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Kulturni praznik na Bledu
Kljub dežju se je slovesnosti ob letošnjem kulturnem prazniku na Bledu udeležilo veliko ljudi, med njimi 191 veteranov, v
večini pripadnikov zgornjegorenjskega združenja, ki so se jim
pridružili kolegi iz drugih slovenskih društev. Tradicionalni pohod iz Radovljice preko Bleda do Vrbe so posvetili v spomin na
Blejca Janeza Svetino, ki je pred petindvajsetimi leti kot prva civilna žrtev vojne za Slovenijo umrl v Gornji Radgoni.
Ob najstarejšem posvetnem spomeniku Francetu Prešernu v
Sloveniji je bil slavnostni govornik pisatelj in režiser Tone Peršak,
ki je izpostavil Prešernov duh in pomen slovenskega jezika. Zbrane je nagovoril tudi blejski župan Janez Fajfar, ki je izpostavil Prešerna in blejskega jezikoslovca, Blaža Kumerdeja. V kulturnem
programu so nastopili otroci blejske šole in veteranski pevski zbor.
Po vaseh so društva pripravila še posebne slovesnosti.
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Aktualno

Februar je skoraj za nami, čeprav letos šteje dan več. Zimo, ki je tako rekoč
skoraj ni bilo na spregled, smo s pustom
uspešno pregnali. Nekateri do konca niso
verjeli, da imam v Iztoku Šorliju iz Ribnega dvojnika, ki me je nadomeščal skoraj
ves čas pustne povorke, dokler se nisem
pojavil še sam. Skupaj sva "otvorila" novi
Dom krajanov na Bohinjski Beli. Do zaresnega odprtja sredi pomladi hvala bogu
ne manjka več dosti. Najlepša hvala vsem
udeležencem, ki zmorejo zadosti korajže,
da lahko brijejo norce ne le iz drugih, ampak predvsem sami iz sebe.
V marcu nam ne more biti dolgčas.
Mednarodni dan žensk res ni več kot je
bil nekoč, a je vseeno dobro, da se spomnimo, da sta na svetu dva spola in da je
še dolga pot do popolne enakopravnosti
med njima. Tisti, ki pa menijo, da smo
pri izenačitvi šli že predaleč, si lahko dajo
duška že dva dni po tem, na praznik štirideset mučenikov. Očetje obhajajo god
sv. Jožefa 19. marca, materinski dan pa je
25. marca, ko je nadangel Gabrijel naznanil devici Mariji, Jožefovi ženi, da bo čez
devet mesecev, za božič, rodila Jezusa. V
bistvu so vsi ti prazniki, ne glede na izvor,
posvečeni življenju, naravi. Oznanjenje
sovpada s pomladanskim enakonočjem,
božič z zimskim solsticijem... V gorenj-

skih železarskih krajih, npr. v Kropi, pride pomlad že na predvečer sv. Gregorja,
11. marca, ko "vržejo luč v vodo", kar pomeni, da je dan že tako dolg, da pri delu
ne potrebujejo več umetne svetlobe.
Na Dunaju, v stolnici sv. Štefana, je
naša mlada umetnica Eva Petrič s kar 55
kvadratnih metrov velikim, iz samih prtičkov sešitim postnim prtom, prekrila
glavni oltar. Stolni župnik v pozdravnem
nagovoru ni pozabil omeniti, da je bil
prvi dunajski rezidenčni škof Ljubljančan
Janez Sladkonja, ki mu pripisujejo celo
ustanovitev znamenitega zbora dunajskih dečkov. Eva medtem razstavlja tudi v
ameriškem St. Louisu. Iskreno čestitam.
Čestitam in zahvaljujem se tudi vsem, ki
so pripomogli k izjemnim novim orglam
v župnijski cerkvi. Blagoslovil jih je sam
ljubljanski nadškof.
Pridno nas je obiskovala tudi posvetna oblast, ki jo načrtno "bombardiramo"
z obvoznicama. Počasi se jih bo moralo
kaj prijeti. Trenutno odkupujemo zemljišča na transi severne obvoznice, najlepša
hvala vsem razumevajočim lastnikom! 15.
marca bo seja občinskega sveta. Najbolj
zanimiva točka se tiče plovbnega režima
na jezeru. Prijeli smo toliko pripomb, da
samo upam, da nam jih bo uspelo uskladiti do te mere, da bodo sprejemljive za
večino. Na razmeroma majhnem jezeru
je razumljivo neskončno pričakovanj.
Red se bo lahko vzpostavil le tako, da bo
vsak malo popustil in zato tudi kaj prispeval.
V marcu se zgodi svetovni pokal v
Kranjski gori, letos bo pa kot ni bilo že
dolgo, v sijajno obnovljeni Planici. Navzemimo se še sami nekaj poguma in optimizma naših skakalcev, pa bo pomlad še
lepša!
:: Vaš župan Janez Fajfar

Dovoljenja za izredno
uporabo cest

Občane, izvajalce gradbenih del in organizatorje prireditev pozivamo, da pravočasno pridobijo dovoljenje upravljavca
občinskih cest, tj. Občine Bled, za različne zapore in posege na cesti ali v njenem
varovalnem pasu. Vloga in pogoji za zapore so objavljeni na spletni strani občine. V praksi se namreč največkrat dogaja,
da se ureja dovoljenje za cestno zaporo
le kakšen dan prej, kar po nepotrebnem
povzroča slabo voljo in pritiske. Prav tako
opozarjamo, da je potrebno cestno zaporo ustrezno vzdrževati, kar je dolžnost
naročnika in kar nadzorujeta tako Policija kot medobčinsko redarstvo.
Občina Bled je prometno zelo obremenjena z različnimi uporabniki, ki
imajo vsak svoje potrebe in zahteve, zato
včasih prihaja do konfliktnih situacij. Ni
samo po sebi umevno, da se lahko cesto
ali drugo javno površino zapre in nameni
neki drugi, izredni rabi, ki je drugačna kot
sicer velja za ceste in druge javne površine. Javno kategorizirano cesto oziroma
pot na primer predstavlja tudi Veslaška
promenada pod Grajskim hribom, prav
tako tudi vse ostale pešpoti okoli jezera,
čeprav je tam motorni promet omejen.
Zlasti organizatorje prireditev pozivamo, da se o vseh potrebnih obveznostih
in posledicah zapor cest predhodno pridejo pozanimat na občino. Ključna novost pri izvajanju cestnih zapor je izdelava in potrditev elaborata ali tipske sheme
zapore. Enako velja za pridobitev drugih
dovoljenj oziroma soglasij za prireditve,
na primer za uporabo javnih površin ali
prekomerno obremenjevanje s hrupom.
Ker se letna sezona bliža, s tem pa tudi
večje število del in dogodkov, poskrbite za
njihovo pravočasno najavo.
:: Občinska uprava Občine Bled
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Gradbena dela spomladi
Tako do velike noči načrtujemo zaključiti prvo fazo Cankarjeve ceste. Večina zemeljskih in infrastrukturnih del bo v teh dneh
zaključena. Marca sledijo gradnja pločnika, javne razsvetljave in
zgornjega ustroja ceste ter križišča s Selsko cesto pri kapelici.
Obvozi so še naprej urejeni po Ribenski cesti, prav tako prevoz
otrok s postaje Elektra Gorenjske. Dela proti Bledu se bodo glede na vremenske razmere nadaljevala pozno jeseni ali v začetku
naslednjega leta.
Izgradnja krožišča na Ljubljanski cesti je predvidena v marcu. Občasno bodo polovične zapore Ljubljanske ceste, vendar bo
promet ves čas potekal. Vključevanje s Seliške ceste bo potekalo
po Kajuhovi cesti.
Dela bodo potekala tudi na Poljski poti, in sicer na celotni
potezi od kapelice do Partizanske ceste in preko nje v smeri proti
Športnemu parku Bledec bo Elektro Gorenjska polagal zemeljski srednjenapetostni kabel, sočasno bo WTE popravil slabo izvedena dela na kanalizacijskem sistemu, občina pa bo zagotovila
obnovo vodovoda in postavitev javne razsvetljave. Dostopi za stanovalce bodo nekaj časa ovirani, nekaj dni (predvidoma med prvomajskimi počitnicami) bo zaprta tudi Partizanska cesta, zato
bodo urejeni obvozi.
Po veliki noči se bo začel graditi plinovod od Penziona Mlino
do Vile Bled z odcepom na Cesto Gorenjskega odreda. Sočasno
se bo obnovil magistralni vodovod in v skladu s predpisi ter standardi priključek Ceste Gorenjskega odreda na državno cesto,
vključno z delom pločnika, prehodom za pešce in javno razsvetljavo. Dela bodo potekala tudi na parkirišču Penziona Mlino in
na odcepu do Penziona Pletna.

