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Aktualno

Neponovljiva naravna
in kulturna dediščina
Občina Bled bo letošnji občinski praznik z osrednjo slovesnostjo obeležila na
sam praznični dan, 10. aprila. Ob prazniku je tu intervju z županom, Janezom
Fajfarjem.
Od lanskega praznika do letošnjega ste
v občini postorili marsikaj, predvsem na infrastrukturnem področju. V spominu ostaja
obisk ministra za infrastrukturo Gašperšiča,
ki je zagotovil nadaljevanje gradenj obeh
razbremenilnih cest. Kako bosta gradnji
potekali, kakšna sta časovnica in finančni
okvir?
Potem, ko smo lani zgradili prvih petsto metrov severne razbremenilne ceste z
rekonstrukcijo Seliške ceste, bomo letos
nadaljevali z naslednjimi sedemsto metri rekonstrukcije Rečiške ceste v skupni
vrednosti 1,3 milijona evrov. Obe cesti sta
vključeni v sporazum z državo kot del severne razbremenilne ceste, zato sta tudi
predmet skupnega financiranja. Za osrednji del trase, ki pa bo potekal vmes med
tema dvema obnovljenima deloma, smo v
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
V tem trenutku se zaključuje še razplet
glede zemljišč. Računamo, da bomo poleti imeli gradbeno dovoljenje, hkrati pa naj
bi država razpisala tudi gradbena dela. V
tem primeru bo izvajalec izbran in z njim
podpisana pogodba najkasneje do konca
letošnjega leta. Gradnja bo tako predvidoma potekala celo leto 2017 z zaključevanjem spomladi 2018.
Na južni razbremenilni cesti čakamo
državo, da osveži cenitvena poročila in
prične z odkupi, saj ima za to v tekočih
dveh letih zagotovljenih dvakrat po 1,2
milijona evrov. Pričakujemo tudi, da bodo
pripravili vse tudi za gradnjo krožišča v
Betinu. V nasprotnem primeru smo ponudili našo koordinacijo po vzoru severne
ceste, kjer smo vse postopke izvedli v najkrajšem možnem času.
Nadaljujejo pa se tudi dela na ostalih
projektih v občini. Kako potekajo?

Kot je bilo rečeno, je največji zalogaj
Rečiška cesta, vseeno pa se v tem trenutku
že izvaja še nekaj večjih cestnih naložb.
Maja bo zaključena prva faza na Cankarjevi cesti, ki bo med drugim s pločnikom
povezala Dindol s središčem Bleda. Prav
tako bodo zaključena dela v Sebenjah in
Pod hribom. Večji zalogaj je še obnova
skozi Ledino in po Polju v Zasipu, kjer je
še ena redkih peščenih ulic v občini. Izvajajo se dela na Poljski poti in na Hrastovi
ulici ter še nekaj manjših ureditev.
Ne smemo pa pozabiti na izjemno
veliko naložbo, ki jo predstavlja nov dom
krajanov na Bohinjski Beli. Veseli me,
da bo končno maja tam na novo zaživelo
vaško kulturno in drugo družabno življenje. Nenazadnje bo v objektu tudi manjši
gostinski lokal in uspelo nam je obdržati
enoto pošte.
Kako ste zadovoljni z delom javnih zavodov v občini? Na gradu in v Festivalni dvorani potekajo obnovitvena dela, na Turizmu
Bled uvajajo novosti in dodajajo ter nadgrajujejo prireditve, javno podjetje dela dobro?
Javni zavodi in podjetje delujejo dobro in opravljajo svoje poslanstvo vsak
na svojem področju. Še vedno pa pogrešam več sodelovanja in iskanja skupnih
aktivnosti. Mislim, da je tukaj še veliko
priložnosti, saj bi se morali malo znebiti
subjektivnega gledanja in več pozornosti
nameniti splošnemu dobremu. Posebej
imam v mislih pomembnejše deležnike
v turizmu. Tudi izven občinskih meja.
Včasih res izgleda, kot da manjka vizije,
čeprav na občini trdno stojimo za svojo.
Osrednji cilj je Bled ponovno ponesti na
pota stare slave kot prepoznavno zeleno
alpsko destinacijo.
V občini je zelo opazno tudi delo občank in občanov, predvsem v društvih.
Zaživel je medgeneracijski projekt, tudi
po ostalih društvih delajo veliko ...
Veselim se vse bolj pestre in poglobljene dejavnosti medgeneracijskega centra.
Tudi večina preko stodvajsetih društev,

prijavljenih v Občini Bled, pa četudi vsi
njihovi člani niso naši občani, odločilno
prispeva h kakovosti našega življenja in
k večji razpoznavnosti Bleda z okolico. Iz
občinskega proračuna za delovanje naših
društev namenjamo znatna sredstva, po
prispevku za šport na prebivalca smo četrta občina v Sloveniji, le redkim uspe iz
pepela postaviti kaj podobnega, kot je nov
dom krajanov na Bohinjski Beli. Seveda
pa pričakujem, da se bodo vsi predvsem
s svojim delom še bolj trudili za uspešno
delovanje.
Na kaj ste v zadnjem letu še posebej ponosni?
Za dolgoročni razvoj Bleda in spreminjanje njegovega izgleda ter ugleda je
zagotovo velikega pomena urejanje t.i.
ožjega središča. Tako nam je po sprejemu podrobnega prostorskega načrta lani
uspelo letos izvesti javni natečaj za urejanje Jezerske promenade. Na dan izida teh
Blejskih novic natečajniki oddajajo svoje
predloge, ki jih bo strokovna komisija
ocenjevala aprila. Konec meseca pa bomo
imeli tudi javno predstavitev.
Vaše želje ob prazniku?
Želim si, da bi se vsi, ne le domačini,
temveč tudi ostali, zavedali neponovljivosti naše izjemne naravne in kulturne dediščine. Prej ko slej po navadi z grenkobo
spoznamo, da materialni svet ni vse. Naše
največje bogastvo, prelepo smaragdno jezero, ni nekakšen betonski bazen, iz katerega spustiš umazano vodo, ga očistiš in
ga ponovno napolniš, ampak živ organizem, s katerim se postopa previdno in s
spoštovanjem. V poljih, travnikih in gozdovih, ki so jih brez vseh prišepetovalcev
in pohlepa sonaravno obdelovali že tisočletja, ne smemo videti le možnosti za čim
večji pridelek za vsako ceno ali še huje,
kot idealna zemljišča za pozidavo … Kaj
pomenijo vodni viri, je vse bolj jasno še
najbolj okoljsko nepoučenim. Za prijetno
bivanje na tem svetu pa so odločilni dobri
medčloveški odnosi, ki so, hočeš nočeš,
odvisni tudi od nas
samih. Po skoraj desetih letih županovanja si tudi pri tem
želim sprememb na
bolje!
:: Romana
Purkart

Med številnimi investicijami poteka tudi
izgradnja krožišča na
Ljubljanski cesti.

Aktualno
Javni razpis za sofinanciranje
Izvajalcev letnega programa
športa v Občni Bled za leto 2016
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov oziroma
vsebin:
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Športna rekreacija
6. Športne prireditve
Razpis in celotna razpisna dokumentacija bo od 29. 3. 2016 na voljo na
spletni strani občine Bled www.e-bled.
si in v sprejemni pisarni Občine Bled, v
času uradnih ur.
Razpis je odprt do 29. 4. 2016.
:: Janez Fajfar, župan Občine Bled

Obvestilo o objavi razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Bled za leto 2016
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev posameznikom za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto
2016 v skupni višini 15.000 EUR.
Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega razpisa, obrazce za
posamezne namene javnega razpisa,
vzorce pogodb in drugo po posameznih
ukrepih, bo vlagateljem na voljo od 29.
marca 2016 do vključno 29. aprila 2016
v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Bled in na spletni strani Občine
Bled www.e-bled.si/.
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja bo predvidoma objavljen v drugi polovici leta.
:: Janez Fajfar, župan Občine Bled

Dopolnjen odlok o turistični taksi
Na 8. redni seji občinskega sveta je bil
sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini
Bled, ki začne veljati 1. aprila 2016. Prvotni odlok je bil sprejet leta 2004, spremenjen 2009. Od tedaj so se v praksi pokazale določene pomanjkljivosti. Z vstopom
v leto 2016 pa se je posodobil še sistem
poročanja, zaradi česar so bile predlagane
spremembe in dopolnitve obstoječega odloka. Spremembe se nanašajo na:
- obvezno oddajo vloge za olajšave in
oprostite plačila turistične takse zavezancev najmanj 15 dni pred prvo prenočitvijo (8. člen),
- obvezno mesečno poročanje števila
gostov preko spletne strani www.ttaksa.si,
- globo za zavezanca, ki sicer mesečno
poroča o številu gostov, turistične takse pa ne poravna.
Posebej je potrebno poudariti 4. alinejo 8. člena tega odloka, ki se glasi, da
so plačila turistične takse oproščeni tudi
»učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci

vzgojno-izobraževalnih programov, ki
jih na nepridobitni podlagi organizirajo
društva in druge vzgojno-izobraževalne
ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru rednih aktivnosti«, ki pa morajo, v
kolikor želijo oprostitev plačila, najmanj
15 dni pred prvo nočitvijo na Občino Bled
poslati pisno vlogo, na podlagi katere pristojni občinski organ odloči glede oprostitve plačila turistične takse.
Sicer pa še vedno velja, da je turistično
takso treba poravnati do 25. dne v mesecu
za pretekli mesec, ravno tako je do tega
dne potrebno predložiti mesečno poročilo na obrazcu na spletni strani www.ttaksa.si, ki je po novem nekoliko spremenjen in prilagojen obrazcu Statističnega
urada RS.
Za vse informacije v zvezi registracijo
in uporabo novega sistema se lahko obrnete na Urško Vidmar (telefon 04/575 01
26 ali elektronski naslov urska.vidmar@
bled.si) kot tudi glede obračunavanja in
nakazovanja turistične takse.
:: Urška Vidmar, višja svetovalka za
finance, Občina Bled
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Na naslovnici
Oljna slika neznanega avtorja na naslovnici prikazuje blejski Zdraviliški park
okoli leta 1900, ko je tako imenovani
Zdraviški dom, popularni Kurhausm že
stal, stara župnijska cerkev sv. Martina pa
še ni bila porušena.
Pred leti je Občini Bled gospod Leopold Kolman, neumorni zbiratelj in rešitelj dokazov naše preteklosti, poklonil
spominsko ploščo iz črnega marmorja.
Razbito ploščo je gospod Kolman dal
zlepiti. Zdraviliški dom je stal do l. 1955,
ko so ga hkrati z glasbenim paviljonom
podrli. Njegovo funkcijo je prevzela l.
1961 zgrajena Festivalna dvorana. Lopo
je po starih načrtih dal ponovno postaviti
Lions klub Bled.
:: Janez Fajfar

Status sobodajalca
Zakon določa, da je fizična oseba
lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno, gostom nudi do 15
ležišč in je vpisana v Poslovni register
Slovenije (PRS).
Vpis in izbris sobodajalcev ter vpis
sprememb podatkov pri sobodajalcih
v PRS je mogoče opraviti na katerikoli
izpostavi AJPES. Po vpisu mora sobodajalec plačevati turistično takso, voditi
knjigo gostov, imeti mora označevalne
table, plačevati davek od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti in
pavšalni prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, kadar oseba ni
obvezno zavarovana kot samozaposlena oseba.
Vpis se opravi na podlagi vložene
prijave za vpis. Obrazci in navodila
so dostopni na spletni strani http://
www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpis_sobodajalca. Finančni urad
vpiše sobodajalca kot fizično osebo, ki
opravlja dejavnost v davčni register po
uradni dolžnosti, na podlagi podatkov
iz PRS.

OBVEZNO MESEČNO
POROČANJE
Naprošamo vas, da v kolikor še niste prejeli tudi dopisa Občine Bled s
svojo davčno številko in ključem, da se
registrirate še na spletni strani https://
www.ttaksa.si/register/ kot nov uporabnik in dodate objekte, v katerih sprejemate turiste na prenočevanje ali pa
pokličite na telefonsko številko 04/575
01 26.

3

4

Priznanja Občine Bled 2016

ZLATO PLAKETO OBČINE BLED PREJMEJO:
Toni Kristan
Toni Kristan se
je že pri sedmih letih včlanil v domače
gasilsko društvo, že
od malega je sodeloval na številnih tekmovanjih in kvizih,
zdaj je gasilski častnik prve stopnje.
Bil je član nadzornega odbora PGD
Selo, član upravnega
odbora in vse do leta
2008 poveljnik društva. Za svoje delo je
prejel več priznanj
in plamenic, njegovi sta priznanji Gasilske zveze 3. in 2. stopnje
ter plamenici 3. in 2. stopnje, je lastnik značk za 40-letno delo v
gasilski organizaciji in za 30-letno delo za opravljanje operativne
gasilske službe. Od leta 2008 se povsem posveča delu z mladimi, saj je mentor gasilske mladine. Kot mentor mlade vodi tudi
na tabore in letovanja.
Dva zaporedna mandata je bil član sveta KS Ribno in pobudnik srečanja vasi Selo - Sela - Sele, ki ga je PGD Selo organiziralo lani. To je bilo že 19. srečanje po vrsti, Toni Kristan je vsa ta
leta skrbel, da so se Selani lahko udeleževali srečanj po Sloveniji.
Lani je predsedoval organizacijskemu odboru srečanja, na Selu
so sprejeli več kot 1200 ljudi iz 42-ih slovenskih vasi s tem imenom. Bil je glavni organizator, požrtvovalno je opravil svoje delo!

