00 Kavarna Park Sladke urice samo za ženske: izbor slaščic in pijač po 
posebni ceni

17:00 Blejski mladinski center Delavnica izvezenih čestitk: Ustvarjalne duš'ce
17:00 – 21:00 Trgovski center Bled Open air party: Koncert narodnozabavne glasbe: 

Denis Novato trio

Sobota, 8.3. 15:30 – 17:00 Terasa Kavarne Park Gregorjevo – pozdrav pomladi: folklorna in kulinarična 
prireditev

17:00 – 21:00 Trgovski center Bled Open air party: Pop, rock koncert: The 80' band

Nedelja, 9.3. 18:00 – 22:00 Restavracija Panorama Družabno srečanje za starejše občane

Četrtek, 13. – Hotel Golf 4. mednarodna konferenca kreativnega in strateškega 
petek, 14.3. marketinga v turizmu: Travel Zoom

Četrtek, 13.3. 18:00 Višja strokovna šola za Predavanja Kluba Gaia: Loreta Vlahovič: 
gostinstvo in turizem Bled Zasaditve za poletje

Petek, 14.3. 17:00 Knjižnica Blaža Lutkovna predstava Lutkovno - gledališke skupine
Kumerdeja Mamice iz Dola: Žogica Nogica

18:30 Blejski mladinski center Predavanje na temo zdravja in prehrane: Kaj nam želijo 
sporočiti naše telo in naša čustva, naučimo se jim 
prisluhniti

20:00 Festivalna dvorana Koncert Prostovoljnega gasilskega društva Mlino: 
Trio Eroika

Novičke iz Sava
Hotelov Bled

Obnove objektov Sava
Hotelov Bled  
V Sava Hotelih Bled želijo nadaljevati

uspešno turistično sezono preteklega leta,
zato bodo pričeli z obnovami svojih ob-
jektov. Februarja se zaključuje prenova
sob v hotelu Park. Prvo polovico sob so
prenovili že novembra in odzivi gostov so
več kot odlični. V GH Toplice se je pričela
obnova fasade objekta ter lož in balkonov
vseh hotelskih sob. Dela potekajo pod nad-
zorom spomeniškega varstva, saj gre za
zaščiten objekt. Prvi del obnove bo končan
do 1. maja, ko bodo prenovili južno in za-
hodno fasado (proti jezeru), drugi del pa
pozno jeseni, ko bodo prenovili še severno
in vzhodno fasado (proti cesti). Zelenje na
fasadi bodo ob prenovi odstranili in po za-
ključku divjo trto ponovno zasadili.

Vsi ljubitelji wellnessa v GH Toplice pa
bodo veseli novice, da so v času zaprtja
hotela prenovili turško savno v wellnessu
Luisa, ki je 22. februarja že gostila vse ju-
nake zimskega plavanja, ki so se pogum-
no podali v jezero iz kopališča GH Toplice.

Podelitev Ifimesovih priznanj
Mednarodni inštitut za bližnjevzhod-

ne in balkanske študije (IFIMES) je 14.
februarja v Hotelu Golf slavnostno podelil
priznanja naslednjim nagrajencem: dr.
Gregorju Virantu, podpredsedniku Vlade
Republike Slovenije in ministru za no-
tranje zadeve in javno upravo, iraškemu
ministru dr. Torhanu Muftiju, ministru
federacije Bosne in Hercegovine, mag.
Erdalu Trhulju, dr. Božu Dimniku, čast-
nemu konzulu Republike Hrvaške in
predsedniku Društva slovensko-hrvaškega
prijateljstva, priznanje pa je prejel tudi
Budimir Lončar, starosta diplomacije in
mednarodnih odnosov. Dogodka so se
udeležili tudi politiki, gospodarstveniki in
osebnosti iz javnega življenja iz Slovenije,
držav Balkana in Bližnjega vzhoda.

:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled

Novičke iz hotelov
Kompas in Lovec

Valentinovo v hotelu Lovec  
Februar je bil v hotelu Lovec v zna-

menju Valentinovega, praznika zaljub-
ljencev. Gostili smo polno zaljubljenih
parov. Našo ponudbo smo popestrili z
drobnimi pozornostmi, ki so gostom obo-
gatile bivanje. V duhu praznika smo po-
pestrili ponudbo v restavraciji Grill, kjer
smo pripravili Valentinov meni, piko na i
za še tako velike gurmane.
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Svetovni pokal v Biatlonu
V času svetovnega pokala v biatlonu na

Pokljuki na Bledu pričakujemo veliko gos-
tov. Da bi te dneve popestrili, bomo v
hotelu Lovec v Pubu in v primeru lepega
vremena na terasi restavracije Grill poskr-
beli za zabavo in dogajanje. Zabava ob
neuradni otvoritvi bo 6. marca, poskrbeli
bomo za živo glasbo, pijačo in okusne pri-
grizke. Ostale dneve dogajanja pri nas
prav tako ne bo manjkalo. Vabljeni!

:: Andreja Palhartinger

Sprejem za poslovne
partnerje
Hoteli Best Western Premier - hotel

Slon in hotel Lovec ter hotel Kompas so na
ponovoletnem sprejemu za svoje prijatelje
in poslovne partnerje ponovno pripravili
kulinarično doživetje. Odlično hrano je
spremljala brazilsko obarvana glasba sku-
pine Bossa de Novo. Za dodatno poživitev
večera so poskrbele eksotične brazilske
plesalke in vina izbranih vinarjev iz
Goriških Brd. Gostom so postregli z meni-
jem, ki je vseboval kar sedem hodov, med
njimi tudi želatino iz slovenskega to-
kaja,Granny Smith sladoleda in penine. 

:: Katarina Dolinar, 
Hoteli Best Western Premier

Klub z energijo
Za Klub Vinergija se je leto pričelo s

posebno energijo, ki jo je med goste pre-
nesel legenda slovenskega vinarstva, Aleš
Kristančič iz vinske kleti Movia. Dogodek
v Hotelu Triglav, ki je bil v nekaj dnevih
razprodan, je presegel vsa pričakovanja. 6
različnih vin, 6 različnih stilov in 6 raz-
ličnih zgodb je poskrbelo, da nihče ni ostal
ravnodušen. Temperaturo je že na začetku
dvignila penina Puro 2005 in preverjanje
vrlin odpiranja te nenavadne penine. Ve-
liko belo in Veliko rdeče iz jeroboam (3-
litrskih) steklenic sta dokazala čar zorenja
vina v steklenicah večjega volumna. Na
koncu večera so gostje izglasovali vino
večera. Največ glasov si je prislužilo Veliko
rdeče 2003, ki se upravičeno imenuje Ve-
liko. Seveda ni smel manjkati glasbeni
vložek Aleša, ki je z gosti prepeval domače
in tuje hite. 

Vinergisti se v tem času že pripravljajo
na rojstnodnevno praznovanje, ki ga bodo
organizirali 7. marca v Restavraciji Chilli
na Bledu, kjer bodo proslavili prvo leto de-
lovanja društva, sledila pa bo tudi delav-
nica z vinskimi kozarci v Vili Prešeren, ki
bo še posebej zanimiva.

