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Blejske novice

Vesele božične praznike in srečno 2014!

❄ ❄
❄

❄ Obč❄inski svet❄in
❄Župan❄Janez Fajfar,
Nadzorni odbor Občine Bled
❄ ❄
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Aktualno

Drage občanke in
občani, dragi
prijatelji Bleda
V uvodniku se praviloma izogibam
omemb trenutnih političnih trenj v državi, ker ima vsak glede na sedanje nezavidljivo stanje pravico do svojega pogleda
na stvar. Kot župan se zavedam, da moram biti ne glede na to, kdo me je pred
dobrimi tremi leti volil, kar se da enak do
vseh občanov. Ob koncu leta vsaj tisti, ki
vemo, da se za nazaj ne da postoriti nič,
mislimo že vnaprej. Nočem še sam razpihovati razvnetih debat o tem, kdo ima v
naši politiki prav in kdo ne. Županova
naloga je, da po svojih najboljših močeh
in s strokovno podporo občinske uprave
ter svetnic in svetnikov občinskega sveta,
članov krajevnih skupnosti in vse civilne
družbe, seveda v okviru svojih kompetenc
in zmožnosti, občanom in obiskovalcem
omogoča človeku dostojno bivanje v najlepšem koščku naše že tako in kljub vsemu še vedno čudovite domovine.
V negotovih razmerah ni bilo lahko
pripraviti proračuna za naslednje leto.
Brez tega osnovnega dokumenta občina
zelo težko posluje, zato upam, da ga bo
občinski svet v torek potrdil. Za osnovo
smo kot enega izvirnih dohodkov občine
vzeli dosedanje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča. To se nam je zdelo
še najbolj verjetno, saj je pri novem davku
na nepremičnine še marsikaj nejasnega.
Jasno je le, da bomo, če, ali bolj gotovo,
ko do njega pride, v naši občini plačevali
precej več kot do sedaj, saj živimo na
Bledu, kajne ...! Davek bo plačevala tudi
občina za javne objekte, ki so bili zgrajeni,
če še pomnite, večinoma s pomočjo
samoprispevkov, obnavljamo pa jih z
našimi lastnimi in evropskimi sredstvi,
na katera tako ali tako še plačamo davek …
Kdo bi se v vsem tem še znašel? Država
lahko kadarkoli z izvršbo tudi občinam
brez milosti pobere tisto, za kar sama
določi, da je njeno.
Govoriti o veselem decembru je letos
težje kot lani, a ne pustimo si ga v odvzeti
v celoti. Alkohol je sicer na Gorenjskem
kriv le za 5 % vseh nesreč, a ker se ga najlažje izmeri, se ga temu primerno tudi
meri. Zato proslavljajmo zmerno, saj je
pravo veselje v drobnih stvareh. Zraven
bo v zadnjih tednih pred novim letom
vrsta vsem dostopnih prireditev, ki se jih,
če vam le uspe, udeležite! Neverjetno je,

kaj vse naši ljudje vseh generacij zmorejo
v kulturi in v športu in koliko dobrega so
ljudje še vedno pripravljeni postoriti zastonj. Ne pozabimo na prostovoljne gasilce, članice Rdečega križa, Karitasa in še
vrste drugih združenj.
Nekateri otroci z nestrpnostjo čakajo
Miklavža, drugi Božička, tretji dedka
Mraza, večina pa kar vse tri! Mnogi med
nami še dobro pomnimo, kako smo kot
mali otroci strmeli v rdeče večerno nebo,
sveto prepričani, da nam nekje za Triglavom Miklavž peče piškote. Ne da se
pozabiti, kako je po domovih zadišalo po
potici in v kakšni napetosti smo pričakovali tisti pehar z orehi, rožiči, lepo pološčenimi jabolki, pomarančami, s parkljem
in opozorilno leskovo šibo z rdečo pentljico, zraven katere je bil zataknjen kak
lep nov svinčnik in morda še zvezek.
Božička nas pred pol stoletja večina ni

poznala, v vrtcu ali v šoli, navadno pa tudi
v podjetjih, kjer so bili zaposleni starši, pa
nas je obiskal še dedek Mraz. Kakšno fantastično duhovno, ne le materialno razkošje! Ne jamrajmo, kako je vse drago, saj
je večino te moderne božično-novoletne
navlake popolnoma odveč. Po novem letu
bo čas vsesplošne streznitve in mogoče je
najbolje, če se že zdaj prepričamo, da
vsega sploh ne potrebujemo. Zares potrebujemo le drug drugega, družino, prijatelje, sošolce, sodelavce, sosede, mlade
in stare, verne in neverne, Slovence in
Neslovence, prav vse, ki smemo živeti v
tako lepi deželi.
Želim vam vesele in notranje bogate
praznike ter sreče in zdravja, predvsem
pa potrpljenja drug z drugim v novem
letu!
:: Vaš župan Janez Fajfar

Izhodišča proračuna za 2014
Pri pripravi dopolnjenega predloga Proračuna Občine Bled za leto 2014 smo
izhajali iz ohranjanja tekoče porabe na dosedanji ravni, kjer ne predvidevamo
povečevanja. Razmerje med tekočimi odhodki (predvsem za delovanje občine in
njenih nalog ter drugih lokalnih služb) in transferi (dotacije posameznikom in organizacijam, npr. na področju športa, kulture, izobraževanja, sociale …) na eni strani
ter investicijskimi odhodki in transferi na drugi je doseglo rekordnih 50 : 50.
Prisiljeni smo bili zmanjšati predvsem obseg rednega in tekočega investicijskega
vzdrževanja in obnov na vodovodih, kanalizaciji in javni razsvetljavi, saj se večji del
na teh področjih nanaša na zagotavljanje lastnih deležev pri spremljanju velikih
naložb, sofinanciranih iz nepovratnih EU in drugih virov. Na drugi strani ohranjamo razmeroma zadostna sredstva za investicijsko vzdrževanje na cestah, ki se je
letos zaradi visokih stroškov zimske službe v letnem obdobju izvajalo zgolj v minimalnem obsegu. Velike potrebe se kažejo tudi na splošnem urejanju naselij (npr.
urbana oprema), vendar sredstev »v paketu« za to ni bilo mogoče zagotoviti.
V letu 2014 se bodo tako nadaljevale sofinancirane naložbe v Športni park pri
OŠ (do marca), Vaško jedro Bohinjska Bela (do aprila), v Regijsko naravovarstveno
in turistično-informacijsko središče Triglavska roža (do maja), Staro jedro Mlino (do
junija). Koncesionarja Gradbeništvo Prestor (ceste) in Adriaplin pa izvajata popolno
rekonstrukcijo (ceste, vodovod) ter novogradnje (plin, meteorna k., javna razsvetljava) na območju Aljaževe, Prisojne in Razgledne ceste. V drugi polovici leta se
predvidevajo še rekonstrukcije Izletniške in Kolodvorske ceste ter preko poletja prenova odsekov Koritno – Polica in v Bodeščah (Na Pečeh).
Nadaljevali bomo s poravnavo starih obveznosti do Adriaplina in WTE (iz obdobja 2001 in 2002), skladno s podpisanimi dogovori, konec leta se iztečejo vsa dolgoročna posojila za vodovod in kanalizacijo, športni dvorani na Bledu in v OŠ Gorje
ter knjižnico. Občina je dolgoročno finančno sanirana, trenutno največji problem
predstavlja zagotavljanje tekoče likvidnosti, kar bo zelo verjetno tako kot letos
potrebno reševati s premostitvenim posojilom med letom.
Predlog proračuna je uravnotežen ob upoštevanju pridobitve ustreznega dolgoročnega posojila za izvedbo največje naložbe v letu 2014, Energetske sanacije in
rekonstrukcije Vrtca Bled, če pa ugodnega posojila ne bo možno dobiti, je naložba
samo z lastnimi in sicer že pridobljenimi nepovratnimi sredstvi neizvedljiva. Sicer
pa še vedno smelo predvidevamo izvedbo od marca do septembra.
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Obilo škode ob novembrskem vetrolomu
11. november je bil na Zgornjem Gorenjskem težak in naporen dan - napoved vremenoslovcev, da bo vreme ogrožalo življenja in premoženje ljudi, se je uresničila. Poleg
škode, ki jo je orkanski veter, ki je pod Karavankami in v višjih legal v sunkih krepko presegal sto kilometrov na uro, je veliko škode povzročil tudi v gozdovih.
Na blejski enoti Zavoda za gozdove navajajo, da so najbolj poškodovani gozdovi na
Jelovici, kjer je padlo kar 9000 m3 drevja, in na Radovljiški ravnini, kjer je poškodovanih
4000 m3. Ostale lokacije so še: pobočja Karavank med Ajdno in Valvazorjem, zahodno
od Gorij in na Pokljuki z obrobji.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10,
75/12), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13), ter Pravilnika o določitvi
višine najemnin in zakupnin za zemljišča v lasti Občine Bled (Ur. list RS, št.
132/03) (v nadaljevanju: Pravilnik), Občina Bled objavlja

NAMERO o oddaji zemljišč v
lasti Občine Bled v najem

Skupno količino podrtega lesa (prevladuje smreka) ocenjujejo na 20 000 m3, to je
sedemsto tovornjakov. Drevje je poškodovano posamično, v skupinah in vrtincih, zaradi
izruvanega in polomljenega drevja je neprevoznih tudi veliko gozdnih cest.
Poškodovan les je razvrednoten zaradi prelomov, razcefranega lesa, zamudne in
nevarne sečnje ter predčasnega poseka drobnejšega lesa. Gozdarji škodo ocenjujejo na
250.000 evrov.
Hoja in vožnja po poškodovanih gozdovih sta nevarni, tudi posek in izdelava
poškodovanega drevja sta zelo zahtevni, zato naj se ga sami lotijo le tisti lastniki gozdov,
ki to delo dobro obvladajo in so zanj opremljeni.
Glavne ceste v gozdovih čistijo uradni vzdrževalci teh cest. Na stranskih cestah pozivajo lastnike gozdov, da na svojih parcelah čim prej zagotovijo prevoznost cest, kasneje
bodo nepospravljeno drevje s cest odstranili vzdrževalci, saj zalomljene ceste
onemogočajo sanacijo gozdov.
Lastniki gozdov lahko začnejo s spravilom poškodovanega lesa pred izdajo odločbe
Zavoda za gozdove, morajo pa o pričetku del obvestiti svojega revirnega gozdarja.
Vetrolom bo potrebno sanirati do konca marca, so sporočili iz Zavoda za gozdove Bled.
:: RP, foto: Zavod za gozdove

Prenova cest
Z rekonstrukcijo odseka Seliške mimo osnovne šole na Bledu, kjer smo poleg vozišča uredili tudi pločnik in kolesarsko stezo, se je pričel Program prenove občinskih
cest, ki ga izvaja na javnem razpisu izbrani koncesionar, to je Gradbeništvo Prestor.
Konec oktobra smo začeli z drugim sklopom, ki zajema rekonstrukcijo Razgledne ter
Aljaževe ceste in Prisojne ulice v KS Rečica. Sočasno z rekonstrukcijo cest obnavljamo
komunalne vode, to pa pomeni obnovo vodovoda skupaj s hidrantnim omrežjem ter
hišnimi priključki in gradnjo meteorne kanalizacije, s katero bo sanirano odvajanje vod
z območja Kuhovnice, saj te ob močnejših padavinah povzročajo velike količine nanosov na Razgledno cesto in na zasebne vrtove. Ob tem bomo zaradi dosedanje slabe pokritosti na vseh treh cestah obnovili javno razsvetljavo, predvidena je ureditev kabelske
kanalizacije, položili bomo kable in montirali temelje svetilk. Na celotnem območju bo
koncesionar Adriaplin izgradil plinovodno omrežje in omogočil izvedbo hišnih
priključkov vsem, ki bodo to želeli in to po dokaj ugodni ceni. Elektro Gorenjska bo
izdelal novo kabelsko kanalizacijo na odsekih, kje je še ni in tako pripravil vse potrebno
za kasnejšo odstranitev zračnih vodov in montažo kablov v tla.
Dela so se začela na območju Aljaževe in Prisojne, s tem smo čim večjemu številu
stanovalcev omogočili obvoze in dostope do hiš, nadaljevala se bodo vse dokler bodo to
dopuščale vremenske razmere. Z deli na Razgledni bomo nadaljevali zgodaj spomladi,
končala se bodo predvidoma do maja z obnovo vseh asfaltov. Skupna vrednost del, ki se
financirajo iz proračuna Občine Bled, bo v tej fazi znašala dobrih 400.000 evrov.
:: Jože Dežman, Franci Pavlič, Občina Bled

Občina Bled oddaja v najem zemljišča za vrtičke za dobo petih let, izključno za namen samooskrbe. Vse zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo
svojo vlogo v roku 30 dni od objave. Za
vrtičke je namenjeno del zemljišča s
parc. št. 263/1 k. o. Bled (kmetijsko
zemljišče ob Kovinski Bled). Postavitev
objektov na zemljišču ni dopustna. Vrtički bodo velikosti približno 60 - 100
m2. Cena za letni najem znaša 0,50
EUR/m2. Če bo za najem zemljišč več
interesentov, bo zemljišče oddano v
najem po principu javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, pri čemer se
zemljišče odda v najem najugodnejšemu ponudniku. S prosilci bo sklenjena
najemna pogodba, v kateri bodo opredeljeni natančni pogoji najema. Kontaktna oseba: Barbara Jančič (04) 575-01-23,
e pošta: barbara.jancic@bled. si.
Številka: 3502-73/2013
Datum: 18. 11. 2013
:: župan
Janez Fajfar, l. r.