Nadaljevala se bodo zaključna dela na kanalizaciji v Sebenjah in uredilo več krajših odsekov občinskih cest: oporni zid ob
cesti na Kupljenik, cesta v Mačkovec, cesta proti Selu v območju
uvoza v gramoznico in med stanovanjskimi bloki ob Koritenski
ter Kajuhovi cesti.
:: Matjaž Berčon, direktor občinske uprave Občine Bled

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

Javni razpis za sofinanciranje
programov za starejše občane
za leto 2016.
Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci bodo objavljeni
na spletni strani občine www.e-bled.si, lahko pa jo v razpisnem
roku prevzamete v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni
Občine Bled. Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj
s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglaša s preverjanjem
namenske porabe sredstev, dodeljenih na podlagi tega razpisa.
:: Janez Fajfar, župan

110 let stare Milavčeve orgle
končno obnovljene
''Eno prvih povabil s strani faranov, ko sem leta 2010 prišel
na Bled, je prišlo prav s strani organistov, '' pravi blejski župnik
dr. Janez Ferkolj. Prosili so ga , naj uperi vse svoje moči v obnovo
impozantnega instrumenta v blejski farni cerkvi, ki je bil v izredno slabem stanju. Blejska cerkev je orgle zelo pogrešala, saj je
velikokrat prostor izjemnih kulturnih dogodkov, od zborovskih
do instrumentalnih koncertov.
Pot do obnove je bila dolga in trnova, saj je šlo za izjemno
zahteven in seveda drag projekt, ki pa so ga na koncu zmogli.
Župnija je objavila javni razpis za obnovo, na katerem so izbrali
orglarsko delavnico Kolar iz Dramelj pri Celju, razgledali pa so
se tudi po svetu. Dobre orglarske delavnice so namreč tudi v Avstriji, Nemčiji in Skandinaviji.
''Obnova je bila zelo zahtevna, saj so orgle zelo občutljiv instrument, ki se odziva na temperaturo, uporabo in vlago v prostoru,'' pravi Janez Ferkolj. Instrument je bilo treba najprej očistiti, postavili so nove praktikable za zbor, uredili so dodaten prostor za orkester, ki se po novem brez težav umesti na blejski kor.
Blejske orgle šele sedaj polno zvenijo, strokovnjaki so povedali, da do sedaj sploh niso delovale v polnosti. Ivan Milavec jih
je 110 let nazaj izdelal kot predprojekt orgel v ljubljanski Stolnici.
Obnova je zajemala več sklopov, skupaj z obnovo kora in
ozvočenja ter z opremo je projekt stal okoli 126.000 evrov, od
tega so farani zbrali 40.000 evrov.
:: Romana Purkart
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Občine podprle Razvojni načrt biosfernega
območja Julijske Alpe
Lani je skupnost Julijske Alpe, ki jo
sestavljajo lokalne turistične organizacije
z območja občin Bohinj, Tolmin, Kobarid,
Bovec, Kranjska Gora, Radovljica, Bled in
javni zavod Triglavski narodni park, prepoznala potrebo po intenzivnejšem sodelovanju pri razvoju destinacije Julijske
Alpe z enotnim ciljem – Julijske Alpe postaviti na zemljevid vrhunskih destinacij
v Alpah.
Območje Julijskih Alp je edinstveno
ne le v kontekstu najbolj atraktivnih destinacij v Sloveniji, njegovo vrednost je
prepoznala tudi Organizacija združenih
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – UNESCO. Leta 2003 je predlagatelj
in upravljavec območja javni zavod Triglavski narodni park prejel potrdilo o vpisu
območja na seznam biosfernih območij
UNESCO MAB. Program Človek in biosfera je namenjen raziskovanju vplivov
človekovih dejavnosti na spremembe v
naravnem okolju in spodbujanju trajnostnega in sonaravnega razvoja.
Biosferno območje Julijske Alpe sestavljajo tri upravne enote: Radovljica, Jesenice in Tolmin. Skupnost Julijske Alpe
je k sodelovanju povabila tudi predstavnike občin Gorje, Jesenice in Žirovnica.
Rezultat delavnic je Razvojni načrt biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije, ki postavlja tr-

dne temelje za trajnostni razvoj območja,
predvsem trajnostni razvoj turizma. Poleg skupnih produktov, promocije in trženja vključuje tudi aktivnosti na področju
trajnostne mobilnosti, lokalnega razvoja
na področju turizma in dvigovanja ozaveščanja o pomenu varovanja narave in
ohranjanja kulturne dediščine. Postavlja
temelje za skupno upravljanje destinacije
in osnovo za pripravo skupnih vsebin za
prijavo na razpise EU-skladov in drugih
podobnih razpisov.

Brezplačna pravna
pomoč
V okviru blejskega medgeneracijskega centra vsak mesec deluje brezplačna
pravna pomoč, kjer udeleženci med brezplačnim predavanjem pridobijo željen
odgovor. Vsekakor ta oblika pravne pomoči ne nadomesti vloge odvetnika, vendar
pa lahko poslušalcem pomagam s konkretnimi odgovori. Marsikdo včasih potrebuje le odgovor, podkrepljen z zakoni,
ali povprašuje po možnostih, ki jih ima
na voljo za dano situacijo.
Tema predavanja v marcu je LASTNINSKA PRAVICA, ki bo v četrtek, 10.
3., ob 17. uri v sejni sobi Ledene dvorane
Bled.
:: Nadja Vidic, uni.dipl.prav.

Uskladitev podatkov v
RKG-GERK-i
Načrt razvoja smo predstavili županom občin, drugim sodelavcem občin,
predstavnikom nacionalne komisije MAB
UNESCO in ostalim prisotnim. Razvojni
načrt biosfernega območja Julijske Alpe
je bil pozitivno sprejet, potrjen s strani
županov. Nadaljnji koraki bodo usmerjeni v ustanovitev razširjene organizacije
Skupnost Julijske Alpe in v zasnovo in izvedbo skupnih razvojnih projektov.
:: Tina Markun, TNP

Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske
subvencije obveščamo, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 29.
februarja 2016 do 6. maja 2016. Vlagatelji morajo urediti GERK-e na upravni
enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge za
kmetijsko subvencijo.
Za uskladitev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za termin na Upravni
enoti Radovljica, na telefonski številki 04
537-16-12 ali 04 537-16-00, int. št. 52.
:: UE Radovljica

Europe Direct Gorenjska: priznavanje poklicnih kvalifikacij
Prost pretok oseb, ki je eden glavnih
ciljev za povečanje mobilnosti znotraj
EU-ja, določen že v ustanovitvenih pogodbah Evropske skupnosti, vključuje
koordinacije sistemov socialnih varnosti
in državljanskih pravic in tudi vzajemno
priznavanje poklicnih kvalifikacij.
V ta namen je bila sprejeta direktiva
Evropskega parlamenta in sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij, v letu 2013
pa je bila tudi posodobljena. Dodani so
bili nekateri novi elementi, ki še dodatno omogočajo povečanje mobilnosti na
notranjem trgu Evropske unije, kot so
evropska poklicna izkaznica, delni dostop
do reguliranih poklicev, elektronski postopki in posodobitve dosedanjih treh sistemov priznavanja poklicnih kvalifikacij.
Direktiva sicer ureja sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij in omogoča državljanom držav članic EU-ja dostop ter
opravljanje reguliranih poklicev oziroma
dejavnosti v državah članicah, pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države
članice gostiteljice.

Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je imenovano
za nacionalno kontaktno točko za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki
Sloveniji. Naloga nacionalne kontaktne
točke je nuditi pomoč mobilnim strokovnjakom, ki prihajajo ali odhajajo iz Slovenije in je del širše mreže kontaktnih točk
v celotni Evropski uniji (EU), Evropskem
gospodarskem prostoru (EGP) in Švici.
Več informacij lahko pridobite na
nacionalni kontaktni točki ppk.mddsz@
gov.si ali pa http://www.reguliranipoklici.
si/o-nas/kontaktni-podatki.aspx
O dogodkih, ki jih bomo organizirali,
novicah in dogajanju v EU-ju, vas bomo
obveščali tudi preko e-biltena. Na naše e-novice se lahko prijavite na mail dina@
ragor.si. Dodatne informacije: Facebook

profil Europe Direct Gorenjska, www.ragor.si.
:: Eldina Čosatović, Informacijska
točka Europe Direct Gorenjska, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Obvestilo!
Začetek brezplačnega učenja
osnov računalništva, ki ga organizira KS Bled, bo 7. marca ob 15. uri v
učilnici računalništva na OŠ Bled.
Obvestilo je namenjeno prijavljenim
krajanom, prostih mest žal ni več.
:: Predsednica KS Bled
Meta Pazlar
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Rdeči alarm zaradi smrekovega lubadarja
OE Bled izdanih 2320 odločb in 29 sklepov o izvršbi.
Revirni gozdarji so celo leto intenzivno odkrivali lubadarska žarišča, označevali napadeno drevje, obveščali lastnike
gozdov, jih seznanjali z lokacijo in količino napadenega drevja, trasirali vlake in
izdajali sanacijske odločbe. Zaradi tako
obsežnega in intenzivnega napada lubadarja pa javna gozdarska služba ne more
pravočasno odkriti vseh žarišč lubadarja.

ekip, ki skupaj z lastniki gozdov dnevno
lahko sanirajo 1000 m3 lubadark.

Za lastnike gozdov, ki sami ne opravljajo gozdarskih del, posek in spravilo ter
odkup izvedejo usposobljeni izvajalci. Njihove kontakte lahko dobite na internetnih
straneh, zanje izveste od znancev ali pa vam
jih svetujejo revirni gozdarji.
Če se vam ponudi zelo poceni izvajalec,
je velika verjetnost, da bo delo opravljeno
prepozno, da delo ne bo opravljeno v skladu
s pravili ali pa bo poleg označenega drevja
brez vedenja lastnika posekano in odpeljano tudi kakšno dodatno drevo. Svetujemo,
da izvajalca plačate šele potem, ko delovišče prevzame revirni gozdar.
Kadar je potrebno za izvedbo sanacije
lubadark zgraditi traktorsko vlako, je nujno,
da projekt in trasiranje vlake opravi revirni
gozdar. Samovoljno zgrajene vlake so pogosto vzrok erozije, hudourniških jarkov,
predstavljajo pa tudi kršitev, kar sankcionira gozdarska inšpekcija.

