3 Pregled

investicij

5 Očistimo Bled

6

Občinska
priznanja

10 Koledar prireditev

03

Blejske novice
ISSN 1855-4717, Marec 2015

Obnovljeni stolp Vile Zora, foto CUT Bled.

Vabim vas

na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, ki bo 10. aprila ob 18. uri v Festivalni dvorani Bled.
Ob 20. uri prijateljsko mesto Dubrovnik občankam in občanom Bleda poklanja koncert dubrovniških klap.
Brezplačne vstopnice so na voljo na Turističnem društvu in uro pred koncertom v Festivalni dvorani.
Vljudno vabljeni in prisrčne čestitke ob prazniku!
:: Župan Janez Fajfar
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Aktualno

Držimo skupaj in
varujemo, kar imamo!
10. aprila Občina Bled praznuje svoj
praznik. V prazničnem intervjuju župan
Janez Fajfar izpostavlja nove pridobitve
na Bledu in poziva k složnosti in prijaznosti drug do drugega.
Največja pridobitev od lanskega do letošnjega praznika je prav gotovo obnovljena
stavba vrtca. Kakšni občutki vas prevevajo
danes, če se ozrete nazaj, na čas, ko so se
dela začenjala?
Izredno sem zadovoljen, da nam je
to uspelo, saj ne gre samo za energetsko
sanacijo stavbe pač pa za rekonstrukcijo.
Mislim, da smo ujeli zadnji trenutek, saj
ko je objekt star 40 let, se ga včasih že ne
splača popravljati, ga je bolje prodreti. V
Vrtcu Bled imamo odlično ekipo, vrtec
stoji na izjemnem kraju, zdelo se nam je
pač prav, da tam, kjer je naša prihodnost,
postorimo največ, da majhnim otrokom
damo že na začetku najboljše pogoje za
njihovo življenje.
Naleteli pa ste na logistični problem kam z otroki med gradnjo?
Res je. Tu se je pokazala izjemna povezanost javnega sektorja, ki je lahko za
vzgled vsej Sloveniji. Otroci so čez poletje
gostovali v osnovni šoli, potem pa jih je
z odprtimi rokami sprejela Vojašnica Boštjana Kekca na Bohinjski Beli. Poveljnik
Robert Klinar je moral prepričati nekaj
ljudi v Ljubljani, pa se je zgodilo. Otroci
so v vojašnici izjemno uživali, vojaki pa so
jih sprejeli z odprtimi rokami.
To pa ni bila edina investicija v vzgojno
izobraževalne objekte, kajne?
Ne, pri osnovni šoli smo zgradili nov,
moderen športni in naravoslovni park, to
je že četrti večji projekt pri stavbi matične

šole, saj smo tam že uredili novo dovozno
pot, šola in pokopališče imata novo parkirišče, stavba pa je tudi delno energetsko
sanirana. Park je uporabno dovoljenje
dobil decembra, ponovno pa poudarjam,
da to ni nov stadion, ki ga sicer na Bledu že imamo. Pred kratkim sta si park
ogledala tudi predstavnika države in bila
navdušena. Dejala sta, da bi bili marsikje
zadovoljni že s precej manj, kot pa smo
zgradili na Bledu.
Občanke in občani si bodo leto zapomnili tudi po tem, da je Občina Bled končno posegla v degradiran prostor na območju bivših
Vezenin in da se tam končno premika....
Res je. Kot veste Občina Bled ni edina
lastnica parcel na tem območju, potrebna
je bila komasacija. Ena izmed lastnic je
družba Mercator, ki je trenutno v preobrazbi, če lahko tako rečem, kljub temu
pa je njen predstavnik na decembrski seji
občinskega sveta zagotovil, da bodo jeseni prihodnje leto tam začeli graditi novo
trgovino. Občina je v Mercatorjevem
imenu začela rušiti stare objekte, tam se
v tem trenutku ureja 400 začasnih parkirnih mest. Upamo, da bomo s tem vsaj
malo razbremenili središče Bleda. Druga
lastnica je Sberbank, ki s svojim investitorjem namerava zgraditi varovana stanovanja. V anketi, ki so jo predhodno poslali
po Sloveniji, je bilo izraženo veliko zanimanje za ta stanovanja. Zato me ne skrbi,
da jih ne bi mogli prodati. Na tem mestu
predvidevamo nov gasilni dom, zrasla pa
bo tudi nova bencinska črpalka.
To je tudi območje, ki leži neposredno ob
bodoči severni razbremenilni cesti. Občina
bo del zgradila sama. Zakaj?
Zato, ker ne moremo več čakati. Država je v južno razbremenilno cesto doslej
vložila 2,3 milijona evrov in razen hiše, ki
so jo dobili tisti, ki so ostali brez, ni videti, kam je ta denar šel. Seliška cesta je na
srečo občinska in zato Občina Bled lahko
sama cesto obnovi. Dela se bodo začela
predvidoma na začetku poletja. Vsak dan
po tej cesti pelje okoli dva tisoč avtomobilov, saj je to cesta do vrtca, šole in pokopališča.
Bohinjska Bela pa v teh dneh dobiva nov
dom krajanov.
Res je, potem, ko smo postavili betonsko
temeljno ploščo, je Jelovica postavila monta-
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žni objekt. Upam, da se bodo krajani in krajanke v novem domu dobro počutili in da bo
ustrezal vsem njihovim potrebam.
Ljubljanska dobiva del pločnika in nove
prehode. Zakaj starih ni več?
Zato, ker stari niso ustrezali standardom Direkcije za ceste, potem pa smo jih
na podlagi dolgotrajnega postopka lahko nazaj zgradili sami - za okoli 75.000
evrov. Vsi trije prehodi bodo varni in moderno opremljeni.
Bled v novo turistično sezono stopa z
novim direktorjem Turizma Bled. Kaj pričakujete od njega in kaj pričakujete od nove
sezone?
Od Jaka Ažmana pričakujem, da bo
ohranil, kar je dobrega in da mu bo uspelo še bolj povezati turistične deležnike na
Bledu. Za novo sezono kaže dobro. Že v
naslednjih dneh bo pri nas svetovno prvenstvo v hokeju za kontrolorje letenja,
kongres svetovne atletske zveze s Sergejem Bubko na čelu, maja pa na Bled ponovno prihajajo najboljši veslači in veslačice sveta, ponovno bomo namreč gostili
tekmo za svetovni pokal.
Kakšno je vaše sporočilo občankam in
občanom ob prazniku?
Preprosto: držimo skupaj, varujmo,
kar imamo, in bodimo veseli, da živimo
kraju, za katerega mnogi lahko le sanjajo,
da bi živeli.
:: Romana Purkart

Nekateri izbrani dogodki ob
Veliki noči in občinskem
prazniku v aprilu:
Od 1. do 30. aprila v Knjižnici Blaža Kumerdeja razstava Naravne znamenitosti Bleda, ki sta jih izbrala in zbrala Maja Vrtačnik in
Miha Žvan iz Društva za zaščito okolja Bled.
V nedeljo, 5. aprila:
- ob 11. uri Lov na skrite pirhe na Bl. gradu,
- ob 16. uri Velikonočni koncert Godbe Gorje
v Trgovskem centru Bled,
- ob 20. uri Velikonočni koncert klasične glasbe
(M. Drevenšek in L. Pupis – saksofon ter G.
Primožič – harmonika) v cerkvi sv. Martina.
V petek, 10. aprila, celodnevna vaja enot za
zaščito in reševanje z evakuacijo iz vrtca, šole
ter gradu.
V soboto, 11. aprila:
- celodnevna čistilna akcija po vseh KS,
- koncert Dubrovnik Bledu (središče Bleda).
V soboto, 18. aprila, Državno prvenstvo v
veslanju za enojce.
V nedeljo, 19. aprila, Prvomajska veslaška
regata.
V četrtek, 23. aprila, ob 19. uri predstava
Goli otok (Sergej Ferrari in Miha Zrimšek) v
Infocentru Triglavska roža Bled v soorganizaciji Muzejskega društva Bled in Občine Bled.
Vstop na vse prireditve je prost!

Aktualno

Pregled investicij v izvajanju
Park pri OŠ odpira svoja vrata
Potem, ko je bilo po dobrem letu izvajanja investicije v decembru pridobljeno uporabno dovoljenje, na pomlad park pri
OŠ Bled odpira svoja vrata. Prednostno je seveda namenjen
izvajanju šolske športne vzgoje, popoldan, ob vikendih in med
počitnicami pa je na voljo tudi drugim obiskovalcem. Vhod za
zunanje obiskovalce je s parkirišča ob Seliški cesti, ponoči pa bo
park zaklenjen. V park tudi ni možno vstopati s kolesi, motorji
ali vozički. Občina kot lastnica in šola kot uporabnica prosita vse
zunanje obiskovalce, naj ta prostor spoštujejo, naj ne povzročajo
škode in naj prednost vedno dajo mlajšim uporabnikom.

Sanacija atletske steze
Aprila bo zaključena sanacija Športnega parka Bledec, kjer
je poškodba vodovodne cevi uničila približno 50 metrov atletske
steze. Sočasno s sanacijo bo prestavljen odsek glavnega vodovoda v dolžini 200 metrov izpod športnega igrišča, kar bi sicer
moralo biti zagotovljeno že ob izgradnji, vendar so takrat to zanemarili.

Ureditev prehodov za pešce
V teh dneh se zaključuje ureditev treh prehodov preko državne ceste iz Lesc proti Bohinju. Dela se izvajajo skladno s pogoji,
ki jih predpisuje Direkcija RS za infrastrukturo (ceste), medtem
ko je investitor občina. Zato sta med drugim dokončno zaprta
prehoda na sicer nezakonito parkirišče pred Mercatorjem na
Ljubljanski in prometno neustrezen priključek Zagoriške ceste.
Občina bo uvedla modro cono na svojem delu parkirišča ob Ribenski cesti in strankam Mercatorja, Mojega kluba ter okoliških
lokalov omogočila tudi brezplačno parkiranje do ene ure. Sicer
pa se urejata še prehod pri TNP-ju in nasproti Vile Bled. Z vso
prometno signalizacijo bodo vsi trije prehodi tudi prometno neprimerno bolj varni.

Parkirišče na Selišah
V aprilu bo zaživelo novo osrednje parkirišče na Selišah, ki
bo sicer začasno urejeno, saj kmalu načrtujemo popolno preureditev območja skladno z vizijo, ki je bila predstavljena na decembrski seji občinskega sveta. Sočasno se na novo ureja parkirni
režim tudi drugje po Bledu s ciljem, da bi dnevni obiskovalci
čim bolj uporabljali to parkirišče, v ožjem središču Bleda pa so
parkirišča na voljo za kratkotrajno parkiranje zaradi različnih
opravkov in drugih potreb.

Dom na Bohinjski Beli
S pomladjo je zaključen tudi prvi del gradnje doma na Bohinjski Beli, in sicer do podaljšane tretje gradbene faze. Z inštalacijskimi in obrtniškimi deli bomo nadaljevali po sezoni. Konstrukcija nad betonsko ploščo je montažna, tako da je bil dom
postavljen v dobrem tednu dni.
:: Matjaž Berčon

Iz seje občinskega sveta
Blejski občinski svet je na redni seji potrdil rebalans proračuna za letošnje leto in s tem omogočil zadolžitev občine za milijon evrov, ki ga bo Občina Bled porabila za izgradnjo obvoznic.
Za rekonstrukcijo Seliške ceste bo namenila 850.000 evrov, za
nakup zemljišč za južno pa 150.000 evrov.
Vodenje Turizma Bled bo s 1. aprilom prevzel domačin Jaka
Ažman, ki bo tako po 12 letih na tej funkciji nadomestil Evo
Štravs Podlogar. Potem, ko je njegovo imenovanje potrdil Svet
zavoda Turizem Bled, ga je soglasno potrdil tudi občinski svet.
Jaka Ažman je dejal, da bo njegova naloga povezati deležnike v
turizmu med seboj. Pogovor z novim direktorjem Turizma Bled
bomo objavili v naslednji številki.
:: Romana Purkart

Uskladitev podatkov v RKG-GERK-i

Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo,
da letos obdobje vlaganja zbirnih vlog poteka do 6. maja 2015.
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, in sicer na telefonski številki 04/53716-12 ali 04/537-16-00, int. št. 52.
UE Radovljica
Občina Bled objavlja javne razpise za:

SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČNI BLED ZA LETO 2015
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje naslednjih športnih
programov oziroma vsebin:interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov; športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni vrhunski šport; kakovostni šport; vrhunski šport;
športne prireditve.
Razpis in celotna razpisna dokumentacija bo od 27. 3. 2015
na voljo na spletni strani občine Bled www.e-bled.si in v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Bled.
Razpis bo odprt od 27. 3. do 30. 4. 2015.