Tomaž Razingar
Hokejist Tomaž Razingar je svojo profesionalno kariero začel leta 1996 v jeseniškem Acroniju, kjer je igral večino svoje
kariere, igral pa je tudi za moštva na Češkem in v Avstriji, v italijanski ligi, severnoameriški, švedski in nemški, kariero je zaključil na Slovaškem.
Za slovensko reprezentanco je nastopil na petnajstih svetovnih prvenstvih, leta 2009 je postal kapetan reprezentance, od
leta 2012 pa rekorder v nastopih za reprezentanco, saj je odigral 212 tekem in dosegel 81 zadetkov. Bil je zraven pri zgodo-

vinskem dogodku – nastopu na olimpijskih igrah v Sočiju, kjer
je na otvoritveni slovesnosti tudi nosil slovensko zastavo. Proti
koncu svoje hokejske poti je odšel v podjetniške vode, poleti pa
bo organizator hokejske akademije na Bledu.

Prostovoljno gasilsko društvo Zasip
Društvo letos praznuje 110-letnico ustanovitve, danes šteje
130 članic in članov. Društvo je zelo aktivno in sodeluje na vseh
področjih zaščite in reševanja, specializiralo se je za prvo pomoč,
ki jo izvaja za celotno Občino Bled. Zgledno skrbi za izobraževanje svojih članov in članic, poseben poudarek daje usposabljanju
za uporabo IDA, za gašenje notranjih požarov, usposabljanju
bolničarjev in tehničnih reševalcev. Vsa ta znanja so zelo potrebna in pomembna za izvajanje planiranih nalog v okviru sodelovanja operativne enote ob morebitnih nesrečah v občini ali širše.
V PGD Zasip skrbijo tudi za izobraževanje podmladka, ki se redno udeležuje vseh aktivnosti na gasilskem področju.

ČASTNI ZNAK RAJSKA PTICA PREJMEJO:
Anica Svetina
Anica Svetina častni znak Rajska ptica prejme ob 150-letnici
Rdečega križa Slovenije, za dvajsetletno delo pri tej humanitarni
organizaciji, za devetnajstletno vodenje Območnega združenja
ter svoj osebni jubilej.
Njeno javno delo na področju družbenih dejavnosti zajema
skupaj več kot 35 let, vsa leta pa je posvečeno prostovoljstvu. Vodenje Območnega združenja Rdečega križa Radovljica zahteva
skrb za zakonitost
in javnost delovanja
vseh organov, ki jih
zastopa in v javnosti tudi predstavlja.
Njena prva skrb so
prostovoljke in prostovoljci v osemnajstih krajevnih organizacijah, posebno
pozornost pa posveča tudi vzgoji socialnega čuta pri mladih. Vse osnovne šole na območju sodelujejo z
Rdečim križem, mladi spoznavajo krvodajalstvo, bila je pobudnica vsakoletnih enodnevnih taborov za mlade člane. Za njeno prostovoljno delo ji je Občina Radovljica leta 2005 podelila medaljo.
Njeno delo je opazil tudi Center za socialno delo Radovljica in jo
predlagal za Prostovoljko leta. Priznanje je dobila leta 2006. Je
dobitnica Zlatega znaka RKS. Je aktivna članica društva upokojencev, predvsem pa jo cenimo kot voditeljico družabnih srečanj
za starejše. Je dobitnica Bronaste plakete Občine Bled in priznanja
Zveze društev upokojencev Slovenije. Državni svet ji je za izjemne
dosežke na področju prostovoljstva priznanje Prostovoljka leta podelil leta 2009. Je prejemnica Bronastega znaka civilne zaščite.
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Leon Ličof
Leon Ličof je soustanovitelj in neumorni organizator festivala etno glasbe Okarina Bled. V četrt stoletja je blejske poletne
večere popestril s preko dvesto petdesetimi koncerti z nastopajočimi več kot stotih narodnosti, na katerih je uživalo več kot pol
milijona ljudi. Med
izvajalci je bilo veliko vrhunskih etno
glasbenikov z vsega
sveta. Poslušali smo
zvoke naše nekdanje skupne države,
glasbo vseh sosednjih držav, glasbo
avstralskih domorodcev, melodije iz
Polinezije, afriške
obredne pesmi in
plese, psalme in
molitve
tibetanskih menihov, irske
poskočnice, skrivnostno mongolsko khoom petje in napeve iz
saharske puščave. Od Ferskih otokov do južne Afrike in okoli
sveta, od Sibirije do Argentine ter Madagaskarja. Glasba svetov
prinaša v naše okolje duhovna sporočila drugih narodov. Z njihovim petjem si razširjamo obzorja in krepimo narodnostno zavest. Festival Okarina pod umetniškim vodstvom in organizacijo
Lea Ličofa in ob sponzorstvu Zavoda za kulturo ostaja nepogrešljiv del poletja na Bledu že četrt stoletja.

GLASBENI CENTER DO RE MI IN KULTURNO
DRUŠTVO DO RE MI
Glasbeni center DO RE MI je zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje na področju glasbe, ki deluje že več kot deset let. Je
zavod z javno veljavnim vzgojno-izobraževalnim programom, ki
ga je v slovenski prostor uvedel Glasbeni center Edgar Willems
in je osnovan na njegovih pedagoških načelih. Center sodeluje
v mednarodnem projektu Orkester 100 mladih, kjer sodelujejo
mladi glasbeniki iz Srbije, Italije, Makedonije in Slovenije. Orkester se vsako leto predstavi v eni izmed držav članic.
Kulturno društvo DO RE MI združuje pevske zbore, mladinski je dosegel zlato priznanje na državnem tekmovanju v Zagorju, lani je nastopil na reviji otroških in mladinskih zborov in
dosegel državni nivo, nastopil pa je tudi na EXPU v Milanu. Pod
okriljem društva deluje tudi skupina Čudoviti um, v katero so
vključeni otroci s posebnimi potrebami, predvsem otroci z avtizmom. Deset let nazaj je Nuša Piber sprejela prvega, danes jih je
že več kot deset. Skupina se vsako leto udeleži festivala za otroke
s posebnimi potrebami Igraj se z mano, sodeluje na prireditvah
ob dnevu zavedanja o avtizmu, lani so nastopili na reviji Otroci
otrokom. Njihov zadnji projekt je Fantom iz opere.

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE BLED
PREJMEJO:
Zumer Sameja
Zumer Sameja je bil pred 62imi leti rojen na afriškem otoku
Zanzibar kot britanski državljan.
Že pred štiridesetimi leti se je
zaposlil pri Inghamsu, ki še danes spada med najbolj ugledne
britanske potovalne agencije.
Dolga leta je zadolžen za promocijo in prodajo turističnih aranžmajev v Slovenijo. Zaradi njegove zavzetosti pride k nam tudi
dosti novinarjev. Slovenija, še posebej pa Bled, zavzemata vidno
mesto v vsakoletnem najbolj prepoznavnem katalogu o počitnicah v Alpah „Lake and Mountains“, npr. z naslovnico z Bledom.
Kot pravi sam, je po osamosvojitvi Slovenija postala njegov
drugi dom. Obožuje naše naravne lepote, raznolikost, kulturo,
čez vse pa naše ljudi in gostoljubnost.

Brigita Lukman
Domačinka z Bleda, ki jo je življenjska in poklicna pot zanesla v sosednjo občino in v upravne vede, a ljubezen do gledališča
in dela z mladimi jo spremlja že iz osnovnošolskih dni. Neizmerno veselje ji prinaša delo z mladino, bodisi v okviru ljubiteljskega gledališča, župnije Bled, bodisi pri programih, ki jih
vodijo sestre HMP na Bledu.
Deliti večletne izkušnje z
odrskih desk in
biti z mladimi
in za mlade, je
izziv in odgovor
za današnji čas.
Tako bi odgovoril tudi sam
sv. Janez Bosko,
lani smo praznovali jubilejno
200-letnico njegovega rojstva.
Ob svetovnem
praznovanju rojstva tega svetnika in učitelja mladine se je rodila ideja o nastanku muzikala, ki bi predstavil bistvo njegovega življenja – kako
je mlade zbiral z ulic in jim posvetil vse svoje življenje. Brigita
Lukman je bila režiserka muzikala Za vas živim. Projekt je bil
zasnovan prostovoljno in je združil različne ustvarjalce iz vse
Slovenijo, tudi gostovali so po vsej Sloveniji.
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Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in
Gorje
Današnje kmečke ženske imajo v primerjavi s svojimi mamami in babicami veliko bolj sodobne poglede na svojo vlogo v
družbi. Če je bilo še pred nekaj desetletji gospodinjsko delo stisnjeno med štiri stene domače hiše, je danes med gospodinjami
vedno več takih, ki se zanimajo za širše področje svojega življenja in se želijo uveljaviti tudi z delom, ki ni vezano izključno na
tradicionalna gospodinjska opravila. Kmečke ženske so se začele
povezovati, zato je bil tudi na Bledu ustanovljen Aktiv kmečkih
žena, ki se je pred 20-imi leti preimenoval v Društvo žena in
deklet na vasi Občine Bled, leta 2008 pa se je društvu pridružila
še Občina Gorje. Društvo danes šteje 80 članic. Kmečke žene

V dvajsetih letih delovanja se je v zboru zvrstilo 53 pevk, ki so
se preizkusile v različnih zvrsteh zborovske glasbe. V svoji kroniki ima 256 nastopov in koncertov. Zapel je na prireditvah na
Bledu in okolici, pa tudi izven meja Slovenije. Posebno mesto je
imel vsakoletni samostojni koncert v cerkvi na Blejskem otoku.
Sodeloval je na Krogu prijateljstva, na prireditvah v adventnem
času, revijah odraslih pevskih zborov, kresovanju, koledovanju
in koncertih drugih pevskih zborov. Poskrbel je za razvedrilo v
domovih starejših občanov in v bolnici v Begunjah.
Na občnem zboru leta 2015 so se članice odločile, da bodo
prenehale delovati. Hvala vsem, ki ste jih podpirali in spremljali
njihove nastope.

Vezilje Vide
Vezilje s svojo dejavnostjo pomagajo pri ohranjanju narodnega blaga in tradicije ter omogočajo srečevanja starejših in
vzpostavljanje socialne mreže. Letos praznujejo deset let delo-

so društvo ustanovile z namenom prostovoljnega povezovanja
in dviga izobraženosti gospodinj na področju prehrane, zdravja,
urejanja domov … Z veseljem se odzovejo na prošnje občine ali
drugih društev pri organizaciji pogostitev na raznih prireditvah,
kjer s svojimi dobrotami razvajajo brbončice obiskovalcev. Sodelujejo pri organizaciji različnih dogodkov. Skrbijo za ohranjanje
tradicije in s tem povezanih običajev. Prepoznavne so po dobrih,
domačih sladicah. Dodatne ideje in izkušnje pa si članice enkrat
letno dopolnijo s strokovno ekskurzijo. Njihov cilj je druženje,
sprostitev in prenašanje predragocenih izkušenj na mlajše generacije.

Ženski pevski zbor Pletna Bled
Leta 1995 je bil v okviru DU Bled registriran Ženski pevski
zbor Bled, v katerem je pelo 22 ljubiteljic zborovskega petja. Do
leta 1998 ga je vodila Alenka Špenko, za njo pa je taktirko prevzela Beti Demšar Zupan. Konec leta 2001 se je zbor preimenoval v Ženski pevski zbor Pletna Bled. Dotedanjo predsednico
Katko Knaflič je zamenjala Marjeta Žerovec.

vanja, s svojimi izdelki sodelujejo na občinskih, pokrajinskih,
državnih in mednarodnih razstavah. Pod vodstvom Brede Jamar
se vsak teden sestajajo v prostorih Društva upokojencev Bled,
kjer izdelujejo vezenine in ostala ročna dela. Vsako leto na Plemljev dan v blejski osnovni šoli sodelujejo na delavnicah medgeneracijskega projekta, vsak novorojenček v občini pa dobi njihov
vezen slinček.