:: Klub Vinergija

Sobota, 15. – 13:00 – 20:00 Kmetija Dornk Etnološka razstava in v Krčmi dodatna 
nedelja, 16.3. na Mlinem gregorjeva ponudba

Sobota, 15.3. 10:00 Športni center 24. pokljuški maraton AS in memorial Goja Bogataja v 
Triglav Pokljuka smučarskem teku na 21 in 10,5 km

10:00 – 12:00 Parkirišče za Triglavska tržnica in družinski program Brihta
Info središčem TNP

10:00 – 12:00 Hotel Triglav Bled Delavnica oblikovanja gline: Atelje Škulj, delavnica za otroke
19:30 Gorjanski dom Abonma KD Bohinjska Bela in izven: Nasvidenje nad 

zvezdami (Kulturno društvo Šmartno ob Paki 
»Gledališče pod kozolcem«)

20:00 Restavracija Panorama Plesni večer
23:00 Club Stop Klubski večer: MC Stojan

Nedelja, 16.3. 10:00 Zadružni dom Ribno Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom 
Predstavčkom

12:00 Športni center Oviratlon Obstacle trening 2014
Triglav Pokljuka

Petek, 21.3. 17:00 Knjižnica Blaža Glasbeno - lutkovna predstava Glasbenega gledališča
Kumerdeja Melite Osojnik: Zgodba o izgubljeni dudi

17:00 Blejski mladinski center Delavnica izvezenih čestitk: Ustvarjalne duš'ce
19:30 Knjižnica Blaža Blejski večer: predavanje Kako si lahko pomagamo z

Kumerdeja bachovimi kapljicami?
20:00 Festivalna dvorana Burkaška moraliteta Iztoka Mlakarja: Sljehrnik

Sobota, 22. – Športni center Alpski pokal v biatlonu
nedelja, 23.3. Triglav Pokljuka

Šport Hotel Pokljuka Turnir v odbojki na snegu
10:00  – 19:00 Blejski mladinski center Spomladanski prodajni bazar lokalnih  umetnic Unique 

Art Corner

Sobota, 22.3. 9:00 – 15:00 Hotel Triglav Bled Kuharska šola: Kuharska delavnica za odrasle
19:30 Gorjanski dom Predstava Gledališča Belanskega: Na smučišču - premiera
20:00 Restavracija Panorama Plesni večer

Nedelja, 23.3. 18:00 – 22:00 Restavracija Panorama Družabno srečanje za starejše občane
19:00 Gorjanski dom Predstava Gledališča Belanskega: Na smučišču

Četrtek, 27.3. 18:00 Knjižnica Blaža Predavanje Društva za varstvo okolja Bled:
Kumerdeja Slovenska družba proti slovenski državi, predava 

prof. dr. Veljko Rus

Petek, 28.3. 17:00 Knjižnica Blaža Delavnica Saše Jelenc ob materinskem dnevu: 
Kumerdeja Razveselimo mamico! 

17:00 Blejski mladinski center Pomladne delavnice: Grebenčkanje – tkanje zapestnic

Sobota, 29.3. 11:00 Športni park Bled Cooperjev test in test hoje na 2 km
19:30 Gorjanski dom Predstava Gledališča Belanskega: Na smučišču
20:00 Restavracija Panorama Plesni večer

Nedelja, 30.3. 10:00 Zadružni dom Ribno Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom 
Predstavčkom

Vsako soboto 8:00 Slaščičarska delavnica Ogled izdelave kremnih rezin
Hotela Park

9:00 Zbor: Terasa Grand Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka
hotela Toplice

Vsak dan do 25.3. Hotel Astoria Fotografska razstava Marjete Klemenc: 
Znani in neznani

Vsak dan do 11.4. 8:00 – 18:00 Blejski grad - Likovna razstava Marjana Špinglerja
Galerija Stolp

Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in dodatne 
informacije bodo objavljene na spletni strani www.bled.si.
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Kumerdejeva proslava 
v blejski knjižnici 

V Knjižnici Blaža Kumerdeja na
Bledu je bilo tudi v letošnjem februarju
na ogled delo nagrajencev Blaža Kumer-
deja.

Zavod RS za šolstvo je letos petnaj-
stič podelil Priznanja Blaža Kumerdeja
za odlično partnerstvo pri razvoju in uva-
janju novosti v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah. Dobro pedagoško prakso na-
gradi s priznanji, ki se imenujejo po blej-
skem rojaku Blažu Kumerdeju (1738-
1805). 