Zato je potrebno tudi sodelovanje lastnikov gozdov, ki pregledujejo svoje gozdove. Če naletijo na napad lubadarja, naj takoj obvestijo revirnega gozdarja in lahko
tudi nemudoma začnejo s sanacijo.
Z lubadarjem so najbolj napadeni
predeli: okolica Blejskega jezera, Solzno,
pobočja Mežakle, dolina Radovne, pobočja okoli Bohinjske Bele in Kupljenika ter
Stara Pokljuka. Napad lubadarja se pomiletošnja (dosedanja) zima je ugodna in s tem je dana priložnost, da se v največji možni meri pospra
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Neverjetno močan izbruh napada
smrekovih podlubnikov je posledica vročih, sušnih poletij, počasnega pospravila
žleda, vse manjše skrbnosti pri poseku
drevja in rasti smreke v nižini ter na sušnih pobočjih.
Naravno domovanje smreke so gorski
gozdovi (Pokljuka, Jelovica, Karavanke).
Zaradi njenih ugodnih ekonomskih, tehničnih in gojitvenih lastnosti je bila v 19.
in 20. stoletju nekritično umetno sajena
in pospešena na vseh rastiščih v Sloveniji. Nastali so obširni čisti in mešani gozdovi smreke tako v sredogorju kot tudi v
nižinah. Gorskim razmeram prilagojena
smreka ima tu bistveno drugačne pogoje.
Daljša vegetacijska doba, vse pogostejša
dolga obdobja suhega in toplega vremena, pomanjkanje vode na sušnih rastiščih
so pogoji, ki botrujejo veliki ranljivosti
smreke v tem okolju. Zato so učinki vse
pogostejših naravnih ujm v teh »nenaravnih« gozdovih, ki smo jim priča, pričakovani. Najobsežnejšemu žledolomu v
zgodovini Slovenije, ki se je zgodil februarja 2014, sledi največji izbruh, gradacija
smrekovega podlubnika v Sloveniji. Naravna nesreča žledoloma se nadaljuje in
skrajne meje katastrofe še ne poznamo.
Širitev lubadarja se omili le s hitrim
posekom napadenih smrek, odvozom hlodovine iz gozda ali uničenjem podlubnikov,
preden ti spet ležejo jajčeca v zdrava okoliška drevesa. Pri tem je ključno, da posekamo najprej tista drevesa, običajno še zelena,
v katerih se še nahaja lubadar, posek zgolj
»mrtvakov« (suha drevesa brez lubja) je z
vidika zatiranja lubadarja nepotreben.
Ker je hitrost ukrepanja pri zatiranju
lubadarja ključna, so roki pospravila, ki
jih lastnikom gozdov z odločbo nalaga
Zavod za gozdove, še posebno poleti, ko
je lubadar najaktivnejši, le 10–14 dni. Pozimi so roki za pospravilo daljši. Hitra sanacija napadenih dreves nima samo ugodnega vpliva na zaustavitev širjenja lubadarja, temveč pomeni tudi pomemben
ekonomski ukrep, ki vpliva na vrednost,
torej ceno lesa. Ko se drevo zaradi napada
tisočih lubadarjev posuši, zelo hitro pade
tudi kvaliteta in s tem odkupna cena lesa.
Padec je občuten, odkupna cena sveže
smrekove hlodovine z vrednostjo 80 eur/
m3 pade zgolj na vrednost 45 eur za kubik
lubadark, kasneje le še na vrednost celuloze, ki znaša 25 eur/m3.
Na Zgornjem Gorenjskem je bilo v
letu 2015 zaradi lubadarja posekanih 124
000 m3 ali 100 000 dreves. To pomeni
golosek gozda v površini dveh Blejskih jezer. Za te količine lubadark je bilo lastnikom s strani Zavoda za gozdove Slovenije

Vida Papler-Lampe,
Zavod za gozdove,
območna enota Bled
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Dimniški požari
V zimskem času zaradi kurilne sezone
naraste število dimniških požarov. Pred
nami je še tretjina sezone uporabe kurilnih
naprav, zato lastnikom ali uporabnikom
svetujemo, da preverijo čistost teh naprav
in jih po potrebi očistijo. S tem ukrepom se
izognemo morebitnemu nastanku dimniškega požara. Navadno dimniški požari
ob pravočasnem in pravilnem ukrepanju
ne povzročijo večje škode. Po pogasitvi naj
dimnik pregleda vaš dimnikar, ki bo ugotovil, ali vam požar zaradi visokih temperatur
gorenja saj ni poškodoval dimnika, in izdal
potrdilo, da vaš dimnik še ustreza pogojem
varnega dimnika.
Z rednim čiščenjem dimnika in z urejeno kurilno napravo ter uporabo predpisanih kurilnih medijev za posamezno kurilno napravo odpravimo vzroke nastanka
dimniških požarov. Za kurilne naprave
na drva se priporoča kurjenje suhih drv.
Za kurjenje ne uporabljajte kartona, okrasnega papirja, različnih gorljivih gospodinjskih odpadkov, mokrih drv in raznih
drugih snovi, ki slabo izgorevajo. Kurjenje razne plastike in plastičnih izdelkov je
prepovedano zaradi varovanja okolja. Prej
omenjene snovi slabo izgorevajo, dimni
plini teh snovi pa se nalagajo na stene dimnika v obliki saj in so glavni povzročitelj
dimniških požarov.
Pri nastanku dimniškega požara se
najprej v prostorih, kjer se nahajajo kurilne naprave ali v prostorih, skozi katere
poteka dimnik, zazna smrad po dimu.
Včasih se sliši tudi prasketanje v dimniku
in občuti povečana toplota dimnika v prostoru. To so znaki, ki nam napovedujejo
nastanek dimniškega požara. Iskrenje
dimnika ali plameni nad dimnikom so
znak, da se je požar razvil in to je zadnji
čas, da pokličete na številko 112. Sami dimniških požarov ne gasite, še manj pa, da
za gašenje uporabite vodo. Z vodo lahko
izzovete eksplozijo ali poškodbo dimnika,
ki jo povzroči vodna para pri visokih temperaturah gorenja saj. Največ, kar lahko
storite pri dimniškem požaru, je, da pokličete na klicni center 112, zaprete lopute
za vstop zraka v dimnik in se umaknete
na varno mesto. Center bo obvestil najbližjo gasilsko enoto, ki bo po ugotovitvi
razvoja požara ustrezno ukrepala in pogasila požar. Po pogasitvi naj se dimniška
naprava pregleda še s termo kamero, da
preverimo, da v dimniku ali delih stavbe,
skozi katere gre naprava, ni nepogašenih
žarišč, ki bi lahko povzročila nastanek novega požara. To slednje velja zlasti za dele
stavb okoli dimnika, ki niso vidni. Pred
ponovnim kurjenjem naj vam dimnik
pregleda vaš dimnikar.
:: GZ Bled-Bohinj

Dogajanje v medgeneracijskem centru
Na pustno soboto smo se skupaj s številnimi udeleženci našega medgeneracijskega centra Bled udeležili pustne povorke v domačem kraju.
Prav lepo je bilo videti, kako je naš roj
čebelic treh generacij letal po blejskih ulicah. Ob takšnem druženju smo si prisegli, da se bomo naslednje leto zopet udeležili tradicionalne povorke.
V marcu, mesecu, ki je posvečen nežnejšemu spolu, v sodelovanju z Visoko

strokovno šolo za gostinstvo in turizem
Bled pripravljamo kulinarično delavnico
pod vodstvom Ane Žontar Kristanc, znane po kuharski knjigi Anina kuhinja. Na
delavnici bodo dame skupaj z Ano pripravile presni osvežilni tortici, za povrh pa
se bodo osvežile z zelenim špinačnim napitkom za telo. Na kulinarično razvajanje
vabljene vse dame!
Prav tako vas vabim tudi na druge dogodke medgeneracijskega centra Bled.
:: Hana Premrl

Občni zbor Folklornega društva Bled
Folklorno društvo Bled je mlado društvo, aprila bo štelo šele tri leta, ima pa 30
članov, starih od dobrega leta pa vse do 70
let. Za seboj pušča bogato dejavnost, kar
se je pokazalo tudi na januarskem občnem zboru, kjer smo ugotovili, da smo v
celoti izpolnili načrte, nastopali pa smo
celo več, kot smo sprva načrtovali.
Med najbolj odmevnimi so bili kar trije
nastopi v Italiji, gostovanje pri gostoljubnih
Slovencih v Banja Luki, nastop v Libučah.
Glede na to, da smo novo, mlado društvo, smo posebno skrb posvetili vajam.
Tako kot vsako leto smo se udeležili medobčinskega srečanja folklornih skupin

v Bohinjski Bistrici, ker pa želimo svojo
dejavnost obogatiti, smo se odločili, da
plesne pare oblečemo v kostume iz Prešernovega časa. Vrhunec zaključka leta je
bila 17. prireditev Veselo po domače in je
do zadnjega kotička napolnila festivalno
dvorano.
Tudi za letos načrtov ne manjka, med
drugim gremo na turneji po Makedoniji in
Primorski, čaka nas tudi nastop v Briksnu.
Medse vabimo nove člane in pare, harmonikarje, klarinetista, kontrabasista, violinista, baritonista, skratka vse, ki bi pripomogli k večji razpoznavnosti društva.
:: Anton Repe

VABIMO VAS NA KRVODAJALSKO AKCIJO
•

•
•
•

v Zdravstveni dom Bohinjska Bistrica: v ponedeljek, 29. februarja, od 8.
do 13. ure in
v Festivalno dvorano Bled:
v torek, 1. marca, od 7. do 14. ure in
v sredo, 2. marca, od 7. do 13. ure.

S seboj prinesite veljavni osebni dokument !
Prosimo, da pred odvzemom zaužijete lahek obrok in ne pridete tešči. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je
možno darovati kri vsak torek, od 07.30
do 11. ure, tekom celega leta.
:: RKS – Območno združenje Radovljica

Kultura

Collective heart Eve Petrič
Umetnikova naloga je usmerjati proti
svetlobi, je v enem izmed intervjujev dejala mlada slovenska umetnica Eva Petrič.
Vse do 26. marca si v prezbiteriju dunajske stolnice Stephansdom lahko ogledate
njeno umetniško intervenco COLLECTIVE HEART, ki je razprostrta na glavnem
oltarju.