Gabrijela Valant
Gabrijela Valant iz Bodešč je rešila življenje. Kot varuhinja je
zaposlena v bivalni enoti Pri Boru, ki spada pod CUDV Radovljica. Neke poletne nedelje so se s stanovalci enot odpravili na Šobec. Posedli so v senco dreves, ko se je eden izmed stanovalcev
odločil, da bo zaplaval. Kljub temu, da je dober plavalec, ga je nenehno spremljala z očmi, hotela ga je celo fotografirati. V tistem
trenutku se je obrnil in potonil. Gabrijela je skočila v vodo in ga
potegnila na obalo, kjer so ji pomagali obiskovalci Šobca ter ga
začeli oživljati. Medtem
je prispelo reševalno
vozilo in ugotovili so,
da je doživel epileptični
napad. S stanovalcem
Borove hiše je zdaj vse
v redu.
Gabrijela Valant je
s svojim dejanjem pokazala srčnost in storila
največ, kar človek lahko
– rešila življenje.
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Stanislav Zupan
Stanislav Zupan iz Ribnega, za prijatelje Stanko, se je
domačemu gasilskemu društvu pridružil kmalu po vstopu
v osnovno šolo, gasilskih vaj in
tekmovanj se je udeleževal že
kot pionir. Znanje je nadgrajeval
s tečaji za gasilce in usposabljanji za gasilske specialnosti. Tako
je opravil usposabljanje za delo s
helikopterjem, tečaj za uporabnika radijske postaje, tehničnega
reševalca in uporabnika dihalnega aparata. Svoje znanje uporablja na intervencijah, vedno
se odzove med prvimi. Od leta
2008 opravlja funkcijo pomočnika poveljnika za radijske zveze, je tudi član upravnega odbora društva. Znanje in izkušnje prenaša na mlajše. Pomaga pri
organizacijah gasilskih dogodkov. Stanko ni le gasilec, pač pa
tudi navdušen in odličen tekač, brez dvoma najhitrejši gasilec v
Ribnem. Kot aktiven član Vitezov dobrega teka sodeluje pri organizaciji Nočne 10ke in pri organizaciji Teka na Talež, ki ga je leta
2012 ponovno obudil. Je član ŠD Pokljuka in OK Pokljuka, kot
prostovoljec pa sodeluje še na mnogih področjih.

Lojze Ropret
Alojz ali Lojze Ropret z Bohinjske Bele je nad besedami, pa
naj bodo izgovorjene v gledališki igri ali poeziji, očaran že vse življenje. Že v osnovni šoli je bil recitator, poezija je njegova posebna ljubezen. Kot igralec je na domači oder prvič stopil v sezoni
1982/83 in vse od takrat ljubiteljsko gledališče močno zaznamuje njegovo življenje. Sodeloval je s profesionalnimi režiserji ter si
tako pridobil obilico znanja, tega je našel tudi na seminarjih Zveze kulturnih organizacij in pod vodstvom Matije Milčinskega.
Svojo prvo predstavo je
režiral v Srednji vasi. S
svoji predstavami je požel vrsto priznanj. Sodeluje s številnimi društvi
in gledališčniki, že vrsto
let je član upravnega odbora Kulturnega društva
Bohinjska Bela. Zelo se
že veseli otvoritve novega doma in praznovanja
110. obletnice kulturnega delovanja na Beli in
70. obletnice domačega
društva.

Diamantna maturantka Sara Jensterle
Sara Jensterle je diamantna maturantka Gimnazije Jesenice
v lanskem letu.
Njena razredničarka
prof. Tatjana Sitar je zapisala:
''Sara je bistra in
prizadevna dijakinja, ki
je vse letnike šolanja na
Gimnaziji Jesenice zaključila z odličnim uspehom in vsako zaključeno šolsko leto odhajala
na zaslužene počitnice
z zaključenimi peticami pri vseh predmetih.
Odlikujejo jo delavnost,
ustvarjalnost, predanost
zastavljenim ciljem, pa
tudi srčnost, skromnost
in odgovornost.
Svoje gimnazijsko izobraževanje je zaključila z izrednim rezultatom na maturi. Postala je diamantna maturantka in dosegla
34 točk.
Poleg rednih šolskih obveznosti je Sara veliko energije vložila v raziskovalno nalogo iz biologije, za katero je prejela Krkino
nagrado. Na državnem tekmovanju iz angleščine je dosegla zlato
priznanje. Njeno vsestranskost potrjuje tudi bronasto priznanje
iz zgodovine in bronasta Preglova plaketa iz kemije. Vsa gimnazijska leta je sooblikovala in vodila oddaje šolskega radia.''

KONCERT
DUA
cLAVinet
Nastopajo:
Ivana Marija Vidović
(klavir), Fatos Qerimaj
(klarinet), gost Krešimir
Marmilić (vijolina).

V župnijski cerkvi
sv.Martina torek,
19.04.2016 ob 20.00
(po maši).

Ob prazniku Občine Bled vabljeni na osrednjo slovesnost,
ki bo 10. aprila ob 18. uri v Festivalni dvorani na Bledu.
Podelili bomo občinska priznanja, v kulturnem programu bodo nastopili otroci
iz Glasbene šole Radovljica in centra DO RE MI, s svojimi risbicami pa bodo občini
in občanom voščili najmlajši z blejske osnovne šole.
										
Župan Janez Fajfar.
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Ženske

Združenje podjetnic
Gorenjske
Zaživelo je Združenje podjetnic Gorenjske. Podjetnice se tako povezujejo na
regionalni ravni, izmenjujejo si poslovne
izkušnje in uporabna znanja, pridobivajo
uporabne poslovne kontakte in si delijo
pozitivne izkušnje v podjetništvu.
Želimo, da se žensko podjetništvo na
Gorenjskem dvigne na višjo in bolj prepoznavno raven. Srečanja potekajo vsako
zadnjo sredo v mesecu od 7.30 do 9.00
v Hotelu Krek Lesce. Gorenjke že dolgo
vemo, da je v povezovanju moč in da v
poslu nismo same. Na naših mesečnih
srečanjih se napolnimo s toliko pozitivne energije, da jo z veseljem delimo tudi
z vami! Gorenjske podjetnice, vabimo
vas, da se nam pridružite. Skupaj bomo
še uspešnejše! Srečanje v marcu bo 30.
marca. Prijave sprejemamo na e-naslov:
podjetnice.zpg@gmail.com. Spremljate
nas lahko tudi na FB-profilu Združenje
Podjetnic Gorenjske.
:: Nadja Vidic, predsednica ZPG

21. skupščina Kluba
tajnic Gorenjske
Članice Kluba tajnic Gorenjske so se
konec februarja srečale na Blejskem gradu na redni letni skupščini. Minulo leto
je bilo za klub jubilejno, saj je praznoval
20-letnico delovanja, kar je v svojem poročilu o delu izpostavila tudi predsednica Tatjana Justin, poslovna sekretarka iz
Elana.
Ob jubileju so speljale kar tri velike
projekte: izdajo biltena, jubilejno skupščino in jesensko srečanje Zveze klubov
tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije
skupaj s humanitarno akcijo za pomoč
Hospicu. Poleg tega so organizirale še
številne druge dogodke in srečanja. Justinova je med drugim izpostavila redne
mesečne »čveke«, protistresni vikend v
Radovni, planinski pohod na Struško,
pri katerem so se jim pridružile še članice treh sosednjih klubov, organizirale
so praznovanje »okroglih« in prisluhnile
predavanju Nene Dautanec, ki vodi Šolo
odličnosti.
Skupščina je bila tudi volilna. Članice
Kluba tajnic Gorenjske so vodenje kluba tudi za naslednje dvoletno mandatno
obdobje zaupale Tatjani Justin. V klubu
je trenutno 47 članic, imajo pa tudi tri
častne člane. To so Franc Pestotnik Podokničar, nekdanji komandir kranjske
policijske postaje Jože Mencini in župan
Občine Bled Janez Fajfar.
:: RP

Ženske v Medgeneracijskem centru Bled
V Medgeneracijskem centru Bled smo
se v marcu poklonili našim udeleženkam.
Otroci iz Vrtca Bled iz skupine Slončki so
za osmi marec za 70 udeleženk našega
centra ustvarili prečudovite tulipane. Gospe so rekle, da jim bodo tulipani ostali
za vedno!
Od tulipanov v vrtcu smo se preselili k srčkom v osnovno šolo. Učenci iz 3.a
razreda z razrednikom Alešem Ambrožičem so se družili z blejskimi veziljami,
ki jih je zastopala Breda Jamar. Skupaj so
izvezli stebla in listke na srčkih, ki so jih
pripravile vezilje. Srčke bodo gospe ume-

stile tudi v svojo razstavo, ki bo v drugi
polovici julija v Festivalni dvorani. Medgeneracijsko sodelovanje z osnovno šolo
se je nadaljevalo v drugi polovici marca,
kjer je šola skupaj z učenci pripravila za
naše udeležence medgeneracijski tečaj
računalniškega opismenjevanja.
Medgeneracijski center Bled se zahvaljuje blejski šoli in vrtcu ter veziljam
z Bleda za sodelovanje in si želi, da bomo
vnaprej še tako dobro medgeneracijsko
sodelovali.
:: Hana Premrl, vodja
Medgeneracijskega centra Bled

Dogajanja

Donacija podjetja C&A Kriznemu centru Kresnička
V času, ko marsikatero podjetje skrbi za svoj obstoj in mnogi
ljudje ostajajo brez služb, v podjetju C&A, kot nam je predstavila vodja poslovalnice v Kamniku, gospa Lidija Hribar, stremijo k

družbeno odgovornemu ravnanju. Tega smo se razveselili v Kriznem centru za mlade Kresnička v Lescah, saj smo bili na pobudo
gospe Lidije deležni donacije v višini 2.000,00 EUR, ki jo izplačuje zasebna fundacija C&A s sedežem v Švici, in številnih oblačil.
Krizni center v Lescah deluje že 11 let. Lansko leto je bilo eno
močnejših po številu nočitev. Ob koncu leta smo imeli nameščene tudi štiri begunce iz Afganistana, ki so bili pri nas dober
mesec. Delo z njimi in z drugimi institucijami je bilo povsem
drugačno in nas je vse obogatilo s posebno izkušnjo. Otroci in
mladostniki, med 6. in 18. letom, in njihovi starši se velikokrat
znajdejo v hudih stiskah. Za štirimi stenami se dogaja marsikaj. Potrebnega je veliko poguma, da si žrtev to prizna in poišče
moč in naredi prvi korak k pozitivni spremembi. Mladi, ki se
zatečejo k nam, poleg podpore in strokovne pomoči velikokrat
potrebujejo tudi oblačila. Donacija C&A je prišla ravno ob pravem času, saj smo zaloge ohranjenih oblačil dodobra izčrpali. Z
lanskim letom smo bili soočeni tudi z dejstvom, da si moramo
poiskati nove prostore, pohištvu pa se tudi že poznajo posledice
težkih zgodb. Po dobrem desetletju delovanja smo se znašli v
toku sprememb.
:: Martina Sodja Alič, KCM

Uporabna zelišča
V zadnjem času smo se ponovno začeli zavedati, da narava
v svojih darovih skriva velikansko moč, ki pa je velikokrat ne
prepoznamo več, kaj šele, da bi jo znali v celoti izkoristiti. Zeliščarstvo na primer predstavlja eno najstarejših oblik zdravljenja,
zato na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske izvajamo projekt
Uporabna zelišča. Za sodelujoče v okviru projekta organiziramo
različne delavnice tako teoretične kot tudi praktične narave, povezane z zeliščarstvom na tak ali drugačen način.

Letos bomo projekt začeli s predavanjem Sanje Lončar Kako
od zelišč in začimb dobiti 1000-krat več moči?, ki bo v četrtek,
14. aprila, v dvorani Gorjanskega doma ob 16.30. V maju se
bomo odpravili na strokovni ogled dvorca Trebnik, jeseni pa nas
čakajo še praktične delavnice.
Projekt Uporabna zelišča je sofinanciran s strani Občine
Bled in Občine Gorje ter je namenjen njunim občanom. Udeležba v projektu je brezplačna, prijave zbiramo do 5. aprila.
Za več informacij in prijave smo dosegljivi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24 e, Jesenice; na tel. št.
04 581 34 17 – Urška Železnikar ali na elektronskem naslovu
urska.zeleznikar@ragor.si.
:: Urška Železnikar

Brezplačna pravna pomoč
Tudi v aprilu nadaljujemo z brezplačnimi pravnimi nasveti. Nekateri ste pravna predavanja vzeli že za svoja in se jih
redno udeležujete.
Pomembno je namreč biti pravočasno pravno informiran,
zato je projekt podprl tudi Medgeneracijski center Gorenjske.
V Medgeneracijskem centru Gorenjske – enoti Bled zaradi velikega zanimanja ta mesec odpiramo dva različna termina koristnih pravnih nasvetov in dve različni temi:
Tema prvega srečanja, ki bo 14. aprila ob 17. uri, je Samostojni podjetnik ali Družba z omejeno odgovornostjo?, 21.
aprila pa bomo prav tako ob 17. uri govorili o izvirnem načinu
pridobitve lastninske pravice.
:: Nadja Vidic, univ. dipl. prav.