Najava javne objave
stališč do pripomb OPN
Skladno s 6. odstavkom 50. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
- ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP
(106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12) vas obveščamo,
da bodo stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve
sprememb dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta za Občino
Bled in Okoljskega poročila za celovito
presojo vplivov na okolje v postopku
priprave občinskega prostorskega načrta, nastalih na osnovi zavzetih stališč
do pripomb in predlogov, javno objavljena od 20. decembra 2013 dalje na
spletni strani občine Bled http://obcina.
bled.si ter za čas enega meseca tudi v
avli Občine Bled.
:: Janez Fajfar, župan Občine
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Aktualno

Blejsko leto 2013 - leto obnov in gradenj
V blejski občini se bo leto 2013 zapisalo kot leto številnih investicij v cestno,
komunalno in ostalo infrastrukturo, ki jih
je Občina Bled, tudi s pomočjo evropskih
in državnih sredstev, predvsem pa z veliko
mero lastne pobude, vztrajnosti, strokovnosti in ne nazadnje tudi denarja, kljub
krizi uspela izvesti. V ospredju so obnovi
vaških jeder v Zasipu in Zagoricah, energetska sanacija zdravstvenega doma in
delna energetska sanacija blejske šole,
rekonstrukcija ceste na Grad, začetek velike investicije v stavbi TNP in še bi lahko
naštevali.
Občina Bled je sredi marca s strani
Ministrstva za infrastrukturo in prostor
prejela dva sklepa o odobritvi sredstev za
energetsko sanacijo stavb v občinski lasti v
skupni višini 632.000 evrov. Prvi sklep v
višini 215.000 evrov se nanaša na Zdravstveni dom Bled, kjer je celotna investicija
v vrednosti skoraj 300.000 evrov zajemala
izolacijo fasade in strehe, menjavo oken
in vrat ter nakup solarnega sistema za
ogrevanje. Drugi sklep v višini 417.000
evrov se nanaša na Vrtec Bled, ki se na
sanacijo že pripravlja, ta se bo začela pomladi prihodnje leto. V vrtcu bo poleg
energetske sanacije izvedena tudi delna
rekonstrukcija, s katero se bodo zagotovili
dodatni prostori, nov vodoraven dostop in
prenova kuhinje. Zato je celotna investicija ocenjena na dva milijona evrov in bo
potrebno zagotoviti še velik del potrebnih
sredstev, tudi z najemom kredita.
Občina Bled je letos končala izjemno
zahtevno obnovo celotne infrastrukture v
Rebru v Zasipu. Zahtevna in zamudna
dela so Občino stala skoraj milijon evrov,
četrt milijona pa je veljala obnova jedra v
Zagoricah, kjer je bil leta 1738 rojen Blaž
Kumerdej, pol milijona evrov pa je bila
vredna obnova Grajske ceste, kjer so uredili fekalni kanalizacijski sistem, meteorni
kanalizacijski sistem ter zemeljski kablovod za javno razsvetljavo. Urejeno je odvodnjavanje izvirskih in površinskih
meteornih voda, ki so ob večjih neurjih
poplavljale stanovanjske objekte.
V Zdraviliškem parku je zrasla medovita učna pot, Čebelarsko društvo Bled Gorje pa ima od letošnjega poletja postavljen svoj čebelnjak.
Na Zavodu za kulturo Bled, ki upravlja
z Blejskim gradom in Festivalno dvorano,
so tik pred občinskim praznikom zaključili s prvim projektom iz programa letošnjih aktivnosti. Prenovili so zunanjost
Festivalne dvorane. Po izgradnji leta 1961
je dvorana je novo zunanjo podobo dobila
z rekonstrukcijo v času priprav na 3. Svetovno prvenstvo v veslanju leta 1989.
Zaradi stalnih vremenskih vplivov v zad-

Obnovljena infrastruktura v Zagoricah, kjer se je rodil Blaž Kumerdej.

Obnovljena infrastruktura v Rebru krajanom omogoča kakovostnejše bivanje, čeprav so
med gradnjo morali marsikaj potrpeti.
njih dvajsetih letih, je predvsem zunanja
lesena obloga dotrajala in skupaj z lastnikom, Občino Bled, so se odločili za prenovo. Nova obloga je ponovno iz
svetlejšega lesa in po barvi podobna tisti
iz originalno zgrajenega objekta. Za tako
pomlajeno dvorano je tako po našem
mnenju sedaj značilen vtis lahkotnosti in
svežine. Objekt se kot tak tudi veliko bolje
vklaplja v parkovno okolje in med druge
objekte na tem delu Bleda in na obiskovalce deluje veliko bolj prijazno.
Investicija pomeni tudi primer uspešnega dogovarjanja med lastnikom,
Občino Bled, in upravljavcem, Zavodom
za kulturo, saj so dela v skupni vrednosti
65.000 evrov financirali iz združenih
sredstev. Pri tem je 40 % sredstev iz občinskega proračuna, preostali del pa so
sredstva, ki jih Zavod na osnovi upravljavske pogodbe za Blejski grad lahko
vlaga v krajevne kulturne programe iz
naslova prihodkov gradu.
Novo šolsko leto je blejskim šolarjem
prineslo energetsko obnovljeno šolo, otrokom v vrtcu pa načrte za temeljito sanacijo
stavbe. Občina Bled je kot vedno poskrbela
tudi za prometno varnost otrok, saj se je
med poletnimi počitnicami lotila tudi
rekonstrukcije dela Seliške ceste med osnovno šolo in vrtcem, kjer je poleg razšir-

jene ceste tudi nova površina za kolesarje
in pešce. Investicija je vredna 250 tisoč
evrov.
Gre za tretjo fazo urejanja širše okolice
šole, potem ko je občina Bled v preteklih
dveh letih zgradila novo parkirišče in
enosmerno dovozno cesto. V septembru
so nadaljevali z urejanjem šolskega športnega in naravoslovnega parka, z deli bodo
končali prihodnje leto.
V teku je eden izmed največjih projektov v Občini Bled, posodobitev informacijskega središča Triglavska roža v prostorih Triglavskega narodnega parka. Namen projekta je ureditev in vzpostavitev
sodobnega regijskega turističnega in naravovarstvenega središča za potrebe turistične destinacije Bled, celotne Gorenjske,
Triglavskega narodnega parka in drugih
zavarovanih območij narave ter območij
Nature 2000 na Gorenjskem. Investitor v
projekt je Občina Bled, vrednost projekta
pa je kar več kot 800.000 evrov, od tega
dobrih 585 tisoč prispeva Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
preostala sredstva zagotavlja Občina Bled,
v manjši meri pa tudi ostale gorenjske
občine. Načrtujejo, da bodo novo informacijski središče odprli pomladi.
Občina Bled je letos podpisala listino
o še enem sodelovanju, in sicer z mestom

Aktualno

Henley-on-Thames. Angleško mesto Henley je zibelka veslanja na Otoku, tako kot je
Bled zibelka veslanja v Sloveniji. Listino o
sodelovanju na več področjih so predstavniki Henleya in Bleda, tako Občine kot
Veslaške zveze, že pred poletjem podpisali
v Angliji, konec septembra pa so jo ponovno še na Bledu.
Prizadevanja Občine Bled, njenih javnih zavodov, Infrastrukture in nenazadnje
tistih, ki živijo ali delajo na Bledu, je
opazila tudi tujina. Evropska ocenjevalna
komisija Entente Florale Europe je med
drugim pohvalila razvojni pristop, saj da
so vsi planski dokumenti pred sprejetjem
ustrezno predstavljeni javnosti. Opazila je,
da se si občina zelo prizadeva ohranjati
stara vaška jedra, ki so lepa, urejena in
čista, prav tako je pohvalila grajski kompleks, ki da je zelo zgledno urejen in vreden ogleda, še posebej pa so pohvalili
novo peš pot skozi gozd z »zelo harmonizirano varovalno leseno ograjo«. Biser
Bleda predstavlja Otok, pohvalili so nov
zbirni center za odpadke skupaj s čistilno
napravo, urejeno in vzdrževano mestno
pokopališče, urejene zasebne vrtove,
okoljsko izobraževanje mladih, pohvalili
so veliko število društev, ki prav tako
ogromno naredijo za splošen izgled Bleda.
Komisija pa je Bledu dala tudi nekaj
priporočil. Med njimi je poenotenje urbane opreme, te naloge pa se Občina Bled
že loteva, priporočajo ozelenitev parkirišč,
posebno pozornost je treba nameniti označbam pomembnih stavb, zmotili so jih
odprti koši za smeti, previsoko grmičevje
ob jezerski obali, ki ponekod zakriva
pogled na jezero, še posebej pa so opozorili na ponekod že kar nevarno jezersko
brežino. Velik problem Bleda je seveda
promet, zato priporočajo, da Občina Bled
ves napor usmeri v izgradnjo obeh razbremenilnih cest, tega pa se seveda zelo
dobro zavedajo tudi na Občini.
V teku so še številne investicije, od obnove Aljaževe, igrišča pri šoli, do največje,
obnove vaških jeder na Mlinem in na Bohinjski Beli.
Občina Bled je 26. septembra podpisala gradbeni pogodbi za dva projekta Staro jedro Mlino in Vaško jedro Bohinjska Bela, ki sta skupaj vredna kar okoli 1,5
milijona evrov.
Na Mlinem bodo tako zgradili fekalno
in meteorno kanalizacijo, plinovod, prenovili bodo vodovod, javno razsvetljavo,
skratka, vse infrastrukturne vode na dveh
krakih Prežihove ulice in Mlinske ceste.
Stara jedra blejskih vasi bodo tako
imela enako podobo. Dela bodo delno financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« operativnega programa krepitve re-

gionalnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012 - 2014. Vrednost investicije na
Mlinem je nekaj več kot 964 tisoč evrov,
znesek sofinanciranja pa je skoraj 700
tisoč evrov.
Na Bohinjski Beli bodo zgradili pločnik z ograjo in javno razsvetljavo, v projekt
sodi rekonstrukcija ceste od trga pred kulturnim domom do osnovne šole, vaški trg
bo dobil zelene površine, parkirišča, obnovili bodo vodnjak, vaško jedro na Bohinjski Beli bo dobilo novo urbano opremo, ki bo enaka, kot po ostalih jedrih v
blejskih vaseh. Vrednost investicije je
nekaj manj kot 550 tisoč evrov, od tega je
znesek sofinanciranja dobrih 276 tisoč
evrov. Operacija bo delno financirana iz
sredstev Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja 2007 - 2013 v okviru ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi iz PRP 2007 - 2013.
Gradbena dela bo na obeh projektih iz-

vajala Gorenjska gradbena družba. Kot je
povedal direktor Branko Žiberna, si želijo,
da ne bi imeli preveč težav zaradi vremena,
saj bodo dela potekala tudi pozimi - obe investiciji naj bi bili končani do poletja.
Blejski občinski svet je na oktobrski
redni seji v prvem branju brez večjih
pomislekov potrdil proračun za prihodnje
leto, drugo branje bo 3. decembra, ko bi
Občina Bled tako že lahko imela sprejeti
proračun 2014.
Kljub temu, da v državi vlada kriza, ki
se odraža tudi na zmanjševanju investicij
države, je blejski proračun izrazito usmerjen v prihodnost in v investicije, saj
med drugim predvideva obsežno energetsko sanacijo in rekonstrukcijo Vrtca Bled,
ki bo vredna okoli 2,4 milijona evrov, od
tega bo občinski proračun prispeval okoli
1,9 milijona, za kar se bo Občina Bled tudi
zadolžila.
:: Romana Purkart

Zdravstveni dom je energetsko saniran.

Osrednji del stavbe TNP, ko bo enkrat obnovljena.

Obnovljena zunanjost Festivalne dvorane.
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Straža bo!

Svet ni ploščat,
je okrogel
Sredi novembra je na IEDC - Poslovni šoli Bled, potekal 26. Predsedniški forum, ki ga je obiskalo več kot sto
vodilnih predstavnikov gospodarstva in
politike iz štirinajstih držav. Otvoril ga je
predsednik RS Borut Pahor, ki je poudaril, da globalizacija predstavlja priložnost za Slovenijo. Da svet še zdaleč ni
tako globaliziran, da bi lahko trdili, da je
»ploščat«, ter da enako velja tudi za podjetja, pa je bil glavni poudarek dr. Pankaja Ghemawata, IESE, Španija. »Zgolj
14 odstotkov predsednikov uprav podjetij na lestvici podjetij Fortune Global
500 ne prihaja iz države, kjer ima podjetje sedež.«
Dr. Danica Purg, direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled razglasila prejemnike nagrade Unicredit
AAA za leto 2013 – gre za javno priznanje IEDC-Poslovne šole Bled uspešnim diplomantom šole za udejanjanje
najvišjih idealov, ki poosebljajo individualne karierne dosežke, voditeljstvo,
delovanje v dobro družbe in prispevek k
razvoju šole. Prejemnika za Slovenijo
sta Aleksander Zalaznik, PMBA 2007,
generalni direktor Danfoss Trata (Slovenija) in Iztok Seljak, PMBA 1998,
predsednik poslovodnega odbora Hidria. Nagrado so prejeli tudi diplomanti
IEDC iz tujine.
:: RP

Zgodovina Barcelone
in Castellona skozi
oči Godbe Gorje
5. decembra se v Festivalni dvorani
na Bledu obeta večer Muzejskega društva Bled pod naslovom Zgodovina Barcelone in Castellona skozi oči Godbe
Gorje. Zaradi velikega zanimanja se
večer Muzejskega društva Bled tokrat
seli iz Viteške dvorane na Blejskem
gradu v Festivalno dvorano. Ob projekciji fotografij z letošnjega odmevnega
gostovanja Godbe Gorje v Španiji, bodo
potopis z elementi zgodovine in doživetij predstavili: Janez Fajfar, Anton Poklukar in Marjan Zupan. Večer bo vodil
predsednik Muzejskega društva Bled,
Srečo Vernig. Vstop je prost, vabljeni!
:: RP

Župan, občinska uprava in uprava Infrastrukture Bled d.o.o. so se odločili, da bo
letos smučišče Straža po dveh letih mirovanja ponovno obratovalo. Tega smo se zelo
razveselili in potrudili se bomo, da zimo 2013/14 izpeljemo čim boljše - tako za podjetje
kot tudi za vse obiskovalce našega smučišča.
Pripravljamo kar nekaj novosti. Za boljšo, hitrejšo
in bolj kvalitetno pripravo snega smo se odločili za
nabavo novega hladilnika, ki je že nameščen. Novost
bo tudi nova, 60 metrov dolga vrvna vlečnica, ki bo
postavljena ob vznožju Straže in bo služila predvsem
otrokom, ki se bodo smučanja šele učili. Opravljen je
bil tudi redni strokovno tehnični pregled sedežnice.
Za animacijo in program šole smučanja za otroke
in odrasle bo poskrbela agencija Aktivni oddih, šport, turizem in storitve, d.o.o.. Poleg
šole bodo opravljali tudi storitev vrtca in izposojo smučarske opreme.
Upamo, da bomo smučišče lahko zasnežili čim prej in pričeli zimsko sezono v drugi
polovici decembra, da še ujamemo božične in novoletne praznike.
Na smučišču predvsem pričakujemo domačine in družine z otroki. Temu smo prilagodili tudi cenik smučarskih vozovnic.
Več informacij o programu in cenah lahko preberete na internetnih straneh, ki bodo
v kratkem povsem prenovljene. www.ibled.si
:: Bojan Žerovec, Infrastruktura Bled d.o.o.

Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske

V Gorjah so sredi novembra ustanovili Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske. Pobudo so dali v Kmetijsko gozdarski zadrugi Gozd Bled, podprli so jo v blejski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske
RAGOR in župani občin Zgornje Gorenjske. Glavni namen delovanja društva bo zagotavljanje bolj gospodarnega dela in reda v gozdovih, povečanje ekonomske vrednosti
gozdov, načrtni posek ter pomoč lastnikom, ki imajo manjše gozdne površine.
Na ustanovnem občnem zboru so predstavili glavne usmeritve delovanja društva,
sprejeli statut in program dela za prihodnje leto. Za predsednika so izvolili Petra
Torkarja.
:: RP

Označitev domačij s hišnimi imeni
Občina Bled že več let sodeluje v akcijah zbiranja starih hišnih imen. V zadnjem koraku je bila v raziskavo vključena Krajevna skupnost Bled z vasmi Grad, Mlino, Zagorice
in Želeče. Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, kjer izvajamo projekt, smo v sodelovanju s starejšimi domačini in osnovnošolci OŠ prof. dr. Josipa Plemlja zbrali preko
dvesto petdeset hišnih imen. K popolnemu seznamu hišnih imen je pripomogel tudi domači zbiratelj ljudskega gradiva, Vladimir Silič.
Lastniki domačij so pred kratkim po pošti prejeli dopise s pozivom za podajo soglasja za označitev domačije s starim hišnim imenom. Brezplačno tablo bodo prejele le
domačije, katerih lastniki bodo za to podali soglasje. Čeprav je rok za oddajo soglasij že
potekel, vse, ki tega še niso storili, obveščamo, da podpisano soglasje lahko še vedno
oddajo.
V projektu zbiramo hišna imena v njihovi narečni obliki, torej tako, kot jih izgovarjajo domačini v svojem domačem govoru, zato je pri zapisu narečne oblike hišnega imena zaradi posebnosti govorov Zgornje Gorenjske hišno ime večkrat zapisano s končnim –o, ki je posebej izrazit v okolici Bleda in Gorjah. Nekaterim ljudem je
takšen zapis nenavaden, a upamo, da ga bodo kljub temu sprejeli in se nanj navadili ter
s tem ohranili imena v takšni obliki, kot se izgovarjajo. Ravno hišna imena so namreč
ena izmed pomembnih nosilcev lokalnega narečja, zato jih moramo izgovarjati po domače.
Ob zaključku projekta bo izdana tudi knjižica s pregledom starih hišnih imen v krajevni skupnosti, vsa hišna imena na Gorenjskem pa so zbrana tudi v spletnem leksikonu
www.hisnaimena.si. Za dodatne informacije o projektu se lahko obrnete na Razvojno
agencijo Zgornje Gorenjske (tel.: 04 581 34 16, e-pošta: klemen.klinar@ragor.si).
Projekt »Nomen vulgare« poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani Občine Bled in LEADER programa Evropske unije.
:: Klemen Klinar, RAGOR
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Kultura gradnje v
obvodnem in
termalnem prostoru
alpsko-jadranske
regije
Občina Bled je v okviru sodelovanja v
projektu Zukunfts Orte – Kraji prihodnosti, ki ga organizira mreža avstrijskih
občin na predvečer konference Creative
Villages – Kreativne vasi v Moosburgu na
avstrijskem Koroškem, 3. oktobra 2013 v
sodniškem stolpu v Veliki Zaki gostila
otvoritev razstave »KALT UND WARM«,
kultura gradnje v obvodnem in termalnem prostoru alpsko-jadranske regije.
Kalt und Warm je potujoča razstava o kulturi gradnje in arhitekturnih dosežkih, ki
so povezani z obvodnim in termalnim
prostorom v alpsko – jadranski regiji.
»Kalt« kot mrzlo v nazivu razstave predstavlja jezersko / morsko vodo, »warm«
kot vroče pa termalno vodo. Razstavo
vodita Gordana Brandner Gruber in
Astrid Meyer, arhitektki iz Moosburga. Na
zanimiv način, s tiskom projektov na
platno ležalnikov, ki so nudili tudi udobno
namestitev na otvoritvi razstave, so bili
prikazani uspešno realizirani arhitekturni
projekti hotelov, kopališč in zunanjega
javnega prostora, med drugim tudi sod-

Foto: Gordana Brandner Gruber
niški stolp in veslaške tribune v Veliki
Zaki.
Otvoritev razstave so pospremila predavanja ene od avtoric razstave Gordane
Brandner Gruber, avtorjev arhitekture
sodniškega stolpa in veslaških tribun Mihe Kajzelja in Aleša Žnidaršiča, župana
Janeza Fajfarja in višje svetovalke za prostor Saše Repe na temo prostorskega razvoja obale Blejskega jezera.
Predstavniki občine Bled, Osnovne

Strokovni posvet za mentorje
praktičnega izobraževanja
Konec oktobra smo v prenovljenem šolskem hotelu, Hotelu
Astoria, izvedli že XV. Strokovni posvet za mentorje praktičnega
izobraževanja študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, ki se izobražujejo v višješolskem IP Velnes in v IP
Gostinstvo in turizem.
V uvodnem delu je naše mentorje, udeležence posveta, pozdravil v. d. direktor šole, mag. Janez Damjan, aktualne dogodke
iz življenja in dela šole pa je predstavila organizatorica posveta,
predavateljica Rožica S. Ferjančič.
Osrednja tema posveta je bilo kakovostno življenje zaposlenih, mentorjev in študentov in je bila izbrana, zavedajoč se
pomena slednjega za vse nas, ne glede na to, kaj je področje
našega delovanja. Tako je mag. Slavka Gojčič predavanje z
naslovom »Kakovostno življenje zaposlenih (mentorjev, študentov, …)« predstavila strokovno, zanimivo in z veliko mero osebnega občutka, iskrenosti.
Dotaknili smo se tudi zakonskih podlag, vezanih na izvajanje
praktičnega izobraževanja in s tem povezano organizacijo mreže
podjetij in organizacijo praktičnega izobraževanja v celoti za oba
programa (Gostinstvo in turizem, Velnes), ki ju izvajamo na šoli.
Predstavili smo šolski koledar za tekoče študijsko leto in v skladu
z njim organizacijo in izvajanje praktičnega izobraževanja, pa
tudi način ocenjevanja praktičnega izobraževanja ter spregovorili o razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom …, ki poteka ločeno za vsako
študijsko leto.
Z veseljem smo udeležence posveta popeljali po hotelu in jim

šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled in
Vrtca Bled so se v nadaljevanju udeležili konference Creative Villages –
Kreativne vasi na temo prihodnost izobraževanja, ki jo je med 4. in 6. oktobrom
gostila občina Moosburg. Udele-ženci
delavnice so ob primeru dobre prakse
spoznavali dobro sodelovanje med šolo,
vrtcem in lokalno skupnostjo.
:: Saša Repe, Občina Bled

predstavili naš prenovljeni šolski hotel Astoria, saj smo z zaključkom investicije, ki je presegla pet milijonov evrov, pridobili
novo, najsodobneje opremljeno šolsko kuhinjo, učilnico strežbe,
predavalnico, posodob-ljeno restavracijsko kuhinjo s spremljajočimi prostori, del nastanitvenih zmog- ljivosti in na novo pridobili prostore za izvajanje velneške dejavnosti – Velneški center
Astoria. Vse to pa nam omogoča kakovostnejše pogoje za
strokovno izobraževanje in tudi za celotno praktično izobraževanje študentov.
Posveta so se udeležili tudi predstavniki Centra za poklicno
izobraževanja, ki izvajajo projekt »Evalvacija praktičnega izobraževanja v višjem strokovnem izobraževanju« na nacionalnem
nivoju in opravili intervjuje o izvajanju praktičnega izobraževanja
z mentorji iz podjetij in našimi študenti. Poleg mentorjev iz podjetij so se posveta udeležili tudi tisti zaposleni na šoli oz. v
šolskem hotelu, ki se na kateremkoli delovnem področju vključujejo v izvajanje praktičnega izobraževanja študentov. Študenti 1.
letnika študijskega programa Gostinstvo in turizem in njihovi
predavatelji strokovnih predmetov, so se ob tej priložnosti predstavili s pripravo in postrežbo delovnega kosila.
Z odzivom gospodarstva, udeležbo mentorjev in potekom
posveta smo zelo zadovoljni, saj je bila tudi tokrat udeležba
številčna, mentorji zainteresirani za tovrstna izobraževanja, problematika aktualna, delo pa zelo uspešno, kar je potrdila tudi evalvacija posveta.
Prepričani smo, da le z medsebojnim sodelovanjem lahko
dosežemo skupen cilj – usposobiti dober gostinsko turistični
kader, zato bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali.
:: Rožica S. Ferjančič, univ. dipl. inž.,
predavateljica višje šole
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Znane melodije in eliksirji zgodb od nostalgije do energije

Grupa 53 po šestdesetih letih

Melita Vovk.

Foto: Mirko Kunšič

Na razstavi v Bežigrajski galeriji 2 v Ljubljani so razstavljena
likovna dela, ki so bila ustvarjena med leti 1953 in 1966. Torej v
času ko so ustvarjalki in ustvarjalci Grupe 53 najpogosteje razstavljali kot skupina. Skupina se je leta 1953 najprej imenovala
Sedem mladih. Leta 1955 se je ime spremenilo v Grupa 53. Od
leta se je preimenovala v ime Skupina 53, so zapisali v galeriji.
Dela umetnic in umetnikov so izbrana za razstavo v Bežigrajski galeriji 2 tako, da tvorijo pri vsakem od razstavljajočih zaključene celote, skupine sorodni del in del, ki imajo videz
zaključenih serij. To velja zlasti za razstavljena dela Milana
Berbuča, Mireta Cetina, Ivana Seljaka – Čopiča, Marka Šuštaršiča, Marijana Tršarja, Draga Tršarja in častne občanke Bleda,
Melite Vovk.
Kombinacija črte in ploskve, njuno sožitje na slikarskih
podobah sta likovna elementa, ki sta značilna za dela slikarke
Melite Vovk in vseh slikarjev iz pričujoče razstave osme razstave
Grupe 53.
Melita Vovk je zapisala: EDINO DOBRO PRI STAROSTI JE
TO, DA ŠE NISI MRTEV …
Ta izrek iz neke križanke mi prihaja na misel, ko moram
povedati svoje izkušnje z Grupo 53, ker sem še živa. Spominjam
se, da so me v to skupino zelo prijateljsko sprejeli, ko sem se triinpetdesetega leta vrnila iz inozemstva. Tja je bilo takrat zelo
težko priti (dinarjev nismo mogli menjati za devize, te smo pa
lahko le tihotapili čez mejo). Posrečilo se mi je ostati več kot pol
leta, sprva na Nizozemskem, potem v Parizu.
Vrnila sem se domov polna idej in navdušena nad novimi pojavi v likovni umetnosti. Vsa Grupa 53 je prav revolucionarno
iskala nova pota, kljub slabi pomanjkljivi informiranosti in
dediščini socialističnega realizma, ki smo ga vsi želeli spremeniti.
Zato sem se z vsemi odlično razumela in bila sem počaščena, ker
so me sprejeli medse.
Melita Vovk se je rodila 14. junija leta 1928 na Bledu. Študirala je na Akademiji za uporabno umetnost v Ljubljani, kasneje
nadaljevala na specialki za grafiko pri prof. Božidarju Jakcu in
leta 1972 diplomirala pri Riku Debenjaku. Poučevala je na gimnaziji na Bledu ter delovala tudi kot višja strokovna sodelavka za
scenografijo na Akademiji za igralsko umetnost. Nekaj časa je
živela na Nizozemskem ter v Parizu. Ob vrnitvi leta 1953 se je
pridružila skupini Grupa 53.
Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, risbo, scenografijo, kostumografijo in karikaturo, pri čemer pa je težišče njenega dela ilustracija. Med drugim je napisala tudi več duhovitih potopisov, ki
jih je sama opremila z risbami, in več strokovnih člankov. Razstava je v Bežigrajski galeriji 2 na ogled do konca decembra.
:: RP

Modrosti iz preteklosti za nove energije v glasbi, besedi in
podobah: najlepši vstop v praznični december s koncertom in z
razstavo El-Classic.com in Anamarijo Nušo Mulej.
Kaj se obeta? El.Classic.com obljublja koncert priljubljenih
klasik na sodoben način s konceptom in elektronskim ozadjem
Aleksandra Arsova, nastopila bosta sopranistka Janja Hvala in
saksofonist Matej Kužel, produkcija Ph RED in Cankarjev dom,
kostumografija Sanja Grcić, Firma.
Anamarija Nuša Mulej bo predstavila svoje Obraze navdiha,
knjigo in razstavo. Oblikovanje je delo Nataše Artiček, izvedba v
glini Zavoda V-oglje in v produkciji Mulej Vizije in Ph RED.
Skozi praznični večer bo cenjene obiskovalke in obiskovalce
popeljala Tadeja Zupan Arsov, ki je imela privilegij opazovati nastajanje navdihujočih umetnin: glasbe, knjige in razstave.
Koncert prinaša antologijsko klasiko in z njo nostalgijo iz
preteklosti. Nastopili bodo glasbeniki, ki so si upali pogledati za
togo poškrobljene ovratnike skladateljev. Priljubljene skladbe iz
baroka, romantike, klasicizma in bližnje preteklosti bodo zaživele
v energični kombinaciji elektronske godbe, igrive jazzovske improvizacije na saksofonu in opernega glasu Janje Hvala.
Razstava: v harmoničnih krogih se spajajo unikatne risbe
Anamarije Nuše Mulej ter misli in aforizmi z vsega sveta, tudi
avtoričini. Povezani so v zlate podobe in darilno knjigo z naslovom Obrazi navdiha. Avtorica nas s knjigo, z eliksirji zgodb in s
podobami zapelje v srčni ples ustvarjalnosti, v uvid lastnih virov
in uresničevanje neskončnih možnosti. S pomočjo njenega intuitivnega vodenja, utemeljenega v nevrolingvističnem programiranju (NLP), nam ta mojstrica navdiha omogoči, da se uzremo
kot mogočni stvaritelji, za dobro sebe in okolice, zdaj in v prihodnosti. Da se zavemo, da obstajamo kot ... navdih.
Avtorica izkupiček od prodaje knjig in spremljevalnih izdelkov namenja za sklad za izobraževanje in šport mladih nadarjenih.
:: Anamarija Nuša Mulej