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BLED ZA
LETO 2015.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov ljubiteljske kulture: sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih
društev; sofinanciranje nabave opreme za ljubiteljska kulturna
društva.
Celotno besedilo razpisa bo od 27. 3. do 30. 4.2015 na voljo
na spletni strani Občine Bled www.e-bled.si in v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Občine Bled.

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO
2015.
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, l.r., Župan Občine Bled
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Aktualno

Še zadnje priprave na vajo
"Potres Bled 2015"
Kot smo poročali, bo velika vaja civilne zaščite "Potres Bled
2015" v petek, 10. aprila, dopoldne. Med tem časom smo se že
uskladili z vsemi vodji enot in ekip, ki bodo na vaji sodelovali,
prav tako pa smo pregledali kraje, kjer se bo vaja dogajala. Vaja
bo zelo obsežna, saj bo sodelovalo okoli 200 posredovalcev in
preko 600 udeležencev.
Vaja služi kot oblika urjenja članov posameznih enot v postopkih delovanja enote in uporabi različne opreme. Zaradi
boljšega pregleda bo potekala v več fazah. Začela se bo ob 8.30,
ko jo bomo predstavili gostom in novinarjem v Ledeni dvorani
na Bledu. Od tam se bo od 9.00 naprej vodila kot štabna vaja
po posameznih točkah, ki so razporejene po ožjem delu Bleda.
Prva točka je Vrtec Bled, kjer bodo zaposleni izvedli evakuacijo, oskrbeli lažje poškodovane ponesrečence, ekipi gasilcev in
kinologov bosta rešili ujete v stavbi in oskrbeli preostale ponesrečence. Za otroke in zaposlene bodo izvedli še prikaz gašenja
z ročnimi gasilniki in ogled opreme, ki jo gasilci uporabljajo
pri svojem delu.
V drugem delu vaje na Osnovni šoli Bled bo poleg evakuacije, iskanja pogrešanih in oskrbe ponesrečencev prikazana tudi
odstranitev ruševin, gašenje v notranjih prostorih šole, reševanje z višine s pomočjo gasilske lestve ter nastanitev ogroženih
v logistično-oskrbovalnem centru.
Ker je zaradi močnejšega potresa vedno ogroženo večje število ljudi in uničen dobršen del infrastrukture, je potrebno poskrbeti za ogrožene ljudi. Ta del vaje bo v Športnem parku Bled,
kjer bodo postavljeni začasni šotori za oskrbo. Pri oskrbi se bo
vključila Slovenska vojska s svojo enoto. V logistično-oskrbovalnem centru bo poskrbljeno tudi za triažo ponesrečencev in
prikaz delovanja prikolice za množične nesreče ter pomoč psihosocialno ogroženim.
V zadnji fazi vaje se bo v delo štaba CZ Občine Bled vključil
tudi helikopter Slovenske vojske pri posredovanju na nedostopnem delu Blejskega gradu, kjer bo reševalna akcija potekala
v sodelovanju z gasilci, gorskimi reševalci in jamarji. Na Blejskem gradu bodo gasilci izvedli notranji napad z gašenjem in
reševanjem ogroženih, pri transportu ponesrečencev preko žičnice jim bodo pomagali gorski reševalci in jamarji.
Opozarjamo, da bosta v času vaje v okolici vrtca, osnovne
šole in gradu ter športnega parka gibanje in vožnja intervencijskih vozil prilagojena sami vaji. Intervencijske enote in ekipe
bodo ta dan uporabljale zvočne in svetlobne naprave, kar je za
čas vaje dovoljeno. Občani Bleda bodo lahko ta dan preko Radia
Triglav, na frekvenci 96 MHz, spremljali, kaj se na vaji dogaja,
dobili pa bodo tudi koristne podatke, kako ravnati v primeru
resničnega potresa.
Štab CZ Občine Bled

Obvestilo o praznjenju greznic in
prevzemu blata iz malih čistilnih
naprav
Občinski svet je na zadnji seji potrdil cenik prevzema in ravnanja z vsebino iz greznic ter malih čistilnih naprav, ki se mesečno
obračuna glede na porabo vode, in sicer v višini 0,2934 €/m3. Ta
cena vključuje en odvoz na vsake tri leta, medtem ko izredni odvoz stane 189,44 €.
Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja opredeljujejo Zakon o varstvu okolja,
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in koncesijski
akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v
Občini Bled.
Praznjenje greznic in MKČN se izvaja od 1. aprila do 31. oktobra. V primeru višje sile ali neugodnih vremenskih razmer
(nizkih temperatur, veliko snega) se lahko časovni termin tudi
spremeni. Uporabniki stanovanjskih stavb boste predhodno pisno obveščeni o nameri prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode. Obvestilo vam bo poslano priporočeno s povratnico.
Prosimo vas, da boste uredili in omogočili dostop do greznic in
pokrovov. Uporabniki greznic in MKČN boste lahko v primeru
upravičenih razlogov prestavili najavljeni datum praznjenja greznic in MKČN v skladu z dogovorom. O takšni nameri nas obvestite na tel. št. 04 588 50 70 vsak delovni dan med 8.00 in 12.00
uro ali nam pošljete mail na naslov info@wte.si vsaj tri delovne
dni pred začetkom opravljanja storitve. Če se na obvestilo ne boste odzvali, bomo kršitev prijavili pristojnemu inšpektorju.
Izčrpane greznične gošče se bodo predelale na centralni čistilni napravi. Po odstranitvi mehanskih nečistoč se bodo gošče
očistile po postopku čiščenja odpadne vode v očiščeno odpadno
vodo in dehidriran mulj. Praznjenje greznic (prevzem blata) in
čiščenje grezničnih muljev enkrat na tri leta se uporabnikom
ne zaračuna, ker je ta storitev že obračunana pri mesečnih obračunih komunalnih storitev. V primeru, da se pojavi potreba
po praznjenju greznice in MKČN pogosteje kot na tri leta, ste
uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe ČD –
SHW d.o.o. in naročiti praznjenje greznice. V tem primeru se
storitev zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani http://wte.si/wte-bled-d-o-o/. Praznjenje greznic in
prevzem blata iz MKČN izvaja izključno izvajalec javne službe
ČD – SHW d.o.o. in od njega pooblaščeni drugi izvajalci. Nepooblaščenim izvajalcem ni dovoljeno praznjenje greznic in prevzemanje blata iz MKČN. V primeru ugotovljenih kršitev bomo
uporabnika greznice in MKČN ter izvajalca dolžni prijaviti pristojnemu inšpektorju.
Občane tudi obveščamo, da odvoz in razsip grezničnih gošč v
okolje (njive, travniki, potoki) ni dovoljen. Tudi te kršitelje bomo
prijavili pristojnemu inšpektorju. Izjema so kmetijska gospodarstva, ki imajo s strani izvajalca javne službe izdano soglasje k
oprostitvi plačila praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN
za kmetijska gospodarstva. Za dodatne informacije o eventuelni
oprostitvi obveznosti odvoza grezničnih gošč in čiščenja le-teh
na ČN (za kmetijska gospodarstva na osnovi Uredbe o obdelavi
bioloških razgradljivih odpadkov in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode) nas kontaktirajte.
:: Robert Bizjak, direktor WTE Projektne družbe Bled
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Očistimo Bled z okolico 2015
V Občini Bled bomo tudi letos izvedli čistilno akcijo "Očistimo Bled z okolico 2015", ki bo potekala po vseh krajevnih
skupnostih v soboto, 11. aprila. Posameznike, društva, krajevne
skupnosti ter druge organizacije pozivamo k sodelovanju! Glede
na dokaj dober odziv v preteklih letih tudi letos pričakujemo
vašo udeležbo, saj poleg sanacije nekaj preostalih divjih odlagališč želimo urediti predvsem:
• vaška jedra, skupne javne in zelene površine, igrišča, prireditvene prostore …
• sprehajalne in turistične poti, šolske poti ter okolico šol in
vrtcev …
• obrežja potokov, rek in obalo jezera.
V naslednjih dneh bodo zato na ravni občine, predvsem pa
po krajevnih skupnostih, tekle priprave pod vodstvom svetov
KS, saj želimo k sodelovanju pritegniti čim več društev, krajanov in prostovoljcev s stroji ter prevoznimi sredstvi za prevoz
odpadkov na zbirna mesta.
Zbrane odpadke bo ta dan od 8. do 14. ure možno pripeljati
tudi v zbirni center ob čistilni napravi ali pa na zbirno mesto
ob Infrastrukturi Bled na Rečiški 2. V kolikor boste akcijo izvedli pred 11. aprilom, prosimo, da lokacije zbranih odpadkov
sporočite na Infrastrukturo Bled Alešu Maslju na številko 031
309 895.
Občani lahko na Infrastrukturi Bled izkoristite možnost
brezplačnega odvoza 4 kubičnih metrov kosovnih odpadkov in
3 kubičnih metrov zelenega odpada letno in dobite 50 vrečk za
biološke odpadke z boni, ki ste jih že prejeli. Manjše količine odpadkov sami pripeljite na zbirno mesto ob Infrastrukturi Bled,
ki je odprto vsak dan od 7. do 19. ure, ob sobotah pa od 7. do 12.
ure, zato je toliko bolj nedopustno ravnanje posameznikov, ki
odpadke enostavno odvržejo ob kontejnerjih na eko otokih.
Priprave na letošnjo akcijo koordinirajo strokovne službe
Občine Bled skupaj s podžupanom, predsedniki vseh krajevnih
skupnosti in predstavniki Infrastrukture Bled.
Kljub uspešni akciji v preteklih letih ter vse bolj uveljavljenemu ločenemu zbiranju odpadkov se še vedno pojavljajo manjša
odlagališča na zasebnih parcelah in to celo s soglasjem lastnikov, ali pa jih ti sami uporabljajo za odlaganje odpadkov, večkrat
tudi neprimernih. Zato želimo, da se v sanacijo divjih odlagališč
vključijo tudi lastniki parcel, kjer se le-ta nahajajo, ali pa v akciji
vsaj dovolijo dostop prostovoljcem.
Glede na bližajoči se praznik Občine Bled, ki bo pred čistilno
akcijo, vse občane prosimo, da čim prej poskrbite za urejenost
okolice svojih domov in tudi obcestnih pasov. Prošnja velja tudi
za vse direktorje organizacij, ustanov in podjetij ter njihove zaposlene, da v tem času poskrbijo za primerno urejenost svojih
objektov, dostopnih poti in bližnje okolice.
Vse gradbene odpadke je možno odlagati v gramoznici v
Ribnem, zeleni odpad v čim večji meri uporabite za kompost.
Pred samo akcijo bosta Občina Bled in Infrastruktura Bled poskrbeli za vrečke in rokavice ter za pravočasni odvoz odpadkov,
krajevne skupnosti pa na svojem področju za izvedbo akcije, ta
pa se bo tradicionalno zaključila z družabnim srečanjem.
Z željo, da bi s skupnimi močmi tudi letošnjo akcijo izvedli
karseda uspešno in s tem prispevali k lepše urejenemu Bledu
in okolici, se Vam za vaš trud in sodelovanje že vnaprej zahvaljujemo!
O nadaljnjih pripravah na čistilno akcijo boste podrobneje
seznanjeni preko medijev in spletne strani Občine Bled.
:: Jože Dežman, Občina Bled
					