Čistilna akcija!
Tudi letos bo v občini Bled velika čistilna akcija! Akcija bo
v soboto, 2. aprila, potekala pa bo po vseh krajevnih skupnostih, ki bodo na svojih območjih akcijo tudi koordinirale. Za
odvoz odpadkov bo poskrbela Infrastruktura Bled.
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Zdravje I Kultura

Program Svit rešuje
življenja
Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške
in ženske v starosti od 50 do 74 let, in
sicer vsaki 2 leti.
Rak na debelem črevesu in danki je
v Sloveniji velik zdravstveni problem; je
drugi najpogostejši rak. Zaradi poznega
odkrivanja je umrljivost za tem rakom še
vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike
naporno in manj uspešno.
S Programom Svit lahko veliko rakov
na debelem črevesu in danki preprečimo,
ker odkrivamo in odstranjujemo polipe,
ki so predstopnje raka. Veliko teh rakov
pa bomo odkrili tako zgodaj, da bo zdravljenje manj obremenjujoče in predvsem
veliko uspešnejše.
Program Svit poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.
Nosilec programa pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Sodelovanje v Svitu je za tiste, ki so v
ciljni populaciji, brezplačno, saj stroške
programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

5. Glasbena olimpijada
V Sloveniji tekmovanje poteka od leta
2012, ko se je Slovenija pridružila evropskim državam, v katerih poteka tekmovanje Glasbena olimpijada. Tekmovanje je
namenjeno učencem osnovnih in dijakom srednjih šol. Udeleženci tekmovanja
se lahko vzporedno šolajo na glasbenih
šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Tekmovalci se ne smejo šolati na
glasbenih konservatorijih oziroma umetniških gimnazijah glasbene smeri.
Tekmovanje je bilo organizirano za
otroke od 13. do 15. leta ter od 16. do 18.
leta, tekmovalci pa poslušajo, pišejo in
izvajajo ter interpretirajo in predstavijo
avtorsko skladbo.
Tekmovalce je
ocenjevala komisija
profesionalnih
glasbenikov različnih specializacij. Na
tekmovanju je sodelovalo 41 osnovnošolcev iz 19-ih
slovenskih šol, med
njimi so bile tudi
tri devetošolke iz
OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled. Tinkara Piber in Nina
Smolej sta osvojili
srebrno priznanje.

Anja Tolar Tomšič na
gradu

Če ste že dobili vabilo za sodelovanje
v Programu Svit ali pa, ko ga boste, vam
svetujemo, da se odzovete. Lahko vam
reši življenje. In, kot se glasi moto tega
programa – ne bojte se sveta tam znotraj!
Predavanje bo 31. 3. 2016 ob 18. uri v
Gasilskem domu Bled. Z vami se bomo
pogovorili o postopkih, ki vas čakajo, ko
prejmete vabilo, hkrati pa vas bomo pomirili, da ni vsaka krvavitev v blatu znak
rakave bolezni. Na posvet ste vabljeni tudi
mlajši, kajti s širjenjem informacij lahko
rešite življenje vašim sorodnikom, prijateljem in tistim, ki jih imate radi.
Vidimo se torej 31.3.2016 v Gasilskem
domu na Bledu.
Za dodatne informacije lahko pokličete na 04 20 17 196 ali pišete: ria.jagodic@
nijz.si.
:: Ria Jagodic, NIJZ

Mlada blejska akademska slikarka je v
marcu svoja izjemna dela razstavljala na
gradu. Njena umetnost je s pomočjo Ejti
Štih segla vse do Bolivije ...
:: RP

Absolutna zmagovalka tekmovanja je postala Nika Frelih. Za doseženih 92 točk
je prejela zlato priznanje. Prejela je tudi
posebno zlato priznanje za najboljšo pevsko izvedbo tekmovanja. S tem dosežkom
se je Nika uvrstila tudi na 3. mednarodno
Glasbeno olimpijado, ki bo konec aprila
v Litvi.
Zahvala tudi Karlini Piber in Neži
Kavčič, ki sta pomagali pri inštrumentalni spremljavi avtorskih skladb ter mentorici Ireni Kosmač.
Irena Kosmač, učiteljica glasbene
umetnosti, OŠ Bled

Grafične pokrajine
Rowene Božič

V galeriji Stolp na Blejskem gradu bo
od 2. aprila naprej na ogled razstava grafik v tehniki globokega tiska (jedkanica,
akvatinta, rezervaš, vernimu in suha igla).
:: RP

Kultura

Obisk z Marsa
Otroška gledališka skupina Kulturnega društva Bohinjska Bela je že jeseni
pod strokovnim vodstvom Bernarde Gašperčič v osnovni šoli na Bohinjski Beli
pričela z gledališkimi vajami.
Otroci so komaj čakali, da so začeli z
vajami za novo predstavo. Bernarda je za
deset otrok po zgodbi Vida Pečjaka Drejček in trije Marsovčki napisala besedilo
Obisk z Marsa in predstavo tudi režirala.
Za glasbeno opremo je poskrbel Jaroslav
Cefera. Saša Vrečko je domiselno izdelala
in poslikala scenske elemente in naredila

Andersenova noč
osnutke za kostume, Jožica Vrečko pa je
kostume zašila.
Premiera je bila 13. 3. 2016 v Gorjanskem domu. Otroci v dvorani so zgodbo o
treh Marsovčkih, ki so se spoprijateljili z
zemeljskimi otroki in spoznavali razlike
o načinu življenja na Zemlji in na Marsu,
zelo lepo sprejeli. Predstava je navdušila
tudi starše, ki so skupaj z otroki nagradili
nastopajoče z velikim aplavzom.
:: Francka Smolej,
:: foto: Boris Pretnar

Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Radovljica se je pridružila knjižnicam v
Evropi in po svetu, ki skupaj in na poseben način praznujejo svetovni dan knjig
za otroke in rojstni dan Hansa Christiana Andersena. Koordinatorica projekta
je knjižnica B. Beneše Buchlovana na
Češkem, sodelujemo pa knjižnice in ponekod šole iz Slovenije, Češke, Slovaške,
Poljske ...
1. 4. 2016 bo za nas prav posebna
noč – skupaj z otroki jo bomo že enajstič
preživeli v knjižnici ob delih H. C. Andersena, prijetnem druženju, karaokah … in
imeli se bomo nadvse dobro, še boljše kot
lansko leto!
Praznovanje bomo zaključili z javno
predstavitvijo, ki bo v soboto, 2. 4. 2016,
ob 9.00 uri zjutraj v radovljiški knjižnici.
:: Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Vabljeni na tečaj
družabnih plesov

Sem deklič vesel iz Zasipa doma……
Kar nekaj let smo v okviru KUD Zasip
delovale Prgarke. Skupina žena, ki nas je
družila stara slovenska pesem, veselje do
odrske igre ter še veliko drugih stvari, ki
smo se jih z veseljem lotevale. Sodelovale
smo tudi z drugimi društvi v kraju. Poznali so nas po vsej Gorenjski in tudi drugod.
Kamor smo prišle, smo s sabo prinesle
dobro voljo. Vsake pesmi pa je enkrat konec. Tako se je izpela tudi naša. Odločile

Prgarke so skrbele tudi za podmladek.

smo se, da bomo z dejavnostmi prenehale. Srečevale se bomo le ob osebnih praznikih, na prijateljski ravni. Imele smo se
lepo. To je bilo obdobje v našem življenju
in kulturnem ustvarjanju, ki bo za zmeraj
ostalo v naših srcih. Mogoče tudi v vaših.
Vaše Prgarke: Ančka, Blaženka, Bojana,
Erika, Ivanka, Jelka, Jagoda, Maksa, Marjana, Minka, Sonja, Tatjana, Vida.
:: Maksa Ambrožič

Ples je rekreacija, sproščanje stresa,
usklajevanje med partnerjema, zabava,
veselje in še mnogo več.
Na tečaju bomo spoznali začetne in
nadaljevalne korake družabnih plesov. Tečaj bo pripeljal do znanja, ki ga potrebujete, da samostojno zaplešete na plesišču.
Želimo ustvariti prijetno skupino, ki bo
skupaj odhajala tudi na plesne večere.
Trenutno zbiramo prijave. Vabilo velja plesalce vseh starosti! Vadba družabnih plesov bo potekala v Lescah ob nedeljah od 17.30 do 19. ure v Klubu športa
in zdravja Lesce in na Bledu ob sobotah
od 18. do 19.30 v Mojem klubu. S tečaji
bomo pričeli prvi vikend v aprilu. Tečaj
tanga že poteka v Lescah, in sicer vsako
nedeljo ob 20. uri, vpis pa je še vedno
mogoč, saj formiramo drugo skupino.
Prijave sprejemamo na plesnistudio@
labodbled.si ali po telefonu 040 727 073.
:: Plesni studio Labod - Bled
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Novice iz Sava Hotelov
Bled

Koledar prireditev
www.bled.si

Restavracija Julijana
na Tednu restavracij
Restavracija Julijana v Grand Hotelu
Toplice nadaljuje s sodelovanjem v odmevnem kulinaričnem projektu Teden
restavracij. Gre za vseslovenski dogodek,
ko vrhunske restavracije s cenovno bolj
dostopnimi aranžmaji približajo vrhunsko kulinariko širši javnosti. Simon Bertoncelj, vodja Julijane, je tudi tokrat navdušil številne goste. Od 11. do 20. marca
je skupaj z ekipo pogostil več kot 700
obiskovalcev.

datum

ura

lokacija

Vsak petek

17:00 – 19:00

Blejski mladinski center BMC Club: igranje namiznih iger, druženje,
v Športni dvorani Bled igranje namiznega nogometa, branje,
reševanje naloge
Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Izdelovanje velikonočnih košar
Spoznaj zlatorogovo kraljestvo – v
sodelovanju s TNP
Zvočna meditacija iz zvoka v tišino

21:00

Zbor: Terasa Kavarne
Park

Sprehod z baklami ob jezeru

Sobota, 26.3.

20:30 – 23:30

Restavracija Panorama

Sobotni plesni večer: Miha Kralj s pevko

Nedelja, 27.3.

11:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Velikonočni lov na skrite pirhe

15:00 – 17:00

Terasa Kavarne Park

Velikonočni pozdrav pomladi: folklorna in
kulinarična prireditev

16:00

Trgovski center Bled

Koncert Godbe Gorje

11:00 – 12:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Tečaj nemščine

14:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Sladko popoldne ob kitarski glasbi

20:00

Cerkev sv. Martina

Velikonočni koncert komornega zbora
Dekor

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

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

Infocenter Triglavska
roža Bled

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)

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Nasmeh srca
Hatha joga

18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predavanje DVO Bled: Spoznajmo kulturno
dediščino občine Bled - Maja Vrtačnik

9:00 – 10:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Kako sta bila oblečena Prešeren in Julija –
ustvarjalna delavnica za otroke v izvedbi
Magde Zore iz Gorenjskega muzeja

Petek, 25.3.

Ponedeljek, 28.3.

Torek, 29.3.

Sreda, 30.3.

Četrtek, 31.3.

Petek, 1.4.

Novice iz Sportine
turizma
Delavnica sodobne priprave
hrane v hotelu Ribno
Marca smo v Hotelu Ribno za učence OŠ Naklo pripravili delavnico sodobne
priprave hrane. Pod strokovnim nadzorom kuharja, Nikice Petrovića, so pripravili obložene kruhke, starodavne gorenjske jedi na sodoben način ter jedi iz
pozabljenih vrst sadja in zelenjave. Poleg
tega pa so preko zabavne igrice še pobližje spoznali proces dela na vseh ostalih
oddelkih.
:: Tjaša Lavtižar

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

Obisk medijev in spletnih vplivnežev
V januarju in februarju smo skupaj s
partnerji iz lokalne skupnosti organizirali
številna študijska potovanja za tuje medije in spletne vplivneže. V Sava Hotelih
Bled smo gostili novinarje in blogerje iz
Avstrije, ki so spoznavali Slovenijo skozi
zgodbe. Te so na Bledu z okolico še posebej zanimive, kar se odraža v številnih
zanimivih prispevkih. Glavne zvezde so
Blejsko jezero z otočkom, grad, naravne
lepote in doživetja na Bledu, originalna
blejska kremna rezina, prav tako so jih
navdušili glamping in vrhunska kulinarična doživetja na najbolj fotogeničnih lokacijah izpod rok naših kuharskih
mojstrov. Da je zimska sezona na Bledu
prav tako privlačna in polna pestrega dogajanja, smo pokazali tudi poljskim in
madžarskim novinarjem, italijanskim
blogerkam in novinarkam smo približali
SPA turizem in kulinarična doživetja. Za
promocijo spomladanskega oddiha na
Bledu smo v marcu sodelovali pri študijskih potovanjih za češke medije in blogerje, hrvaške novinarje in blogerje, pred velikonočnimi prazniki pa nas bodo obiskali
tudi mediji in blogerji iz Srbije.
:: Anja Kralj, Sava Hoteli Bled

prireditev

9:00 – 10:00
11:00 – 12:00
20:00 – 21:00
19:00

10:00 – 12:15
20:00 – 21:00

20:00

Festivalna dvorana Bled Komedija Slovenska literatura od A do Ž

1. – 2.4.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Monokomedija Skrivno življenje mojega
telesa

Sobota, 2.4.

9:00 – 18:00

Hotel Ribno

Refleksoterapevtska obravnava oseb z
motnjami v razvoju: predavanje in delavnica

Ledena dvorana Bled

IIHF Žensko svetovno prvenstvo v hokeju v
Diviziji II Skupini A:
Južna Koreja - Severna Koreja
Velika Britanija - Hrvaška
Otvoritvena slovesnost
Slovenija - Poljska

13:00
16:30
20:00
20:30
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datum

ura

lokacija

prireditev

Ledena dvorana Bled

IIHF Žensko svetovno prvenstvo v hokeju v
Diviziji II Skupini A:
Velika Britanija - Južna Koreja
Hrvaška - Slovenija
Severna Koreja - Poljska

16:30 – 22:00

Zbor: Zdraviliški park
Bled

Barvno rolanje, BMX/MTB Show™,
BagJump® na Bledu

19:00

Galerija Stolp na
Blejskem gradu

Otvoritev razstave Grafične pokrajine
Rowene Božič

9:00 – 10:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje

Ledena dvorana Bled

IIHF Žensko svetovno prvenstvo v hokeju v
Diviziji II Skupini A:
Severna Koreja - Hrvaška
Južna Koreja - Poljska
Velika Britanija - Slovenija

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Nordijska hoja
Vadba jutranje sonce

Ledena dvorana Bled

IIHF Žensko svetovno prvenstvo v hokeju v
Diviziji II Skupini A:
Poljska - Velika Britanija
Hrvaška - Južna Koreja
Slovenija - Severna Koreja

Nedelja, 3.4.
13:00
16:30
20:30
Ponedeljek, 4.4.