Kultura

Dogajanje v glasbenem centru DO RE MI

V Glasbenem centru DO RE MI smo šolsko leto začeli pod vtisom Mladih sozvočij
– osemdnevnega bivanja v Desenzanu, kjer so učenci igrali in peli skupaj z vrstniki iz
Italije. Septembra so se s starejšimi učenci odpravili v Milano. Tam so si v petek
popoldne ogledali znamenito operno hišo, milansko Scalo. V soboto, 21. septembra, so
otroci z Bleda skupaj z vrstniki iz Desenzana, Trezza in Milana zaigrali v orkestru Mlada
sozvočja v Auditoriumu Verdi. Koncert v Milanu sta obiskala slovenski konzul in predstavnik turističnih organizacij za Slovenijo. Družina Rančič D'Arrenzo je gostila naše
otroke in poskrbela za bivanje in prehrano za sedemnajst naših učencev. Mlada sozvočja
v Desenzanu in v Milanu bodo tako učencem kot mentorjem za vedno ostala v spominu.
Program Mlada sozvočja je podprla Občina Bled.
Konec oktobra se je Glasbeni center DO RE MI vpisal v razvid in s tem postal javno
veljaven izvajalec programov vzgoje in izobraževanja.
V novembru so v DO RE MI pripravili več nastopov, kjer so se predstavili instrumentalisti. 29. novembra ob 18.30 uri se bo v OŠ Bled predstavil pevski zbor DO RE MI,
slišali pa bomo tudi najmlajše pevce, stare od 3 do 7 let. V soboto, 30. novembra, bo
pevski zbor sodeloval na Dobrodelnem koncertu za obnovo orgel in zvonov, ki bo v cerkvi
sv. Martina na Bledu.
V decembru se bodo učenci in mentorji začeli intenzivno pripravljati na praznični
koncert, ki bo v soboto, 21. decembra, ob 17. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Veseli
bodo vašega obiska!
:: Kristina Bogataj

Koritenski Šimen
Zadnja sobota v oktobru je bila na Koritnem že osmič zapored v znamenju Šimna,
vaškega sejma, ki je ga je nekdaj praznovala vsaka družina posebej.
Nekoč je vsaka vaška
domačija ob tem prazniku tako imenovano
žegnanje zaznamovala
na svoj način, večinoma
kot nedeljsko srečanje
za širši družinski krog.
Zdaj pa so se odločili,
da Šimna izkoristijo kot
vzrok za vaško druženje. Vaščani so se tudi
letos zbrali na vrtu pri
Hajnriharjevih oziroma
po domače pri Lesarjevih, vsak je prinesel s sabo kaj za pod zob, zadišalo je po gobovi juhi, golažu in pečenem
kostanju. Za svojega zavetnika so si izbrali sv. Simona oziroma Šimna, ki praznuje konec
oktobra, saj naj bi bil prav on zavetnik vseh vasi, ki nimajo svoje cerkve in med katere
sodi tudi Koritno. Letos je dozorela še ideja, da bi se pobratili z drugimi vasmi s tem
imenom po Sloveniji. Srečanje so letos popestrili tudi gasilci PGD Ribno, ki so pokazali
svoje novo vozilo in prikazali varen način gašenja ognja.
:: RP

Blejski Odmev bo
praznoval
Mešani pevski zbor Blejski Odmev bo prihodnje leto napolnil 20
let glasbenega delovanja. Pravi začetki zbora so se najverjetneje stkali
kar na blejskem koru in petje nadebudnih Blejcev in okoličanov je kmalu zavilo
na raznolike glasbene poti, privabilo
lepo število novih pevcev in tako botrovalo prenekateremu čudovitemu koncertu.
Marjeta Jan Končar, pobudnica in
dolgoletna umetniška vodja, je uspela
izvabiti iz ljubiteljskih pevcev neverjetno
bogat in prepričljiv glasbeni zven. Zbor
je tako redno nastopal na občinskih revijah, prirejal tematske letne koncerte in
gostoval v tujini.
Nastopali so z godalnimi solisti Orkestra Solisti Internazionale, sopranistkama Janjo Hvala ter Vido Mihelčič,
organistom prof. Tonetom Potočnikom
ter mnogimi mladimi glasbeniki, ki so
utirali glasbeno pot.
Glasbeni pečat jim je vedno dajala lepota Bleda – »podoba raja«. V tem
vzdušju so se ob dvajsetletnici tudi pevci, ki niso več aktivni, odločili stopiti skupaj - naj ta prelomnica za zbor
pomeni nadaljevati in odrasti, odrasti
v zbor, ki naj postane kvalitetna pevska
celica več pojočim generacijam Bleda
in okolice. Odrasti v zbor, ki gradi na
dobro zveneči dvajsetletni tradiciji in
krene na novo glasbeno pot v lesku
novega idejnega pristopa, ki so ga člani
zbora zaupali novi umetniški vodji Nataliji Šimunović Cilenšek, priznani glasbenici, ki se je dokazala že v več
glasbenih, ustvarjalnih in pedagoških
zvrsteh.
Blejski Odmev v juniju 2014 pripravlja jubilejni koncert, ki bo obsegal slovenske ljudske in umetne pesmi, v drugem delu pa bo v sodelovanju z
zanimivimi solisti predstavil bisere svetovne zborovske literature. Pred tem se
bo, kakor vsako leto, zbor predstavil še v
cerkvi svetega Martina na Bledu na sam
božič.
25. decembra ob 19.30 torej vabimo poslušalce, da zopet prisluhnejo našemu odmevu. Veseli bi bili tudi novih glasov, ki bi se nam morebiti želeli pridružiti, kajti prepričani
smo, da bo 20. obletnica mešanega
pevskega zbora Odmev za vse nas pomenila veliko dobre glasbe in prijetnega
druženja!
:: Brigita Šolar
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Praznični december na
Bledu
Tudi letošnji december na Bledu prinaša številne dogodke in prireditve, ki se
začenjajo z adventnim sejmom in razstavo adventih venčkov. Na Blejskem gradu bodo advent zaznamovali s prižiganjem svečk ob koncertih pevskih zborov,
7. in 8. decembra se obetajo Dnevi potice
na Blejskem otoku, Legenda o potopljenem zvonu bo letos zaživela nekoliko
spremenjena in obogatena, 26. december
je dan za žegnanje konj na Kupljeniku in
za novoletni koncert Godbe Gorje, 29. decembra se obeta Veselo po domače, 30. decembra krog prijateljstva in novoletni
koncert, 31. decembra pa bo tradicionalno
silvestrovanje za otroke, ki bo preraslo še
v silvestrovanje za odrasle.
:: RP

Koledar prireditev
EDU

A BL
ADVENT N
datum

Slovenska nacionalna kuharska reprezentanca, katere člani so tudi trije kuharji
Sava Hotelov Bled (Simon Bertoncelj,
Alma Rekić, Gregor Rozman), se je s svetovnega kuharskega prvenstva v Dubaju
vrnila z dvema medaljama. Sodelovalo je
dvanajst ekip z vseh kontinentov sveta, ki
so se pomerile v kuhanju hladnih in toplih
jedi ter sladic. V 48 urah so morali od začetka do konca pripraviti jedi za dvainpetdeset oseb, pri tem pa jih je ocenjevala
stroga kuharska komisija. Pripravili so
odlično hladno ter toplo jed in za vsako
posebej dobili srebrno medaljo.

Klobasnica - prvi in edini
lokal z ulično prehrano na
blejski promenadi
Po ugotovitvah Svetovne turistične organizacije je kulinarika eden od dveh
temeljnih motivov za potovanja po svetu.
Poudarek na regionalnosti in lokalnosti
kulinarike je najpomembnejši dejavnik
trajnostnega razvoja in ohranjanja destinacije. Eden od ciljev Sava Hotelov Bled za
prihodnost, je vključevanje regionalne in
lokalne kulinarike v ponudbo hotelov in
restavracij ter vključevanje zaščitenih živil
in jedi v ponudbo naših restavracij.
V Sava Hotelih Bled smo že v letu
2010 v Restavraciji Panorama oblikovali
ponudbo lokalne kulinarike strnjeno pod
naslovom »Okusimo Slovenijo«. Tokrat
smo ponudbo razširili na kiosk Kranjska
klobasnica, ki je edini lokal z ulično
prehrano, postavljen na blejski prome-

lokacija

prireditev

PRVI ADVENTNI TEDEN
Petek, 29.11. –
nedelja, 1.12.

10:00 - 19:00

Blejski mladinski center

Predpraznični sejem unikatnih daril

Petek, 29.11.

20:00

Pub Lovec

1. obletnica prenovljenega Puba Lovec

Sobota, 30.11. –
nedelja, 1.12.

10:00 - 19:00

Terasa Kavarne Park

14:00 - 19:00
Sobota, 30.11.

Novičke iz Sava
Hotelov Bled
Slovenski kuharji v Dubaju
osvojili dve srebrni medalji

ura

www.bled.si

Nedelja, 1.12.

Adventni sejem domače in umetnostne obrti s praznično
gostinsko ponudbo in razstava adventnih venčkov
Izletniška kmetija Dornk »Gruden v šegah in navadah«
na Mlinem
Razstava jaslic in parkeljnova gostinska ponudba

9:00 - 15:00
11:00

Hotel Triglav
Blejski grad

16:00

Terasa Kavarne Park

18:00

Cerkev sv. Martina

Kuharska šola: Kuharska delavnica za odrasle
Prižiganje svečke na adventnem venčku in koncert
Ženskega pevskega zbora Pletna
Nastop pevskih zborov s slovenskimi adventnimi
pesmimi
Dobrodelni koncert vseh blejskih zborov za obnovo orgel

16:00
18:00 – 22:00

Terasa Kavarne Park
Restavracija Panorama

Podelitev priznanj najlepšim adventnim venčkom
Družabno srečanje za starejše občane

Koncert skupine Perpetuum Jazzile z Drsalnim
društvom Labod Bled

DRUGI ADVENTNI TEDEN
Torek, 3.12.

19:30

Festivalna dvorana

Četrtek, 5.12.

17:00

Blejski grad

18:00
18:00
19:00

Koncert El-Classic.com (Aleksander Arsov, Matej Kužel,
Janja Hvala) in otvoritev razstave Anamarije Nuše Mulej:
Obrazi navdiha
Knjižnica Blaža Kumerdeja Keramika z lončarjem Mihom Žvanom – 1. del
Cerkev sv. Martina
Sv. Miklavž v župnijski cerkvi
Festivalna dvorana
Predavanje Muzejskega društva Bled: Zgodovina
Barcelone in Castellona skozi oči Godbe Gorje, predavata
Janez Fajfar in Marjan Zupan

Petek, 6. –
nedelja, 8.12.

14:00 - 19:00

Izletniška kmetija Dornk »Gruden v šegah in navadah«
na Mlinem
Razstava jaslic in Miklavževa gostinska ponudba

Petek, 6.12.

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Moj prvi animirani film, ustvarjalna delavnica
animiranega filma za otroke z Anjo Tolar

Sobota, 7. –
nedelja, 8.12.

10:00 - 19:00

Terasa Kavarne Park

Sobota, 7.12.

9:30 – 15:30

Blejski otok

11:00
13:00
10:00 - 13:00
11:00
16:00
17:00
17:00
18:00

Adventni sejem domače in umetnostne obrti s praznično
gostinsko ponudbo

Dnevi potice na Blejskem otoku:
Prikaz peke potic vsako uro v Potičnici
Otvoritev slikarske razstave:
Miha Maleš – izbrana dela iz zapuščine
Predstavitev knjige: dr. Janez Bogataj – Potice iz Slovenije
Blejski mladinski center Kreativne delavnice - izdelava prazničnih voščilnic
Prižiganje svečke na adventnem venčku in koncert
Blejski grad
Glasbenega centra DO RE MI
Terasa Kavarne Park
Obisk graščakov z blejskega gradu in ognjeni show
Zbor: Terasa Kavarne Park Romantičen sprehod ob jezeru v soju bakel
Hotel Triglav
Otvoritev adventnega sejma umetnin in starin s
kulturnim programom in tematsko večerjo.
Sejem bo odprt do 6.1.2014
Festivalna dvorana
Predstava gledališča Toneta Čufarja: Škrat Kuzma dobi
nagrado
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Sobota, 7.12.

18:00

Cerkev sv. Martina

Koncert Mešanega pevskega zbora Revoz iz Novega
mesta

Nedelja, 8.12.

9:30 – 15:30

Blejski otok

14:00
10:00 - 12:00
10:00

Hotel Triglav
Zadružni dom Ribno

16:00

Terasa Kavarne Park

Dnevi potice na Blejskem otoku:
Prikaz peke potic vsako uro v Potičnici
Sv. maša ob Marijinem prazniku
Kuharska šola: Kuharska delavnica za otroke
Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom
Predstavčkom z obiskom Miklavža
Predstava za otroke: Trije Prašički in obisk Miklavža

TRETJI ADVENTNI TEDEN
Četrtek, 12.12.

18:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Keramika z lončarjem Mihom Žvanom – 2. del

Petek, 13. –
nedelja, 15.12.

10:00 - 19:00
14:00 - 19:00

Blejski mladinski center Predpraznični sejem unikatnih daril
Izletniška kmetija Dornk »Gruden v šegah in navadah«
na Mlinem
Razstava jaslic in vikend domačega kruha, suhih klobas in
zaseke

Petek, 13.12.