Stanje jezera je zmerno
Letos mineva 40 let od začetka organiziranega spremljanja
stanja jezer v Sloveniji, spremljanje pa v ospredje postavlja Blejsko jezero. Kot je na posvetu ob obletnici povedala Špela Remec
Rekar iz Urada za hidrologijo in stanje okolja pri Agenciji za
okolje, so v preteklosti s skupnimi močmi jezero že iz zelo slabega, kritičnega stanja pripeljali v zmerno stanje.
Špela Remec Rekar je zaščitni znak blejske limnološke postaje, pojasnila je, da so se znaki onesnaženja v Blejskem jezeru
začeli kazati že v zgodnjih 50-ih letih. Stalno masovno cvetenje
cianobakterije je opozarjalo na izredno slabo stanje jezera in na
porušeno naravno ravnotežje. Da bi povečali naravno pretočnost
jezera in jezero prezračili, je bila leta 1964 v Blejsko jezero speljana Radovna. Leta 1981 je bila zgrajena natega, to je globinski iztok
jezera. V letih od 1982 do 1985 pa je bila popravljena tudi kanalizacija, s čimer se je vnos fekalij v jezero zmanjšal za 80 odstotkov.
Vsi ti sanacijski ukrepi, ki so bili izvedeni v preteklosti, so bili
izredno učinkoviti, vendar, kot je dejala, jezero vedno znova ''svinjamo'', pritiski se večajo in zato v zadnjih desetih letih krivulje
spet kažejo navzgor.
Jezero je trenutno v zmernem stanju oziroma na meji med
zmernim in dobrim. Potrebujemo le malenkost, da stanje znova
premaknemo v dobro, je izpostavila strokovnjakinja in dodala,
da bi moralo biti po evropski direktivi stanje jezera že letos dobro. Prepričana je, da bodo vsi akterji stopili skupaj in ukrepali.
Zato ostaja optimistična, še posebej, ker občina intenzivno pristopa k sanaciji in preurejanju kanalizacije.
Kanalizacija je ob izjemnih hidroloških dogodkih še vedno vir
onesnaževanja jezera. Med onesnaževalci pa je poleg prometa in
kopalcev tudi potok Mišca, s katerim v jezero priteka fosfor. Prav
tako fosfor vsebuje hrana za krape, ki jo v vodo mečejo ribiči.
Blejski župan Janez Fajfar zagotavlja, da se s številnimi aktivnostmi trudijo izboljšati stanje jezera. Občina je pristopila v evropski projekt za inovativno tehnologijo kontrole cvetenja cianobakterij. Prav tako se občina trudi, da bi promet speljala proč od jezera in
da bi šlo vanj čim manj odplak tudi v času preobremenitev.
:: Romana Purkart

Letos že dvaindvajset vlomov
Blejski policisti so lani obravnavali 127 vlomov. Predvsem gre
za vlome v stanovanjske objekte (stanovanjske in počitniške hiše),
vlome v avtomobile, v manjšem deležu pa za vlome v poslovne prostore (podjetja, lokali). Letos je bilo vlomov 22.
Večina vlomov v stanovanjske hiše je bilo izvršenih na območju naselja Bled ter ožje okolice od Gorij do Ribnega, storilci pa
so odnašali predvsem denar in nakit, v posameznih primerih tudi
tehnične predmete. Do vlomov v počitniške hiše prihaja predvsem
na območju Pokljuke, kjer so odtujeni večinoma predmeti manjše
vrednosti (orodje, tehnika, hrana).
Storilci vlamljajo predvsem z naviranjem vhodnih vrat, oken
in vrat terase ali balkona. Najbolj ranljive so nepremičnine, ki so
očitno brez varovanja. K zmanjševanju škode bistveno pomagajo
dobra vhodna vrata in okna, ki naj bodo v odsotnosti tudi vedno
zaprta in zaklenjena, pa tudi alarmne naprave, lahko magnetna stikala, ki oddajo zvok visoke frekvence, zagozde z alarmom in drugi
varnostni sistemi. Ustrezno naj bodo hranjene tudi dragocenosti in
denar, v daljši odsotnosti lastnikov pa naj stanje nepremičnine kdo
redno preverja. Pred hišo naj lastniki na vidnem mestu tudi nikoli
ne puščajo škatel z vrednejšimi predmeti, saj lahko morda prav to
privabi vlomilca. Kdor postane žrtev vlomilca, naj v prostor ne
vstopa in naj takoj pokliče policijo na številko 113.
:: Bojan Kos, PU Kranj
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Zlato plaketo Občine Bled prejmeta:
Vojašnica Boštjana Kekca Bohinjska Bela
Za izjemen prispevek k civilno-vojaškemu sodelovanju v
času energetske sanacije in rekonstrukcije Vrtca Bled.
Vojaki 132. gorskega polka Slovenske vojske iz vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli so v času energetske sanacije in
rekonstrukcije Vrtca Bled, ki je trajala štiri mesece, gostoljubno
»odprli vrata« 250-im otrokom in zaposlenim Vrtca Bled.
Izredno smelo, tankočutno in v pozitivnem duhu so vse od
odločitve, da v svoj vojaški svet sprejmejo vrtec, sodelovali z vrtcem in poskrbeli za vso potrebno predhodno formalno logistiko,
prilagoditev vojaškega režima tako drugačni civilni sferi – otrokom, zaposlenim, staršem. Aktivno so pomagali pri selitvi vrtca,
urejanju prostorov v vojašnici, prisluhnili njihovim potrebam in
željam ter se skušali maksimalno približati in prilagoditi.
Ves čas sobivanja otrok na Bohinjski Beli so vojaki srbeli za
njihovo varnost, dobro počutje, pozitiven odnos do sveta, ki ga
otroci do sedaj še niso poznali, na najrazličnejše načine so sodelovali z njimi. Aktivno so se vključevali v delovanje vrtca, popestrili teden otroka, skupaj izvedli
evakuacijsko vajo,
udeležili so se tradicionalnega
slovenskega
zajtrka,
se vključili v obisk
Dedka Mraza in
tako utrdili in z
otroki in zaposlenimi spletli dragoceno prijateljstvo.
Otroci so imeli priliko »od blizu« spoznati slovenske vojake
in njihovo delo ter njihov dragoceni čut za pomoč in sočloveka,
kar je zelo dobro vplivalo nanje. Vojaki na Bohinjski Beli so celotni civilni družbi pokazali, kako plemenita, široka v razmišljanju, delovanju in sodelovanju, je Slovenska vojska.

Sestrska skupnost Hčera Marije Pomočnice
Za več kot 40 – letno delovanje na Bledu
Sestrska skupnost HMP deluje na Bledu že več kot štirideset
let. Njihovo delo, ki je bilo prva leta pretežno usmerjeno v življenje znotraj samostana, se je z leti razširilo tudi širše - v vzgojno
pedagoško delo v župnijah Bled, Gorje in Zasip.
Leta 2006 so ustanovile zasebni zavod Dominika, ki v duhu
krščanskega humanizma med otroki, mladino in odraslimi širi
človeške in krščanske vrednote ter kulturo življenja.
Svoje delovanje so razširile na vse starostne skupine in vpeljale bolj specifične programe za posameznike. Skupnost HMP
ima jasen in organiziran način delovanja, ki upošteva vse človeške vidike, zato organizira različna predavanja in duhovne vaje

tudi za starše in druge odrasle, pogovorne večere z različnimi
gosti, duhovne obnove, duhovne vaje za zakonce in družine,
skupine za žene. Sestre so aktivne tudi izven svoje hiše in kraja
pri različnih župnijskih, selezijanskih in drugih nacionalnih dogodkih za mlade.
Poslanstvo in delo sester HMP je v današnjem svetu, ki se
vsako dnevno srečuje z različnimi težavami in krizami, potrebno in neprecenljivo. Delo HMP na Bledu in v okolici postaja vidno in odraža prav to, kar je – znamenje upanja in veselja.

Županovo priznanje prejmejo:
Robert Klinar, podpolkovnik 132. gorskega
polka slovenske vojske
Robert Klinar, podpolkovnik 132. gorskega polka Slovenske
vojske ima velike zasluge, da ja Vrtec Bled, ki ga je čakala temeljita prenova, našel svoj prostor v Vojašnici Boštjana Kekca na
Bohinjski Beli.
Prisluhnil je vsem potrebam Vrtca in sprejemal modre odločitve, ves čas je bil pripravljen za aktivno sodelovanje in v danih
okoliščinah nuditi največ, kar je bilo možno. Izkazal se je kot
moder in skromen človek. Nikoli ni v ničemer izstopal ali odstopil od sodelovanja, korak za korakom je bil pripravljen vzajemno
reševali vse sprotne potrebe in morebitne težave.
Pomagal je pri selitvi iz vrtca v
osnovno šolo na Bledu, pa v skladišča
in potem v vojašnico in spet nazaj v
vrtec. S svojim pristopom in zgledom
je pokazal veliko vrednot, ki se v današnji družbi mnogokrat izgubijo.
Otroci in zaposleni Vrtca Bled so
zopet v domačem vrtcu in ponosni
na velik, zahtevek skupni projekt, ki
je po zaslugi Slovenske vojske in podpolkovnika Roberta Klinarja uspel.

Štefan Antolin, podjetje Jelka Beltinci d.o.o.
V času energetske sanacije in rekonstrukcije Vrtca Bled se je
Štefan Antolin kot lastnik podjetja Jelka Beltinci, d.o.o., prijavil
na javni razpis za izdelavo in montažo notranje opreme in bil
kot najugodnejši ponudnik tudi izbran.
Vsa dela je opravil izredno dobro in kvalitetno.
Gospod Štefan Antolin je ob tem imel še izreden posluh in
bil zelo darežljiv glede drobnih dodatkov po želji, vse v zadovoljstvo zaposlenih. Izdelal in podaril je obilico mizarskih izdelkov
in mizarskih del, izven uradnih pogodb.
Zaradi njegove brezpogojne radodarnosti, vrline, ki je dandanes žal redka, a tako dragocena, je prenekateri prostor
v Vrtcu Bled še lepši in bolj
funkcionalen, v dodatno veselje otrok in zadovoljstvo
zaposlenih.

Albert Pürgstaller
Albert Pürgstaller je bil rojen v Briksnu na Južnem Tirolskem. Diplomiral je kot inženir elektrotehnike in kot zasebni
podjetnik v svoji stroki deloval do l. 1998. Že l. 1990 je bil izvoljen na listi Južnotirolske ljudske stranke v briksenski mestni
svet, na volitvah l. 1998 in l. 2003 je postal poslanec južnotirolske pokrajinske skupščine, s tem pa avtomatično tudi član
skupščine dežele Tridentinske – Južno Tirolske. Leta 2005 je
zmagal na županskih volitvah v Briksnu ter bil ponovno izvoljen
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l. 2010. Lani novembra je objavil, da
na letošnjih županskih volitvah ne
namerava več kandidirati.
Občini Bled in Briksen sta podpisali sporazum o pobratenju l. 2004
ob tisočletnici prve omembe Bleda,
ko smo postali posest njihovih škofov. Briksen je za Boznom (Bolzanom) drugo največje mesto pokrajine Južne Tirolske, ki med 107 dosedanjimi italijanskimi pokrajinami že
dolga leta vodi po kakovosti življenja, samo mesto Briksen pa se
vsako leto uvršča med prve v državi. Zelo kompleksne naloge
župana v etnično mešani občini z nemško govorečo večino, je
vsa leta opravljal izredno uspešno.
Sodelovanje z Bledom se ves čas po osamosvojitvi stopnjuje,
še poseben zamah pa je dobilo z nastopom Alberta Pürgstallerja.
Med tem so Bled obiskale številne skupine iz Briksna in ostale
Južne Tirolske, povečal pa se je obisk tudi naših organiziranih
skupin, npr. turističnih delavcev, športnikov, vrtca, komunale,
zgodovinskega in muzejskega društva, itd. V Briksnu, s katerim
smo povezani že več kot tisoč let, smo vedno prijazno sprejeti,
kot so tudi oni pri nas. V njegovem času se je na obeh straneh
izredno poglobila zavest o skupni preteklosti in zelo podobnih
vrednotah ljudi v obeh občinah.

Paolo Vizintin, nekdanji župan Doberdoba
Leta 2003 je bil imenovan za odbornika v občini Doberdob,
leto kasneje je postal neodvisni
župan in na županski poziciji ostal
do leta 2014, ko je moral funkcijo
zaradi zakonodaje, ki dovoljuje največ deset let županovanja, zapustiti.
Zaradi posebnih zaslug in doseženih rezultatov sta ga leta 2008 takratni predsednik vlade Prodi in
predsednik republike Napolitano
odlikovala z naslovom Vitez italijanske republike. Pravi, da mu je
v čast, da je lahko velik del svojega življenja namenil skrbi za
interese svoje skupnosti. Posebno mu je bilo pri srcu negovanje
materinega jezika, ohranjanje zgodovine in kulturne dediščine
ter pravic slovenske manjšine v Italiji. Odločno se je trudil, boril
in zavzemal, da bi slovenske občine v Italiji ohranile samostojnost in suverenost, saj narod brez lastne zemlje nima bodočnosti. Sam pravi, da je imel srečo, da je med županovanjem navezal
veliko stikov in odnosov z Občino Bled, saj ga na ta krasni Bled
že dolgo vežejo močna čustva. Upa, da bodo prijateljstvo med
obema občinama negovali tudi njegovi nasledniki.
Rojen je bil v slovensko govoreči družini v Tržiču, večji del
življenja je preživel v vasi Dol pri Doberdobu.
Šolal se je v slovenskih šolah vse do 18. leta, diplomiral je na
pravni fakulteti v Trstu. Danes ima odvetniško pisarno v stari
Gorici. V prostem času se ukvarja z gorništvom, že nekaj let je
predsednik športnega združenja Mladost iz Doberdoba.