Torek, 5.4.

13:00
16:30
20:30
Sreda, 6.4.

9:00 – 10:30
9:00 – 10:00

Četrtek, 7.4.
13:00
16:30
20:30
18:30

Petek, 8.4.

9:00 – 10:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Večer z muzejskim društvom Bled – Aljaž
Pogačnik: Briksenška cerkev sv. Ingenuina
in Albuina na Koroški Beli

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje

Ledena dvorana Bled

IIHF Žensko svetovno prvenstvo v hokeju v
Diviziji II Skupini A:
Poljska - Hrvaška
Severna Koreja - Velika Britanija
Južna Koreja - Slovenija

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Ustvarjamo s škratom – delavnica, na kateri
bodo otroci ustvarjali barvne lončke

13:00
16:30
20:30
17:00
Sobota, 9.4.

Nedelja, 10.4.
Ponedeljek, 11.4.

Zgornja terasa Blejskega Premierni nastop KD IS viteza Gašperja
gradu
Lambergarja
19:30

Gorjanski dom

18.00

Festivalna dvorana Bled Proslava ob prazniku Občine Bled

9:30 – 10:30
17:30 – 19:30

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Trening sproščanja
Tečaj šivanja

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Zdravje je v nas – knjigo starodavnih
modrosti bo predstavil avtor Boris Vene

Hotel Ribno

Zdravilec Maksim Osipov na Bledu

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

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

19:30
11. – 17.4.
Torek, 12.4.

9:00 – 10:00
10:30 – 12:00
20:00 – 21:00
18:00

Sreda, 13.4.

9:00 – 10:30
9:00 – 10:00
10:30 – 12:45
17:00

Premiera gledališke predstave Bejbe v izvedbi
Gledališča Belanskega

Blejski mladinski center Kaj, kako in kje za mlade? – pogovor o
v Športni dvorani Bled mladih na Bledu
Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Nordijska hoja
Vadba jutranje sonce
Notranji dotik

Infocenter Triglavska
roža Bled

Sredin večer: Od izvira do jezera, otroške
delavnice na temo Vodni krog in odprtje
novega otroškega kotička

Športno vzdušje v hotelu Krim
Hotel Krim je izredno priljubljen nastanitveni objekt za udeležence različnih
mednarodnih tekmovanj, ki se odvijajo
na Bledu in v okolici. Primeren je tudi
za organizacijo in izvedbo priprav in treningov različnih športnikov. Marca smo
ponovno gostili ekipe mladih biatloncev,
ki so se udeležili odprtega evropskega
prvenstva za mladince »IBU JUNIOR
CUP«. V aprilu bo naš hotel nudil bivanje hokejistkam, saj bo od 1. do 8. aprila
na Bledu potekalo svetovno prvenstvo v
hokeju za ženske.
Športnice in športniki so nekako posebni gostje, ki včasih potrebujejo drugačno, specifično obravnavo, prilagojeno
njihovim potrebam in zahtevam. V hotelu posvečamo temu veliko pozornosti in
poizkušamo ugoditi njihovim željam, saj
razumemo, kaj je šport in kaj športniki
potrebujejo.
:: Natalija Šahraj

Občni zbor
Turističnega društva
Bled

Na področju turizma je bilo leto 2015
rekordno in tudi na TD Bled se lahko veselimo rezultatov lanske turistične bere,
saj smo izvedli in celo presegli celotni
planirani program dela. Člani društva so
tako poročilo o delu za preteklo leto kot
program dela za leto 2016 potrdili na
pravkar minulem občnem zboru.
V uvodnem delu so se predstavili člani
turističnega podmladka OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled, ki so na festivalu Turizmu
pomaga lastna glava prejeli zlato priznanje
in priznanje za najboljšo turistično tržnico. Nanje smo še posebej ponosni.
Naše aktivnosti so usmerjene v izobraževanje tako s področja dejavnosti
oddajanja zasebnih sob in apartmajev
kot s področja pospeševanja turizma in
skrbi za urejeno okolje. Izvedli smo niz
delavnic, posvetov in predavanj ter tudi
strokovno ekskurzijo za naše člane. V jesenskem času smo skupaj z moškim pevskim zborom Triglav Lesce - Bled izvedli
štiridnevni izlet v Split in Dubrovnik in
spomini na nanj so še vedno zelo živi.
Ohranjanju kulturne dediščine in tradicije so namenjene naše delavnice velikonočnih butar – beganc in pirhov v času
pred veliko nočjo in adventnih venčkov v
zimskem času. V zadnjih letih redno sodelujemo tudi na pustni povorki v organizaciji Občine Bled.
V poletnem času je naša glavna pozornost posvečena akciji Moja dežela, lepa in
gostoljubna, ko tričlanska komisija podolgem in počez pregleda vse ulice na Bledu
in poišče tako tiste, ki za svoje domove in
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njihovo okolico najlepše skrbijo, pa tudi
tiste, ki jim je za to malo manj mar. V letu
2015 smo ponovno izbrali tudi najlepšo
ulico na Bledu in to je bila tokrat Kumerdejeva ulica. Akcijo smo razširili tudi na
zimski čas in na podlagi razpisa ocenili
najlepše praznične okrasitve.
Naše delo na področju urejanja sprehajalnih poti se začne s pomladno čistilno akcijo, potem pa vse leto stanje redno
spremljamo. Z Občino Bled smo se dogovorili, da bomo odslej skrbeli za področje
Ojstrice in Osojnice, ki je tudi eno najbolj
obiskanih.
V letu 2015 je pomembna dejavnost
našega društva postala tudi peka posmodulje na prireditvah v organizaciji Turizma Bled. Zelo uspešno smo sodelovali na
treh velikih dogodkih in se zato odločili,
da bomo v letu 2016 to našo aktivnost še
povečali, saj se bomo udeležili kar šestih
dogodkov v nizu prireditev Okusi Bleda.
Za nas, prostovoljce, bo to velik zalogaj,
vendar smo že večkrat dokazali, da zmoremo. V letu 2015 smo člani Turističnega
društva Bled opravili 1.631 ur prostovoljnega dela. Ure prostovoljnega dela se od
1. 1. 2016 vodijo preko posebnega programa TZS in bodo tako tudi priloga k zaključnemu računu.
Pomembna dejavnost TD Bled je izvajanje informacijske službe in v našem
Turistično-informacijskem centru smo
lani zabeležili 47.900 gostov, kar je 9 %
več kot leto poprej.
Tudi naš pogled v leto 2016 je optimističen. Program dela za to leto je pester.
Prva velika prireditev, ki nas čaka, je organizacija srečanja objezerskih krajev Slovenije. Ta bo v soboto, 9. aprila 2016, kjer
pričakujemo približno 300 udeležencev
iz vse Slovenije. V sklopu srečanja se bo
odvijal tudi strokovni posvet na temo vloge lokalne skupnosti pri upravljanju jezer, na katerem bodo sodelovali pomembni strokovnjaki iz Slovenije in sosednje
Avstrije, pričakujemo pa tudi prisotnost
ministrice za okolje in prostor. Srečanje
organiziramo ob pomoči Občine Bled in
Turizma Bled. Za uspešno izvedbo srečanja ponovno računamo na naše pridne
prostovoljce, vabljeni pa tudi vsi tisti, ki
bi bili še pripravljeni priskočiti na pomoč.
Prepričani smo, da bomo tudi letošnje zastavljene cilje ne le dosegli, ampak
tudi presegli in bosta naš trud in delo poplačana z zadovoljstvom naših gostov.
:: Vanja Piber

datum
Četrtek, 14.4.

Petek, 15.4.

Sobota, 16.4.

Nedelja, 17.4
Ponedeljek, 18.4.

Torek, 19.4.

Sreda, 20.4.

Četrtek, 21.4.

ura

lokacija

prireditev

10:00 – 12:15
17:00 – 18:30

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Zeliščna psihoterapija
Brezplačno pravno in računovodsko
svetovanje o temi - Samostojni podjetnik ali
Družba z omejeno odgovornostjo?

18:00

Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem
Bled

Predavanje kluba Gaia: Samooskrbni vrt

19:30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Novi blejski zakladi – ob občinskemu
prazniku Občine Bled in v spomin ob
obletnici smrti Toneta Svetine, Maja Pupis
donira dva rokopisa Toneta Svetine, Taras
in Otok

9:00 – 10:00
18:00 – 20:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Predstavitev knjige Bitje luči

10:00 – 17:00

Hotel Ribno

Tradicionalna korejska terapija

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Nabrite Emilove pustolovščine – za otroke
od 3 let starosti pripoveduje Irena Razingar

19:00

Festivalna dvorana Bled Od velikih ljudi za male - za lepši začetek
življenja: dobrodelni koncert Splošne
bolnišnice Jesenice

10:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Otroci na gradu: nastop Glasbenega centra
Do Re Mi

10:00 – 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Triglavska tržnica s ponudbo sadik

18:00

Blejski mladinski center Po Turčiji z dr. Janezom Resmanom:
v Športni dvorani Bled potopisno predavanje

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Projekcija dokumentarnega filma
DamNation

ob 10.00

Brje

Voden pohod v Brje, zborno mesto:
Infocenter TNPTriglavska roža

17:30 – 19:30

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Tečaj šivanja

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Tečaj španščine
Naravna alkimija za žensko dušo
Hatha joga

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Nordijska hoja
Vadba jutranje sonce
Notranji dotik

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Zeliščna psihoterapija
Izvirni načini pridobitve lastninske pravice

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predavanje DVO Bled: Pogovor o zdravilnih
izvirih, vodah in točkah (s poudarkom
na Gorenjskem) z avtorjem Primožem
Hiengom

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
BledVrtec Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Škratja ustvarjalnica - Izdelovanje peščenih slik
Zvočna meditacija iz zvoka v tišino

9:00 – 10:00
10:30 – 12:00
18:00 – 20:00
20:00 – 21:00
9:00 – 10:30
9:00 – 10:00
10:30 – 12:45
10:00 – 12:15
17:00 – 18:00
18:00

Petek, 22.4.

9:00 – 10:00
17:00 – 18:00
18:30 – 20:00
17:00

Sobota, 23.4.
Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin
pridržuje pravico do spremembe programa.
Spremembe in dodatne informacije bodo
objavljene na spletni strani www.bled.si/dogodki.

Blejski mladinski center Igranje namiznega nogometa s Simonom
v Športni dvorani Bled Zormanom
Olimpijski veslaški
center Bled, Blejsko
jezero

Državno prvenstvo v enojcih

17:00

Festivalna dvorana Bled Dobrodelni tekaški koncert v supergah

20:30 – 23:30

Restavracija Panorama

Sobotni plesni večer: Miha Kralj s pevko

Turizem I Prireditve
datum

ura

Nedelja, 24.4.

21:00
Ponedeljek, 25.4.

Torek, 26.4.

9:30 – 10:30
17:30 – 19:30
9:00 – 10:00
10:30 – 12:00
20:00 – 21:00

lokacija

prireditev

Olimpijski veslaški
center Bled, Blejsko
jezero

57. Prvomajska veslaška regata

Zbor: Terasa Kavarne
Park

Sprehod z baklami ob jezeru

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Trening sproščanja
Tečaj šivanja

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

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

Sreda, 27.4.

20:30

Hotel Park

Nastop folklorne skupine

Četrtek, 28.4.

10:00

Olimpijski trg

Delavnica Risanje na prostem

Petek, 29.4.

Hotel Savica

Zakijev rojstni dan

10:00 – 11:00

Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled

Blejski medgeneracijski projekt:Španske
igre

14:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Glasbeno popoldne s skupino Soul, jazz
in jaz

20:30 – 23:30

Restavracija Panorama

Sobotni plesni večer: Miha Kralj s pevko

2.3. – 8.5.

v del. času

Infocenter Triglavska
roža Bled

Razstava Sv. Janez Krstnik: starodavno
svetišče ob Bohinjskem jezeru

17.3. – 20.6.

v del. času

Stara proštija na
Blejskem otoku

Razstava Miha Maleš - slikajoči pesnik

1.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Kulturne znamenitosti Bleda - razstava
Maje Vrtačnik

1.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti - Ribana Marija Mrak
z Bleda bo razstavila okrasne predmete za
dom, slike in šatulje

1.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Noč z Andersenom - razstava utrinkov iz 11.
noči z Andersenom

4.4. – 30.4.

v del. času

Galerija Stolp na
Blejskem gradu

Razstava Grafične pokrajine Rowene Božič

14.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Novi blejski zakladi - razstava prejetih
rokopisov Toneta Svetine

Sobota, 30.4.