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Božična delavnica za otroke z Alenko Dežman ob pravljici
Marte Dobravec

Sobota, 14. nedelja, 15.12.

10:00 - 19:00

Terasa Kavarne Park

Adventni sejem domače in umetnostne obrti s praznično
gostinsko ponudbo

Sobota, 14.12.

9:00 - 15:00
11:00

Hotel Triglav
Blejski grad

19:00

Zadružni dom Ribno

Kuharska šola: Kuharska delavnica za odrasle
Prižiganje svečke na adventnem venčku in koncert
Mešanega pevskega zbora A. T. Linhart Radovljica
Predstava Otroka muh v izvedbi KUD Franc Kotar Trzin

11:00

Terasa Penziona Mlino

18:00 – 22:00

Restavracija Panorama

Nedelja, 15.12.

Moj Klub s plesnim nastopom, Klovn Jaka afne gunca
ter presenečenje
Družabno srečanje za starejše občane

ČETRTI ADVENTNI TEDEN
Petek, 20. –
nedelja, 22.12.

14:00 - 19:00

Izletniška kmetija Dornk »Gruden v šegah in navadah«
na Mlinem
Razstava jaslic in gostinska ponudba na temo »najdaljše
noči«

Petek, 20.12.

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Pravljica za otroke:
Egon Natalije Herlec, lutkovna predstava za otroke
Lutkovnega gledališča Tri Kranj
Zadružni dom Ribno
V pričakovanju dedka Mraza
Knjižnica Blaža Kumerdeja Blejski večer: predavanje Matjaža Corela
Z dojenčkom na potepanje (Toskana, Umbrija, Sardinija
in Korzika)
Festivalna dvorana
Prednovoletni koncert Bid Banga Radovljica z Majo Keuc:
Soul Ladies

17:00
19:30
20:00
Sobota, 21.12. –
sreda, 1.1.

10:00 - 19:00

Terasa Kavarne Park

Sobota, 21.12.

10:00 – 12:00

Parkirišče za Info
Decembrska praznična triglavska tržnica in Brihta
središčem TNP na Bledu
Blejski grad
Prižiganje svečke na adventnem venčku in koncert
Mešanega pevskega zbora dr. France Prešeren Žirovnica
Breznica
Velika Zaka
Otvoritev zimske pravljice in ogled nastanka ledenih
skulptur. Ob ugodnih vremenskih razmerah vabljeni
vsak dan do konca zime (drsanje, tek na smučeh,
otroško smučanje, sankanje, izposoja opreme, ogrevan
šotor,…)
Zbor: ob vznožju grajske Pravljična pot na Blejski grad:
poti nad kopališčem
sprehodite se s pravljičnimi junaki na Blejski grad
Terasa Kavarne Park
Božične pesmi z otroškim pevskim zborom OŠ Bled in
Ribno ter kreativna delavnica: božični okraski

11:00
od 12:00

16:00
16:00

Adventni sejem domače in umetnostne obrti s praznično
gostinsko ponudbo

nadi. Klobasnica bo mimoidočim postregla z najbolj prvinskim slovenskim fast
food izdelkom – kranjsko klobaso. Ponudba klobasnice zaobjema certificirano
kranjsko klobaso, privoščite si lahko
polovičko ali celo, v spremljavi kruha,
gorčice in hrena. Posladkate se lahko s
sveže pečenim jabolčnim zavitkom in se
ob mrzlih dneh ogrejete s skodelico
kuhanega vina. V času poletne sezone je
vsem sladkosnednežem v kiosku na voljo
domač sladoled, izdelan iz izključno naravnih in svežih sestavin.
Kranjska klobasnica redno obratuje od
petka do nedelje, od 12. do 19. ure, zato
vas vabimo, da se po prijetnem sprehodu
okoli Blejskega jezera ustavite na pristni
kranjski klobasi.

Chef’s table - nova ponudba
kulinaričnega doživetja v
restavraciji Julijana
Nov kulinarični produkt Chef's table v
restavraciji Julijana v Grand Hotelu
Toplice bo zagotovo pisan na kožo vsem
gurmanom, ki bodo le malo kje našli jedi
tako prefinjenih in zanimivih okusov.
Mizo vam bomo pogrnili v sami kuhinji chefa Simona Bertonclja, v osrčju
vsega dogajanja. Chef vam bo na voljo za
vsa vprašanja in druge kulinarične debate,
vi pa boste opazovali kako poteka delo v
kuhinji in kako nastajajo kulinarične
kreacije. Lahko pa sprejmete izziv in mu
pomagate tudi pri kuhanju.
Chef Simon Bertoncelj je sicer član
slovenske olimpijske kuharske reprezentance in viden član sekcije kuharjev pri
Turistično Gostinski Zbornici Slovenije.
Svoja znanja vsako leto izpopolnjuje v različnih vrhunskih restavracijah po svetu.
Imel je priložnost spoznati delo svetovno
znanega šefa Gordona Ramseya, izpopolnjeval se je tudi pri francoskem šefu
Marcu Meurinu v Lilleu, ki se ponaša z
dvema michelinovima zvezdicama.

Legendarni Sergej Bubka
obiskal Bled
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Grand Hotel Toplice je v začetku novembra gostil odmevno prireditev »Atlet
leta« v organizaciji Atletske zveze Slovenije. Dogodek, ki mu je s svojim obiskom dal še poseben pečat predsednik
države Borut Pahor, je bil namenjen tudi
razglasitvi najboljših med mladimi atleti,
s katerimi je izkušnje delil legendarni petintridesetkratni svetovni rekorder v skoku
ob palici Sergej Bubka, poleg njega pa tudi
naš šampion v metu kladiva Primož Kozmus. Sergej. Bubka je bivanje na Bledu
izkoristil tudi za jutranji tek okoli jezera,
nad katerim je bil navdušen. Svoje dobro
počutje je izrazil tudi z vpisom v knjigo
pomembnih gostov Grand Hotela Toplice.

Sobota, 21.12.

Nedelja, 22.12.

Sportina ti podari Martina

Brezplačno martinovanje, ki ga je v
slovo sezoni in v pozdrav sv. Martinu organizirala Sportina Turizem Bled, je potekalo 17. novembra v parku ob Vili Prešeren. Prireditev je vsako leto bolje obiskana, letos je več kot 500 obiskovalcev
lahko uživalo v živi glasbi, domačih prigrizkih, pečenem kostanju ter okusni gobovi juhi ter seveda pokušinah vin odličnih slovenskih vinarjev iz različnih vinorodnih okolišev.

Slovenski hokejisti so v času
priprav na Bledu bivali v
Hotelu Krim

Terasa Kavarne Park

17:00
19:00

Festivalna dvorana
Blejski mladinski center

10:00

Zadružni dom Ribno

11:00

Terasa Penziona Mlino

16:00
20:30

Terasa Kavarne Park
Grand Hotel Toplice

14:00
16:00

Blejski grad
Terasa Kavarne Park

Torek, 24.12.

Sreda, 25. –
četrtek, 26.12.

Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom
Predstavčkom z obiskom Božička
Moj Klub s plesnim nastopom, Lutkovno gledališče
Makarenko z lutkovno predstavo Zimske radosti in obisk
Božička
Obisk zajčka Sportya z Božičkom
Božični koncert Pihalnega orkestra Lesce

17:00
24:00

Koncert Moškega pevskega zbora Triglav Lesce Bled
Koncert popularnih Božično-novoletnih skladb z mladimi
pevci glasbenega studia Osminka in obisk Božička
Zbor: Terasa Kavarne Park Božični sprehod z baklami ob jezeru
Cerkev sv. Martina
Polnočnica

8:00 - 18:00

Blejski grad

Sladki prazniki s Čokoladnico Lucifer

Sreda, 25. –
14:00 - 19:00
ponedeljek, 30.12.

Izletniška kmetija Dornk »Gruden v šegah in navadah«
na Mlinem
Razstava jaslic in božično-novoletna gostinska ponudba

Sreda, 25.12.

16:00

Terasa Kavarne Park

17:00
19:00
20:30

Grajsko kopališče
Cerkev sv. Martina
Grand Hotel Toplice

Četrtek, 26.12.

10:00
17:00
18:00

Kupljenik
Dom krajanov Zasip
Festivalna dvorana

Sejem sv. Štefana in blagoslov konj
Nastop otroške skupine Navihančki
Novoletni koncert Godbe Gorje

Petek, 27.12.

17:00

Dom krajanov Zasip

Kekec in tat – lutkovna predstava za otroke 5+

Sobota, 28.12.

16:00
17:00

Terasa Kavarne Park
Dom krajanov Zasip

Predstava za velike in male: Skoraj najboljši cirkus
Mladi komponisti in Glasbena šola Glasbosned ter gostje
Trobilni kvintet Godbe Bohinj

Nedelja, 29.12.

10:00 - 12:00
16:00
17:00
20:00

Hotel Triglav
Terasa Kavarne Park
Dom krajanov Zasip
Festivalna dvorana

Kuharska šola: Kuharska delavnica za otroke
Show program: Ognjeni spektakel
Popoldne ob najljubših risankah
Veselo po domače s Folklornim društvom Bled

Ob Blejskem jezeru

Krog prijateljstva:
Klubi in društva Občine Bled se predstavijo
Otroški tabor Društva za varstvo okolja Bled na plaži
Velike Zake: Vilinski krog
Sv. maša ob sklepu leta z duhovniškim oktetom Oremus

Božični nastop graščakov z Blejskega gradu s plesi,
mečevanjem in ognjeno predstavo
Legenda o potopljenem zvonu
Tradicionalni božični koncert: Pevski zbor Blejski odmev
Božični koncert popularnih in božičnih pesmi v a-capela
izvedbi vokalne skupine Cantemus

NOVO LETO
Ponedeljek, 30.12. od 12:00

V Hotelu Krim vsako leto prenoči veliko slovenskih in tujih športnikov. V novembru je bila na pripravah na Bledu
članska hokejska reprezentanca Slovenije,
ki je bivala v Hotelu Krim in si nabirala
novih moči za uspešne tekme in seveda
olimpijske igre v Sočiju v letu 2014.

15:00

Velika Zaka - plaža

15:00

Cerkev Matere Božje
na jezeru
Zbor: Terasa Kavarne Park Voden sprehod z baklami ob jezeru izpred Kavarne Park
Velika Zaka - tribune
Koncert Godbe Gorje z Evo Leskovšek.
Na poti ob jezeru bomo srečali tudi Dedka Mraza z
blejskim fijakerjem
Festivalna dvorana
Novoletni koncert opernih arij: Urška Arlič Gololičič –
sopran in Ivan Andres Arnšek – bariton s Simfoničnim
orkestrom Domžale – Kamnik
Grand Hotel Toplice
Koncert španske inštrumentalne glasbe za
dve kitari

17:00
18:00
20:00

Sportina Turizem v novembru
November je bil v Sportina turizmu
zelo razgiban mesec. Hotel Ribno je gostil
znanega zdravilca Maksima Osipova, ki se
v Ribno vrača vsak mesec, saj sam pravi,

Otvoritev razstave fotografij podvodnega življenja v
Blejskem jezeru Društva za podvodne dejavnosti Bled
Praznični koncert glasbenega centra DO RE MI
Potopisno predavanje z Žanom Anderletom - Amerika

BOŽIČ

:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled

Kratke novičke
Sportine Turizma Bled

16.30

20:30
Torek, 31.12.

11:00

Blejski grad

Silvestrski ples z graščakom in njegovim spremstvom

Prireditve | Turizem
Torek, 31.12.

15:00
16:00
od 17:00

22:00

Trgovski center Bled
8. Silvestrovanje za otroke na Bledu
Cerkev sv. Martina
Sv. maša z zahvalno pesmijo ob koncu leta 2013
Bled, Trgovski center Bled Silvestrovanja s polnočnim ognjemetom: zadnji dan v
letu lahko preživite na prostem v Trgovskem centru Bled
z DJ Urošem in ansamblom Karavanke od 22. ure dalje
ali v hotelih in gostinskih lokalih
Zbor: pred cerkvijo
Z baklami k sv. maši na Rečico v cerkev sv. Andreja
sv. Martina

Sreda, 1.1.

15:00 - 18:00
17:00

Terasa Kavarne Park
Lajnarji Kranjski: Nostalgični zvoki lajne
Zbor: Terasa Kavarne Park Romantični sprehod z baklami ob jezeru

Petek, 3.1.

20:30

Grand Hotel Toplice

Koncert mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole
Radovljica z božičnimi skladbami

Sobota, 4. nedelja, 5.1.

10:00 - 19:00

Terasa Kavarne Park

Novoletni sejem domače in umetnostne obrti s praznično
gostinsko ponudbo

Sobota, 4.1.

16:00
17:00

Terasa Kavarne Park
Nastop graščakov z Blejskega gradu s plesi in mečevanjem
Zbor: Terasa Kavarne Park Romantičen sprehod ob jezeru v soju bakel

Nedelja, 5.1.

10:00

Zadružni dom Ribno

18:00 – 22:00

Restavracija Panorama

Sobota, 11. nedelja, 12.1.

10:00 - 19:00

Terasa Kavarne Park

Novoletni sejem domače in umetnostne obrti s praznično
gostinsko ponudbo

Nedelja, 11.1.

11:00

Blejski grad

Zaplešimo z graščakom in njegovim spremstvom

Sobota, 18.1.

10:00 – 12:00

Parkirišče za Info
Triglavska tržnica in Brihta
središčem TNP na Bledu
Kulturni dom
Predstava Gledališkega društva Kontrada Kanal:
Bohinjska Bela
Mandragola

19:30
Nedelja, 19.1.