Helmut Manzenreiter
Helmut Manzenreiter je bil rojen v Knittelfeldu na avstrijskem Štajerskem. Pri devetnajstih letih se je kot uslužbenec
ÖBB, avstrijskih državnih železnic, preselil v Beljak. Od leta
1963 je član Socialistične stranke Avstrije, od 1972 do 1974 je
bil njen okrajni mladinski predsednik, naslednjih deset let pa
podpredsednik vseh koroških socialistov. Bil je med vodilnimi
sindikalnimi voditelji pri železnicah.

1979 je bil izvoljen v beljaški mestni svet, v katerem je bil od l. 1984
kot svetnik zadolžen za finance in
okolje. L. 1987 je bil prvič izvoljen za
župana mesta Beljak, nato pa je bil
prepričljivo izvoljen še vsakih pet let
in tako zelo uspešno kot prvi neposredno od volivcev izvoljeni župan,
vodil gospodarsko prestolnico Koroške celih 28 let! Mesto Beljak je pod
njegovim vodstvom naredilo neverjeten gospodarski in kulturni napredek. Spoznal je prednosti
položaja ob tromeji in navezal stike predvsem z obmejnimi italijanskimi in slovenskimi občinami. Mesto Beljak ima z občino
Bled podpisano pismo o nameri. Naša osnovna šola sodeluje s
šolo v Landskronu pri Beljaku, vsako leto se predstavimo tudi na
beljaškem semnju, največjem prazniku ljudskega izročila v alpsko jadranski regiji. V Beljaku se uspešno tržijo blejske kremne
rezine.
Župan Helmut Manzenreiter je s svojo odprtostjo in srčnostjo odločilno prispeval k boljšemu poznavanju in povezovanju
prebivalcev obeh strani Karavank, v katerih je, kot v naših Julijcih, rad prebil do sedaj redke proste dni.

Turistična skupnost Dubrovnik
Turistična skupnost Dubrovnik obsega samo mesto
Dubrovnik in kraje Rijeka
dubrovačka, Zaton, Orašac,
Trsteno in Brsečine ter Elafitske otoke. Njene naloge
so spodbujanje napredka in
promocija naravnih danosti ter organiziranje kulturnih, umetniških, gospodarskih, športnih in drugih dogodkov, ki bogatijo
turistično ponudbo tega tako ali tako razpoznavnega območja.
Ena izmed glavnih nalog je ohranjanje turističnega prostora in
njegovo napredek, zaščita človekovega okolja ter razvoj turizma
na turistično manj razvitih območjih. V sklopu Turistične skupnosti deluje tudi kongresni urad, na Turistčno skupnost se
stekajo dnevni, tedenski in mesečni statistični podatki o številu
gostov v Dubrovniku. Na vsakem koraku v Dubrovniku srečamo
večtisočletno zgodovino. Mesto samo je živi muzej, obkrožen s
srednjeveškim obzidjem. Od leta 1979 je mesto pod okriljem
UNESC-a. Dubrovnik je tako najprej kulturna destinacija, ki
nudi niz dogajanj in festivalov na najvišjem, svetovnem nivoju.
Turizem ima v mestu dolgo in bogato tradicijo, organizirani se
je začel leta 1897, ko so odprli Grand Hotel Imperial. Danes ima
Dubrovnik 15 hotelov s petimi zvezdicami. Lani so zabeležili več
kot tri milijone nočitev. Sodelovanje z Bledom je tradicionalno,
še iz časov, ko je bil Dubrovnik glavna destincaija ob morju, Bled
pa na celini. Obe mesti sta se k sodelovanju zavezali tudi v prihodnje.

Đuro Market - Vlastelin
Đuro Market - Vlastelin je bil rojen v Dubrovniku. Del otroštva je preživel na Ptuju, vojsko pa služil v Kranju. V tem času
se je izredno navezal na Slovenijo. Po poklicu je ekonomist turizma. Dolga leta, vse do upokojitve, je bil zaposlen na vodilnih
mestih v največjem in najuglednejšem turističnem centru nekdanje skupne države. Med drugim je bil direktor Presidenta, prvega povojnega luksuznega hotela v Dubrovniku in kar osem let
glavni poverjenik za turizem na mestnem glavarstvu. Od l. 2002
do l. 2010, ko je bilo po hrvaški domovinski vojni porušenemu
jadranskemu biseru treba povrniti stari sijaj, je bil na zelo od-
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govornem mestu predsednika Turistične skupnosti Dubrovnika.
Njegova, žal že pokojna žena Jadranka, je v istem času z velikimi
napori uspešno izvedla obnovo zgodovinskega mesta. V njegovi
organizaciji so se zgodili dnevi Bleda v Dubrovniku in Dubrovnika na Bledu. Vse, kar mu je Slovenija storila dobrega, nam
z veseljem vrača vsakokrat, ko smo gostje mesta in njegovega
prijatelja, našega častnega občana Iva Rudenjaka.

Darko Svetina
Leto 2015 se je za Valentina
Mežana začelo milo rečeno grozljivo. Ko se je po obisku pri prijateljih nameraval vrniti v dom
starostnikov dr. Janka Benedika
v Radovljici, kjer prebiva že skoraj desetletje in pol, in je vžgal
avto, se je začelo kaditi. Dim je
kmalu prerasel v ogenj, ta pa
je brez milosti napadel notranjost vozila: 79-letnika so začeli
pekoči plameni oblizovati po
nogi, nato še po roki in levem licu. Hotel je iz vozila, a je začel
sprva zaradi šoka, nato pa zaradi dima izgubljati zavest. Takrat
je iz sosednje hiše skočil Darko Svetina, nekdanji reprezentant v
padalstvu ter prejemnik Bloudkove nagrade s sotekmovalci ekipe ALC Lesce v letu 1984.
Darko Svetina je Valentina Mežana rešil gotove smrti, s tem
pa tvegal svoje lastno življenje. V trenutku najhujše stiske sočloveka je pokazal izjemen pogum in rešil življenje. Več človek ne
more storiti!

Zlata maturantka
Ana Tacer
Po končani osnovni šoli na
Bledu je Ana Tacer šolanje nadaljevala na Gimnaziji Kranj.
Na gimnaziji se je vsa štiri leta
počutila zelo dobro, kljub včasih napornemu usklajevanju
šolskih obveznosti in športa ji
za izbiro srednje šole nikoli ni
bilo žal. Trdo delo je bilo najbolj
potrebno v četrtem letniku, saj
si je za cilj zastavila študij medicine. Po pripravah na maturo, ki
so bile v Kranju zelo dobro organizirane, in po obilici samostojnega učenja ji je to tudi uspelo, saj je zbrala 32 točk in postala
zlata maturantka. Vpisala se je na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kranjsko gimnazijo pa priporočila mnogim.
Anin glavni hobi je golf. Je članica blejskega kluba, od 13-ega
leta tekmuje v okviru mladinske sekcije. Blejsko igrišče je njen
drugi dom, njen moto pa izrek legendarnega golfista Bena Hogana: ''Vsak dan, ki ga ne izkoristiš za trening, pomeni dodaten
dan čakanja do trenutka, ko boš odličen.'' Omenjeni moto se ji
zdi dober tudi za druga področja življenja.
Če Ane ne najdete na igrišču za golf, morda ravno teče okoli
jezera. Ana veliko svojega prostega časa namenja gibanju, zelo
rada pa tudi bere. Njene najljubše knjige so iz zbirke Pesem ledu
in ognja, ki jih piše George R. R. Martin.
Želi si, da bi se Bled razvijal še naprej in ostal prijazen turistični kraj, upa pa tudi, da se bo ozračje v Sloveniji spremenilo
in postalo bolj prijazno in spodbudno za mlade.

Projekt 3FIT
Na Ljudski univerzi Jesenice izvajamo projekt 3FIT, ki je
sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma. Partnerji v projektu so občine Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica,
Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj, društva upokojencev Žirovnica, Bled in Gorje, Ljudska univerza Radovljica, Dom Viharnik
Kranjska Gora in Dom sv. Martina Bohinj.
Ljudska univerza Jesenice bo skupaj s partnerji do konca
aprila 2016 izvajala aktivnosti, namenjene ohranjanju zdravja
med starejšimi prebivalci Zgornje Gorenjske.
Prebivalce Občine Bled starejše od 55 let vabimo na individualni svetovalni razgovor, ki ga bodo vodili strokovnjaki s področij gerontologije, medicine, prehrane in športa. Prijave sprejemamo osebno na Ljudski univerzi Jesenice, Delavska ulica 1,
Jesenice ali po telefonu 04 5833 808. Individualni svetovalni
razgovori bodo potekali aprila, maja in junija v prostorih DU
Bled in drugih občanom dostopnih prostorih.
Sklop Izobraževanje za zdrav življenjski slog obsega enajst
popoldanskih delavnic. Sklop Umska vadba za zdrav življenjski slog obsega pet popoldanskih delavnic. Sklop Telesna vadba
za zdrav življenjski slog obsega deset popoldanskih vadb. Sklop
Zdravo prehranjevanje obsega sedem popoldanskih delavnic.
Zadnji sklop Osmišljanje življenja v starosti – znanje, pogum in
volja obsega tri popoldanske delavnice.
:: mag. Maja Radinovič Hajdič, vodja projekta

Slovo od drage in spoštovane
Marije Stare
Gospa Marija je bila naša edina še živeča osnovnošolska učiteljica. Imeli smo jo radi. Velikokrat smo jo obiskovali, vselej
smo jo povabili na naša srečanja in praznovanja. Vsakokrat se
nam je z veseljem pridružila. Bila je srečna med nami, mi pa zadovoljni, da smo se z njo veselili in obujali spomine na pretekle
dni. Lanskega julija smo z njo praznovali njen 95. rojstni dan
in naših 60 let male mature. Takrat je rekla: ''Hvala, ker smo
postali in ostali prijatelji, srečna sem. Podarjam vam pesmarico
Tristo narodnih. Negujte našo lepo slovensko govorico, slovenske besede in pojte slovenske pesmi.''
Njene telesne moči so počasi usihale. Obiskovali smo jo na
njenem domu. Ko pa se je staro leto bližalo novemu, se je odločila, da se bo preselila v dom starostnikov v Radovljico. A tam
ni bila dolgo. Tudi tam nanjo nismo pozabili. Večkrat smo jo
obiskali. Zelo se nas je razveselila. Nekateri smo bili pri njej tudi
v zadnjem ponedeljkovem popoldnevu. Spala je in težko dihala.
Ob odhodu smo ji zaželeli mirno noč. Kmalu zatem se je globok
spanec spremenil v večni počitek.
Naj naša dobra učiteljica Marija Stare počiva v miru! Bila
nam je velik vzor v življenju.
:: Tončka Ferjan

Nova premiera na Bohinjski Beli
Pri Kulturnem društvu Bohinjska Bela že četrto leto deluje
Otroška gledališka skupina. Srebrna plaketa, ki jo je lani skupina prejela na Srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije, pomeni vsem dobro motivacijo za nadaljnje delo. Desetim
mladim gledališčnikom se je letos pridružila skupina sedmih
najmlajših otrok. Vaje so potekale v šoli na Bohinjski Beli.
Bernarda Gašperčič je napisala otroško igrico Solata –
mnjami. Bernarda je predstavo tudi režirala, glasbena oprema
je delo Jaroslava Cefera, kostumi Jožice Vrečko. Na premieri, ki
je bila v Gorjanskem domu 14. marca,so navdušili otroško publiko, pa tudi odrasli so uživali skupaj s skupino prisrčnih otrok.
Francka Smolej

Aktualno

Kako v eni uri pobegniti iz “hotela
skrivnosti” na Bledu?
Zabava, logika in raziskovalni duh se združijo
v teambuilding
Naenkrat se znajdete v prazni recepciji, kjer se na zaslonu
odvija kratka pripoved o umoru, ki se je pripetil v hotelski sobi,
ki čaka, da jo odklenete in rešite uganko. Bodite pozorni: vse
videno na zaslonu bo pomagalo pri začetkih raziskovanja in
seveda pri kasnejšem razvoju igre. Se lahko spopadete z logiko
računanja časa, rabo osnovnih matematičnih pravil in s sestavljanjem kombinacij, katere je moč najti v predalih, pod barvami
in v predmetih, ki jih je žrtev verjetno uporabljala?
Predstavljamo Vam pravo pustolovsko atrakcijo na Bledu.
Odprli smo vrata “Escape Room-a” ali Pobega iz sobe. Zaklenjeni boste v resničnih sobah in reševali zanimive uganke ter miselne izzive. Množica ključavnic, kombinacij in ključev ustvarja
miniaturen labirint, ki pride do izraza, ko začnete medsebojno
povezovati obe sobi. Pomembne so tako številke in naključni
predmeti kot tudi svetloba in barve.