RAZSTAVE:

Uspehi blejskih učencev na festivalu Turizmu
pomaga lastna glava
Turistični podmladek Osnovne šole
prof. dr. Josipa Plemlja Bled se je v torek,
1. marca, udeležil festivala Turizmu pomaga lastna glava, ki je potekal v Mercator centru Primskovo v Kranju. Učenci so
predstavili turistični produkt z naslovom
Ne razjezimo blejskega Zlatoroga. Le-ta
predvideva šest turističnih točk okoli Blejskega jezera, preko katerih bi obiskovalci
vseh starosti na igriv način spoznali pripovedko o Zlatorogu in preko didaktičnih
iger poglobili zavedanje o pomenu varovanja okolja. Postaje spodbujajo gibanje
in poudarjajo pomen kvalitetnega preživljanja družinskega časa.
Učenci so stojnico opremili s promocijskimi izdelki, ki so jih pod mentorstvom učiteljice Sergeje Ažman Lapajne
izdelali na organiziranih delavnicah med

zimskimi počitnicami. Mimoidočim so
ponujali brošure, letake, zaznamke za
knjige in praktične lesene izdelke. Najmlajši obiskovalci so se lahko preizkusili
v igri Zlatorog, ne jezi se, malo starejši
pa so preko slikovnih iztočnic sestavili lastno zgodbo o Zlatorogu. Vsi igralci so za
vložen trud prejeli simbolično darilo. Vizualno podobo stojnice so učenci nadgradili na interaktiven način – predstavili so
kratek film o Zlatorogu in na ogled postavili spletno stran projekta, ki je dosegljiva
na naslovu: http://zlatorog.splet.arnes.si.
Stojnica je zaživela ob zvokih avtorske glasbe bivšega učenca OŠ Bled Toma
Varla z naslovom V kraljestvu Zlatoroga,
ki jo je lutkovni krožek pod mentorstvom
učiteljice Elizabete Žnidarič Stefanciose
pospremil s kratko predstavo.
Navdušenje obiskovalcev stojnice je delila tudi komisija Turistične zveze Slovenije,
ki je stojnici OŠ Bled podelila dve priznanji:
Zlato priznanje za sodelovanje in Priznanje
za najboljšo turistično tržnico. Uspeh šole
pa sta z zmago na kvizu nadgradili še učenki Valentina Berčon in Ema Razingar.
Učenci OŠ prof. dr. Josipa Plemlja
Bled so s svojimi inovativnimi idejami in
mladostniškim pristopom do kreiranja
turističnega produkta dokazali, da tudi v
turistično razvitem kraju lahko najdejo
nove načine za trženje naravnih in kulturnih danosti. Koordinatorji projekta Turizmu pomaga lastna glava Saša Zupan,
Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa in Peter
Zupan se ob uspehu zahvaljujemo vsem
41-im sodelujočim učencem, učiteljicama
Mariji Vukaševič in Magdi Bogataj za vse
nasvete pri nastajanju naloge ter Turističnemu društvu Bled za finančno podporo.
Veseli smo, da sta nas z obiskom počastila tudi ravnateljica Nataša Ahačič in župan Janez Fajfar.
:: Peter Zupan, OŠ Bled
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Obisk iz Rogaške
Po lanskem pobratenju prostovoljnih
gasilskih društev Zasip in Rogaška Slatina se nadaljuje sodelovanje tudi med obema občinama. Obiskala nas je delegacija
na čelu z županom mag. Brankom Kidričem. Ogledali so si informacijski center
Triglavska roža, posebej pa sta jih zanimala smučišče in poletno sankališče na
Straži ter ledena dvorana, katerim delovanje je predstavil direktor Infrastrukture
Janez Resman.
:: RP

Pasti mladostništva

To je tema, ki so jo otroci izbrali na zadnjem zasedanju nacionalnega otroškega
parlamenta in o njej debatirajo po vseh
osnovnih šolah v Sloveniji.
Odgovore na pasti, ki jih prinaša mladostništvo, smo iskali skupaj na medobčinskem otroškem parlamentu, ki ga je
naša šola gostila 3. marca. Udeležili so se
ga parlamentarci iz osnovnih šol: Gorje,
Bohinjska Bistrica, Radovljica, Lesce in
Lipnica, vsi po vrsti odločni in kritični
mladostniki. Srečanje so povezovale naše
parlamentarke Tara Remih, Mirjam Potočnik, Nina Smolej in Nika Urh. Razpravljavci so se strinjali, da so vzorci vedenja
pogosto odraz družinskih odnosov, ki so
lahko povezovalni ali pa pri otrocih spodbujajo odklonilnost, uporništvo …
Najbolj se je razvnela debata, vezana
na internet in družabna omrežja. Ugotovili so, da so vsi bolj ali manj izpostavljeni
največjemu informacijsko-komunikacij-

skemu izumu – internetu, katerega način
uporabe pogosto omogoča komunikacijo
med vrstniki, znanci in tudi neznanci,
tako z besedilnimi sporočili, kot tudi s
fotografskimi in video posnetki. To pa je
za nekatere dobro, drugim v škodo, predvsem, kadar gre za spletno ustrahovanje z
vsemi oblikami žaljenja, poniževanja ali
za spletno medvrstniško nasilje.
Prav tako so parlamentarci opozorili
na razsipnost staršev pri nakupu mobilnih telefonov za najmlajše, ki jih, po njihovem mnenju, sploh ne potrebujejo.
:: Meta Pazlar mentorica otroškega
parlamenta OŠ Bled

Uspeh vrtčevskih
zeliščarjev
V lanskem šolskem letu smo skupina
Slončki zasadili zeliščni vrt. Skozi leto so
otroci skrbeli za rastline in ob tem vrtnarska opravila skrbno zapisovali v zeliščarski vrtnarski dnevnik. V letošnjem letu

je pod okvirom projekta Eko šola potekal
izbor za najboljši dnevnik in tam smo
zasedli odlično tretje mesto. Z našimi
zeliščnimi izdelki pa smo se 12. 3. 2016
tudi prvič predstavili na sejmu Altermed
v Celju.
:: Nina Morgan, Nadja Lebar in Nina
Klančnik

Vsi na tek!

April bo na Bledu športno obarvan,
saj bosta za uvod v pomladne aktivnosti
znova organizirana Cooperjev test in test
hoje. Tudi letos ju organizira Atletsko
društvo Bled skupaj z blejskim zdravstvenim domom. Test bo na stadionu in sicer
v soboto, 2. aprila. Teden kasneje, 9. aprila, pa bo okoli jezera ponovno Brooksov
tek, letos že tretji. Prijave za oba dogodka
sprejemajo blejski atleti.
:: AD Bled

Mladi

Predstavili smo Planico
Rumeni škrati iz vrtca na Bohinjski
Beli v letošnjem šolskem letu sodelujemo
v projektu Pomahaj v svet (Say hello to
the world). Preko računalnika in skajpa se
povezujemo s prijateljsko skupino otrok
Divlje mačke iz vrtca v Zagrebu. V programu predstavljamo sebe, svojo družino, vrtec, domači kraj in tudi svojo državo.
Ker so otroci že od novoletne skakalne
turneje zelo navdušeni nad smučarskimi
skoki in Petrom Prevcem, smo se odločili, da ob predstavitvi Slovenije prijateljem
predstavimo ponos vseh Slovencev, Planico. Odločili smo se za precejšen podvig –
v Zagreb bomo poklicali iz Planice v času
smučarskih poletov. 17. marca smo se

Rumeni in Modri škrati zjutraj z avtobusom odpravili v Planico. Otroci, pokriti z
zelenimi kapami sponzorja Zavarovalnice Triglav, so bili polni navdušenja in pričakovanj, vzgojiteljice pa nekoliko zaskrbljene pred zahtevno potjo. Srečno smo
se prebili do Planice, doživeli navijaško
vzdušje in natrpanost Planice, poklicali v
Zagreb in najvažnejše – v živo smo videli
polete. Za piko na i je Peter Prevc, junak
naših otrok, tudi zmagal.
Vrnili smo se utrujeni in polni vtisov.
Doživetje Planice z zastavami, himno in
ponosom je bila za otroke tudi domovinska vzgoja.
:: Maja Poklukar, vrtec na Boh. Beli

Kaj se daje v blejsko
b'gan'co?
Mnogi se v času pred veliko nočjo odločijo za duhovne vaje, kjer lahko odložijo
pred usmiljenega Boga vse težko in znova najdejo pogum za soočanje z vsakdanjimi skrbmi ter veselje do življenjskega
poslanstva.
Tako smo tudi v Marijinem domu
na tej poti duhovne prenove spremljale
družine, dijake in študente. Največ pa je
bilo osnovnošolcev, ki se pripravljajo na
zakrament svete birme, med njimi tudi
birmanci z Bleda, iz Zasipa in Blejske Dobrave. Z njimi smo duhovni vikend preživele v domu duhovnosti na Koprivniku.
Animatorka Alenka je zapisala nekaj vtisov: »Na duhovnih vajah smo odkrivali
delček božjega načrta in ljubezni za nas.
Cilj duhovnih vaj je bil, da bi se srečali
z Jezusom: pri sveti spovedi, pri jutranji,
večerni molitvi, pri igri, delu po skupinah, petju, sveti maši, adoraciji … Da bi
doživeli tisti skrivni dotik Boga, ki nas zaznamuje za celo življenje in nam ne dovoli, da bi se oddaljili od Njega. Da bi znali
svobodno reči DA življenju in Bogu.«
Na cvetno nedeljo ali nedeljo pred veliko nočjo se verniki spominjamo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, ko ga je ljudstvo slavilo in pozdravljalo s palmovimi in
oljčnimi vejami. Po krščanskem običaju
verniki naberemo nekaj lesa in zelenja,
ga povežemo v snop, naredimo tako imenovano »b'gan'co« in jo prinesemo v cerkev, da bi tudi mi počastili svojega Kralja.
V želji, da bi otroke seznanili s tipično blejsko b'gan'co, smo v sodelovanju
z župnijo povabili domačine g. Janeza
Pazlarja, g. Francija Pintarja in g. Jureta
Geržino. Veroučence so seznanili, da je
potrebno izbrati sedem vrst lesa. Število
sedem namreč predstavlja polnost in sporoča, da želimo dati Bogu najboljše.
V blejsko b'gan'co se običajno daje hudobitna, leska, vrba, kramper (brin), mačice, dren in oljčna vejica. Lahko pa katero vrsto lesa nadomestimo tudi z drugim
zelenjem, po želji dodamo še jabolka in
razne okraske. Otroci so skrbno poslušali, opazovali in izdelali vsak svojo b'gan'co
ter z njo ponosno odhajali domov.
Želimo vam veliko veselja, odprtosti
za darovanje in hvaležnosti za vse dobrote
v teh prazničnih dneh.
:: sestra Barbara Močenik in sestre
HMP z Bleda
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Iz zime v pomlad na Podružnici Ribno
Pustni torek nam je letos ponagajal
z dežjem in vetrom, tako da smo plesali,
peli in preganjali zimo kar v šoli, kjer so
nas obiskali krajani in nas razveselili s
sladkimi dobrotami, za katere se jim prav
lepo zahvaljujemo. Želimo jim, naj pomlad prinese dobro voljo in polno zdravih
pridelkov na njihovih vrtičkih in poljih.
Obiskali smo Dragico Perš, ki je v svojem gostišču Taverna pri Štefanu pripravila razstavo okrasnih svečk. Prvo okrasno svečko ji je podarila prijateljica, sama
jih je prinašala tudi z različnih potovanj
in izletov.

Dramski krožek je s predstavo Čebelica leti po pomoč razveselil učence Osnovne šole Antona Janše v Radovljici in vrtičkarje Vrtca Bled.
Četrtošolki Trina Pintar in Karin Pesrl sta se z mentorico Meto Skumavec
prijavili na Mednarodni likovni natečaj z
razstavo likovnih del Bodi umetnik. V letošnjem letu je bil posvečen dvema temama – Igraj se z mano in Rad pomagam.
Njuni risbici sta bili razstavljeni v Cankarjevem domu v Ljubljani, skupaj s še okoli
pet tisoč deli na papirju v najrazličnejših
tehnikah.