10:00

Zadružni dom Ribno

18:00 – 22:00

Restavracija Panorama

30.11., 1., 3., 7., 8.,
14., 15., 21., 22.,
26., 28. 12, 4., 5.,
11., 12., 19., 25.,
26., 28. 1.
Vsako soboto

8:00
9:00
20:00

Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom
Predstavčkom
Družabno srečanje za starejše občane

Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom
Predstavčkom
Družabno srečanje za starejše občane

Športna dvorana Bled

Tekmovanja hokejskih selekcij HK MK Bled
v sezoni 2013 - 2014

Slaščičarska delavnica
Hotela Park
Zbor: Terasa
Grand hotela Toplice
Restavracija Panorama

Ogled izdelave kremnih rezin
Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka
Sobotni plesni večeri

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

da je skoraj njegov drugi dom, prav tako pa
je bil v Ribnem tudi Marjan Videnšek iz
Zavoda Preporod, ki je širil znanje o
zdravi, presni prehrani in pravilnem
postenju. V hotelu Krim so bivali tudi
številni glasbeniki in obiskovalci izjemno
priljubljene narodnozabavne hit parade.

Veseli december v Sportina
Turizmu Bled
Od 2. do 8. decembra bo v Hotelu
Ribno gostoval svetovno znani zdravilec
Maksim Osipov, ki obravnava človeka

celostno in najprej odstrani vzroke in šele
nato posledice bolezni. Pripravili smo tudi
božične pakete, kjer je poskrbljeno za vse,
tudi za otroške nasmehe ob obisku Božička. Zadnji dan leta 2013 se lahko razvajate
s silvestrovanjem v hotelih Ribno ali Krim,
kjer vas bo ob dobri hrani razveseljevala
tudi živa glasba, Vila Prešeren pa bo goste
na zadnji dan leta razvajala s kreativnim
menijem, ki bo navdušil vse, ki radi odkrivate nove okuse. Več informacij na:
www.sportina-turizem.si.
:: Manca Dežman

Nepozaben izlet na
jesenski Kras

Slika za spomin v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu.
Turistično društvo Zasip je 16. novembra organiziralo svoj prvi celodnevni
izlet po Sloveniji. Odpravili smo se proti
Primorski, kjer smo v lepem vremenu in
prijetni družbi šestindvajsetih domačink
in domačinov odkrivali lepote jesenskega
Krasa. Ob spremstvu lokalnega vodnika
smo se sprehodili skozi slikovito kraško
naselje Štanjel in spoznali njegovo pestro
zgodovino.
Ogledali smo si galerijo z zbirko del
Lojzeta Spacala, cerkev sv. Danijela z edinstveno obliko zvonika, petsto let staro
kamnito kraško hišo in delo arhitekta
Maksa Fabianija – prekrasen Ferrarijev
vrt.
Drugi postanek smo imeli v tipični
kraški vasici Kobjeglava, kjer nam je prav
tako lokalna vodnica podala mnogo zanimivih informacij o življenju v vasici danes
in o njeni zgodovini. V naselju Kobjeglava
in njegovi okolici je speljana »Pot devetih
kalov«. Do izgradnje kraškega vodovoda
ob koncu prejšnjega stoletja so imeli
ljudje na Krasu stalne težave z oskrbo
vode. Za vodne zbiralnike so uporabili
naravne kotanje, kamor se je stekala
deževnica; dno so utrdili, da je postalo
neprepustno, obzidali so stene in nastali
so tako imenovani kali.
Po ogledu vaških znamenitosti smo
obiskali tudi vinsko klet Pri Andreju, kjer
nam je prijazni domačin postregel z domačimi dobrotami in odličnim kraškim
teranom. Zadnji postanek smo naredili na
osmici pri Tonhu v Vrabčah, kjer smo
imeli v prijetni družbi ob zvokih harmonike še enkrat priložnost okusiti gostoljubnost domačinov.
Vsem udeležencem se ponovno zahvaljujemo za udeležbo, Občini Bled pa za
podarjena sredstva, katerih del smo lahko
uporabili ekskurzijo. Vidimo se naslednje
leto, saj je lepot in zanimivosti, ki si jih je
vredno ogledati, v Sloveniji še veliko!
:: Mateja Vilman, TD Zasip
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Prazniki

Novoletni koncert opernih arij in
latino glasbe
V Festivalni dvorani bo v ponedeljek,
30. decembra ob 20. uri novoletni koncert
opernih arij iz svetovno znanih opernih
melodij, opernih muzikalov, znanih instrumentalnih skladb. V drugem delu
koncerta bosta solista z orkestrom razvnela ozračje z južnoameriško glasbo.
Ob Simfoničnem orkestru DomžaleKamnik bosta nastopila solista ljubljanske
SNG Opere in balet Ljubljana, baritonist
Ivan Andres Arnšek in sopranistka Urška
Arlič Gololičič.
Baritonist Ivan Andres Arnšek se je
rodil v Argentini. Po prihodu v Slovenijo
leta 1993 se je zaposlil v Slovenskem komornem zboru, ob tem je študiral solo
petje pri profesorici Doroteji Cestnik
Spasić ter se izpopolnjeval pri profesorici
Heleni Lazarski.
Zdaj je član solističnega ansambla
ljubljanske Opere SNG, kjer je nanizal
številne odmevne vloge; Papageno v
Čarobni piščali, doktor Falke v Netopirju,
Figaro v Seviljskem brivcu, Germonta v
Traviati…
Poleg klasične so mu domače tudi
druge zvrsti glasbe. Med njimi ima posebno mesto glasba argentinskega tanga.
Prav z vokalnimi nastopi ob spremljavi različnih glasbenikov se je v zadnjih letih
večkrat predstavil z uspešnimi samostojnimi koncerti po Sloveniji.
Sopranistka Urška Arlič Gololičič izhaja iz Šentjurja. Diplomirala je na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu iz.
prof. Irene Baar, podiplomski študij pa
opravila v razredu izr. prof. Vlatke Oršanić. Prejela je študentsko Prešernovo nagrado in zmagala na različnih tekmovanjih. Je aktualni slovenski Puccinijev glas.
V letu 2012 je izjemno uspešno debitirala tudi na odru SNG Opera in balet
Ljubljana v vlogi Violette v Traviati. V
posebno čast si šteje, da je zapela Purcellovo arijo Didone za film »In darknessi« hollywoodske režiserke A. Holland,
ki je bil nominiran za Oskarja 2012.
Simfonični orkester Domžale - Kamnik je nastal leta 1971 z združitvijo orkestra Zavoda za glasbeno izobraževanje
Domžale in kamniškega Komornega orkestra, dirigent obeh pa je bil Tomaž
Habe. Že v prvih letih delovanja je
orkester izoblikoval program dela, ki obsega danes že tradicionalne novoletne
koncerte. Od sezone 2009/2010 pa je
stalni dirigent Simon Krečič. V sezoni
2012/2013 dirigiral orkestru SNG Opera
in balet Ljubljana v baletni predstavi
»Stravinski«.

Simfonični orkester Domžale - Kamnik.

Baritonist Ivan Andres Arnšek.

Sopranistka Urška Arlič Gololičič.

Vstopnice so na voljo na prodajnih
mestih Eventima po Sloveniji oz. po spletu www.eventim.si.. Na Bledu jih lahko
kupite v TIC-u, na Petrolu, Agenciji Kompas ali na Pošti Bled. Cena vstopnice 20
EUR.
Lep zaključek starega leta ali dobra

napoved za novo leto? Vstopnica za Novoletni koncert opernih arij in latino glasbe,
ki bo 30.12. ob 20. uri v Festivalni dvorani
je vsekakor primerno praznično darilo za
vse ljubitelje dobre glasbe.
:: Turizem Bled

Film »Bled – podoba raja« na ogled na letu
Ljubljana – Moskva
V lanskem letu smo na Turizmu Bled predstavili nov promocijski film »Poletje
na Bledu«, ki ga je izdelala ekipa mladih, ambicioznih ustvarjalcev avdio-video produkcije, z odličnim smislom za detajle ter občutkom za prikazovanje sicer »vsakdanjih« slik. Skupino Vizualisti predstavljajo fantje z Bleda in okolice: Rožle Bregar,
Gašper Kocjančič, Tadej Gorzeti, Aljaž Lukan, Miha Avguštin in Žiga Čikič. Film je
bil deležen veliko pozitivnih ocen in se je v preteklim letu prikazoval po vsem svetu.
Ko se je Blejski strateški forum pričel z našim filmom ob spremljavi orkestra, sva
bila z županom zelo ponosna.
V pričakovanju zimske sezone na Bledu si obiskovalci spletne strani www.bled.si,
ki jo ureja Turizem Bled že nekaj časa lahko ogledajo tudi filmček »Bled pozimi«.
Celoletni film pod naslovom »Bled – Imago paradisi« pa si lahko ogledajo tudi
potniki na Adrinem letalu A 319. Prve pozitivne odzive smo že prejeli z linije Ljubljana – Moskva.
:: Turizem Bled

Prazniki

8. silvestrovanje za otroke na Bledu
Vse je že pripravljeno za 8. silvestrovanje za otroke, ki bo na spodnji terasi Trgovskega centra na Bledu 31. decembra ob 15. uri. Novost letošnjega silvestrskega programa v Trgovskem centru je nadaljevanje silvestrovanja za otroke s programom za
mladino in odrasle. Med 17. in 22. uro bo za vzdušje skrbel DJ Uroš, nato pa bo glasbeni
program silvestrskega večera v rokah ansambla Karavanke.
Na 8. silvestrovanju za otroke bodo nastopili pevka za otroke Damjana Golavšek,
polfinalista 1. sezone showa Slovenija ima talent - žongler Jakob Bergant in monokolesar Vid Skrbinšek, mlade pevke Glasbenega studia Osminka, zajček Sporty, medved
Čalapinko, Soni in animator ter moderator Uroš Lavrič. Dedek Mraz s spremstvom bo
s svojim obiskom razveselil predvsem najmlajše. Vsakemu otroku bo poklonil darila
naših sponzorjev (Sola in Zavod Zaupanje). Novemu letu bomo skupaj z županom nazdravili z otroškim šampanjcem.
Brezplačno poslikavo »zmrznjenih
noskov« bo izvajala animatorka Alja
Kump. Za brezplačen prevoz otrok in
staršev iz stalnih parkirišč na Seliški
cesti (vrtec, šola, pokopališče) do Trgovskega centra in po prireditvi tudi v
obratni smeri pa bo poskrbela agencija
Bled Tours, za kar se jim v naprej
iskreno zahvaljujemo. Zato prosimo
starše, da v čim večjem številu koristijo
omenjena parkirišča na Seliški cesti in
poskrbijo za pravočasen prihod.
Za rediteljsko službo, usmerjanje
na parkiriščih, pripravo prizorišča (polnjenje balonov, postavitev odra, dekoracija…) in pomoč na sami prireditvi
potrebujemo 20 prostovoljcev, ki bi
priskočili na pomoč naši utečeni ekipi.
Ne pričakujemo, da boste zadnji dan v
letu z nami ves dan. Veseli bomo vašega odziva, pa čeprav si boste za pomoč
na tem dogodku namenili morda le
urico ali dve. Po končani prireditvi nas
bodo z originalno blejsko kremno rezino in s toplim napitkom pogostili Sava hoteli
Bled. Za vse informacije sem vam na voljo na 041 710 970.
Vsem, ki nam boste zadnji dan v letu pomagali na otroške obraze privabiti nasmeh
in zadovoljstvo s sodelovanjem pri tej tradicionalni prireditvi, v naprej iskrena hvala.
Več o dogodku pa na www.silvestrovanje-bled.si.
:: Toni Mežan, podžupan

December bo odet v belo
Že nekaj časa si na Bledu prizadevajo, da bi bila decembrska okrasitev Bleda,
poslovnih in turističnih objektov, pa tudi zasebnih hiš, kar se da enotna. V ta namen so
skupaj s prof. Karin Košak zasnovali enotno okrasitev, ki je v mehko belih barvah. »Vse
občanke in občane pozivamo, da nam prisluhnejo«, pravi podžupan Toni Mežan in dodaja, da si na Bledu res ne želijo, da bo kraj videti kot kakšen Las Vegas, pač pa bi radi,
da okrasitev sodi k vrhunski turistični destinaciji. Na to temo se je podžupan sestal tudi
s predsedniki krajevnih skupnosti.
:: RP

Novoletne voščilnice
Spoštovani občani, obveščamo vas, da je na spodaj navedeni internetni strani možno
kupiti novoletne voščilnice. Znesek od nakupa voščilnic (0,25 evra) bo nakazan na EKO
RAČUN VRTCA BLED.
http://jazon.oskrbovalec.si/index.aspx?kategorija=6&source=katalog
Navodilo: Na povezavi se klikne Gorenjska regija in za tem se izbere VRTEC BLED,
potem se odprejo voščilnice, ki jih lahko kupujemo posamično ali v paketu. Za sodelovanje se zahvaljujemo!
:: Kolektiv vrtca Bled

Labod skupaj s
Perpetuum Jazzile v
Festivalni dvorani

V torek, 3. decembra, ob 19.30 uri se
nam v Festivalni dvorani obeta nepozaben večer. Slovenska vokalna skupina
Perpetuum Jazzile po dvakrat razprodanih Stožicah prihaja na Bled! Kot
posebni gostje večera bodo z njimi
nastopili tudi mladi drsalci Drsalnega
društva Labod Bled. Vstopnice za koncert so na voljo v Turističnem društvu,
na portalu www.mojekarte.si ter na
sedežu Drsalnega društva Labod Bled.
Drsalci sicer pridno trenirajo in tekmujejo. Matej Gregorc je v času krompirjevih počitnic tekmoval na Slovaškem
in v močni mednarodni konkurenci osvojil odlično 3. mesto. Pred nekaj dnevi
pa so tudi ostali na mednarodnem tekmovanju Skate Celje dosegli lepe
uvrstitve v svojih kategorijah: Anika
Košir in Tjaša Buršič 6. mesto, Julija
Lovrenčič in David Gregorc 8. mesto,
Pia Omovšek 13. mesto, Ajda Silič 14.
mesto, Zala Eržen 17. mesto, Lana
Omovšek in Pia Brajlih Novosel 18.
mesto, Alina Košir, Trisha Gašperin in
Ana Lavrič pa so se uvrstile na 24., 25. in
26. mesto.
V polnem teku so že priprave na decembrsko državno prvenstvo.
Vabljeni!
:: Drsalno društvo
Labod Bled
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Dobrodelnost