Letošnji nagrajenci so Mirsad Skoru-
pan iz Bolnišničnega oddelka OŠ Ledi-
na Ljubljana, Osnovna šola Dobravlje,
Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič, Osnovna šola Gustava Šiliha La-
porje in Osnovna šola Antona Janše
Radovljica. 

Ob otvoritvi razstave nagrajencev
smo v sredo, 12. februarja, v knjižnici
pripravili proslavo. Goste sta pozdravila
direktorica Knjižnice Antona Tomaža
Linharta Radovljica, Božena Kolman
Finžgar in župan Janez Fajfar. Kulturni
program sta pripravili OŠ Antona Janše
Radovljica in OŠ Gorje. Zaigrali so nam
učenci Orffove skupine Č'bele OŠ An-
tona Janše pod vodstvom Alenke Černi-
goj. Prisluhnili smo učiteljskemu
pevskemu zboru Vuč'ce pod vodstvom
zborovodkinje Tanje Leban. Mlada reci-
tatorja OŠ Gorje sta nas razveselila s
Prešernovima  pesmima Neiztrohnjeno
srce in Slovo od mladosti. Nataša Po-
točnik, predstojnica Območne enote Za-
voda RS za šolstvo Kranj je predstavila
pomen Priznanj Blaža Kumerdeja v slo-
venskem prostoru.

Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič je vse udeležence prireditve po-
gostila s penino in belokranjsko pogačo.

:: Irena Razingar, 
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Dogajanje v knjižnici
V blejski knjižnici vsak mesec

pripravijo tudi pester program za
otroke. V februarju so izvedli ustvar-
jalno delavnico s pravljico z naslo-
vom Ko so bili krokarji še pisani.
Najprej jim je knjižničarka Mojca
prebrala pravljico z istim naslovom,
potem pa so otroci uporabili svojo
domišljijo in sami izdelali zelo za-
nimive in zelo pisane krokarje, ki so
jih nato obešali na drevo. Ko so
otroci izdelovali pisane krokarje, jim
je bilo to tako zanimivo, da so se na
koncu lotili izdelave še pujskov. Iz
knjižnice so sporočili, da bodo do
konca maja organizirali še kar nekaj
ustvarjalnih delavnic, zato starše
vabijo, da pripeljejo otroke stare vsaj
4 leta in več na te delavnice –
obljubljajo vam, ne bo vam žal !!!

:: Blejski knjižničarji

Slovenski kulturni praznik v Ribnem 
Učenci, učiteljice po-

družnice Ribno in Kul-
turno društvo Rudija Je-
dretiča smo na predvečer
slovenskega kulturnega
praznika pripravili pro-
slavo v dvorani zadruž-
nega doma v Ribnem.

V kulturnem progra-
mu nas je otroški pevski
zbor naše podružnice
pod taktirko zborovod-
kinje Irene Kosmač raz-
veselil s prepevanjem
ljudskih pesmi. Učenci
in učenke z učiteljico
Alenko Čeh so nas z recitacijami in skečem popeljali v preteklost, ki so jo z nagajivimi
otroškimi igrami in plesom popestrili plesalci otroške folklorne skupine z mentorico
Nušo Poljanec in Anjo Duljak. Odrasla folklorna skupina z Janjo Vrhovnik je gledalce v
dvorani navdušila z igranjem na različna delovna orodja. V sedanjost so nas ponovno
popeljali učenci glasbeniki z ubranim igranjem klavirja in kitar. Učenci in učenke z
učiteljico Blanko Valant pa so nam povedali, zakaj imajo radi svoj kraj.

Spomine na pesnika Franceta Prešerna smo na proslavi prepletli s predstavitvijo in
razstavo plakatov in izdelkov, ki so nastali ob medgeneracijskem sodelovanju v projektu:
Otroški parlament o naravi in tradiciji v osnovnih šolah. Nosilec projektov LEADER, ki
jih sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je bil Triglavski narodni
park. Učenci sodelujočih šol so med sokrajani poiskali ljudi, ki so ohranili določeno
tradicionalno znanje.