Kako to deluje in kaj to sploh je?
Escape Room je nastal po navdihu videoigre "Escape the
room", v katerih je igralec zaklenjen v sobi in mora s pomočjo
raziskovanja, povezovanja in logike priti do izhoda oziroma do
rešitve.
:: Boris Stančić

Zmorete pobegniti? Novo na Bledu.
Na Bledu se bo konec meseca odprla zanimiva interaktivna
soba, iz katere boste lahko pobegnili le, če ste dovolj premeteni, razmišljujoči in drzni. V dveh sobah boste morali razvozlati
skrivnosti nastavljenih pasti, ugank in namigov, ki vas bodo popeljali na ponovno svobodo. Zberite ekipo prijateljev in sprejmite izziv, ki vam ga ponuja vilin, prastaro bitje zvezd, ki se je dolgo
tega skril med debele zidove mistične hiše. V želji, da si popestri
dolge osamljene večere, je sestavil zagoneten niz nalog, ki jih
mora obiskovalec rešiti v pičlih 60-ih minutah. Zadnja uspešno
rešena naloga je ključ od vrat, ki vodijo na prostost ...
Ponujena priložnost
skupini zagotavlja veliko
zabave, prežete s sme... do you dare?
hom, adrenalinom in povezovanjem. Izkoristite
jo kot darilo ob posebnih
dogodkih in z njim presenetite svojo družino,
www.thegame.si
prijatelje ali sodelavce.
Dokažite, da si upate in
da zmorete!
29. marca ob 17. uri bo slavnostna otvoritev sobe na Grajski
cesti 12 (nasproti slaščičarne Šmon), na katero vas prav lepo vabimo. Za vse dodatne informacije obiščite spletno stran www.
thegame.si ali pokličite na telefon 070 999 121.
:: Tatjana Zvržina

ESCAPE ROOM
BLED

Počitniško ustvarjanje z vonjem po
volni in lesu

Slepi in slabovidni na Bledu
predstavili Svet drugačnih občutenj
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih v Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu marca odprla razstavo z naslovom Svet drugačnih
občutenj. Razstava se osredotoča na predstavitev slepote in slabovidnosti ter zgodovine in razvoja tehničnih pripomočkov, ki
jih uporabljajo ljudje z okvaro vida. Odprtje razstave je pospremil kulturni program z osrednjim gostom, Darkom Torkarjem,
ki je obiskovalcem predstavil in prebral odlomek iz knjige Andreja Blatnika z naslovom O čem govoriva. Razstava Svet drugačnih občutenj bo v knjižnici na Bledu na ogled do 31. marca.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Med počitnicami je več kot 60 šolarjev svoj prosti čas preživelo v Infocentru Triglavska roža Bledu na ustvarjalnih delavnicah Waldorfskega vrtca in šole OE Gorenjska.
Na delavnico 23. februarja je otroke povabil škrat Kožuhar, da
bi imel malo družbe. Zanje je pripravil celo zeliščni čaj in slastno
pecivo. Otroci so prisluhnili pravljici Kdo je Vidku napravil srajčico in spoznali kako iz ovčje dlake nastane oblačilo. Ogledali in
poskusili so kako težko delo je imel trnov grm v pravljici z razčesavanjem volne in zavrteli kolovrat. Vsak je volno vzel v roke, jo
pretipal, vrtel, gnetel in vonjal. Iz valjaste kepe so izdelali škrata
in mu sešili pisan plašč.
Na delavnici 24. februarja so se nekateri otroci ponovno srečali, drugi so prišli na novo. Pozdravil jih je leseni škrat Bor in
jih skozi pravljico o Vidku popeljal v svet dreves in lesa. Otroci
so si narezane dele vej pogledali, potipali in jih najprej pobrusili.
S skrbnim nanosom barve so zaživele rdeče, rumene in modre
čepice, črne oči, rdeča usta in bela brada. In že so bile mize polna
škratov. Ker so vsi škratje sladkosnedi, so otroci v lončke z zemljo
posadili še orehe. Tako jih bo čez nekaj let dovolj za njih in za
škrate.
Alenka Petrinjak, foto Iztok Zupan
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Novice iz
Sava Hotelov Bled

Koledar prireditev
www.bled.si

Konferenca Zlati kamen
v Hotelu Golf
V hotelu Golf je 10. marca potekala konferenca Zlati kamen z naslovom
»Kohezijska politika do leta 2020: Pametna, trajnostna in vključujoča rast
lokalnih skupnosti«.
Gre za tradicionalno srečanje občin in županov, ki so izpostavili izzive,
težave in priložnosti kohezijske politike v prihodnje, med drugim je zbrane
nagovorila tudi ministrica za področje
razvoja, strateške projekte in kohezijo
Alenka Smerkolj.
Ob koncu konference so podelili
nagrado Zlati kamen 2015 za razvojno
najbolj prodorno občino Slovenije, ki
jo je prejela Občina Šentrupert, ob tej
priložnosti je udeležence nagovoril tudi
predsednik Vlade RS Miro Cerar.

Osvežena kolekcija
Originalne blejske
kremšnite
Priljubljeno blejsko kremno rezino
oziroma kremšnito je mogoče dobiti v
skoraj vsaki slaščičarni in kavarni po
Sloveniji. Originalna blejska kremna
rezina po receptu Ištvana Lukačevića iz
leta 1953 pa se dnevno sveža pripravlja
le v slaščičarski delavnici Hotela Park
na Bledu. Po velikonočnih praznikih
bodo lahko ljubitelji kremne rezine
preizkusili njeno osveženo kolekcijo. Podrobnosti naj zaenkrat ostanejo
skrivnost, po praznikih pa lahko preizkusite tudi obogateno ponudbo slaščic
v Kavarni Park.

Pravljične poroke
Pred nami sta najlepša letna časa,
ko si v pravljičnem Bledu svojo večno
zvestobo zaobljubijo pari s celega sveta.
Vožnja s kočijo, penina na obrežju jezera, poročni obred s pogledom na Blejski
otok – vse to so lahko utrinki tudi vaše
čarobne poroke na Bledu. Izkušena
ekipa načrtovalcev porok vam bo pomagala organizirati popolno poroko, s katero boste navdušili svoje goste. Poleg
Grand Hotela Toplice so pripravili tudi
novo poročno dekoracijo v restavraciji
Panorama. Za več informacij nas obiščite na spletni strani http://www.savahotels-resorts.com/sl/bled/poroke-in-slavja.
:: Dijana Garibović,
Sava Hoteli Bled

datum

ura

lokacija

prireditev

Sobota, 28.3.

17:00

Blejski mladinski
center

Igranje namiznega nogometa z državnim
prvakom Simonom Zormanom

21:00

Šport hotel Pokljuka

»Večeras je naša fešta« bal: odganjanje
zime z glasbeniki iz Sarajeva

10:00 – 17:00

Šport hotel Pokljuka

Pokljuški smnj: tržnica domačih izdelkov

19:00

Festivalna dvorana
Bled

Gledališka predstava Parole, Parole:
glasbeno-kriminalna komedija

Torek, 31.3.

19.00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Vsi vemo, da je treba nekaj spremeniti.
A kaj, kje in kako? Pogovorni večer o
waldorfski šoli.

Sreda, 1.4.

10:00

Velika Zaka

Otvoritev poletne sezone v Inter games
Bled

Četrtek, 2.4.

19:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: Kraighi
na Blejskem gradu: predavata dr. Matjaž
Bizjak in Mitja Rosina

Sobota, 4.4.

10:00

Sprehajalna pot okrog
Blejskega jezera

2. Brooks-ov tek okoli jezera 2015

15:00 – 18:00

Kavarna Park

Lajnarji Kranjski: nostalgični zvoki lajne

20:30

Hotel Park

Nastop folklorne skupine Bled

11:00

Blejski grad

Lov na skrite pirhe: prireditev za otroke
in družine

16:00

Trgovski center Bled

Velikonočni koncert Godbe Gorje

16:00

Terasa Kavarne Park

Predstava graščakov z Blejskega gradu s
plesi in mečevanjem

20:00

Cerkev sv. Martina
Bled

Velikonočni koncert: Matjaž Drevenšek,
saksofon; Lev Pupis, saksofon; Gašper
Primožič, harmonika

21:00

Start izpred Hotela
Golf

Sprehod z baklami ob jezeru

Ponedeljek, 6.4.

15:00 –18:00

Kavarna Park

Popoldne ob kitarski glasbi

Sreda, 8.4.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Sredin večer: Predavanje Andreja Piltaverja Glive gorskega smrekovega gozda

Petek, 10.4.

19:00

Galerija 14

Odprtje razstave slik in akvarelov Drage
Soklič "Pozdrav pomladi"

Sobota, 11.4.

9:00

Športni park Bledec

Cooperjev test in test hoje

11:00

Blejski grad

Premierni nastop KD IS viteza Gašperja
Lambergarja

12:00

Galerija Stolp na
Blejskem gradu

Otvoritev slikarske razstave Anje Bunderla

19:00

Festivalna dvorana
Bled

Večer partizanskih pesmi in pesmi upora
v počastitev 70-letnice osvoboditve Koncert pevskega zbora Pinko Tomažič

Nedelja, 12.4.

18:00 – 22:00

Restavracija Panorama

Družabno srečanje za starejše občane

Torek, 14.4.

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Jonova budilka: otroci od 6. do 9. leta
vabljeni na slovensko-špansko druženje z
Jonom, Davidom in Moniko

Nedelja, 29.3.

Nedelja, 5.4.
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Četrtek, 16.4.

18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Socializem na Bledu - tukaj in zdaj!
Okrogla miza Inštituta za delavske študije

Petek, 17.4.

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Maček Kazimir in miška Valentina:
glasbeno-lutkovna predstava za otroke
od 3. leta dalje, v izvedbi Glasbenega
gledališča Melite Osojnik

19:30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

S prehrano in gibanjem do zdravja:
predavanje Alenke Košir, avtorice vadbe VIIT

10:00 – 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni
program: Občine Gorenjske se predstavijo
– Železniki. V okviru tržnice se bo
predstavilo tudi ulično gledališče Šugla

10:00 –19:00

Olimpijski veslaški
center Bled, Blejsko
jezero

Državno prvenstvo v veslanju za enojce

10:00 –19:00

Olimpijski veslaški center
Bled, Blejsko jezero

56. Prvomajska veslaška regata

18:00 – 22:00

Restavracija Panorama

Družabno srečanje za starejše občane

19:30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Nastop učencev Glasbene šole Radovljica

20:00

Festivalna dvorana Bled

KO KO Komedija

18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Naravoslovna noč knjige: predavanje
Barbare Bajd o spoznavanju raznolikosti
in pestrosti narave ter prepoznavanju
rastlin in živali v naši okolici z uporabo
preprostih določevalnih ključev

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Sredin večer: Odprtje razstave
popotniških fotografij Alena Jerinica Pridruži se mojemu pogledu

18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Pogovor in predstavitev z inovatorjem
in raziskovalcem na področju tehnologij
samooskrbe Martinom Kozjekom

Terasa Kavarne Park Bled

Sladko popoldne ob kitarski glasbi

20:00 – 24:00

Restavracija Panorama

Sobotni plesni večeri

25.3. – 19.4.

8:00 – 16:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Fotografska razstava ob 30-letnici
Fotokluba Triglavski narodni park

1.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti: Petra Rakovec iz Zasipa
bo postavila na ogled oblačila in modne
dodatke za punčke - Modni butik Peti

Sobota, 18.4.

Nedelja, 19.4.

Torek, 21.4.

Sreda, 22.4.

Četrtek, 23.4.

Nedelja, 26.4.