Damski krog Slovenije - Ladies’ Circle Slovenia
V Sloveniji od leta 2011 deluje društvo
Damski krog Slovenije, združenje za prijateljstvo in pomoč. Društvo, ki ima svoj
sedež v Radovljici, so ustanovile »domačinke«, Gorenjke, večinoma doma z
Bleda, iz Radovljice in okolice, z namenom
promovirati dobrodelnost, medsebojno
pomoč in prijateljstvo ter po svojih močeh
pomagati soljudem v stiski. Društvo je del
mednarodne organizacije Ladies' Circle
International, ki v svetu deluje že preko 80
let. Prva tovrstna društva (oziroma krogi –
circles) so bila ustanovljena v Angliji, v 30.
letih prejšnjega stoletja. Danes je po celem
svetu aktivnih okrog 1000 krogov, celotna
organizacija pa šteje skoraj 12.000 članic v
35 državah sveta. Organizacija združuje,
tako kot pove že njeno ime, ženske oziroma dame, s čutom za družbeno odgovornost in človekoljubnost, in sicer v starosti od 18 do 45 let.
Damski krog Slovenije ima trenutno
14 aktivnih članic. Predsednica društva je
domačinka Irena Gogala, njihov moto pa
se glasi: Za lepši dan, za boljši svet! Namen njihovega združevanja je v prvi vrsti
medsebojna pomoč in podpora ženskam
in otrokom s slabšimi materialnimi, socialnimi, zaposlitvenimi možnostmi ipd.
Tako poleg denarne in materialne pomoči
veliko pozornosti posvečajo tudi druženju
in pomoči v obliki prostovoljnega dela.
Članice društva sodelujejo in pomagajo pri
izvedbi nekaterih projektov Centra za socialno delo Radovljica, Kriznega centra za
mlade Kresnička iz Lesc, Blejskega mladinskega centra, osnovnih šol z območja
Bleda, Gorij, Radovljice, svojo dejavnost pa
želijo razširiti tudi na širše območje Gorenjske in Slovenije.
V preteklih dveh letih od ustanovitve so
članice društva uspešno sodelovale pri različnih projektih – takole so predstavile
nekaj svojih letošnjih aktivnosti:
»V aprilu smo se odzvale pozivu Slovenske filantropije in sodelovale pri vseslovenskem dnevu prostovoljstva, ki je bil
izveden pod imenom »Dan za spremembe«. 6. in 7. aprila letos je tako po vsej
Sloveniji potekala akcija zbiranja in prodaje rabljenih, a še uporabnih predmetov,
izkupiček akcije pa je bil namenjen šolskim skladom osnovnih šol, za pomoč
otrokom iz socialno šibkejših družin. Akcijo je na blejskem območju organiziral
CSD Radovljica oziroma Krizni center za
mlade Kresnička, vsa zbrana sredstva pa so
bila namenjena šolskemu skladu Osnovne
šole Bled. Ker je bila akcija uspešna, smo
jo, skupaj z zaposlenimi in prostovoljci
Kriznega centra Kresnička, v spomladanskem času ponovili še dvakrat. Ves zbrani
denar smo v celoti namenili šolskemu

Od leve: Barbara Bogataj Kokalj, Aleksandra Žumer, Irena Gogala, župan Janez Fajfar,
Boža Kovač, Slavka Zupan, Ema Pogačar.
skladu OŠ Bled in Kriznemu centru Kresnička.
Nekaj finančnih sredstev, ki smo jih
zbrale v društvu, smo donirale tudi šolskemu skladu Osnovne šole Gorje oziroma eni njihovih učenk, ter podprle odpravo študentov Medicinske fakultete v Ljubljani, ki so odšli na večmesečno prostovoljno humanitarno delo v Ugando.
V mesecu avgustu so se tri naše članice
udeležile letne konference organizacije Ladies' Circle International, ki je letos potekala v Zambiji. Ob tej priložnosti smo
sodelovale tudi pri enem od mednarodnih
projektov »Viva con agua«, namenjenem
izgradnji zbiralnikov pitne vode v Etiopiji.
Največji letošnji projekt »Zariši lepši
svet« pa smo izvedli oktobra, ob mednarodnem tednu otroka. V sodelovanju s humanitarnim društvom Luč upanja smo
šolarjem v osnovnih šolah na gorenjskem
predstavile delovanje šole Piali Ashar Alo,
ki deluje v kraju Piali, blizu Kalkute v Indiji. Šolo sta ustanovila in jo vodita Slovenka Mojca Gayen in njen mož Indijec Anup
Gayen. Šola je namenjena izobraževanju
otrok, predvsem deklic iz najrevnejših slojev prebivalstva, ki brez take ustanove praktično nikoli v življenju ne bi imele
možnosti naučiti se brati, pisati, računati
in pridobiti drugih osnovnih znanj. Našim
otrokom smo s projektom predstavili življenje in delo njihovih vrstnikov v Indiji,
jim skušali pokazati, kako drugačne so
lahko razmere v katerih živijo otroci drugod po svetu, kako zelo drugačna je lahko
šola… in jih hkrati pozvali, naj za svojega
vrstnika v Indiji vsak prispeva po en svinčnik in radirko ali šilček ali kaj podobnega
– skratka zbirali smo male šolske potrebščine. Odziv zaposlenih v šolah, ki so nam

pomagali pri izvedbi akcije, ter odziv otrok
(in ne nazadnje tudi njihovih staršev) je bil
odličen, saj smo v dveh tednih, kolikor je
trajala akcija zbrale za preko 70 kilogramov
svinčnikov, barvic in drugih malih šolskih
potrebščin, poleg tega pa še veliko ostalih
potrebščin – npr. zvezkov, ter rabljenih šolskih torb, peresnic in podobnega.
Pošiljka malih šolskih potrebščin je v
paketih že pripravljena za transport v Indijo in prepričane smo, da bo zelo razveselila otroke v Pialiju. Ostale zbrane potrebščine, ki jih ne bomo pošiljali v Indijo,
pa bomo s pomočjo Centra za socialno
delo, Rdečega križa in Karitasa predale
slovenskim družinam, ki jih potrebujejo.
Trenutno že pripravljamo decembrski
dogodek, ki bo, tako kot lani, predbožično
srečanje za otroke iz socialno šibkejših
družin z območja občin Radovljica, Bled in
Gorje. Dogodek organiziramo skupaj s
Centrom za socialno delo Radovljica ter z
Dobrodelnim društvom Up z Jesenic. Na
srečanju pripravljamo, poleg animacije za
otroke (igrica, nastop čarovnika) in pogostitve, seveda tudi obvezni obisk Dobrega
moža in obdarovanje otrok.
Nove akcije pomoči socialno šibkejšim
družinam načrtujemo tudi za prihodnje
leto, prav tako bomo tudi v prihodnje delovale kot prostovoljke v različnih neprofitnih organizacijah in pri dobrodelnih projektih. Kot rečeno, se trudimo svoje delovanje razširiti na območje celotne Slovenije, prav tako pa si želimo pritegniti v
naše društvo nove članice in jih spodbuditi
tudi k ustanovitvi novih društev – krogov v
več krajih po državi. Zatorej, draga dekleta,
dame, vljudno vabljene, da se nam pridružite!«
:: Irena Gogala

Dogajanja

Praznovali smo
Abrahama
Mineva 50 let, odkar smo se učenci
generacije 1963 gostinske šole na Bledu
znojili ob končnih izpitih za poklic kuhar, natakar in hotelski receptor. Učna in
vajeniška doba je trajala od leta 1961 do
1963. Po nova znanja in spretnosti smo
prišli iz vseh območij Slovenije in se v
novem poklicu izpopolnjevali v hotelih
in drugih gostinskih obratih na področju
Gorenjske.
Po končanem šolanju smo si službe
poiskali vsepovsod in se razkropili po
Evropi, pa tudi čez »lužo«, le peščica nas
je ostala na Bledu. Vsak si je pomagal po
svoje, se izpopolnjeval v znanju ali pa se
celo prekvalificiral v drug poklic, vsi pa
smo z znanjem, pridobljenim v gostinski šoli uspeli najti delo, ki nas je veselilo.
Od leta 1963 smo se že večkrat srečali, da bi podoživeli naša študijska leta –
v letu 1988 (25 let) in v letu 2003 (40 let).
Ugotavljamo, da nas je vedno manj.

Nekaj naših kolegov je žal že preminulo,
nekaj je tudi bolnih, kar je posledica napornega in stresnega, a sicer lepega dela
v gostinstvu. Pol stoletja se pozna tudi v
tem, da smo z nekaterimi kolegi izgubili
vse stike in jih vabila niso našla. Letošnjega praznovanja »Abrahama«, ki smo
ga imeli 19. oktobra 2013, se nas je udeležila komaj slaba tretjina od vseh takratnih učencev.

Združenje borcev za vrednote NOB
Radovljica
Združenje ZB za vrednote NOB Radovljica in Odbor Prešernove brigade organizirata v soboto, 14. decembra, ob 11. uri
spominsko slovesnost ob 70-letnici boja III. bataljona Prešernove
brigade. Slovesnost bo na mestu boja – pri spomeniku na
Goreljku v bližini hotela na Pokljuki. Slavnostni govornik bo
Roman Jakič, minister za obrambo RS.
:: Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica

Upokojenci pohodniki

Za svojo obletnico smo si izbrali
Hotel Krim, kjer nam je gostoljubno
osebje pripravilo dobro večerjo. Imeli
smo si veliko povedati, vsakdo je imel
svojo zanimivo zgodbo. Klepet in veselo
druženje sta trajala do zgodnjih jutranjih ur. Ob slovesu smo si zaželeli, da se
še kdaj srečamo. Če bo le zdravje in volja!
:: Olga in Vid

ga ne bo treba kje čakati, hodil pa bi še lahko.
Čeprav je že »upokojeni« pohodnik, smo ga obiskali ob njegovi 90-letnici. Pričakal nas je pražnje oblečen na dvorišču svojega doma. Bil nas je res vesel in dobro nas je pogostil.
Naše voščilo je bilo malo daljše, med drugim pa smo zapisali:
»Po poteh pohodništva si bil pravi naravovarstveni učitelj, veliko
si vedel in znal, saj si se z vse sorte deli dajal. Veseli smo, da si
hodil z nami, da si užival z nami in prelepi naravi, da si pri Selanih in vseh, ki te poznajo 'gor uzet', želimo Ti, da si še dolgo na
tem svet.«
Obujali smo spomine, tudi zapeli smo in obljubili, da se
naslednje leto zopet srečamo.
Ostani čil in zdrav kot planinski kozel! To voščilo je izrekel
veliki planinec Joža Čop in to voščilo ponavljamo tudi mi - blejski
pohodniki.
:: Polona Cerkovnik

Krvodajalska akcija uspela!

Pred trinajstimi leti je bila ustanovljena pohodniška skupina
pri Društvu upokojencev Bled. Pohodniki vztrajno nabiramo kilometrino in osvajamo vrhove, in to vsako leto od šestnajst do osemnajst.
Prvega pohoda na Babji zob se je udeležilo devet pohodnikov,
sedaj pa je število DU planincev od dvajset do trideset, včasih
tudi več.
Najstarejši pohodnik je bil Tonček Soklič, Krštofov Tonej s
Sela pri Bledu. Do svojega petinosemdesetega leta je bil na vseh
pohodih, v svoji skromnosti pa je prenehal zato, ker se je bal, da

Sredi novembra so v Bohinju in na Bledu potekale tri krvodajalske akcije, ki jih je organiziralo Območno združenje
Rdečega križa Radovljica.
Kot so sporočili iz Združenja je kri darovalo 361 krvodajalcev
in krvodajalk. Med udeleženci krvodajalskih akcij je bilo tudi
tokrat veliko število mladih, ki so kri darovali prvič. Prav ta podatek je izredno vzpodbuden, saj kaže na to, da se ohranja dobra
tradicija humanosti.
Vzporedno so v osnovni šoli prof.dr. Josipa Plemlja Bled in v
Osnovni šoli v Bohinjski Bistrici potekala predavanja o krvodajalstvu za vse učence višjih razredov. Po končanem predavanju
so si učenci lahko potek krvodajalskih akcij tudi ogledali v
zdravstvenih domovih Bled in Bohinjska Bistrica.
Iskrena hvala vsem krvodajalcem in krvodajalkam, ki so se
odzvali našemu vabilu in se akcije udeležili. Lepa hvala tudi ZD
Bled, ZD Bohinjska Bistrica in Društvu upokojencev Bohinjska Bistrica za prijazen sprejem. Seveda velja zahvala tudi prostovoljkam RK, ki vse krvodajalce spremljajo od vpisa ob prihodu
in do odhoda iz zdravstvenih domov.
:: Anica Svetina
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Za gledališče vas stopi
skupaj

gledališča Vrba in Kulturnega društva
Galicija ter marca Nasvidenje nad zvezdami Toneta Partljiča v izvedbi Kulturnega
društva Šmartno ob Paki.