Rudi Zupančič Pr' Andrjovco v Ribnem izdeluje lesene grablje in ohranja obrt, za
katero ga je izučil oče. Z Jožetom Premom in učiteljico Meto Skumavec so petošolci v
lanskem šolskem letu izdelali vsak svoje manjše grablje. Z dedki in babicami pa smo Pr'
Koselnu v Bodeščah ličkali koruzo. V medgeneracijskem sodelovanju se pomena ohra-
njanja starega znanja zavedajo tudi naši najmlajši. Prav bi bilo, da skupaj naredimo vse,
da se tako staro znanje kot celotna kulturna dediščina ohranja še naprej so zapisali av-
torji brošure izdane ob omenjenem projektu.

Ob zaključku proslave so nastopajoče, starše in krajane pozdravili in jim čestitali ob
prazniku ravnateljica OŠ Bled Nataša Ahačič, podžupan Občine Bled Toni Mežan in
predsednik KS Ribno Dušan Žnidaršič.

:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno
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Upokojenci praznovali kulturni 
praznik 

V petek, 7. februarja, so upokojenci DU Bled so ob slo-
venskem kulturnem prazniku pripravili prijetno praznovanje. V
programu so sodelovale pevke DU Bled z zborovodkinjo Metko
Rutar-Piber. Ana Markelj je povedala nekaj zanimivosti o Prešer-
novi družini. Program so obogatili recitatorji OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled pod vodstvom mentorice Mete Pazlar in glasbenice
Glasbenega centra DO RE MI z Bleda z mentorjem Primožem
Kerštanjem. Domača literarna ustvarjalca Cvetka Modic-Jug in
Janez Petkoš sta predstavila lastne pesmi. Sonet O Vrba pa je
občuteno povedal 86-letni Jernej Vovk. 

Na praznovanju je bila tudi Kati Mohar, daljna sorodnica
Franceta Prešerna, ki se je pred 90 leti rodila v Vrbi, v isti hiši
kot naš veliki pesnik. Vse je pozdravil novi predsednik DU Bled
Ignac Potočnik. Bil je zanimiv, prijeten in topel večer.

:: Ana Markelj

Praznik sv. Janeza Boska
31. januarja smo

obhajali praznik sv.
Janeza Boska. Brez
njega, tudi nas sester
hčera Marije Pomoč-
nice, ne bi bilo na
Bledu! On je skupaj s
sv. Marijo Dominiko
Mazzarello ustanovil
našo redovno Družbo,
ki je vsa za Boga in za
dobro mladih. 

Njegov god smo le-
tos praznovali v župnij-
ski cerkvi sv. Martina
že v nedeljo, 19. janu-
arja. Pri sveti maši, kjer
je bilo slišati in videti
pravo otroško, mladin-
sko in družinsko veselje, živahnost ter sodelovanje, smo se zah-
valjevali za njegov zgled in odprtost Svetemu Duhu ter za
nepozabna doživetja ob prihodu njegov relikvij med nas v
lanskem maju. Tudi tokrat smo slišali besede don Boska: »Za vse
vas živim, moji dragi prijatelji. Naj sem blizu ali daleč, vedno mis-
lim na vas. Eno samo željo imam, to, da bi vas videl srečne tukaj
na zemlji in v večnosti. Naše veselje naj se dopolni v zahvali
Jezusu, ki nas po Svetem Duhu zbira in vodi po poti svetosti.«

Po sveti maši je sledil čas za veselo druženje ob čaju, pecivu
in seveda igri.  