15:00 – 18:00

TEDENSKI PROGRAM PRIREDITEV:
Vsako soboto
RAZSTAVE:

1.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Naravne znamenitosti Bleda: Ob prazniku
Bleda, 10. aprilu, predstavljajo naravne
znamenitosti Bleda, ki sta jih izbrala in
zbrala Maja Vrtačnik in Miha Žvan iz
Društva za zaščito okolja Bled

1.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Noč z Andersenom: razstava Kako smo
preživeli noč z Andersenom

10. – 25.4.

v del. času

Galerija 14

Razstava slik in akvarelov Drage Soklič
"Pozdrav pomladi"

11. – 30.4.

8:00 –20:00

Galerija Stolp na
Blejskem gradu

Slikarska razstava Anje Bunderla

22.4. – 17.5.

8:00 – 18:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Razstava popotniških fotografij Alena
Jerinica - Pridruži se mojemu pogledu

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

Novice iz
Sportina Turizma
Srbski premier Vuičić na
kosilu v Vili Prešeren Bled
Srbski premier Aleksander Vuičić se je
na uradnem obisku v Sloveniji, ki je potekal na povabilo predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja, ustavil tudi
na kosilu na Bledu, v Vili Prešeren, kjer se
je podpisal tudi v spominsko knjigo.

Novosti v Hotelu Ribno
Hotel Ribno v objemu narave ponuja
popolno izbiro za sproščanje, zato smo v
hotelskem wellnessu pripravili pomladno
novost, alpsko masažo, kjer za pomladno
prebujanje telesa in duha uporabljamo najprej zeliščni piling, kasneje pa visoko kakovostno zeliščno olje. Vikend kosila bodo
ponovno zaživela v aprilu.

Zdravilec Maksim Osipov
Znani ruski zdravilec, Maksim Osipov,
se vrača v Hotel Ribno, kjer bo med 6. in
12. aprilom. Za obisk pa so obvezne predhodne rezervacije na številko: 04 578 31 00
ali preko maila: info@hotel-ribno.si. Vsi
člani Kluba Sportina Turizem imajo posebne ugodnosti.

Razvajanje za 8. marec
Dan žena je bil letos na čudovito, sončno nedeljo, ki je tudi na teraso Vile Prešeren privabila veliko obiskovalcev. Z novim
spomladanskim jedilnikom in posebno
akcijo za »kremšnite«, Blejske kremne
rezine, so razvajali vse obiskovalce, vsem
damam pa so poklonili ob naročilu napitka
ali sladice še posebno čokoladno jagodo. Za
popolno nedeljsko vzdušje je poskrbela še
glasba, saj so gostje lahko uživali ob zvokih
pianina in violine.

Osnovnošolci obiskali
Hotel Ribno
Učenci Osnovne šole Naklo so obiskali
Hotel Ribno, kjer smo jim podrobno razkazali hotel in različna področja dela v hotelu,
kasneje pa so v hotelski kuhinji s kuharjem
Nikom pripravljali manjše, zdrave prigrizke.

Prenove objektov
Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z začrtanimi prenovami naših objektov. V marcu se je tako zaključila popolna prenova
kopalnic za goste v Vili Prešeren, medtem
ko obnovitvena dela v Hotelu Ribno in Hotelu Krim še potekajo ter bodo predvidoma
zaključena aprila.
:: Manca Dežman
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Infrastruktura Bled

PRAVILNO ZBIRANJE ODPADKOV
PRINAŠA NAGRADE
V Infrastrukturi Bled smo se odločili za posebno vrsto promocije
pravilnega zbiranja odpadkov, zato vse občane Bleda in Gorij
vabimo k sodelovanju v akciji, ki prinaša tudi nagrade. Z njo želimo
zbrati čim več odpadkov, predvsem še uporabnih, da ne bodo šli v
nadaljnjo predelavo, ampak jim bomo omogočili »drugo življenje«.
Akcija ima tako kar dvojno korist; stvari, ki jih ne potrebujete več,
bodo za simbolično ceno lahko dobile novega lastnika, hkrati pa
bomo zmanjševali tudi količino odpadkov.
Za prvi mesec naše nagradne igre smo izbrali oblačila in igrače. Kar
nekaj občanov se je z njimi oglasilo v našem zbirnem centru in jih
zamenjalo za kupon. Rezultate žrebanja za marec bomo objavili v
naslednji številki glasila. Če ta prispevek berete še v marcu, imate
še vedno čas, da pobrskate med odvečnimi oblačili in jih prinesete
v naš zbirni center ter si zagotovite kupon.

ODPADEK MESECA APRILA:
MALI GOSPODINJSKI APARATI IN
JEDILNO OLJE
Mali gospodinjski aparati
Mali gospodinjski aparati spadajo med kosovni odpad, ki ga lahko
pripeljete v zbirni center na Rečiški cesti med delovnim časom ali
pa v okviru kosovnega odpada z bonom naročite njegov odvoz s
prevzemnega mesta (po Koledarju odvoza kosovnih odpadkov za
leto 2015).
Med male gospodinjske aparate spadajo:
• radijski sprejemniki,
• računalniki, tiskalniki,
• telefoni, mobilni telefoni,
• sesalniki, likalniki,
• opekači, tehtnice,
• budilke,
• kalkulatorji,
• videokamere,
• glasbeni inštrumenti,
• vrtalniki, žage, šivalni stroji, orodje za varjenje, kosilnice,
• električni vlakci, videoigre, igralne konzole, igralni avtomati,
• dihalni aparati, detektorji dima, termostati …

In kako akcija poteka?
Vsak mesec izpostavimo določeno vrsto odpadka. Še prav posebej
ga predstavimo v občinskih novicah, na hrbtni strani položnic in
na spletni strani www.ibled.si, tako da ga boste lažje prepoznali in
prinesli k nam.
Vsak uporabnik, ki bo v zbirni center na Rečiški cesti 2 na
Bledu pripeljal odpadek, za katerega se bo tisti mesec izvajala
promocija, bo prejel kupon, s katerim bo sodeloval v nagradnem
žrebanju. V istem mesecu vsak občan lahko sodeluje samo enkrat.

Nagrade
Vsak mesec bomo 5 izžrebancev nagradili s praktičnimi nagradami.
Ob koncu akcije pa bomo pripravili še eno žrebanje, v katerem
bodo sodelovali vsi zbrani kuponi. Seznam nagrajenih kuponov
bomo vsakič objavili v občinskih novicah, na naši spletni strani in
na drugi strani položnice. Nagrade bodo izžrebanci lahko prevzeli v
sprejemni pisarni upravne stavbe.
Akcija bo potekala od marca do novembra v zbirnem centru na
Rečiški cesti na Bledu, zraven upravne stavbe. Več o sami igri in
nagradah si lahko preberete na spletni strani www.ibled.si.
Kateri odpadki spadajo v posamezno kategorijo, si natančneje lahko
pogledate tudi v Priročniku za ravnanje z odpadki oz. na naši spletni
strani. Tokrat bomo več besed namenili malim gospodinjskim
aparatom in jedilnim oljem, ki so odpadek meseca aprila.

Kosovne odpadke prevzemamo brezplačno z namenom, da bi v čim
večji meri preprečili njihovo odlaganje v naravi in s tem nastanek
divjih odlagališč, ki niso samo v škodo lepi in urejeni pokrajini,
pač pa so tudi izredno nevarni. Zavedati se moramo, da določena
odpadna elektronska oprema vsebuje nevarne sestavine (težke
kovine, kot so svinec, živo srebro, kadmij, krom, in nevarne pline),
zato je nevarna zdravju in lahko povzroči veliko okoljsko škodo,
zaradi česar moramo z njo strokovno ravnati.
Dobro je tudi vedeti, da ob nakupu električne in elektronske opreme
od trgovca lahko zahtevate, da ob dostavi novega aparata starega
odpeljejo. To obveznost trgovcem nalaga Uredba za elektronsko in
električno opremo.
V primeru, da mali gospodinjski aparati še vedno delujejo, o tem
obvestite delavca, ki vasInfrastruktura
bo sprejel
v zbirnem centru. Te bomo
Bled d.o.o.
vključili v Center ponovne uporabe (CPU) in jim podaljšali življenjsko
dobo tako, da bomo nekomu omogočili nakup za simbolično ceno.
LOGOTIP

razpoznavni slikovni & besedni znak
COLOR

CMYK ( K:40% )

CMYK ( K:80% )

Obiščite spletno stran www.ibled.si

CMYK ( C:100% M:50% )
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Celostna grafična podoba podjetja / CGP

Celovito komuniciranje podjetja se začne pri celostni grafični podobi,
ki mora biti privlačna, enostavna in razumljiva.
Kvalitetna celostna grafična podoba odraža vrednote,
cilje in usmeritev podjetja, ter ustvarja njegovo prepoznavnost.
Podjetje, ki se zaveda pomembnosti CGP,
že na pogled deluje urejeno in izkorišča vse tržne,
primerjalne in druge možnosti.

Infrastruktura Bled

Jedilna olja
Odpadna jedilna olja in masti nastajajo v gospodinjstvih kot ostanek
pri pečenju in cvrtju. Zanje tako kot tudi za vsa druga mineralna ali
sintetična olja v tekočem ali poltekočem stanju velja, da so nevarni
odpadek, zato Uredba o ravnanju z odpadnimi olji in mastmi iz leta
2008 predpisuje:
1. Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki
ali jih odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke.
2. Prepovedano jih je odvajati v javno kanalizacijo, male komunalne
čistilne naprave, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v
vode in izpuščati v tla ali na tla.
3. Prav tako jih je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi
odpadki, ki so namenjeni aerobni razgradnji, kot je kompostiranje.

V letu 2015 bo brezplačni prevzem nevarnih odpadkov potekal v
soboto, 11. 4. 2015, in sicer:
• za občino Gorje na parkirišču pri pokopališču Zgornje Gorje:
8.00–9.30,
• za občino Bled na parkirišču pred upravno stavbo na Rečiški
cesti 2: 10.30–12.00.
Tako za male gospodinjske aparate kot za odpadna olja velja, da jih
Infrastruktura Bled odda naprej pooblaščenemu podjetju, ki skrbi
za njihovo nadaljnje razvrščanje oz. predelavo. S tem postanejo
surovina za nove izdelke.

Seznam odpadkov, za katere se v določenem mesecu
izvaja promocija
MAREC
APRIL
MAJ

Po uporabi v gospodinjstvu olje najprej ohladite, potem pa ga
zlijte v plastično ali stekleno embalažo ter ga dobro zaprite. Ko je
posoda z jedilnim oljem polna, jo prinesite v naš zbirni center, kjer
ga zbiramo v posebnih, tesno zaprtih posodah.
Zbrano odpadno jedilno olje gre v nadaljnjo predelavo. Iz 1 litra olja
se tako pridela 90 % biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje
okolja. Ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji.
Če bo v koloni avtomobilov kdaj zadišalo po cvrtju, boste vedeli,
da kamion pred vami uporablja biodizel. Tudi v Sloveniji že nekaj
let poteka proizvodnja tega ekološkega goriva. Poleg manjših
predelovalcev je najbolj poznan obrat Oljarice iz Kranja in Pinusa
iz Rač.

plastični zamaški
veliki gospodinjski aparati
ravno steklo
baterije

JULIJ

predmeti za vnovično uporabo

SEPTEMBER

Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v kuhinjah, nikakor ne sodijo
v straniščno školjko ali v vodovodni odtok. Če olje zlivamo v
straniščno školjko, se lahko zamašijo odtočne cevi, prav tako se
zaradi tega lahko pojavijo mali glodavci, največkrat so to podgane,
težave pa imajo tudi na čistilnih napravah. Če teh naprav ni, so
posledice onesnaževanja še dolgotrajnejše. Med nevarne odpadke
ne spadajo samo olja sama, pač pa tudi embalaža, če se je ne da
očistiti.

mali gospodinjski aparati
jedilno olje

JUNIJ

AVGUST

Povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva jih morajo oddati
zbiralcu odpadnih jedilnih olj in zagotoviti posebno ravnanje v
skladu s predpisi.

oblačila in obutev
igrače

OKTOBER
NOVEMBER

tonerji
kovine
sijalke
hladilno-zamrzovalne naprave
trda plastika
papir
gume in akumulatorji

Vabljeni torej, da se čim večkrat oglasite v zbirnem centru ter
uporabne predmete odložite na za to pripravljeno mesto, vse druge
odpadke pa skupaj s pomočjo zaposlenega razporedite v ustrezne
zabojnike. Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …

KONTAKTNE ŠTEVILKE INFRASTRUKTURE BLED d.o.o.:
• 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:
• vsak delovnik 7.00–19.00
• sobota 8.00–12.00

V času, ko boj za črno zlato postaja vse krutejše, so alternativna
goriva vse zanimivejša, še posebej zato, ker s pravilnim
ravnanjem odpadek lahko koristno uporabimo.
Odpadna olja lahko redno oddajate v zbirnem centru, kjer se zbirajo
v posebnem zabojniku za nevarne odpadke. Vsako leto pa spomladi
poteka tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ko
odpadno gospodinjsko olje lahko oddate v premični zbiralnici.