''Moj tekstilni asemblaž Collective
Heart, v funkciji postnega prta 2016 v
znameniti dunajski gotski katedrali sv.
Štefana, ki jo letno obišče več kot šest milijonov ljudi, meri enajst metrov v višino
in pet metrov v širino ter prekriva petinpetdeset kvadratnih metrov, a je pravzaprav brez meja in sprejema vase vse in

vsakogar. Sestavlja ga več kot tisoč recikliranih kosov čipk in kvačkanj, najdenih na
raznih koncih sveta, a v bistvu vsebuje nešteto spominov, milijone vozlov in zank,
milijone ur šivanja in neskončno količino
želja. Je brez meja v vsrkanju in v širjenju
dobrih namenov,'' je zapisala avtorica.
Eva Petrič je tako prek svojega Kolektivnega srca del slovenske kulture po več
stoletjih znova privedla v ta znameniti
prostor. Že zdaj vabljeni tudi na 2. fazo
projekta, njeno novo instalacijo, ki bo na
ogled od 3. maja do 16. junija.
:: RP

Literarno-glasbeni
večer na Bohinjski Beli

ŽPZ Pletna Bled se poslavlja
Ženski zbor Pletna je v letu 2015 obeležil 20. obletnico svojega delovanja. Na
skupščini članic zbora smo sklenili, da v
letošnjem letu prenehamo z delovanjem.
Za nami je lepo število koncertov doma in
v tujini, letni koncerti na Blejskem otoku
pa so bili vsako leto višek našega dela.
Poleg veselja do petja smo imele tudi
odgovornost do sodelovanja na kulturnih
prireditvah in vseh ostalih aktivnostih, ki
so se dogajale na Bledu. Hvala vsem pevkam, ki so pele v zboru in pevovodkinji
Elizabeti Demšar Zupan za vodenje.

Ob zaključku se zahvaljujemo vsem,
ki so nam pomagali: OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled, Občini Bled, KS Bled, JSKD
Radovljica, Zavodu za kulturo Bled, blejskim čolnarjem, posebno Janezu Pazlarju, župniji Bled, ge. Romani Purkart,
restavraciji na otoku, glasbenemu centru
DO RE MI, cvetličarni na pokopališču in
cvetličarni Potočnik.
Hvala tudi vsem tistim, ki ste nas obiskovali na koncertih in s tem nagradili
naš trud.
:: Marjeta Žerovec, predsednica ŽPZ
Pletna Bled

Slovenski kulturni praznik smo 8.
februarja obeležili s proslavo v prostorih
Vojašnice Bohinjska Bela. Pripravili smo
jo člani recitacijske skupine s pevci in
glasbeniki Kulturnega društva Bohinjska
Bela.
Franc Podjed je poskrbel za glasbeni del večera, izvedli smo sonetni venec
Marjana Žmavca z naslovom Zagonetni
venček. Magistrale z akrostihom Čudoviti
naravi je Franc Podjed tudi uglasbil. Začetni Prešernov Kam in 15 sonetov Zagonetnega venčka se je prepletlo z glasbo in
pevskimi točkami. Poklonili smo se ne le
Francetu Prešernu in Marjanu Žmavcu,
pač pa vsem umetnikom, ki nam bogatijo
vsakdan.
Veseli in počaščeni smo, da so se nam
na odru pridružili tudi pevski gostje: tenorist Janez Lotrič, sopranistka Janja Hvala
in baritonist Darko Peterman. Njihovi nastopi so za številno publiko predstavljali
višek večera.
Marjan Žmavc (1939–2015), se je rodil v Prevaljah na Koroškem. Otroštvo je
preživel večinoma na Ravnah. Že od otroštva je rad prepeval. Med študijem prava
na Univerzi v Ljubljani je pel v APZ-ju,
kasneje pa si je s slovitim Koroškim oktetom ogledal domovino in svet.
Po upokojitvi je prenehal z aktivnim
prepevanjem, še vedno pa je rad zapel v
družbi prijateljev. V Piškovci je prenovil
staro kmečko hišo v čudovit dom, kjer je
zadnjih 15 let živel z ženo Katjo, obdan z
neokrnjeno naravo. Le-ta mu je bila tudi
navdih za pisanje poezije.
Pesnitev Zagonetni venček je Marjan
Žmavc konec leta 2014 izdal v rokopisu v
dvanajstih fotokopijah.
:: KD Bohinjska Bela

7

8

Kultura I Mladi

Zbiranje plastenk v
vrtcu na Bledu in
enoti Bohinjska Bela
V okviru ekovrtca smo se tudi v vrtcih
na Bledu in na Bohinjski Beli prijavili v
vseslovensko ozaveščevalno-humanitarni projekt zbiranja plastenk Jaz, ti, mi za
Slovenijo – stara plastenka za nov inkubator. Zato Vas starše naprošamo za pomoč
pri zbiranju le-teh (voda, sokovi, mleko,
jogurt). Državno tekmovanje v zbiranju
odpadnih plastenk bo potekalo od 22. 3.
do 22. 4., vendar jih bomo zbirali že prej.
Izkupiček od zbranih plastenk bo namenjen nakupu inkubatorja v Porodnišnici Kranj.
POMEMBNO:
• Plastenke morajo biti popolnoma izpraznjene.
• Čim bolj stisnjene.
• Če je le mogoče, zaprte s pokrovčkom.
Zbrane v posebni vreči ali škatli prinesite v Vrtec Bled ali v vrtec Bohinjska Bela
in jih oddajte zaposlenim. Na Bohinjski
Beli jih prinašajte v modre škrate.
V želji, da bi zbrali čim več plastenk,
prosimo občane in podjetja, da se nam
pridružijo in pomagajo pri humanitarni
akciji! Štela bo vsaka plastenka!
Več informacij: unirec.si/ www.ekosola.si/ FB Jaz, ti, mi za Slovenijo.
:: Zaposleni Vrtca Bled in
Vrtca Bohinjska Bela

Spontana gibanja in zvočne pravljice na OŠ Bled
Na OŠ Bled poleg osvajanja znanja, ki
nam ga zastavlja učni načrt, včasih pokukamo tudi v malo drugačne vode. Mnogi otroci in mladostniki se v današnjem
času naglice, poplavi informacij, ob vseh
šolskih in izvenšolskih dejavnostih želijo
spomniti na tisti tihi, mirni kotiček v samem sebi, kamor se lahko umaknemo,
da si napolnimo baterije in razbremenimo stresa, ki nas spremlja v vsakdanu. To
je tudi prostor, kjer se med seboj ne razlikujemo prav veliko – vsi si želimo miru
in sreče, ne glede na to, od kod prihajamo
in kakšne socialne in kulturne vzorce nosimo s seboj.
V ta namen na nižji stopnji naše šole
že kar nekaj let od 1. do 5. razreda potekajo delavnice zvočna potovanja in zvočne
pravljice. Delavnica je zanimivo doživetje in izkušnja, saj v njej otroci spoznajo
vrsto zvočil iz različnih kultur (gong, in-

dijanski boben, afriška kalimba, školjka,
himalajske posode, kristalna posoda, indijski shruti, ...) in se prepustijo njihovemu zvoku, ki jih s pomočjo zgodbe popelje v notranje bogastvo miru in sprostitve.
V manjših skupinah otroci preizkusijo
zvočno masažo in zaigrajo na zvočila, vedno pa uporabimo tudi inštrument, ki ga
vsak nosi s seboj, to je naš glas.
V mesecu januarju in februarju pa so
na naši šoli potekale tudi delavnice spontanih gibanj – postani sam svoj mojster, v
sodelovanju z Igorjem in Leom Čuričem,
pri katerih smo se učili o pomenu dihanja, telesne drže in prirojenih mehanizmih samozdravljenja, ki jih vsakdo ima.
Hvaležni smo šoli, učencem, učiteljem in vsem, ki nam omogočajo, da se
bogatimo tudi na tak način.
:: Mina Kunstelj

Slovenski kulturni praznik v šoli in vrtcu
na Bohinjski Beli

Smo pregnali zimo?

Tudi na Beli so pustne šeme iz vrtca
in šole v pustnih dneh preganjale zimo.
Pa smo jo res uspešno pregnali? To bomo
pa šele videli.
:: Maja Poklukar, vrtec in podružnična šola na Boh. Beli
Letošnji kulturni praznik smo v vrtcu
in šoli na Bohinjski Beli pričakali v znamenju tradicije.
Proslavo smo posvetili 70. obletnici
revije Ciciban, prve slovenske revije za
otroke. Oživili smo lik Župančičevega Cicibana izpred stotih let.
Malčki in šolarji so nas navdušili z
uprizoritvami, pesmijo, živo besedo, ki so
jih zajeli iz te bogate dediščine.
Svečanost ob skupnem petju slovenske državne himne, prisrčnost ob nastopu najmlajših, prešernost ob hudomušnih uprizoritvah, harmonija ob petju in
spremljavi instrumentov, vse se je zlilo v
praznično doživetje lepote soustvarjanja
kulture.
:: Veronika Koselj,
POŠ Bohinjska Bela

Mladi

Slovenski kulturni praznik v Ribnem
V sodelovanju s Kulturnim društvom
Ribno smo učiteljice in učenci naše šole
v petek, 5. februarja, v dvorani zadružnega doma v Ribnem pripravili proslavo ob
slovenskem kulturnem prazniku. Posvetili smo jo pesniku Francetu Prešernu in
sedemdesetletnici otroške revije Ciciban.