:: s. Martina Golavšek 

95 let Antonije Sodja  

Gospo Antonijo smo 18. januarja, na njen petindevetdeseti
rojstni dan, obiskali v Ribnem. Župana in prostovoljki rdečega
križa je sprejela pokončne drže in dobre volje, kot pred petimi
leti. V družbi sina in snahe je stekel prijeten pogovor o njenem
življenju. Slavljenka se je rodila kot sedmi otrok v Pocarjevi do-
mačiji v Ribnem. Čeprav ni vseskozi živela v domačem okolju,
pa se je vanj vrnila po poroki leta 1948. Je mati treh sinov in
hčerke. Sedaj jo z obiski razveseljujejo vnuki in pravnuki. Jesen
svojega življenja uživa v hiši z najmlajšim sinom in njegovo
ženo. Kljub visoki starosti nima nobenih zdravil. Tako zdravje in
dobro počutje smo ji zaželeli tudi v bodoče in se poslovili s poz-
dravom »nasvidenje prihodnje leto«.

:: Jožica Pazlar, RK Bled

90 let Marije Janša  
Gospa Marija je 19.

februarja praznovala de-
vetdeseti rojstni dan. Za ta
visok življenjski jubilej
smo ji voščili podžupan
Toni Mežan in prostovoljki
RK Bled. Obiska sta se z
vnukinjo razveselili, nas-
meh slavljenke in dobra
volja sta bila dokaz, da ji
veliko pomeni, saj v živ-
ljenju ni imela veliko le-
pega, predvsem pa veliko
trdega dela.

Rodila se je leta 1924 v
Šentjanžu na Dolenjskem
kot prvi otrok v družini.
Doma so imeli v strmem
bregu kmetijo in dva vino-
grada. Dela ni manjkalo. Pravi, da je že kot štiriletna pomagala
po svojih otroških močeh. Leta 1941 je bila vsa družina izgnana
v Nemčijo. Tam so bili štiri leta. Po vrnitvi se je zaposlila na
Bledu pri zobozdravniku, kjer je ročno prala perilo. Kasneje se
je zaposlila v Tovarni verig Lesce. 

Pri 27 letih se je poročila v Ribno, rodila sinova dvojčka in
hčerko. Žal sta sinova umrla na isti dan, stara 40 let. Skrbela je
tudi za moževa dva otroka, sina in hčerko iz prvega zakona. Mož
je bil vojni invalid in ni mogel delati, saj je bil dvajset let pri-
klenjen na posteljo. Vsa dela je morala opravljati sama. Ročno
pranje perila in peka kruha sta ji velikokrat krajšala noči. Ne
more verjeti, da je dočakala tako visoko starost. Sedaj, ko ne
more več sama opravljati del, ji je v veliko pomoč hčerka z
družino.   

Ob slovesu smo ji zaželeli predvsem boljšega zdravja in tudi
moči ter volje.

:: Jožica Pazlar, RK Bled
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Uspehi blejskih 
olimpijcev
Kljub temu, da Bled na tokratnih

igrah v Sočiju nima kolajne, so blejski
športniki dosegli nekaj vidnih uvrstitev.
Izstopajo 6. mesto biatlonske štafete z
Janezom Maričem, 7. mesto hokejistov z 

blejskimi predstavniki, 9. mesto Katje
Višnar v šprintu, 10. mesto Katje Višnar
in Alenke Čebašek v šprintu štafete dvo-
jic ter 11. mesto na 4x5 km. Alpska
smučarka Katarina Lavtar je zaradi bo-
lezni tekmovala samo v veleslalomu, kjer
je osvojila 20. mesto, Nika Razinger je

bila v šprintu 27. in v klasiki na 10 km
60., Alenka Čebašek je bila v klasiki na
10 km 33., Katja Višnar pa 54. Biatlonec
Janez Marič je bil na 12.5 km zasle-
dovalno 49., na 10 km šprintu 51. in na
20 km 63. 