Obiščite spletno stran www.ibled.si

13

14

Mladi, Kultura

Dragocen čas vsakdanjosti

Dan solidarnosti z Bolivarsko
revolucijo v Venezueli v Ribnem

Danes pogosto slišimo: »Nimam časa (to vedo povedati že
otroci). Mudi se mi. K bom to in ono končal-a, si bom vzel-a čas
za oddih. Hobiji sploh ne pridejo na vrsto. Zadržala me je za
celo uro. Ukradel mi je čas z govorjenjem. Izgubil-a sem čas v
koloni pred blagajno …« Toda ali ni zanimivo reči, da nimamo
časa, da smo izgubili čas, da smo zapravili čas …, ko pa čas JE,
živimo v njem vsak dan. Ob tem se lahko zavemo, da tega časa
ne moremo ne zadržati ne izgubiti ne zapraviti … lahko ga samo
porabimo ali, bolje rečeno, posvetimo nečemu oz. nekomu. Še
več, zavemo se, da je gospodar časa samo eden, ne jaz, ne ti,
ampak Bog!
Sestre hčere Marije Pomočnice čas, ki nam je podarjen, živimo in posvečamo mladim, ki iz dneva v dan ali iz tedna v teden
prihajajo v Marijin dom na Bled na različne duhovne programe.
Veselimo se tudi korakov, ki jih delamo s programom Popoldan-

V nedeljo, 8. marca, je bila v Zadružnem domu v Ribnem
predstavitev in projekcija filma VIVA VENEZUELA – FIGHTING FOR SOCIALISM. Dogodek je potekal v okviru dnevov
solidarnosti z Bolivarsko revolucijo v Venezueli, ki je imela za
to južnoameriško državo velik učinek na zmanjševanje revščine,
brezposelnosti ter družbenega izključevanja.
Zbrane v dvorani je najprej nagovoril Žiga Šorli in v svojem
kratkem nagovoru izpostavil povezavo med ženskami in današnjo družbeno strukturo v Venezueli, nato pa je publiko pozdravil tudi dr. Wilmer Armando Depablos, odpravnik poslov na
Veleposlaništvu Bolivarske republike Venezuele v Republiki Sloveniji, ki je v svojem nagovoru tudi povedal, da imajo v Venezueli ključno vlogo ženske in da je pravzaprav prav njim posvečen
ta dokumentarni film.

ski oratorij ter vabimo vse osnovnošolce, da se nam kadarkoli od
ponedeljka do četrtka, med 13.00 in 17.30, še pridružijo. Ponujamo možnosti učne pomoči, delavnic in iger (ročni nogomet,
ping-pong, družabne igre …). Z don Boskom, ki letos obhaja
200-letnico rojstva, pogosto ponavljamo: 'Za vas mladi živimo,
dihamo, se učimo, delamo … za vas smo pripravljene dati življenje.' Posvetiti življenje in čas nečemu oz. nekomu, ki ga imamo
radi, je najbolj dragocena stvar. Gre za odnose in gre za občestvo.
In prav to daje pravi ton in okus našemu življenju. V teh prihajajočih velikonočnih praznikih vam želimo, da bi bilo v vaših
domovih slišati pesem veselja in miru. Sestre molimo za vas!
:: sestra Martina Golavšek

Po projekciji filma je bila na vrsti pogostitev in sproščen pogovor z vsemi prisotnimi v dvorani, vse dame pa so ob mednarodnem dnevu žensk dobile tudi cvetlice. Na dogodku je bil
prisoten tudi podžupan Občine Bled, Toni Mežan, ki je pozdravil odpravnika poslov. Večer je minil ob sproščenem in prijateljskem pogovoru. Ob zaključku je dr. Depablos dejal, da se bomo
v prihodnosti večkrat srečali v Ribnem.
:: Žiga Šorli

Pesmi Vide Jeraj
31. marca bo minilo 140 let od rojstva slovenske pesnice Vide
Jeraj. V spomin in počastitev te obletnice je Založba Forma 7
izdala ponatis njene prve pesniške zbirke Pesmi, ki so izšle leta
1908, ker jih je izbrala sama, dodali so kratek življenjepis pesnice in spremno besedo pesničine vnukinje Tatjane Kralj.
Vida Jeraj se je kot Franica Vovk rodila na Bledu, njen rod
sega do pesnika Franceta Prešerna, in po prednikih je podedovala talent za literarno ustvarjanje.
Velja za eno prvih slovenskih pesnic, ki se je uvrstila v slovensko literarno zgodovino, bila je med najdrznejšimi in najbolj
nadarjenimi pesnicami tedanjega časa. Njen opus pa povezujejo
z obdobjem slovenske moderne, ker je prav v tem času ustvarila
največ in najboljše pesmi.
Pesniti je začela že na ljubljanskem učiteljišču, kjer je profesor Bežek spoznal njen talent in ji pomagal, da je lahko začela

objavljati v številnih revijah. Učiteljevala je v Zasipu, kjer je našla
topel stik tako z otroki kot njihovimi starši in vsi so jo imeli zelo
radi. Obiskovali so jo številni literarni prijatelji, med drugim
Ivan Cankar, Josip Murn Aleksandrov in dr. Ivan Prijatelj. Stike
z njimi je ohranila tudi po poroki s skladateljem in violinistom
Karlom Jerajem, ko sta se preselila na Dunaj. Po prvi svetovni vojni se je družina s tremi hčerkami vrnila v Slovenijo, spet
so jim v Zasipu ponudili prvo zatočišče, potem so se preselili v
Ljubljano, kjer pa ni bila srečna. Preganjal jo je občutek, da je
kot človek in kot pesnica ostala na pol poti. Senzibilnost njene
narave je bila v večnem konfliktu z realnostjo.
31. marca bo v Studiu 14 Radia Slovenije koncert samospevov, ki so nastali na njena besedila, ker je bilo več njenih pesmi
uglasbenih, na programu ARS pa ji bodo posvetili literarni večer.
Založba Forma

Obletnice

103 leta Pepce Marolt
Kako hitro je leto naokoli! Spet smo se
zbrali pri Pepci Marolt, ki je letos praznovala že 103. rojstni dan. Druženje z njo
je vedno zabavno in kratkočasno. Kljub
letom jih ima še vedno “veliko za ušesi”
in najbolj je srečna, če kakšno ušpiči. To
je tudi njen recept za dolgo življenje – ne
zmernost pri hrani in pijači, zdravo življenje – pač pa življenje, polno smeha
in humorja. Rada se spominja dni, ki jih
je preživela kot snažilka v Zdravstvenem

bilo 8 otrok, živih nas je ostalo 5, sedaj
smo žive še tri sestre. Dokončala sem
osnovno in poklicno šolo, potem sem se
zaposlila v banki. Nekaj časa sem zraven
poučevala še v poklicni šoli.
V banki sem se dodatno izobraževala.
Zasedala sem vodilna delovna mesta. Napredovala sem v šefico kontrole SDK za
vso Gorenjsko. Upokojila sem se konec
leta 1976.
Poročila sem le leta 1950 na Bledu.
Rodila sem sina in hčerko. Vdova sem od
leta 2011. Nekaj časa sem sama živela v
naši hiši na Bledu. Sedaj imam 4 vnuke
in 4 pravnuke. Od februarja leta 2010
živim v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici. Tu mi je lepo, saj skrbijo zame,
imamo pa tudi veliko dodatnih dejavnosti, da nam čas hitreje mine.
:: Marija Pretnar

90 let Alojzije Horvat

domu Bled in takratnih sodelavcev in sodelavk, kljub temu, da bo oktobra letos že
petdeset let, kar uživa v pokoju. Ta njena
hudomušnost je z leti ni zapustila. Če je
le ne bi tako bolela kolena, bi tudi letos
obdelovala njivo in se veselila njenih darov. Ob skrbni negi in dobri kuhi svoje
hčerke Fani in njeni dobri volji jo leta kar
nekako “obidejo”. Tudi letos so ji za njen
visoki jubilej voščili župan Janez Fajfar,
gospod župnik ter predstavnici RK Bled.
Ob prijetnem klepetu je čas hitro minil,
poslovili pa smo se z željo za srečanje naslednje leto.
:: Viktorija Marolt

Gospo Alojzijo Horvat sva prostovoljki Lojzka Velnar in Jožica Pazlar obiskali
na njen rojstni dan v Domu dr. Janka Benedika. Pridružil se nama je tudi njen sin.
Prinesli sva ji darila v imenu Krajevne organizacije RK Bled in občine. Obiska in
daril se je zelo razveselila. Na omarici je
imela že kar nekaj čestitk, daril in cvetja,
med njimi je še prav posebno izpostavila čestitko, ki jo je dobila od direktorice
doma v imenu celotnega osebja. Gospa

90 let Marije Pretnar
Rojena sem bila 25.2.1925 na Bledu.
Starša sta bila obrtnika. Rojenih nas je

Lojzka je v domu presrečna in zadovoljna. Ne more prehvaliti prijaznega osebja,
dobre hrane in postrežbe in nasploh iz
nje veje eno samo veliko zadovoljstvo.
Ima svojo sobico,v kateri je srečna, saj
ima rada mir. Ko si zaželi več dogajanja,
gre z vozičkom v dnevno sobo ali v jedilnico. Domačini jo poznamo kot pridno
delavko, ki je službovala v Hotelu Krim.
Tudi sama ima na ta čas lepe spomine.
Pred leti, ko so bila srečanja starostnikov
še v Hotelu Krim, je vedno rada prišla s
svojimi vrstniki iz doma. A z leti vse mine

in gospa Lojzka je srečna tudi z vsakim
današnjim dnem.
Poslovili smo se seveda z željo, da bi
ji zdravje še naprej dobro služilo in da bi
še vedno z dobro voljo in z optimizmom
gledala v vsak nadaljnji dan življenja.
:: Jožica Pazlar, KORK Bled

90 let Jožeta Sokliča
Jože Soklič se je rodil 10. marca 1925
pri Krištofu na Selu pri Bledu kot tretji
otrok izmed štirih. Kljub temu, da je bilo
potrebno doma na kmetiji trdo delati, je
nadaljeval šolanje na Bledu. Po osnovni
šoli je začel obiskovati obrtno šolo in delati pri Ivanu Plemlju, tedanjemu obrtniku.
18. 2. 1943 so ga še ne 18-letnega fanta mobilizirali Nemci, s tako imenovanim
"arbeitdienstom'' je bil v Münchnu, v
Belfortu v Franciji, nato pa še v Minsku
v Rusiji. Ko je spomladi leta 1944 dobil
dopust, se je takoj pridružil partizanom.
Boril se je v drugem bataljonu Prešernove brigade, kjer je bil brigadni kurir. Po
vojni se je izučil za zidarja in nadaljeval
službovanje pri obrtniku Plemlju. Kmalu
je spoznal ženo Ivanko, s katero sta že 59
let poročena. Zgradila sta si lastni dom.
V zakonu sta se jima rodila hči Mira in
sin Janez. Bil je tudi navdušen gasilec in v
tistem času edini strojnik za motorno brizgalko. Poklic zidarja je vestno in natančno opravljal vse do upokojitve leta 1982
pri SGP Radovljica.
Besed ''ne morem'' ni poznal, zato je
zelo redka hiša ali hlev v vasi in širši okolici, ki ne bi bil zgrajen z njegovo pomočjo. Njegova posebna odlika so bile "škarpe" in "cokli" iz naravnega kamna. Kljub
visoki starosti še zelo rad skrbi za svojo
trto, jabolka in drva za zimo.
V veliko veselje so mu štirje vnuki ter
pet pravnukov. V njihovi družbi je vesel
in kar malo pomlajen. Pravi, da mu dajo
mladostno energijo.
:: Vladka Poljanec
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90 let Marije Mlinar
Februarja je 90 let praznovala Marija Mlinar z Levstikove ulice na Bledu. Obisk župana
in članic Rdečega križa jo je veselo presenetil.
V prijetnem klepetu je obiskovalcem opisala
svojo zanimivo življenjsko pot. Rodila se je
kot Marija Teropšič 20. februarja 1925 na mali
kmetiji v Herinji vasi pri Otočcu na Dolenjskem. Bila je peta od šestih otrok. Po končani osnovni šoli je ostala doma na kmetiji, saj
kljub želji ni bilo denarja za šolanje.
2. svetovna vojna je kruto posegla v njeno mladost. Vključila se je v odporniško
gibanje in bila aretirana pri prenosu reklamnega gradiva in druge pomoči partizanom. Kljub mladoletnosti je dobila visoko
kazen, tako da je najstniška leta preživela v
zaporih v Italiji. Po kapitulaciji Italije 1943
je pobegnila v Ljubljano in se vključila v ilegalno delo do osvoboditve. Nato so se pričela leta obnove in sodelovala je v delovni
akciji Brčko–Banoviči. Ob delu je obiskovala še večerno ekonomsko šolo in se usposobila za poklic računovodkinje. Leta 1948 se
je poročila in leto za tem rodila sina Bojana.
Na Bled se je preselila leta 1974 v novozgrajeno hišo, kjer se je po upokojitvi pričela
ukvarjati z oddajanjem turističnih sob. Prav
turistična dejavnost jo je ohranila mentalno
in fizično aktivno v pozni starosti. Leta 1991
je končno dočakala edino vnukinjo, kateri
posveča vse misli in dobre želje. Še vedno je
samostojna, le noge so bolj šibke in družbo
pogreša. Veliko ji pomenijo skupna nedeljska družinska kosila z vnukinjo Saro, sinom
Bojanom in snaho Ano.
:: Ana Mlinar