97 let gospoda Petra Florjančiča
Peter Florjančič je eden najbolj znanih
slovenskih izumiteljev in edini, ki se je
celo življenje s tem ukvarjal tudi poklicno.
Podpisan je pod približno 400 patentov.
Med njegove najvidnejše invencije štejejo
okvirčki za diapozitive, plastična zadrga,
pršilec na steklenički za parfum, ročne
statve, vžigalnik s prižiganjem ob strani,
zapiralni sistem pri stroju za brizganje
plastike, smučarski tobogan; leta 1957 je
izumil, ne pa tudi izpopolnil, avtomobilski airbag (zračna vreča).
Florjančič se je rodil v hotelirski družini na Bledu, njegov ded Jakob Peternelj

je bil lastnik hotelov Union in Triglav
ter blejski župan, več blejskih hotelov je
imela v lasti sestra njegove mame, Marija
Kenda. Živel je v Monaku, Švici, Avstriji,
Italiji in Nemčiji. Bil je tudi član slovenske smučarske reprezentance.
Visok jubilej je praznoval v Hotelu
Triglav v družbi hčerke Marion, ki živi
v Italiji, in prijateljev. Manca Izmajlova
mu je zapela pesem o Bledu, ki jo je pred
mnogimi leti napisal sam. Hotel Triglav
je pred 110-imi leti postavil njegov ded,
tedanji blejski župan Jakob Peternelj.
:: JF in RP

V dvorani Zadružnega doma v Ribnem smo z zanimanjem prisluhnili koncertu učencev glasbene šole Valtona in
njihovemu učitelju Borisu Bursaću. Še
posebej glasno smo zaploskali drugošolcu Ožbeju Mužanu in četrtošolki Nini
Ferjan, ki sta ubrano zaigrala na kitari.
Na koncertu je zapel tudi otroški pevski
zbor naše podružnice pod vodstvom Irene Kosmač. Z otroškimi igrami in plesom
se je predstavila otroška folklorna skupina »Raglce« pod vodstvom Anje Kristan.
V knjižnici smo skupaj z učenci POŠ
Bohinjska Bela razstavljali likovne izdelke Ko se srečata zima in pomlad.
S pravo zimo so se naši učenci letos
srečali na športnem dnevu na Soriški planini, kjer so se sankali, smučali, tekli na
smučeh in na snegu preživeli nepozaben
dan.
Prvega aprila ob 18. uri bomo v dvorani Zadružnega doma v Ribnem za starše, krajane in obiskovalce pripravili prireditev Pozdrav pomladi. Pomlad bomo
pozdravili z dramskim krožkom in igrico
Mala baletka, recitatorji, pevci pevskega
zbora naše šole, plesalci plesnega tečaja
plesne šole Ritem in pevci pevskega zbora Antona Tomaža Linharta iz Radovljice.
:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno

Gospa Franca Gartner,
najstarejša krajanka
Zasipa
V Zasipu smo ponosni na najstarejšo
krajanko, gospo Francko Gartner, ki je
praznovala 95 let. Ob tem lepem prazniku
so jo obiskali in ji zaželeli dobrega zdravja
in osebnega počutja župan Bleda, predsednik KS Zasip, predstavnici DU Zasip in
predstavnici RK Zasip.
Še vedno dobrovoljna, kot jo vsi poznamo, nam je povedala, da je prišla v Zasip
iz Zgornjih Dajn pred 70-imi leti. Moža
je spoznala na vlaku. Po prvih iskricah, ki
so preskočile, se ji je predstavil. Ugotovila
sta, da se oba pišeta Gartner. Usoda ju je
združila in v Zasipu sta si ustvarila družino. Sreča pa ni trajala dolgo, saj se je mož
smrtno ponesrečil, ko je bil sin star 16,
hči pa 12 let, zato življenje ni bilo lahko.
Podnevi je k bližnjim kmetom hodila
v »tarbeh«, zvečer pa je klekljala. Špice,
kot pravi, so nato prodajali v Ljubljano.
Naredila je tudi 23 gobelinov, nekaj jih
krasi njeno stanovanje, veliko pa jih je
podarila. Rada pove tudi kakšno šalo in
tako nasmeji prav vsakega obiskovalca.
Zdravje ji še kar dobro služi, le noge je ne
ubogajo, zato ji kosilo prinese kar hčerka,
ki živi blizu doma.

Obletnice I Zanimivosti

Ura za Zemljo
V okviru Ure za Zemljo so zadnjo zimsko soboto, 19. marca,
od 20.30 do 21.30 v več kot 100 državah po vsem svetu, tudi v
Sloveniji, ugasnile luči. V temo so bile ovite številne največje svetovne znamenitosti. Gre za projekt Svetovnega sklada za naravo
(WWF), ki posameznike, podjetja, vlade in skupnosti vsako leto
pozove, da za eno uro ugasnejo luči.
:: RP, foto Martin Šolar ml.

Od Gartnerjeve mame smo odšli dobre volje in ji obljubili,
da se kmalu spet vidimo, da nam bo povedala kaj hudomušnih.
Še na mnoga zdrava leta!
:: Anica Žemva

104 leta najstarejše občanke,
gospe Pepce Marolt
Pred 104-mi leti se je v Radehovi vasi na Štajerskem rodila
deklica, ki so jo krstili za Pepco. Rodila se je v številno družino
desetih otrok, kjer ni bilo obilja, zato je že kot majhen otrok morala prijeti za vsako delo. Čeprav je v njej tlela velika želja po znanju in izobrazbi, se ji je morala zaradi gmotnih razmer odreči.

Svetovno žensko hokejsko
prvenstvo
Bled bo od 2. do 8. aprila gostil IIHF Žensko svetovno prvenstvo v hokeju v Diviziji II Skupini A, ki ga organizira Hokejska
zveza Slovenije.
V dneh od 2. do 8. aprila bo Ledena dvorana ob Blejskem
jezeru prizorišče tekem reprezentanc Hrvaške, Velike Britanije,
Južne Koreje, Poljske, Severne Koreje in domačink – Slovenije.
Otvoritvena slovesnost bo v soboto, 2. aprila ob 20. uri, podrobnejši razpored tekem pa najdete v Koledarju prireditev.
:: RP

Izogibajmo se kurjenju v naravnem
okolju

Tako jo je pot s trebuhom za kruhom kot 21-letno dekle pripeljala na Bled. Tu je spoznala svojega bodočega moža, si ustvarila družino. Poprijela je za vsako delo, najraje pa je imela delo
na njivi. Še danes, pri sto štirih letih, velikokrat potoži, ker ne
more več obdelovati svoje krpice zemlje. Razen tega, da jo bolijo
kolena in zaradi tega težje hodi in slabo sliši, ji zdravje dobro
služi. Če le more, se v spremstvu odpravi do pokopališča, kjer
prižge svečko v spomin na pokojnega moža in vnuka, vsako
nedeljo se ob pomoči nun odpravi k maši. Še vedno spremlja
aktualne dogodke in jih seveda tudi komentira. Ob njenem visokem jubileju so ji voščili predstavnici Rdečega križa Bled in župan. Razšli smo se z željo, da se drugo leto ponovno srečamo in
občudujemo njen spomin, dobro voljo, navihanost in radoživost.
:: Vika Marolt

Prišla je pomlad, pred nami so dnevi urejanja in čiščenja
naših vrtov, okolice naših bivalnih prostorov in seveda naših
vrtičkov. Pri teh opravilih se nam nabere mnogo zelenih in
drugih bioloških odpadkov, ki v največji meri zgorijo v naravnem okolju. Zaradi varovanja okolja in povzročanja požarne
nevarnosti priporočamo da te odpadke oddamo na zbirna mesta za tovrsne odpadke.
V primerih ko se vendar odločite za požig teh odpadkov je
priporočljivo, da mesto za požig izberete tam, kjer je le-to primerno oddaljeno od raznih objektov ter gozdnih robov ali drugih lahko vnetljivih snovi. Pred kurjenjem si pripravimo tudi
sredstva za gašenje (cev za zalivanje ali posode z vodo, zemljo
ali pesek ali druga priročna sredstva). Kurimo vedno manjše
količine odpadkov, da jih v primeru nevarnosti lahko tudi sami
pogasimo. V primeru vetrovnega vremena ali ob razglasitvi
nevarnosti požarov v naravnem okolju NE KURIMO.
Pred pričetkom kurjena o tem obvestite center za obveščanje na 112, da ob primeru klica občanov ne bo po neportebnem aktiviral gasicev. V kolikor pa vam ogenj uide izpod nadzora takoj pokličite na klicno številko 112 ki bo takoj aktiviral
najbližjo gasilsko enoto.
:: Gasilska zveza Bled- Bohinj
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Dobrodelni tekaški koncert v supergah
V Festivalni dvorani bo v soboto, 23. aprila, ob 17. uri veliki
dobrodelni koncert z naslovom Tekaški koncert v supergah. Organizira ga Tekaška skupina Klemena Dolenca s soorganizatorjema Zavodom za kulturo Bled ter Občino Bled.
Na koncertu bodo nastopili: solista ljubljanske Opere Ivan Andres
Arnšek in Matej Vovk, operni ženski
tercet Casta Diva, kitarski duo Denis
in Alen Mujkič ter pianist Tadej Horvat. Dogodka se bodo udeležili tudi
vrhunski športniki in športnice.
Vstopnine ni, zbirali pa se bodo
prostovoljni prispevki, ki bodo namenjeni osebam z motnjo v duševnem razvoju, ki sodelujejo v vseslovenskem projektu Pet tekov za tristo
nasmehov. Ta sredstva se bodo porabila za udeležbo teh oseb – tekačev na tekaškem taboru v Puli in
na Ljubljanskem maratonu. Ker gre za dobrodelni koncert, upajo, da bodo napolnili Festivalno dvorano, z dogodkom pa javnost
spodbudili k dobrodelnosti in zdravemu načinu življenja, kamor
spada tudi tek.
:: Lili Ošterbenk Janša

Na Akademiji borilnih veščin Bohinj
se dogaja!
Svoje znanje in sposobnosti so pokazali na mednarodnem
tekmovanju Pokal Nestla Žganka v Velenju. Iz šestih držav je nastopilo kar 412 tekmovalcev. Klub ABV so zastopali Ana Mišov,
Samo Pretnar, Gaber Jovanović Šorn ter Taja Varl Mujezinović.
Čestitke in pohvale za uspešen prvi nastop na večjem tekmovanju. Vsi so izpolnili zastavljen cilj, nastop v katah so naredili
bolje kot na treningu. Zaradi dopustniških obveznosti se tekme
niso udeležili Nik Pristavec, Jaka Malner Košir, Karin Dovžan in
Luka Fajan.
Na naslednjo tekmo se pripravlja naša vedno bolj številčna
veteranska skupina. V začetku maja odhajajo v Stuttgart.
V klubu že potekajo priprave na domačo tekmo Katana Cup
Bohinj. 9. aprila nastopajo karateisti, 10. april pa je rezerviran
za kickboxing. Lepo vabljeni na ogled in vzpodbudo domačih
tekmovalcev.
:: Marjeta Sinkovič

POGREBNE STORITVE

NOVAK

Uspel 3. Asjin memorial v veleslalomu

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.

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412
041 655 987
040 887 112
Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke
in aranžmaje ter aranžiranje daril.

VO

Smučarski klub Bled je v torek, 8. marca v Kranjski Gori organiziral 3. Asjin memorial v veleslalomu, v spomin na mlado
in mnogo prezgodaj umrlo našo mlado smučarko Asjo Oražem.
Memorial je odlično uspel, saj so klubu pri organizaciji nesebično pomagali tudi družina Oražem in njihovi številni prijatelji in
sponzorji, katerim se seveda najiskrenejše zahvaljujemo.
V treh starostnih skupinah ( dečki in deklice do 12, 14 in 16
let) je sodelovalo 132 mladih smučark in smučarjev iz petnajstih slovenskih klubov. Največ uspeha so imeli mladi gorenjski
tekmovalci. V vsaki starostni kategoriji je pokale osvojilo šest
najboljših tekmovalk in tekmovalce, prav vsi udeleženci pa so
dobili bogate nagrade sponzorjev. Prepričani smo, da se naslednje leto znova vidimo.
:: Saša Hutter Gmajnar

NO
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Izdelava spomenikov in
nagrobnih napisov.

Oglasi

VABLJENI V ZADRUGO GOZD BLED

AUTO M Lesce
PE BLED
ZA POTOKOM 7a
041 620 143

SERVIS VOZIL

vse za spomladansko urejanje vrta in okolice vaše hiše
zemlja za rože, mačehe, trajnice, grmovnice, semenski krompir,
semena zelenjave, sadike sadnega drevja in grmičevja

domače dobrote

jabolka, jabolčni kis, krhlji, krompir, česen, sokovi, čaji, bučno olje,
sončnično olje, moka, med, kreme, tinkture, mila

predavanje o balkonskih rožah

četrtek, 14. aprila v predavalnici na zadrugi, predavala bo Marija
Horvat, inž. agr., avtorica kataloga Cvetje za poletje 2016

orodja in stroji
odkup živine, mleka, lesa

računovodske storitve

KAROSERIJSKE STORITVE
• Menjava stekel • Avtokleparstvo •
• Popravilo toče brez lakiranja •
• Karoserijske storitve za vse zavarovalnice •
VULKANIZERSTVO
• Avtooptika •
VLEKA NON-STOP
• Zavarovalnica Triglav • Adriatic Slovenica •
• AMZS • Coris • Mondial • TBS •

prodaja programa

Rečica, Za žago 1, tel. 04 575 05 19
odprto 7.00-19.00, sob. 7.00-13.00

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
-Želimo
- vam vesele
-

Velikonočne praznike!

-

-
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VELIKA IZBIRA SKUTERJEV
VELIKA IZBIRA SKUTERJEV
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVO KOLO
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVO KOLO MODELI 2016
MODELI 2016

promocijska cena

890 EUR

promocijska cena

890 EUR

že od 1.350

EURže od 1.350 EUR

ZAŠČITNE
ČELADE IN
DODATNA
OPREMA

ZAŠČITNE
ČELADE IN
DODATNA
OPREMA

Alpska 43, 4248 Lesce
Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805, www.avtomony.si
T: 04 53 53 805, www.avtomony.si

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

12/02/15 08:04

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE
mojadežela

mojadežela

1

1
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LOV NA SKRITE PIRHE

27. marec, ob 11. uri, Viteška dvorana
Po gradu bo skritih 100 pirhov, ki prinašajo nagrade.
Cena vstopnice je plačilo vstopnine.