Gledalce je v imenu krajevne skupnosti, kulturnega društva, šole in vseh
nastopajočih pozdravila Mihela Pesrl. Čestitala jim je ob prazniku in vsem skupaj
zaželela še veliko prijetnih druženj ob
kulturnih prireditvah.
Recitatorji z mentorico Alenko Čeh so
nas z recitacijami in skeči, povzetimi iz
zbirke revij Cicibana, popeljali v različna
obdobja preteklosti. Orisali so lik pesnika
Prešerna. Skozi proslavo nas je spremljala njegova želja po svobodi in prijateljstvu
med ljudmi. Otroška folklorna skupina
Ragl'ce nam je, pod vodstvom Anje Kristan s spletom - Pejmo se špilat, prikazala, kako so se včasih otroci zbirali sredi
vasi, se igrali, zabavali, pa tudi kaj ušpičili. Prvošolčki z učiteljicama Blanko Valant in Nušo Poljanec so nas s petjem in
plesom prepričali, da radi hodijo v šolo in
še več, da bodo vsako leto hodili rajši. Pevski zbor naše podružnice z zborovodkinjo
Ireno Kosmač in mladi glasbenici Karin
in Meda so nas spomnili, da je glasba pomemben drobec kulture, ki nas spremlja
skozi življenje.
Odrsko sceno z junaki iz slovenske
literature ja oblikovala Blanka Valant,
tretješolci so prispevali portrete Franceta
Prešerna, ki so jih narisali po obisku njegove rojstne hiše v Vrbi.
Obiskovalci so si po proslavi ogledali

razstavo ob sedemdesetletnici Cicibana.
Z zanimanjem so prelistavali revije z zavidljivimi letnicami od leta 1946 do današnjih dni, ki so se po zaslugi pokojne
učiteljice Julijane Arh ohranile v našem
šolskem arhivu. Revija Ciciban je začela izhajati takoj po drugi svetovni vojni.

Ime je dobila po otroškem liku iz pesmi
slovenskega pesnika Otona Župančiča.
Danes je Ciciban zasnovan kot leposlovna in poučna revija za otroke od šestega
leta dalje, zlasti za učence prvega triletja.
Osnovni namen revije je ponuditi dovolj
kakovostnega gradiva za estetsko vzgojo
na področju besedne, likovne, glasbene
umetnosti, narave, znanosti, čustev in
medosebnih odnosov.
Mentorji, učenci, učiteljice in vsi sodelujoči na proslavi se iskreno zahvaljujemo staršem, krajanom, naši ravnateljici
Nataši Ahačič in županu Janezu Fajfarju
za obisk, pohvale, čestitke in vzpodbude.
:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno

Voščilo po naše!
Vabimo Vas na našo prireditev, ki bo
v četrtek, 17. marca, ob 17.30 uri v avli
OŠ Bled. Za vse marčevske praznike
Vam poklanjamo dve predstavi: Okostnjak v omari in Psi, ljubezen in kurje
oko.
»Mama ima petindvajset urni delavnik, pa še vedno dobi urico časa za otroško predstavo.«
Mladi gledališčniki želimo deliti večer z Vami!
:: OŠ Bled

Vpis otrok v Vrtec
Bled za šolsko leto
2016/2017
(za sprejem 1. 9. 2016)
Starše vabimo k vpisu predšolskih otrok v Vrtec Bled za šolsko leto
2016/2017, ki bo potekal od 8. do 10.
marca 2016:
-

v torek, 8. 3. od 8. do 13. ure,

-

v sredo, 9. 3. od 8. do 17. ure,

-

v četrtek, 10. 3. od 8. do 15. ure

Vloge za sprejem otroka v vrtec dobite v vrtcu ali na spletni strani www.
vrtec-bled.si.
Oddate jih osebno v času vpisa v
pisarni svetovalne delavke (enota Bled)
ali po elektronski pošti na naslov: svetovalna.delavka@vrtec-bled.si (vlogo naj
podpišeta oče in mati!).
Za šolsko leto 2016/2017 razpisujemo sledeče 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 ter zaključenega dopusta
za nego in varstvo otroka) do vstopa v
osnovno šolo. Prilagojeni program je
namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi v ta
program.
Lepo vabljeni!
Za vse dodatne informacije lahko
pokličete na telefonski številki 04/ 292
72 23 (svetovalna delavka) ali 04/ 292
72 28 (pomočnica ravnateljice).
:: Vrtec Bled
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Priprave na otvoritev
sezone
Za blejski turizem je bila zimska sezona, ki je še v polnem teku, zelo uspešna,
saj smo v decembru beležili kar 26% več
nočitev kot decembra 2014, januarja 11%
več nočitev kot januarja lani, v februarju
pa smo že skoraj v polovici meseca ujeli
lanski rezultat. Vsekakor so rezultati posledica trdega in resnega dela vseh turističnih deležnikov na Bledu.
Do velikonočnih praznikov nas čaka
se veliko zanimivih kulturnih, zabavnih
in športnih dogodkov, po novem pa bomo
marca gostili še mednarodni šahovski
turnir » Bled Chess Festival 2016 », ki
privablja šahovske velemojstre iz celotne
Evrope in širše. Na velikonočni ponedeljek, 28. marca ob 20. uri bomo v sodelovanju z Župnijo Bled v cerkvi Sv. Martina
organizirali velikonočni koncert komornega zbora Dekor pod taktirko dirigenta
Sebastjana Vrhovnika.
Ker se pričetek sezone bliža z veliko
hitrostjo bi rad napovedal, da bomo v
vikendu od 20. do 22. maja organizirali
otvoritveni dogodek ''Poletje na Bledu'',
na katerem ne bosta manjkali vrhunska
glasbena zasedba in kulinarična ponudba
''Okusi Bleda'', pa še bi lahko našteval. Ta
vikend bo Turizem Bled organiziral tudi
prvo Bled Business regatto, na kateri se
bo v dobrodelne namene pomerilo od
30 do 40 uspešnih slovenskih podjetij.
Zaključek sledi v nedeljo z našimi tradicionalnimi harmonikarji, ki so nas vsa ta
dolga leta z entuziazmom spremljali na
Blejskih dnevih.

Koledar prireditev
www.bled.si

datum

ura

lokacija

prireditev

15.11. – 29.2.

9:00 – 21:00

Terasa Kavarne Park

Blejsko drsališče z razgledom s tedenskim
animacijskim programom:
Vsako sredo, 18:00 – 21:00: Curling
Vsak petek, 20:00 – 21:00: Salsa zmigovanje
Vsako soboto, 11:00 – 12:00: Drsanje z
labodkoma Zakijem in Rozi
Vsako soboto in nedeljo, 18:00 – 21:00: Drsanje
v ritmih DJ glasbe

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

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

Sprehajalna pot okoli
Blejskega jezera

4. Ruth-in tek v spomin na Ruth Podgornik
Reš

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Škratja pravljica in ustvarjalnica - Indijanska
(izdelovanje lovilcev sanj)
Zvočna medgeneracijska meditacija iz zvoka
v tišino z Mino Kunstelj

10:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Otroci na gradu: nastop učencev
Glasbenega centra DO RE MI

16:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Fantom iz opere: premiera, ki jo izvajajo
člani skupine Čudoviti um

20:00

Restavracija Julijana,
Grand Hotel Toplice

Kulinarična doživetja s chefom Simonom
Bertoncljem: Slovenske enolončnice

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Tečaj nemščine
Zvočna medgeneracijska meditacija iz zvoka
v tišino z Mino Kunstelj

Vsak torek

26. – 28.2.
Petek, 26.2.

9:00 – 10:00
11:00 – 12:00
20:00 – 21:00
Ves dan

9:00 – 10:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:30

Sobota, 27.2.

Ponedeljek, 29.2.

11:00 – 12:00
18:00 – 19:30

Torek, 1.3.

18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Otvoritev razstave o Kumerdejevih
nagrajencih s kulturnim programom
učencev OŠ Bled

Sreda, 2.3.

17:00 – 20:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Mozaik

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Sredin večer: odprtje razstave Sv. Janez
Krstnik

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Nasmeh srca
Hatha joga

Zgornja soba v
Festivalni dvorani Bled

Večer z muzejskim društvom Bled: Vido
Kregar: Skrivnostna zgodovina peči na
Blejskem gradu

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Predavanje o pripravi zelišč

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Kokoškina velikonočna košarica:
velikonočna pravljica in ustvarjalna
delavnica za otroke od 4. leta starosti dalje

Hotel Ribno

Skupinsko postenje z Marjanom Videnškom

Četrtek, 3.3.

10:00 – 12:15
20:00 – 21:00
18:30

Petek, 4.3.

V imenu Turizma Bled že sedaj apeliram na vse turistične deležnike v kraju, tako večje in manjše, da poskrbijo za
urejenost svojih kapacitet, kot tudi širše
okolice, saj bomo le na ta način ponosno
in korektno odprli Poletje na Bledu. Zavedati se moramo, da sta poleg kvalitete storitve čistoča in red v turizmu dva najbolj
pomembna faktorja, na katera ne moremo in ne smemo nikoli pozabiti.
:: Jaka Ažman, direktor Turizma Bled

9:00 – 10:00
17:00 – 19:15
17:00

4. – 13.3.
Sobota, 5.3.
Nedelja, 6.3.

19:00

Festivalna dvorana Bled Humanitarni koncert Tekaškega kluba Bled

20:30 – 23:30

Restavracija Panorama

10:00

Zadružni dom v Ribnem Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in
škratkom predstavčkom: Princeska na zrnu
graha

Sobotni plesni večer: Miha Kralj s pevko

Turizem I Prireditve
datum

ura

lokacija

prireditev

9:30 – 10:30
11.00 – 12:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Trening sproščanja
Tečaj nemščine

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Mozaik

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Nasmeh srca
Hatha joga

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predstavitev zbornika ob 90. letnici
Kulturno umetniškega društva Zasip

9:00 – 10:00
17:00 – 18:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Škratja ustvarjalnica – Izdelovanje
gregorjevih ladjic

17:00

Hotel Astoria

Kulinarična delavnica z Ano Žontar Kristanc

20:00

Festivalna dvorana Bled Monokomedija Moška copata

10:00

Rudno polje, Pokljuka

26. Pokljuški maraton AS in memorial Goja
Bogataja v smučarskem teku

9:00 – 11:00
11:00 – 12:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Računalniško opismenjevanje v OŠ Bled
Tečaj nemščine

14. – 20.3.