:: RP

Na Pokljuki tudi bronasta Teja 
Gregorin
Organizacijski odbor Pokljuka tudi letos na Rudnem polju na

Pokljuki organizira IBU svetovni pokal v biatlonu, ki bo od 5. do
9. marca. To bo prvo mednarodno biatlonsko tekmovanje najvišje
ravni po olimpijskih igrah, kjer bo nastopila tudi bronasta Teja
Gregorin in večina olimpijskih prvakov z legendarnim Norveža-
nom Olejem Einarjem Bjoerndalnom na čelu. Slovenske barve
bodo zastopali še Jakov Fak, Klemen Bauer, Janez Marič, Peter
Dokl, Lenart Oblak in Andreja Mali ter Anja Eržen. Poleg šprin-
terskih in zasledovalnih tekem bodo gledalci lahko spremljali naj-
boljše svetovne lovce na smučeh še na tekmah s skupinskim
štartom. Poznavalci radi imenujejo to najbolj zanimivo in dra-
matično tekmovanje tudi »biatlonska formula 1«. Zaradi gos-
toljubja, ki ga nudita Bled in Bohinj, je letos pričakovati tudi
povečan obisk predvsem nemških navijačev, ki so že dodobra za-
sedli blejske hotelske kapacitete.

Vstopnice
Cene vstopnic še vedno ostajajo dosegljive širšim množi-

cam, saj se njihova cena giba od 10 EUR/osebo za četrtkovi tekmi
do 15 EUR/osebo za sobotni ali nedeljski tekmi. Naprodaj so na

Petrolovih bencinskih servisih, Kompasu Bled in ostalih prodaj-
nih mestih Eventima (www.eventim.si). Na dan tekmovanja jih
bo možno kupiti tudi še na blagajni pred vstopom na prizorišče.

Brezplačen avtobusni prevoz
V ceno vstopnic je vključen tudi brezplačen avtobusni prevoz

na relaciji Bled – Pokljuka – Bled, ki ga organizator močno pri-
poroča vsem, ki se boste odpravili na Pokljuko. Parkiranje oseb-
nih vozil obiskovalcev na Rudnem polju namreč ne bo možno.
Posebni avtobusi bodo vozili s parkirišča pri blejski športni dvo-
rani vse tekmovalne dni. Prva vožnja bo tri ure pred začetkom
prve dnevne tekme, vse nadaljnje pa glede na zapolnitev sedežev
oz. približno vsake pol ure.

Zabavni program
Na biatlonskem stadionu vas bodo pred, med in po tekmah

zabavali znani slovenski glasbeniki in plesne skupine. Po tekmah
se bo zabava nadaljevala v gostinskem šotoru v neposredni bližini
biatlonskega stadiona. Na Bledu bo v petek in soboto zvečer zbi-
rališče biatlonskih navijačev v Trgovskem centru Bled, Club Stop
pa bo odprl vrata tekmovalcem in spremljevalcem tekmovalnih
ekip že v četrtek.

:: OK Pokljuka

KURILNO OLJE,

KI GA NE POTREBUJETE VEČ,

TUDI ODKUPIMO
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Dve medalji za Drsalni klub Bled
Pokal Tivoli in Zmajčkov pokal sta v začetku februarja gostila

najboljše slovenske in tuje drsalce iz več kot trinajstih držav. Dr-
salni klub Bled je na to tekmovanje poslal kar 16 tekmovalk in
enega tekmovalca, ki so odlično zastopali Slovenijo in svoj ma-
tični klub. Pohvalijo se lahko z dvema medaljama Mihe Demšarja
v skupini Debs boys z 2. mestom in Bele Mohorič v skupini
Chicks girls s 3. mestom. Čestitke si zaslužijo vsi tekmovalci in
tekmovalke, še posebej pa čestitamo našim petim deklicam za-
četnicam, ki so na tem tekmovanju doživele svoj ognjeni krst.
Drsalke in drsalci Drsalnega kluba Bled se že intenzivno priprav-
ljajo na Pokal Slovenije, še prej pa bodo nastopili na blejski pustni
povorki. Le za kakšnimi maskami se bodo skrivali letos?