Zavod za kulturo Bled, www.blejski-grad.si, +386 4 5729 782 , Facebook & Twitter: BledCastle

Novi

enault
Renault
NoviKADJAR
Renault
MEGANE
Novi KADJAR

Renault
KADJAR
t KADJAR
Prebudi
svojo strast.
Renault
KADJAR
Renault
KADJAR
Renault
MEGANE
Renault
KADJAR
Renault
MEGANE

nault
KADJAR
aja
najvišje
vrhove.
Takostrast.
kot
vi.
Osvaja
najvišje
vrhove. Tako kot vi.
Renault
KADJAR
Prebudi
svojo
Prebudi
Osvaja najvišje vrhove. Tako
kot vi. svojo strast.

e vrhove.
Tako kot
vi. vrhove.
Osvaja
najvišje
vrhove.Osvaja
Tako
vi.
Osvaja
najvišje
Tako kot
kot
vi.
najvišje
vrhove. Tako kot vi.

in Bose Edition *Na voljo pri različicah Xmod in Bose Edition
*Na voljo pri različicah Xmod in Bose Edition

*Nakm.
voljoEmisije
pri
različicah
Xmod
in Bose
Edition
o
pri
različicahciklu
Xmod
Bose
Edition
pri
mešanem
3,8in- 5,8
l/100
CO2pri
99različicah
- 130
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO 6b. Emisija NOx: 0,0155- 0,0536 g/km.
*Na
voljo
Xmod
in Bose
Edition

Slika je
Renault
Nissan
Slovenija,
d.o.o.,d.o.o.,
Dunajska
22, 151122,
Ljubljana.
Slika
jesimbolna.
simbolna.
Renault
Nissan
Slovenija,
Dunajska
1511 Ljubljana.

Renault Kadjar s štirikolesnim pogonom*.
Renault Kadjar s štirikolesnim pogonom*.

pri različicah Xmod in Bose Edition

Slika je simbolna.
Nissan
Slovenija,
d.o.o.,
Dunajska
22, 1511
Ljubljana.
Slika
simbolna.Renault
Renault
Nissan
Slovenija,
d.o.o.,
Dunajska
22,
1511 Ljubljana.

lt Kadjar s štirikolesnim pogonom*.
Renault
Kadjar s štirikolesnim
pogonom*.
Renault Kadjar
s štirikolesnim
pogonom*.

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Nehaj opazovati. Začni
živeti.
Nehaj
opazovati. Začni živeti.

Kadjar spogonom*.
štirikolesnim
pogonom*.
lesnim
Renault
Kadjar
štirikolesnimpogonom*.
pogonom*.
Renault
Kadjar
s sštirikolesnim

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

aj opazovati.
Začni
živeti.
vati.
Začni
živeti.
Nehaj
opazovati.
Začni
živeti.
Nehaj
opazovati.
Začni
živeti.
haj
opazovati.
Začni
živeti.
Nehaj
opazovati.
Začni živeti.
Nehaj opazovati. Začni živeti.

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

ja najvišje vrhove. Tako
kot najvišje
vi.
Osvaja
vrhove. Tako kot vi.

*Na
voljo km.
pri
različicah
Xmod
in
Bose
Edition
*Na
voljo
pri različicah
Xmod
in Bose
Edition
Poraba
pri
mešanem
ciklu
3,7–6,0
km.
Emisije
CO
g/km.
EURO
6b.
Emisija
NOx:
11
2 95–134
ciklu
- 5,8
l/100
Emisije
CO
99
- 130
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO
6b.Emisijska
Emisija
NOx:
0,01550,0536
g/km.
Poraba
mešanem
3,8
-l/100
5,8(x10
l/100
CO
130
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO
6b. Emisija
NOx: NOx:
0,01550,05360,0536
g/km. g/km.
2ciklu
2 99 trdnih3,8
delcev:
0,00007
-pri
0,00142
g/km.
Število
delcev
):km.
0,08Emisije
-Emisije
14,51.
Ogljikov
dioksid
(CO2) stopnja:
je
najpomembnejši
toplogredni
11
Poraba
pri
mešanem
ciklu
3,8
-11
5,8
l/100
km.
CO
130
stopnja:
EURO
6b. Emisija
0,01552 99 -delcev
): Emisijska
0,01–19,12.
Ogljikov
dioksid
0,0074–0,0452
g/km.
Emisija
trdnih
delcev:
0,00002–1,09
g/km.
Število
(x10
11)2g/km.
Poraba
pri
mešanem
ciklu
3,8
5,8
l/100
km.
Emisije
CO
99
- 130
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO
6b.
Emisija NOx:
0,01550,0536NOx:
g/km.
0,00007
0,00142
g/km.
Število
delcev
(x10
):
0,08
14,51.
Ogljikov
dioksid
(CO
je
najpomembnejši
toplogredni
Emisija
trdnih
delcev:
0,00007
0,00142
g/km.
Število
delcev
(x10
0,08
- 14,51.
Ogljikov
dioksid
(CO
je najpomembnejši
toplogredni
ovzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
zraka
iz
prometa
pomembno
prispevajo
kzunanjega
poslabšanju
kakovosti
2 ):11
2)Emisijska
Poraba
pri
mešanem
ciklu
3,7–6,0
l/100
km.
Emisije
CO
95–134
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO
6b.
Emisija
2
a pri mešanem
ciklu
3,8
5,8
l/100
km.
Emisije
CO
99
130
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO
6b.
Emisija
NOx:
0,01550,0536
g/km.
Poraba
pri
mešanem
ciklu
3,7–6,0
l/100
km.
Emisije
CO
95–134
g/km.
stopnja:
EURO
6b.
Emisija
NOx:
(CO
)
je
najpomembnejši
toplogredni
plin,
ki
povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zraka
iz
pro11
Poraba
pri
mešanem
ciklu
3,8
5,8
l/100
km.
Emisije
CO
99
130
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO
6b.
NO
2
2
2
Poraba
pri
mešanem
ciklu
3,8
5,8
l/100
km.
Emisije
CO
99
130
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO
6b.
Emisija
NOx:
0,01550,0536
g/km.
2 Ogljikov
Emisija
trdnih
delcev:
0,00007
0,00142
g/km.
Število
delcev
(x10
):
0,08
-poslabšanju
14,51.
Ogljikov
dioksid
(COg/km.
) 11
je 2najpomembnejši
toplogredni
Poraba
mešanem
3,8
- 5,8
l/100
km.
Emisije
CO
130
Emisijska
stopnja:
EURO
6b. Emisija
Emisija NOx
2ciklu
2(CO
2 99 Emisija
trdnih
delcev:
0,00007
-pri
0,00142
g/km.
Število
delcev
(x10
):
0,08
-dušikovih
14,51.
dioksid
je
najpomembnejši
toplogredni
11
ga zraka.
Prispevajo
zlasti
k čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM
PM
oksidov.
alno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
zraka
iz
prometa
pomembno
prispevajo
k0,00002–1,09
kakovosti
10kin
2,5 ter
plin,
ki
povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zraka
iz
prometa
pomembno
prispevajo
k) 0,01–19,12.
poslabšanju
kakovosti
0,0074–0,0452
g/km.
Emisija
trdnih
delcev:
0,00002–1,09
g/km.
Število
delcev
(x10
):
Ogljikov
dioksid
meta
pomembno
prispevajo
k
poslabšanju
kakovosti
zunanjega
zraka.
Prispevajo
čezmerno
povišanim
koncen11zunanjega
0,0074–0,0452
g/km.
Emisija
trdnih
delcev:
g/km.
Število
delcev
(x10
):
0,01–19,12.
Ogljikov
dioksid
11zlasti
11
11
a
trdnih
delcev:
0,00007
0,00142
g/km.
Število
delcev
(x10
):
0,08
14,51.
Ogljikov
dioksid
(CO
)
je
najpomembnejši
toplogredni
Emisija
trdnih
delcev:
0,00007
0,00142
g/km.
Število
delcev
(x10
):
0,08
14,51.
Ogljikov
dioksid
(CO
)
je
najpomembnejši
toplogredni
Emisija
trdnih
delcev:
0,00007
0,00142
g/km.
Število
delcev
(x10
):
0,08
14,51.
Ogljikov
dioksid
(CO
)
je
najpo
plin,
ki
povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
zraka
iz
prometa
pomembno
prispevajo
k
poslabšanju
kakovosti
2
Emisija
trdnih
delcev:
0,00007
0,00142
g/km.
Število
delcev
(x10
):
0,08
14,51.
Ogljikov
dioksid
(CO
)
je
najpom
plin,
ki
povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
zraka
iz
prometa
pomembno
prispevajo
k
poslabšanju
kakovosti
2
2
2
renault.si
PMprizemnega
ternajpomembnejši
dušikovih
oksidov.
tracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM
pevajo zlasti kzunanjega
čezmerno
povišanim
koncentracijam
ozona,
delcev
in PM
ter dušikovih
oksidov.
toplogredni
plin,
kiprizemnega
povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
zrakaizizpropro(CO
najpomembnejši
toplogredni
plin, kiPM
povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
zunanjega
zraka
zraka.
Prispevajo
zlasti
k (CO
čezmerno
povišanim
koncentracijam
ozona,
delcev
PM
in PM
oksidov.
10 in
2,5
10
2,5
2) je
10onesnaževal
2,5 ter dušikovih
2) je
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti
kpovišanim
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM
inčezmerno
PM
dušikovih
oksidov.
plin,
ki povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
iz prometa
pomembno
prispevajo
kiz
poslabšanju
kakovosti
2,5 ter
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti
kplin,
čezmerno
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM
inčezmerno
PM
ter
dušikovih
oksidov.
ki
povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
prometa
pomembno
prispevajo k kp
i povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
zraka
izzraka
prometa
pomembno
prispevajo
k10iz
kakovosti
10
2,5
plin,
ki
povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
onesnaževal
zunanjega
zraka
prometa
pomembno
prispevajo
meta
pomembno
k poslabšanju
kakovosti
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti
kposlabšanju
povišanim
koncenrenault.si
meta
pomembno
prispevajo
kprispevajo
poslabšanju
kakovosti
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti
kzraka
povišanim
koncenRenault priporoča
renault.si
RenaultPrispevajo
priporoča
renault.si
tracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM
in
PM
ter
dušikovih
oksidov.
zunanjega
zraka.
zlasti
k
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM
in
PM
ter
dušikovih
oksidov.
Renault
priporoča
renault.si
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti
k Nissan
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev PM
PM10
in PM2,52
10
2,5
10
2,5 dušikovih
in
PM
ter
dušikovih
oksidov.
tracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM
jega
zraka.
Prispevajo
zlasti
k
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
PM
in
PM
ter
oksidov.
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti
k
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
10
2,5
Slika
je simbolna.
Renault
Slovenija,
d.o.o.,
Dunajska 22,
1511 Ljubljana.
10
2,5
10 in PM
Vaš trgovec v Ljubljani
Renault priporoča

renault.si

renault.si
AVTOHIŠA
IN NJENO
URADNO
ovec
v Ljubljani
Vaš trgovec
vIME
Ljubljani
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Vaš
trgovec
v
Ljubljani
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
trgovec
v Ljubljani
trgovcaURADNO
v Vaš
eni
vrstici
Jesenice,
Finžgarjeva
2, Tel.: 04/58 33 330
IŠANaslov
IN NJENO
IMEAVTOHIŠA
AVTOHIŠA
IN
NJENOINURADNO
IME
NJENO
URADNO
Vaš
trgovec
v Ljubljani
Vaš trgovec
vIME
Ljubljani
AVTOHIŠA
IN
NJENO
URADNO
IME
Vaš
trgovec
v
Ljubljani
Vaš
trgovec
v
Ljubljani
Lesce,
Hraška
cesta
25,
Tel.:URADNO
04/5353
trgovca v eni vrsticiAVTOHIŠA
Naslov trgovca
v
eni
vrstici
Naslov
trgovcaURADNO
v eni
vrsticiIME IN NJENO
Jesenice,450
Finžgarjeva 2, Tel.: 04/58 33 330
IN NJENO
AVTOHIŠA
IME

ča

Renault priporoča

Renault priporoča

www.asp.si
trgovcaURADNO
v eni
vrsticiIME IN NJENO URADNO
Jesenice,
Finžgarjeva
2, Tel.: 04/58 33 330
AVTOHIŠANaslov
IN NJENO
AVTOHIŠA
IME
Lesce,
Hraška cesta 25, Tel.: 04/5353 450
Naslov
trgovca v eni
vrstici Naslov trgovca v eni vrstici
www.asp.si
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04/5353 450
Naslov trgovca v eni vrstici Naslov trgovca v eni vrstici

www.asp.si

24

Oglasi

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

ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVO KOLO

promocijska cena

890 EUR

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV
MODELI 2016

že od 1.350

EUR

ZAŠČITNE
ČELADE IN
DODATNA
OPREMA

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805, www.avtomony.si