Hotel Ribno

Zdravilec Maksim Osipov v hotelu Ribno

16. – 20.3.

Rudno polje, Pokljuka

IBU pokal za mlajše člane in Odprto
evropsko mladinsko prvenstvo v biatlonu
ter Alpski pokal v biatlonu

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Računalniško opismenjevanje v OŠ Bled
Nasmeh srca
Koristne pravne informacije

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Hormonska joga: predavanje Alenke
Košorok Humar

Hotel Ribno

Yumeiho v Hotelu Ribno

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Računalniško opismenjevanje v OŠ Bled
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Delavnice za mamice: Razbijanje mitov o
dojenju

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Zeleni škrat Ariel: zabavna glasbenoanimacijska predstava

10:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Otroci na gradu: nastop učencev
Glasbenega centra DO RE MI

10:00 – 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program:
izdelovanje velikonočnih beganc (butaric)

Velika dvorana Grand
Hotela Toplice

Mednarodni šahovski turnir »Bled Chess
Festival 2016«

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Trening sproščanja
Tečaj nemščine

19:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Vodnarjeva doba razkriva: predavanje Aleša
Tomšiča

Torek, 22.3.

19:30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Pomladanski koncert Glasbene šole
Radovljica

Sreda, 23.3.

10:00 – 13:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Izdelovanje velikonočnih košar

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Izdelovanje velikonočnih košar
Hatha joga

Ponedeljek, 7.3.

Sreda, 9.3.

Četrtek, 10.3.

17:00 – 20:00

10:00 – 12:15
20:00 – 21:00
19:30

Petek, 11.3.

Sobota, 12.3.
Ponedeljek, 14.3.

Četrtek, 17.3.

9:00 – 11:00
10:00 – 12.15
17:00 – 18:00
19:30

Petek, 18.3.
9:00 – 11:00
9:00 – 10:00
11:00 – 12:30

Sobota, 19.3.

19. – 20.3.
Ponedeljek, 21.3.

Četrtek, 24.3.

9:30 – 10:30
11:00 – 12:00

10:00 – 13:00
20:00 – 21:00

Novičke iz
Sava Hotelov Bled
V Wellness Živi nova savna z
razgledom
Zimski meseci so kot nalašč za nabiranje nove energije, sprostitev in regeneracijo. V Wellness Živa v hotelu Golf
lahko ljubitelji savnanja preizkusijo novo
zunanjo finsko savno, ki omogoča intimno atmosfero s štirimi skrbno oblikovani ležalniki.

Zaključuje letošnja sezona
drsanja na terasi Kavarne
Park.
Konec februarja se po slabih štirih
mesecih zaključuje letošnja sezona drsanja na terasi Kavarne Park. S pestrim
spremljevalnim dogajanjem na Blejskem
drsališču z razgledom in ob njem so Sava
Hoteli Bled skupaj s partnerji prispevali k
raznovrstnemu dogajanju v zimski sezoni na Bledu, kar je pripomoglo k večjemu
obisku Bleda in zelo pozitivnim odzivom
gostov.
Drsališče je bilo tako pri hotelskih kot
pri dnevnih obiskovalcih zelo priljubljeno, še posebej ob koncih tedna, ko sta za
obilo zabave za najmlajše drsalce skrbela
Labodka Zaki in Rozi iz Hotela Savica.
Redni tedenski animacijski program je bil
na drsališču zagotovljen tudi za odrasle.
Najbolj veselo je bilo ob sredah zvečer, ko
se na drsališču odvijala tekmovanja v priljubljenem curlingu in v okviru poslovne
curling lige. Drsališče je bilo med drugim
tudi prizorišče številnih dogodkov, med
katerimi je bil najbolj obiskan romantično obarvan dogodek SpogLEDovalnica,
organiziran v sodelovanju s portalom Ona
on.
:: Anja Kralj

20. pohod
na Galetovec
Tudi v letošnjem letu sta turistično in
športno društvo z Bohinjske Bele s pomočjo vaščanov organizirala pohod na Galetovec. Zelo neobetavne vremenske razmere so zjutraj na dan pohoda marsikoga
odvrnile od udeležbe. Vseeno se je zbralo
lepo število pohodnikov, ki jih je na vrhu
pričakalo rahlo sneženje. V pastirski koči
pod vrhom je ekipa iz športnega društva
poskrbela za toplo pijačo in hrano na visokem nivoju. Snežne razmere letos niso
omogočale smuke do doline.
Organizatorji smo zelo veseli, da je
bilo med udeleženci veliko domačinov
in med njimi tudi precej mladih. Namen
pohoda ni samo rekreacija, temveč tudi

11

12

Turizem I Prireditve
datum
Petek, 25.3.

ura
9:00 – 10:00
10:00 – 13:00
17:00 – 18:00
18:30 – 20:00
21:00

Sobota, 26.3.
Nedelja, 27.3.

20:30 – 23:30
11:00
15:00 – 17:00

druženje, saj v vedno hitrejšem ritmu
življenja najdemo vedno manj časa zanj.
Okrogli dvajseti pohod je tudi priložnost za pogled nazaj. V zgodovini je bilo
na dan prireditve vreme zelo raznoliko,
od zelo toplega pomladnega s trobenticami in telohom, pa do zelo mrzlega s
temperaturami pod -10 °C. Na nekaterih
pohodih je bila snežna odeja zelo borna
(verjetno je bilo letos najmanj snega do
sedaj), v nekaterih zimah pa je bilo tudi
več kot meter snega. Statistika kaže, da je
bilo v zadnjih desetih letih možno izpeljati turni smuk v 70 % primerov.

Ponedeljek, 28.3.

16:00
11:00 – 12:00

14:00 – 18:00
20:00
Sreda, 30.3.

Četrtek, 31.3.

19:00

10:00 – 12:15
20:00 – 21:00
18:00

RAZSTAVE:
1.3. – 31.3.

v del. času

2.3. – 31.3.

8:00 – 16:00

6.3. – 31.3.

8:00 - 18:00

lokacija
Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Zbor: Terasa Kavarne
Park
Restavracija Panorama
Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Terasa Kavarne Park
Trgovski center Bled
Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled
Terasa Kavarne Park
Cerkev sv. Martina
Infocenter Triglavska
roža Bled

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled
Galerija Stolp na
Blejskem gradu

prireditev
Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Izdelovanje velikonočnih košar
Spoznaj zlatorogovo kraljestvo – v
sodelovanju s TNP
Zvočna meditacija iz zvoka v tišino
Sprehod z baklami ob jezeru
Sobotni plesni večer: Miha Kralj s pevko
Velikonočni lov na skrite pirhe
Velikonočni pozdrav pomladi: folklorna in
kulinarična prireditev
Koncert Godbe Gorje
Blejski medgeneracijski projekt:
Tečaj nemščine
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
Velikonočni koncert komornega zbora
Dekor
Sredin večer: Potapljaško fotografski
večer Društva za podvodne dejavnosti
Bled, gosta: Borut Furlan (svetovno znani
podvodni fotograf) in Samo Jeranko
(slovenski rekorder v prostem potapljanju)
Blejski medgeneracijski projekt:
Nasmeh srca
Hatha joga
Predavanje DVO Bled: Spoznajmo kulturno
dediščino občine Bled - Maja Vrtačnik
Kumerdejevi nagrajenci: razstava o
Kumerdejevih nagrajencih za leto 2015
Razstava Sv. Janez Krstnik: starodavno
svetišče ob Bohinjskem jezeru
Razstava Anje Tolar Tomšič

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

Vse bralce vabimo, da si v naslednjem
letu rezervirajo prvo nedeljo v februarju
in se nam pridružijo na pohodu in turnem smuku. Več na www.bohinjskabela.
si.
:: Aleš Stojan, TD Bohinjska Bela

Člani turističnih
društev Bled, Ribno in
Bohinjska Bela čistili
Bled

Na letošnji pustni povorki smo člani
turističnih društev Bled, Ribno in Bohinjska Bela združili moči, vzeli v roke metle
in se lotili čiščenja, saj zime v tistih toplih
dneh ni bilo treba preganjati.
:: Vanja Piber
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dpadkov
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ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
Marca se začne odvoz kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od vrat do vrat. Brezplačen odvoz je mogoč samo z boni in s
predhodnim naročilom.

Salonitne plošče, avtomobili, avtomobilski deli ipd. niso gospodinjski odpadki in jih ne bomo odpeljali, razen v primeru dogovora in
proti plačilu.

Postopek naročanja odvoza kosovnih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

Odlaganje kosovnega in zelenega vrtnega odpada je brezplačno
tudi v primeru, če ga sami pripeljete v naš zbirni center (vsakega v
količini do 2 m3 dnevno in do 10 m3 letno).

1. Termini prevzema odpadkov za posamezno naselje in ulico so
datumsko določeni na Koledarju za odvoz kosovnih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada 2016.
2. Najpozneje teden dni pred želenim terminom odvoza oddajte
izpolnjeni bon za odvoz kosovnih odpadkov ali zelenega
vrtnega odpada. S pravočasno oddanim bonom se uvrstite na
listo za odvoz.
3. Predstavnik Infrastrukture Bled d.o.o. vas bo obvestil o točnem
datumu odvoza v vašem terminu.
4. Dan pred odvozom pripravite odpadke za odvoz.
5. Odpadke je treba pripraviti na enem prevzemnem mestu, ki
mora omogočati dostop specialnemu vozilu in nakladanje
s hiabom. To prevzemno mesto mora biti na naslovu, ki je
navedeno na bonu.
Odpadke bomo odpeljali samo v primeru, da boste bon oddali
pravočasno in se bomo dogovorili o terminu odvoza na ustrezni
KOLEDAR ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA 2016
lokaciji.