:: www.dkbled.com, Saša Potočnik, DK Bled

Uspehi blejskih atletov
Januarja sta na atletskem državnem prvenstvu v kategoriji

U14 v Slovenski Bistrici nastopila tudi Jon Štular in Žiga Lešnjak,
oba v teku na 60 m in v skoku v daljino. 

Žiga Lešnjak je močno izboljšal rezultate v obeh disciplinah,
Jon Štular je poleg tega prvič tekel 60 m pod osmimi sekundami
in v daljino skočil 5,70 m. Dosegel drugo mesto v teku in postal
državni prvak v skoku v daljino. V okviru državnega prvenstva je
potekal tudi mednarodni miting. Mitja Nučič, Tajda Rehberger,
Urša Lešnjak so dobro tekmovali na 60 m. Mitja Nučič je ob tem
dosegel odličen rezultat 7,13 sekund. 

Atletski klub Olimpija je januarja organiziral dvoransko atlet-
sko državno prvenstvo za kategorijo U12. V teku na 60 metrov in
skoku v daljino so AD Bled zastopali Matic Pagon, Nina Crnovič
in Katarina Gradnik. Vsi so tekmovali dobro in dosegli osebne

rekorde, poleg tega je bila Katarina Gradnik druga v skoku v
daljino in tretja v teku na 60 m.

Februarja je Slovenska Bistrica organizirala posamični in
ekipni mnogoboj za pionirje in pionirke. Jon Štular in Žig Leš-
njak sta postala ekipna državna prvaka, Jon Štular je državni
prvak tudi posamezno. 

:: AD Bled 

Mladi blejski smučarski tekači 
navdušili 
Na februarskem državnem prvenstvu v smučarskem teku smo

med mlajšimi kategorijami dobili podprvake: Nejc Jan v kategoriji
mlajši dečki, Zala Šepič v kategoriji mlajše deklice in Miha Jan v
kategoriji starejših dečkov. Tekmovali so v klasični tehniki. Tudi
starejši klubski tekmovalci so dosegli odlične rezultate. Drugi dan
tekmovanja je potekal v drsalni tehniki, kjer smo v kategoriji mlaj-
ših dečkov dobili državne prvake v štafeti (Jakob Kraigher, Gal
Vrhovnik in Nejc Jan). Starejše deklice (Mirjam Potočnik, Pika Po-
točnik in Zala Šepič) so osvojile četrto mesto. Januarja smo se
udeležili tudi pokala Topolino v italijanski dolini Fieme, kjer je
Nejc Jan je v klasičnem koraku pometel z evropsko konkurenco in
suvereno zmagal. Tudi ostali sotekmovalci so v konkurenci iz več
kot 15 držav dosegli uvrstitve med prvo deseterico. 

Z velikim ponosom smo v času olimpijskih iger v Sočiju 2014
navijali za naše blejske tekače: Katjo Višnar, Alenko Čebašek,
Niko Razinger in Janeza Mariča. Dokazali so, da se trud in
pošteno delo obrestujeta. Olimpijci ostajajo močna motivacija za
mlajše generacije, da pridno trenirajo. Trenerji, na čelu katerih je
Vinko Poklukar, vabijo v TSK Grad Bled vse otroke, ki si želijo
aktivno preživeti prosti čas! 

:: TSK Grad Bled

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341



Oglasi - 040/202 38414



Oglasi - 040/202 384 15

Sprejemamo
naro~ila za sve`e
in suhe ikebane,
`alne ikebane,
{opke, poro~ne
{opke in
aran`maje
ter aran`maje
daril.

Tel. 040/551 828

Uroš Gra ner s.p.,
Gorenjska ul. 38, Ribno-Bled
tel.fax: 04/574 20 30
GSM: 041/744 207
www.vrtko-sp.si
uros.gracner@telemach.net
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