90 let Frančiške
Pangerc
Rojena je bila na Rečici,kot najstarejša , imela je še tri brate. Pred odhodom v osnovno solo,ki jo je obiskovala V
Ribnem,se je družina preselila na Selo.
Po končani soli se je pri Baku izučila za
šiviljo. Kratek čas je delala likalnici hotela
Toplice, nato pa je postala šivilja v Vezeninah, kamor je po gozdnih stezicah pod
Stražo odhajala vsako jutro in delala tam
do upokojitve.
Bila je vesele narave, gojila je številna
prijateljstva,bila je tudi tajnica PGD Selo.
S sinom Milanom in njegovo družino se
je leta 1978 preselila v novozgrajeno hišo
v Ribnem. Po upokojitvi je ostala vitalna
in delavna, pomagala je vzdrževati gospodinjstvo, skrbela za oba vnuka in pazila
sosedove deklice. Šivala je dokler je bilo
mogoče in tako oblačila svojo družino in
številne prijateljice.
Zaljubljena pa je bila v svoje pare
ptičkov, ki so v njeni garsonjeri žvrgoleli,
dokler je bila tam. Tudi sama je neprestano prepevala. V zadnjih letih jo je zdelala
sladkorna bolezen,sedaj dneve preživlja
v domu starostnikov v Radovljici. Ob
njenem prazniku sta jo presenetili prostovoljki Rdečega kriza in jo razveselili s
šopkom in darilom Občine Bled.
:: Magdalena Sušnik

BLED CUP 2015
V Športni dvorani na Bledu se je med 20. in
22. marcem odvijal hokejski turnir za veterane
in rekreativce Bled Cup. Zmagala je češka ekipa
HC Veverska Bityška, drugo mesto je osvojila ekipa Jesenice Young, tretje pa so bile Ledene grče z
Bleda. Vsi so bili zelo zadovoljni z organizacijo in
Bledom kot prizoriščem.
Organizatorju turnirja Športnemu društvu
Osa je uspelo privabiti kar 16 ekip, od tega 11 iz
tujine, celo iz daljnih Latvije in Finske. Skupno
je čudovit podaljšan konec tedna na Bledu preživelo približno 250 hokejistov, zato lahko rečemo,
da Bled Cup postaja pomemben delček blejskega
turističnega mozaika.
:: RP

Znova lep uspeh
kegljačev na ledu
Člani Športnega društva za kegljanje
na ledu Bled so se udeležili evropskega prvenstva v kegljanju na ledu, ki je potekalo
od 4. do 7. marca v majhnem in prijetnem
češkem mestu Pisek. V reprezentanci je
tekmovalo pet članov našega društva: Joža
Kosar, Matjaž Erman, Tomaž Čufar, Silva
Erman in Valerija Štefelin. Ženska reprezentanca je bogati zbirki medalj dodala
bronasto. Največ zaslug za uspeh slovenske
ekipe pri osvojitvi medalje sta prispevali
članici z Bleda, Valerija Štefelin in Silva Erman. Za osvojitev zlate je zopet zmanjkalo
malo sreče – 11 točk. Ekipi Avstrije in Nemčije pač trenirata v veliko boljših pogojih.
Dekleta so v ekipni konkurenci osvojila nehvaležno četrto mesto. Valerija v posamičnem tekmovanju ni imela svojega dneva in
se po dolgih letih ni uvrstila v finale, je pa
osvojila solidno 12. mesto. Šibkejši, moški
del reprezentance je osvojil 7. mesto tako
ekipno kot ciljno. Jože Kosar je v ciljnem
tekmovanju osvojil zadovoljivo 14. mesto in
se uvrstil v prvo tretjino tekmovalcev.
Rezultati so glede na možnosti za trening in število tekmovalcev zelo dobri,
predsedstvo zveze nam je čestitalo! Na tekmovanje smo zaradi varčevanja odšli samo
tekmovalci, ki smo morali poleg napornega
tekmovanja opraviti še vse organizacijske
priprave tako doma kot na mestu tekmovanja. Kljub temu je bilo v ekipi prijetno
vzdušje!
:: Jože Kosar

MAJA PONOVNO SVETOVNI POKAL V VESLANJU
Bled bo letos gostil kar pet veslaških tekmovanj, največja med njimi pa bo
zagotovo tekma svetovnega pokala, ki bo potekala med 8. in 10. majem. Po
seriji uspešno izvedenih velikih tekmovanj (svetovni pokal 2010, svetovno prvenstvo 2011, mladinsko evropsko prvenstvo 2012) je bil Bled ponovna logična
izbira odgovornih pri Svetovni veslaški zvezi FISA, kar je ugodilo tudi željam
večine reprezentanc. V začetku maja bodo tako na Blejskem jezeru ponovno
najboljši veslači in veslačice sveta, predvidoma jih bo tekmovalo okrog 600
iz 40-ih držav. Partnerji pri organizaciji so Veslaška zveza Slovenije, Veslaški
klub Bled in podjetje SI Sport d.o.o. Organizacijski odbor vodi predsednik VZS
Jošt Dolničar, operativno pa sta najbolj dejavna izvršna direktorja Jernej Slivnik
in Tim Farčnik. Toplo vabljeni, da si ogledate predstave najboljših veslačev in
veslačic na svetu! V času dogodka se obeta se edino zapora ceste do Male Zake.
Organizatorji bodo v sodelovanju z Občino Bled poskrbeli tudi za spremljevalne prireditve.
:: RP

Aktualno, Oglasi

Zahvala
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vodnici Ani Rimahazi za
sodelovanje in vodenje tabora, učiteljici Francki Jensterle, gospodu Juriju Žvanu, ki nam je nazorno prikazal reševanje in opisal
delo gorskega reševalca, mentorici Bernardki Bernard in nenazadnje Planinskemu društvu Bled, ki nam je dalo veliko finančno podporo, da smo učenci, učiteljice in vodniki lažje izpeljali
tabor.
:: Jerca Šolar

Obiščite spletno stran www.antus.si

Trubadur
Matjaž Tavčar je takole izkoristil srček na jezerskem pomolu,
znanem kot »kissing point« ...
Slikali so ga zaposleni v Sava Hotelih Bled.

Zimski planinski tabor na Zelenici
Med zimskimi počitnicami smo mladi planinci odšli na tabor na Zelenico. Petnajst učencev iz OŠ Gorje in OŠ prof. dr. J.
Plemlja Bled smo tri dni uživali na snegu. Tabor sta vodili Jerca
Šolar in Ana Rimahazi. Na taboru nas je obiskal gorski reševalec Jurij Žvan. Skupaj smo se odpravili na Triangel, kjer nam
je gospod Jurij pokazal prerez snežne odeje, ki nam pove ali je
plazovito ali ne. Vsi smo občutili razliko med trdim in mehkim
snegom. Učili smo se hoje z derezami in cepinom, naučili smo
se pravilne uporabe cepina in zasilnega zaustavljanja pri zdrsu.
Ogledali smo si opremo gorskega reševalca - sondo, žolno in lopato. Preizkusili smo se tudi v iskanju druge žolne ali "izgubljenega".
Seveda pa smo bili »v naravi z glavo« in zato smo imeli tudi
učne dejavnosti. Ob večerih smo se učili o prvi pomoči in o opremi planinca ter vozlanju vozlov. Imeli smo malo planinsko šolo.
Izpolnili smo knjižico Mladi planinec.
Odšli smo tudi na pohod do Koče ob izviru Završnice, kjer
smo se preizkusili v gazenju po celem snegu, bilo je zelo naporno zato, ker je bilo na nekaterih predelih veliko snega. Ob koncu
tabora smo prejeli diplome.
:: Urša in Grega Rihtar, 6b in 7.b

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-
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POGREBNE STORITVE

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

NOVA OPTIKA
NA BLEDU!
Poslovni center Union,
Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97
OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
kontrolni pregledi

DEŽURNA SLUŽBA:

04 53 33 412, 041 655 987, 040 887 112

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

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

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union,
Ljubljanska cesta 11,
Bled
OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice
tel + 386 (0)4 583 26 63
www.optika-mesec.com

www.volkswagen.si
Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1
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Za MINI razvade in MAKSI potrebe.
Družinski modeli Volkswagen Family.

Sprosti svoj svet

Bogato opremljeni družinski modeli Volkswagen Family: Caddy, Touran, Sharan in Multivan
nudijo dovolj prostora za kar tri otroške avtosedeže in veliko prtljage. Imajo številna odlagalna
mesta, zaradi svoje prilagodljivosti pa so dovolj prostorni tudi za prevoz večjih predmetov.

Izkoristite izjemno priložnost in do konca aprila ujemite velike prihranke
ob nakupu ter bon za financiranje.* Več na www.volkswagen.si.

Posebna ponudba v Wellnessu Živa
Protibolečinska
masaža hrbta
40 minut

Emisije CO2: 189–149 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,6–5,7 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov.
Slike so simbolne. Akcija velja za modele Volkswagen Family do 30.4.2015 oz. do odprodaje zalog.
*Bon za financiranje v vrednosti 1.000 EUR (z DDV) velja ob hkratnem financiranju in permanentnem
Porsche Kasko zavarovanju preko skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VW Family.
Več na www.porscheleasing.si.

******
Obisk savn in bazenov
(3h), brisača, rjuha in kopalni
plašč

******
SAMO 39,00 €

Dodatne informacije in rezervacije:

na recepciji Wellnessa Živa
Tel: 04 579 17 02,
e-mail: ziva@hotelibled.com
www.wellness-ziva.com

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
Telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 375, www.integral-avto.si

Za koriščenje ponudbe je potrebno prinesti s seboj izrezek kupona. Obvezna
je predhodna rezervacija termina za masažo. Ponudba velja do 30.4.2015.

Wellnes_ziva_oglas_kupon.indd 1

VWoglasDruzinskModeli_2015_137x198_dealer.indd 1
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ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Obiščite spletno stran www.antus.si

5. april, ob 11. uri, Viteška dvorana na Blejskem gradu

Lov na skrite pirhe
Po gradu bo skritih 100 pirhov, vsak prinaša nagrado.
V lovu lahko sodelujete ~isto vsi, vendar velja, da lahko 1 oseba pobere le 1 pirh.

Vstopnica za prireditev je pla~ilo vstopnine na Blejski grad.

Zavod za kulturo Bled, www.blejski-grad.si, FB: BledCastle
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Zadnja stran

- Na vrhu hribčka, ki ga domačini imenujejo Prdn’ca stoji pekarna planika - O kvaliteti se lahko prepričate sami, če se odpravite v eno izmed naših trgovin
Bled, ki v letošnjem letu praznuje že 25 let delovanja.
na lokacijah: Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Mojstrana, Jesenice, Žirovnica,
- Proizvodnja temelji na ročnem delu, kar daje izdelkom domač videz in
Rečica, Radovljica, v poletni sezoni pa tudi v campu Šobec.
izvrsten okus.
- Najpomembnejši cilj je najvišja kakovost izdelkov in zadovoljstvo kupcev, saj so
naši izdelki pečeni v krušni peči.