Gradbene odpadke do količine 1,5 m3 lahko z boni brezplačno pripeljete v naš zbirni center (dnevno do 0,5 m3, letno do 1,5 m3). Oddaja gradbenih odpadkov brez bonov je mogoča samo proti plačilu.
Za informacije in pojasnila nas lahko pokličete na tel.: 04/578 05 12
ali na 04/578 05 35.
Delovni čas zbirnega centra:
• ponedeljek 7.00–9.00
• sobota 8.00–2.00
Podrobnejši pregled z razvrstitvijo odpadkov lahko najdete v Priročniku za ravnanje z odpadki, ki je dostopen tudi na spletni strani
www.ibled.si.
Seznam ulic za odvoz mešane embalaže, papirja, papirne embalaže, kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
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Aljaževa, Grabče, Koroška, Krnica, Mevkuž,
Perniki, Podhom, Poljšica, Poljšiška, Prisojna,
Razgledna, Rečiška, Spodnje Gorje, Spodnje
Laze, Višelnica, Zatrnik, Zgornje Gorje, Zgornje Laze
Alpska, Bodešče, Cankarjeva, Cesta v Megre,
Jarška, Jelovška, Koritenska, Koritno, Levstikova, Na jasi, Naselje Jaka Bernarda, Na
plani, Planinska, Pod Stražo, Radovna, Ribenska, Ribno, Selska, Taleška, Ulica Narodnih
Herojev, Zagoriška, Želeška
Bohinjska Bela, Cesta Gorenjskega odreda,
Cesta Svobode, Grajska, Jamova, Kidričeva,
Kolodvorska, Kupljenik, Mlinska, Obrne,
Pod Kozarco, Pod skalo, Prežihova, Riklijeva,
Savska, Selo, Slamniki, Slovenski trg, Triglavska, Valvasorjeva, Veslaška promenada, Za
gradom, Za žago, Župančičeva
Cesta v Vintgar, Črtomirova, Finžgarjeva,
Gozdarska, Gradnikova, Gregorčičeva, Grič,
Hrastova, Jermanka, Kajuhova, Kumerdejeva,
Ljubljanska, Mladinska, Na rebri, Partizanska,
Poljska pot, Pot na Lisice, Prečna, Prešernova,
Rožna, Sebenjska, Seliška, Trubarjeva, Ulica
Matije Čopa, Za Pecovco, Za potokom, Zasip
KONTAKTNE ŠTEVILKE INFRASTRUKTURE BLED:
• informacije, reklamacije in sporočanje stanja
vodomera: 04/578 05 35, 04/578 05 12
• informacije pokopališka in pogrebna
dejavnost: 04/578 05 33
• dežurna služba vodovod: 031/657 423
• izvajanje pogrebne službe: 041/655 987
(Anton Novak, pogrebne storitve d.o.o.)
• spletna stran: www.ibled.si
DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA na Rečiški cesti 2:

jesen
(september, oktober, november)
OBČINA GORJE

• vsak delovnik 7.00–19.00

oddaja
vsak petek v zbirnem centru na Bledu v delovnem času

• sobota 8.00–12.00

vsak
vsak petek
petek
vsak petek
vsak petek
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Infrastruktura Bled
Prosimo vas, da upoštevate navodila za naročanje odvoza posameznih vrst odpadkov in način koriščenja bonov.

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

E-SPOROČANJE STANJA VODOMERA
Da se bo dejanska poraba vode na vašem odjemnem mestu mesečno obračunavala, vam omogočamo preprost vnos stanja vodomera
prek spletne aplikacije e-komunala. Prek naše spletne strani www.
ibled.si je med drugimi omogočeno tudi sporočanje stanja vodomera.
Obrazec boste našli na prvi strani desno, v območju E-komunala.
Samo kliknite na »Sporočanje stanja vodomera« in odprl se vam
bo priročen obrazec za vnos podatkov. Enak obrazec sem vam bo
odprl tudi, če v vaš spletni brskalnik vpišete naslednjo povezavo:
http://www.infrastruktura-bled.si/sl/e-komunala/vpis-stanja-stevca-za-vodo.
Zaradi točnosti mesečnega obračuna predlagamo, da stanje vodomera odčitate zadnji
dan v mesecu, stanje pa nato sporočite najpozneje do 3.
dneva naslednjega
meseca. Tako sporočeno stanje bo
podlaga za obračun
storitev vodarine.
Prepozno sporočena
stanja se pri tekočem obračunu ne bodo upoštevala.
Za lažji vnos podatkov smo pripravili tudi navodila, ki jih najdete
pod obrazcem. V primeru težav nas lahko pokličete na telefonski
številki 04/578 05 12 in 04/578 05 35.

Infrastruktura Bled

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE, UGOTOVLJENE
V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA
Kakovost pitne vode v občinah Bled in Gorje
v letu 2015
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004,
26/2006, 92/2006 in 25/2009) vas želimo seznaniti s kakovostjo
pitne vode, s katero oskrbujemo vaše domove.
Za vsak vodovodni sistem imamo vzpostavljen sistem HACCP, v okviru katerega izvajamo notranji nadzor. Ta omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih
dejavnikov, ki lahko pomenijo potencialno
nevarnost za zdravje ljudi, pa tudi izvajanje
potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja
lahko pojavijo.

Zdravje uporabnikov pitne vode ni bilo ogroženo. Objekti in naprave za distribucijo vode so v tehnično zadovoljivem stanju, večjih pomanjkljivosti ni. Pitna voda v občinah Bled in Gorje je zdravstveno
ustrezna in varna za oskrbo.
Celotno »Letno poročilo o oskrbi s pitno vodo v občinah Bled in
Gorje za vodovode v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o.« in še
več informacij o vodovodu si lahko ogledate na naši spletni strani
www.ibled.si (http://www.infrastruktura-bled.si/sl/Dejavnosti/Vodovod/Zdravstvena-ustreznost-pitne-vode).

LEDENA DVORANA BLED
Sezona rekreacijskega drsanja v Ledeni dvorani gre počasi h koncu.
Termini so še 27. in 28. februarja ter 5. in 6. marca. Še posebej
vabimo vse, ki še niste najbolj spretni pri drsanju, saj smo ponudbo
razširili s prijaznimi modrimi tjulenjčki, ki so vam pri prvih korakih
na ledu lahko v pomoč.

Tako je bilo za potrebe mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz na vodovodnih
omrežjih v letu 2015 odvzeto 274 vzorcev
vode.
Pitna voda na vodovodnih sistemih Radovna, Bohinjska Bela - ŽP in
Kupljenik se dezinficira z natrijevem hipokloritom. Dezinfekcija na
vodovodnem sistemu Radovna in Bohinjska Bela - ŽP se izvaja od
decembra 2014. Na vodovodnem sistemu Obrne in Zatrnik se voda
obdeluje z UV-dezinfekcijo.

Temp. vode na
viru (°C)

Trdota vode
(°dH)

Mikrobiološke
preiskave

Kemijske preiskave

Skupaj

Število neustreznih vzorcev

Rezultati mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz, povzetek za
vse vodovodne sisteme skupaj

Vodovod Radovna

8

7,8

168

10

178

27

Vodovod Bohinjska Bela - ŽP

7

7,4

15

4

19

1

Vodovod Obrne

8

8,2

19

1

20

2

Vodovod Kupljenik

8

7,6

18

3

21

7

Izvir Zmrzlek*

7

8,5

4

1

5

4

Izvir Dobravca*

8

16,8

2

2

4

1

Izvir Želežniški*

8

-

2

0

2

0

Izvir Slamniki*

7

11,7

3

1

4

1

Vodovod Zatrnik

8

9,4

20

1

21

7

251

23

274

50

Vodovod

SKUPAJ
Opombe:

Preiskave oz. analize vzorcev vode so opravili v laboratorijih NLZOH Kranj, mikrobiološka hitra testiranja pa na Infrastrukturi Bled.
* Rezervni vodni vir.

Na vodovodnih sistemih, ki so vključeni v distribucijo vode, smo v
primeru neskladnosti izvedli vse ukrepe za njihovo odpravo v skladu s sistemom HACCP. Odvzem vzorcev po izvedenih ukrepih dokazuje uspešnost izvedenih ukrepov.

Do zaključka drsalne sezone bo v dvorani potekalo nekaj tekmovanj. Najprej se bodo 12. in 13. marca umetnostni drsalci pomerili
za Pokal Slovenije. Teden dni pozneje, od 18. do 20. marca, bo potekal Mednarodni amaterski hokejski turnir Bled Cup 2016. V začetku aprila gostimo Svetovno prvenstvo v hokeju za ženske, divizija
II – skupina A, a več o tem v prihodnji številki.
Največja pridobitev letošnjega leta bo nova zaščitna ograda. Proizvajalci so že opravili točne meritve. Takoj po zaključku sezone sledi
demontaža stare ograde in postavitev nove. Tako bo ledena ploskev
primerno opremljena tudi za najbolj zahtevne uporabnike.
Novost v dvorani so
TJULENČKI, ki so
vam pri prvih korakih na ledu lahko v
pomoč.
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Mladi I Obletnica

Zahvala Krajevni
skupnosti Bled

Učenci in učitelji OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled se iskreno zahvaljujemo
Krajevni skupnosti Bled za velikodušen
prispevek didaktičnih igrač, učnih pripomočkov in dveh računalnikov. Z vsem
darovanim se med igralnimi odmori navdušeno igramo, predvsem pa smo veseli
tega, da se skozi igro lahko tudi učimo.
:: Učenci in učitelji
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

95 let Karoline Lešnjak
Za našo občanko Karolino Lešnjak je
bil 9. februar dan praznovanja petindevetdesetega rojstnega dne. V domu dr. Janka
Benedika v Radovljici sva jo obiskali in ji
iz srca voščili vse dobro prostovoljki Krajevne organizacije RK Bled, Martina in
Jožica.

Izročili sva ji darilo Občine Bled, šopek rdečih nageljnov in torto pa v imenu
RK Bled.
Presenečenje za slavljenko je bilo veliko. Pozornosti in daril je bila zelo vesela
in za vse se je nenehno zahvaljevala.
Zmotili sva jo pri branju knjige, saj ji
ravno branje zapolnjuje veliko časa. Poleg
nje je čakalo še kar nekaj knjig za branje.
Najbolj jo razveselijo obiski hčerke z
družino, ki živi v Švici, in pogosti obiski
dobre sosede.
Slavljenki sva zaželeli zdravja in osebnega zadovoljstva tudi v bodoče!
:: Jožica Pazlar, RK Bled

Ohranjamo tradicijo
Zadnje čase veliko poslušamo in govorimo o domoljubju, nemalokrat pa
pozabljamo na vrednote, ki izhajajo iz
tradicije in prav te ponekod izginjajo.
Tako kot vse človeške družbe so se tudi
pri nas skozi čas oblikovale različne navade in običaji, ki izražajo našo kulturo
in ki so jih generacije prenašale iz roda
v rod. Dolžni smo, da preko naših otrok
vzdržujemo in ohranjamo tradicijo, da
jim približamo to, česar ne poznajo, da
bodo znali v dragocenih dosežkih naših
prednikov prepoznati lepoto in mogoče
tudi uporabno vrednost.
Na blejski osnovni šoli imamo kar
nekaj otrok, ki jih zanima tradicija kar
klekljanje gotovo je, saj predstavlja obrt,
ki se je na slovenskem ozemlju razvijala
že pred stoletji. Ker je šola vključena v
projekt Etika in vrednote, katerega del je

tudi modul Tradicija smo se odločili, da
izvedemo tečaj klekljanja. K sodelovanju
smo povabili gospo Tatjano Ferk, ki se je z
veseljem odzvala in sedaj brezplačno vodi
tečaj, za kar se ji v imenu učencev prijazno zahvaljujem. Ne samo to, gospa je
priskrbela tudi pripomočke: blazine, kleklje, sukance, bucike … in s tem omogočila, da se v sproščenem vzdušju učenke
in en učenec z veseljem srečujejo z obrtjo
iz preteklosti.
Otroci so se najprej seznanili z osnovami klekljanja, sedaj pa že izbirajo med
številnimi vzorci iz bogate zbirke mentorice. Za učence je to izziv, ki jim bo zagotovo prinesel
:: Meta Pazlar
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Uspešni blejski atleti
Urša Lešnjak, Nina Lukanc in Alja
Polanec, članice AD Bled so nastopile na
slovenskem dvoranskem atletskem prvenstvu v krožnih tekih v Linzu. Tekma
je bila v Avstriji, saj v Sloveniji dvorane za
tovrstna tekmovanja ni. Urša in Nina sta
tekmovali v teku na 60 m, Alja Polanec
pa je tekla v teku na 400 m, ki je štel za
državno prvenstvo.
Prvega tekmovanja v atletskih dvoranah so se udeležili tudi naši atleti. Jon
Štular v teku na 60 m in v skoku v daljino, Alja Polanec, Urša Lešnjak v teku na
60 m in Nina Lukanc v teku na 60m z
ovirami. Vsi so dosegli svoje najboljše rezultate do sedaj in pokazali napredek, kar
je v temu trenutku najbolj pomembno.
Naši atleti so se udeležili tudi državnega prvenstva do 14. leta. Katarina Gradnik
je močno premešala načrte vsem ostalim
atletinjam, ki so se borile za najboljše
čase v tekih in najboljše dolžine v skokih.
V teku na 60 m je dosegla 3. mesto in nov
osebni rekord 8,34s, v skoku v daljino pa
je dosegla drugo daljavo 4,95 m in za 4
cm zaostala za zmagovalko.
Alja Polanec je v isti dvorani v zgodnjih dopoldanskih urah tekmovala na
mednarodnem atletskem mitingu in znova že drugič v tednu dni izboljšala soj rezultat v teku na 60 m.
Zaradi vsakoletnih atletskih tekmovanj in prireditev smo v Atletskem društvu Bled organizirali tečaj in izpit za
atletske sodnike. Pri tem so nam s prostori pomagali v OŠ Bled. Predaval je Gabrijel Ambrožič , strokovni sodelavec AZS.
:: Robert Bogožalec, AD Bled

Zimsko plavanje uspelo!
Turizem Bled je predzadnjo februarsko soboto organiziral že šesti Pokal Bleda
v zimskem plavanju 2016, ki se ga je letos udeležilo sedeminpetdeset tekmovalk
in tekmovalcev iz enajstih držav, prišli so
celo iz Armenije in ZDA. Tekmovalni del
je potekal na 25 m prsno, 50 m prsno, 25
m prosto in 50 m prosto, na koncu pa so
se netekmovalnega dela - skoka v vodo,

udeležili še tisti, ki so želeli za nekoliko
krajši čas preizkusiti februarsko jezersko
vodo. Pogumni udeleženci, ki so se podali
v 4 °C toplo Blejsko jezero pri temperaturi
zraka 1 °C, so se lahko nato ogreli v savnah Wellnesa Luisa, Grand Hotela Toplice in na koncu prejeli praktične nagrade.
:: RP
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Uspešni smučarji tekači
Tekači smučarskega kluba TSK Bled
so konec januarja v Italiji v dolini Val di
Fiemme, kjer potekajo tudi tekme slovitega Tour de Ski-ja, dosegli odlične rezultate.
Na mednarodnem tekmovanju, kjer je
nastopilo več kot 1300 tekačev iz desetih
evropskih držav v različnih kategorijah,
imenovanem Trofeo Topolino, je Miha
Jan prismučal zmago v kategoriji starejših mladincev. V kategoriji starejših dečkov in deklic sta se odlično uvrstila tudi
Nejc Jan in Zala Šepič, ki sta zasedla drugo mesto.
Tudi ostali blejski tekači (Andraž Žemva, Jakob Kraigher, Erazem Jug, Šmit Ajda,
Lucija Medja in Pika Potočnik) so dobro
tekmovali in se uvrstili v prvo petdeseterico več kot 150-ih tekačev v vsaki kategoriji.

POGREBNE STORITVE

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

prevozi in ureditev pokojnikov ter
pokop z žalnim sprevodom
velika izbira krst in žar
ureditev vseh potrebnih dokumentov
organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih
v občinah Bled, Gorje, Radovljica in
Bohinj.
Hkrati se tekači zavedajo, da je potrebno trdo delati za vsak
dober rezultat, zato vse svoje moči že usmerjajo v bližajoče se
državno prvenstvo v smučarskih tekih. Treninge vodita Matija
Rimahazi (starejše selekcije) in Jure Čebašek (mlajše selekcije),
medtem ko TSK Bled uspešno in predano vodi Vinko Poklukar.
:: TSK Bled

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

VO

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

NO
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Izdelava spomenikov in
nagrobnih napisov.

Oglasi
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OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
kontrolni pregledi
OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
tekočine za vzdrževanje kontaktnih leč
pripomočki za slabovidne

Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97
OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union
Ljubljanska cesta 11

OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31
tel + 386 (0)4 583 26 63

www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd 1
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Novo na BLEDU!

"SAVININA JOGA OBRAZA"
BREZPLAČNA PREDSTAVITVENA URA
z mojstrico Jasmino Turnšek!
V sredo, 16.3.2016 ob 17.30 uri v prostorih
hotela Astoria Bled
Na tečaju JOGA učvrstitev OBRAZA se učimo posebnih,
medicinsko zasnovanih vaj.

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled
G: 041 654 188
T: 04 574 26 50

info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH-CEVI-BREZ-IZKOPA
-- NABAVA-IN-VGRADNJA-MALE-ČISTILNE-NAPRAVE
-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIHPRIKLJUČKOV
-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,ODTOKOV-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

-

KORISTI:
briše drobne linije in gube obraza
ter pospeši nastanek kolagena in elastina
krepi in oblikuje mišice obraza in vratu
dvigne upadlo kožo (obrvi, veke, lica…)
pospeši obnovo celic
uravnava delovanje žlez
vrača obrazu mladosten in sijoč videz

PREDNOSTI:
- brez uporabe botoksa, kemičnih pilingov in dragih kirurških posegov
- naraven in neinvaziven trening
Prijava (tudi na brezplačno predstavitev) in informacije: 031 404 565
Po koncu našega druženja je ob pridni vadbi razlika na obrazu več kot
očitna. Včasih dramatična. In tudi dokazljiva – s slikami
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www.peugeot.si

PLAČATE ZDAJ,

ČEZ ENO LETO
BREZ OBRESTI.

BONUS STARO ZA NOVO
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 308 (Active 1,2 PureTech 96 kW z navigacijskim sistemom) – ½ ob sklenitvi, ½ čez eno
leto – brez obresti; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom »staro za novo« je 17.785 EUR; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 28. 01. 2016 znaša 2,04 % pri 50% pologu in ročnosti 12 mesecev, kar
ustreza stroškom odobritve financiranja v višini 1 % od maloprodajne cene vozila; EOM se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let
(vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Ponudba velja za omejeno količino vozil, najkasneje do 30. 4. Za
podrobnosti o ponudbi nakupa staro za novo se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 103 do 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost speciﬁčne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0147 do 0,0428 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00010 do
0,00052 g/km. Število delcev od 0,05 do 2,75. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT 308 IN 308 SW

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