Uspešna Krčmarica

Gledališče Belansko je zelo pomemben del življenja na Bohinjski Beli, kar
potrjuje tudi režiserka Bernarda Gašperčič, ki že nekaj sezon ustvarja in dela z belanskimi igralci in ostalo ekipo. Zagrizeno
se je lotila tudi dela z najmlajšimi, ki so
letos svojo prvo premiero že uspešno
postavili na oder in se z njo predstavili
tudi po drugih krajevnih skupnosti. Užaljenega medvedka so si namreč najmlajši
občani lahko ogledali že ob tednu otroka.
Zelo delavna pa je tudi odrasla igralska
skupina, ki trenutno po sosednjih odrih in
tudi širše gostuje s kar dvema predstavama - Krojačem za dame in Pigmalionom, ki ga igrajo že tri sezone. »Pripravljamo tudi novo predstavo, Na smučišču. Gre za nekoliko drugačen žanr,
sladko - grenko komedijo, kot je zapisal
avtor John Godber,« pravi Bernarda Gašperčič in dodaja, da pri izbiri besedila za
uprizoritev vedno pazi, da igralci z vsako
novo predstavo rastejo in se učijo. »Seveda
izbiramo predvsem komedije, kjer pa zelo
pazim, da to niso zgodbe na prvo žogo,
pač pa da imajo igralci vedno možnost
lastnega razvoja.«
Z najmlajšimi se dobivajo enkrat
tedensko, kjer se otroci učijo gledališke
abecede, giba, osnov spoznavanja odra.
Kadar načrtujejo novo predstavo, pa vedno
na pomoč priskočijo vaščani. »Brez njih
gledališča na Beli ne bi bilo,« je prepričana
Bernarda Gašperčič.
Lansko leto so gledalci na Bohinjski
Beli lahko prvič spremljali gledališki
abonma, za katerega so se pri gledališču
odločili tudi letos. Kot je povedala Francka
Smolej z domačega KUD-a, so lani gledalci abonma toplo sprejeli. »Petdeset prodanih kart v prvem letu abonmaja v tako
majhnem kraju, kot je Bohinjska Bela, je
vsekakor uspeh«.
Tudi letos bodo v abonmaju na ogled
štiri predstave, vsako tretjo soboto v
mesecu, s tem, da decembra zaradi obilice drugih dogodkov abonmajske predstave ne bo. Novembrsko (gostoval je
Koroški deželni teater), ste že zamudili,
zato pa vas čakajo še tri: januarja Mandragola Niccola Machiavellija v izvedbi
Gledališkega društva Kontrada in Kanala,
februarja Sedma zapoved: Kradi malo
manj Daria Foja v izvedbi Amaterskega

Kulturno društvo Rudija Jedretiča iz
Ribnega je z gledališko predstavo Krčmarica v režiji Sergeja Verča sodelovalo v
tekmovalnem programu letošnjih Čufarjevih dni. Festival slovenskih ljubiteljskih
gledališč se je že 26. odvil na jeseniškem
odru. Glavna igralka Mojca Koretič je bila
nominirana za najboljšo žensko vlogo,
občinstvo pa je celotni predstavi namenilo
tretje mesto.
Predsednica KD Rudija Jedretiča Mihaela Pesrl je povedala, da je to velik uspeh
za njihovo igralsko skupino, še posebej za
glavno igralko Mojco Koretič. »Mojca je
doslej odigrala šele dve vlogi, vloga Krčmarice je njena prva glavna vloga, zato je
uspeh še toliko večji,« pravi. Seveda je
treba pohvaliti tudi ostalo igralsko zasedbo,
tudi glavnega igralca, saj brez njih predstava ne bi bila tako uspešna, kot je. »Veliko delo je opravil tudi režiser Sergej Verč.
Vsa ekipa je ob njem rasla in se učila, veliko dela smo vložili v predstavo.«
Krčmarici se zdaj obeta kar nekaj
ponovitev, na ribenskem odru pa že nastajajo zamisli za novo predstavo, ki pa bo
v celoti, tudi z režiserskega vidika, delo domače skupine. Po vsej verjetnosti bodo na
oder postavili kakšno Partljičevo komedijo.
:: Romana Purkart

Predavanje o demenci
in srečanje starejših
V začetku novembra je Krajevna organizacija Rdečega križa Zasip v Domu krajanov organizirala srečanje starejših nad
80 let in nato še predavanje o demenci za
vse krajane. Oboje smo združili na isti
dan, tako, da so starejši ostali še na preda-

vanju. Predavanje je bilo dobro obiskano,saj je demenca zelo razširjena, saj se
življenjska doba povečuje jo je vedno več.
Predavala je upokojena strokovnjakinja
Jana Zupan, ki je bila dolga leta zaposlena
v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Veliko
smo izvedeli o težavah s spominom, pa
tudi to, da vsaka pozabljivost še ni demenca. V kratkem bomo organizirali še
dve predavanji in zagotavljam vam, da
boste navdušeni!
:: Jožica Purkart,
predsednica KO RK Zasip

90 let Kati Mohar

Slavljenka se je rodila 14. novembra
1923 v Vrbi. S še štirimi sestrami so še
zadnje živeče sorodnice Franceta Prešerna, rojene v isti hiši. Poročila se je leta
1945, v zakonu sta se ji rodili dve hčerki.
Z možem sta večji del svojega življenja
preživela na Bledu, kjer sta tudi zgradila
hišo. Vdova je že 31 let.
Čeprav jih šteje devetdeset, je zelo vitalna in bistrega uma. Zanima jo vse, kar
se dogaja okoli nje, po svetu in doma.
Sedaj živi pri hčerki. Še vedno rada kuha
in naredi vse, kar zmore.
Vesela je obiska svojih štirih vnukov in
treh pravnukinj, v njihovi družbi se prijetno počuti.
Skupaj z županom in prostovoljkama
RK Bled smo preživeli prijeten dan. Res
hvala za obisk!
:: Zvonka Šolar

Po domače

Oktober je bil fest'
Zares, zares je bil »fest'« oktober na
Bled', saj smo člani Kulturno umetniškega društva Bled pripravili čisto novo
narodnozabavno prireditev »Oktober je
fest' na Bled'«. Letos smo se odločili, da
decembrsko prireditev »Veselo po domače« odstopimo novoustanovljenemu
društvu, mi pa se lotimo nečesa novega
in pestrejšega. Tako smo 26. oktobra v
Festivalni dvorani Bled pripravili prireditev, polno glasbe, petja, plesa in dobre
volje, ki jo je vodil naš dolgoletni častni
član Franci Černe.
Pravo oktobrsko vzdušje je pričaral
jesensko okrašen oder, na katerem so se
zvrstili številni nastopajoči. Za dobro in
veselo vzdušje so poskrbeli na letošnjih
festivalih večkrat nagrajeni ansambel
»Poskočni muzikantje« ter ansambel
»Vasovalci«, ob njihovih poskočnih taktih polke in valčka pa so se zavrteli člani
Folklorne skupine Bled. Verjamemo, da
so ob tem marsikoga v občinstvu prav
tako zasrbele pete in bi se jim bil z veseljem pridružil. Da pa se z glasbo na odru
nismo sprehajali samo po slovenskih
pokrajinah, ampak tudi po Kvarnerju in
Dalmaciji, so s svojim petjem poskrbele
članice ženske klape Volosko iz Opatije
na Hrvaškem. Gostujoči člani folklorne
skupine Julijana s Hrušice, oblečeni v
gosposke črne ljubljanske noše, so nam
na odru prikazali gosposke oziroma
meščanske plese iz Ljubljane. Poleg gostov so se na prireditvi predstavile tudi vse
tri sekcije Kulturno umetniškega društva
Bled. Folklorna skupina Bled z več kot
67-letno tradicijo in hkrati najstarejša
sekcija KUD-a Bled se je predstavila v
novih ljudskih oblačilih iz obdobja 18601900 z Bleda in okolice. Te obleke so sad
triletnega projekta raziskovanja oblačilne
dediščine na blejskem območju. Člani

Folklorne skupine Bled pod umetniškim
vodstvom Matejke Nabernik so se tako
predstavili z odrsko postavitvijo gorenjskih plesov in solističnih spretnostnih
plesov z imenom »Svatovska«, ki so se
včasih plesali na svatbah. Poleg najstarejše sekcije sta na odru nastopili še preostali dve sekciji društva, pevska in
godčevska, obe pod umetniškim vodstvom Urške Praprotnik Zupan. Z več
pevskimi vložki so se predstavili pevci
ljudskih pesmi »Pevci spod Osojnice« in
nam pričarali zven ljudskih pesmi, na
katere smo že skoraj pozabili. Godci ljudskih viž »Šmentana muha« pa so na
odru zaigrali staro ljudsko vižo »Vrtna
veselica«, ki jim jo je predstavil naš dolgoletni član Markotov Albin iz Bodešč.
Kot vsako leto smo tudi letos podarili
petnajst vstopnic varovancem Doma
Matevža Langusa iz Radovljice, ker pa
smo letos želeli še bolj pomagati, predvsem tistim, ki so pomoči najbolj
potrebni, smo se odločili, da po 1 evro od
vsake prodane vstopnice namenimo
petletnemu Luku Poru iz Gorij, ki trpi za
posledicami spinalne mišične atrofije.
Čeprav dvorana ni bila čisto polna, smo
se člani KUD-a Bled odločili, da Luku na-

Veselo po domače

Tudi letos Folklorno društvo Bled v nedeljo, 29. decembra, ob
20. uri v Festivalni dvorani na Bledu pripravlja prireditev Veselo

menimo 512 evrov – toliko, kolikor je
število sedežev v Festivalni dvorani Bled.
Luka in njegova starša so se donacije zelo
razveselili in se prisrčno zahvalili vsem,
ki so prispevali k temu, da bo Lukov vsakdan v prihodnosti vsaj malo lažji. Z njimi
se veselimo tudi mi in misel na to, da
lahko s svojim delom nekomu pomagamo, nam daje dodatno moč in zanos
za naše ustvarjanje v bodoče. Po končanem programu smo veselo vzdušje iz
dvorane preselili v avlo, kjer smo se vsi
skupaj ob domačih dobrotah – kruhu, zaseki, vinu in pecivu – poveselili še naprej
in prijetno pokramljali.
V Kulturno umetniškem društvu
Bled imamo še veliko projektov in načrtov za v prihodnje, za katere upamo, da
bodo obrodili sadove. Radi bi se zahvalili
Občini Bled in Zavodu za kulturo Bled za
vso podporo, ustrežljivost in pomoč.
Vsem obiskovalcem prireditve še enkrat
hvala za obisk, ob tej priložnosti pa vas
vse ponovno vabimo na drugi »Oktober
je fest' na Bled'«, ki bo 25.10.2014 v Festivalni dvorani Bled!
:: Kulturno umetniško
društvo Bled

po domače. Letos bo to že 15. prireditev, zato bo še posebej
slovesna. Kot vedno ima dogodek dobrodelno noto, saj oskrbovancem Doma Matevža Langusa iz Radovljice domov za starejše
iz Radovljice in Bohinja omogočimo brezplačen ogled.
V času med božičnimi in novoletnimi prazniki, ko si podarjamo darila, si želimo bližine in veselja, je darilo, ki ga vsem
obiskovalcem pripravljajo člani in članice Folklornega društva
Bled, lep večer z domačo glasbo, humorjem in veseljem. Prireditev bodo z nastopi obogatili: ansambel Navihanke, ansambel
Bitenc, ansambel Slovenski pozdravi, pevski zbor Dornberški
fantje, Erazem Janc, otroška folklorna skupina Voše, folklorniki
Folklornega društva Bled, za smeh bodo poskrbeli harmonikarica Majči, mojster Peška in vajenec Sašo. Voditelja prireditve sta
Mateja Repe in Drago Bregant.
Vstopnice v predprodaji po 12 evrov lahko kupite pri plesalcih
ali v Turističnem društvu na Bledu. Na dan prireditve pa bodo
vstopnice po 15 evrov.
:: Danica Vester
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Tek podnebne
solidarnosti v Vrtcu
Bled

V Vrtcu Bled smo v tednu otroka aktivno podprli Karitasovo akcijo »Tek podnebne solidarnosti«. Skupno smo pretekli 57 km. Seštevek vključuje tek 160
otrok, del staršev in zaposlenih. Vsi ostali smo jih spodbujali z navijanjem in
vrtenjem ragelj. S tem smo prispevali v
znamenju solidarnosti do vseh, ki najbolj trpijo zaradi posledic podnebnih
sprememb v Afriki in tudi drugje po
svetu in tako zgradili že skoraj tretji krog
solidarnosti okoli planeta Zemlje.
:: Maruša Gumzej, Vrtec Bled

Mucki smo pekli kruh

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled v zbirni akciji
»Zariši lepši svet«

Šolarji Piali Ashar Alo.
V mesecu oktobru, ob mednarodnem tednu otroka, je Osnovna šola prof. dr. Josipa
Plemlja Bled pomembno sodelovala v akciji zbiranja malih šolskih potrebščin »Zariši
lepši svet«. Akcijo zbiranja svinčnikov, radirk, šilčkov in raznih materialov za ustvarjanje smo izpeljali v sodelovanju z Damskim krogom Slovenije in Humanitarnim
društvom Luč upanja za nujne potrebe Piali Ashar Alo – šole v Indiji, ki se nahaja blizu
Indijskega mesta Kalkute. Piali Ashar Alo sta ustanovila slovenska otroška psihologinja
Mojca Gayen in njen mož Anup Gayen, ki je bil v svojem otroštvu sam deležen botrske
podpore in se sedaj bori za šolanje in preprečevanje revščine za preko 100 otrok. Šola
Piali Ashar Alo je namenjena izobraževanju izjemno revnih otrok, ki brez zunanje pomoči ne bi imeli možnosti niti za osnovno šolanje. Gorenjska regija je ob prizadevanju
naših učencev v prvem sklopu akcije zbrala preko 70 kg malih šolskih potrebščin; okoli
3000 svinčnikov, barvic in pisal, nekaj sto radirk in šilčkov ter še mnogo drobnega materiala, kot so škarjice, lepila, nalepke, ravnila, itd. S pomočjo ugodne donatorske poštnine bodo te potrebščine našle hvaležne roke na drugem koncu sveta… medtem ko so
naši otroci v Sloveniji imeli priložnost seznaniti se o težjih razmerah drugod po svetu
ter se zavedati, da tudi mali koraki lahko prispevajo k velikim spremembam v širšem
svetu ter nasploh v življenju posameznikov in njihovih vasi. Izjemno smo hvaležni
sodelujočim učencem na Bledu, kot tudi prostovoljki Mini Pavliha, ki je blejskim
učencem predavala o svojih izkušnjah na Piali Ashar Alo. Občane Bleda vabimo, da bi
še naprej spremljali in podpirali šolo Piali Ashar Alo. Več o šoli lahko preberete na
www.pialiasharalo.org.
:: mag. Mojca Kodrič, predsednica Humanitarnega društva Luč Upanja

Kviz gasilske mladine

V skupini Mucki radi preizkušamo
nove in zdrave stvari, zato smo se lotili
čisto prave peke kruha. Povabilu se je prijazno odzval gospod Simon ter nam nazorno pokazal, kakšen je postopek priprave testa. Vsi skupaj smo si nadeli kuharske kape in predpasnike ter se lotili dela.
Sprva smo opazovali, nato pa tudi sodelovali, predvsem pri gnetenju testa.
Ko je testo nekaj časa počivalo, smo
iz njega naredili tri štruce ter jih položili
v pekač. Pekle so se približno eno uro.
Mmm, kako je zadišalo po sveže
pečenem kruhu! Bil je zelo dober, kar so
nam potrdili tudi starši.
:: Veronika Bohinjec, Vrtec Bled

Oktober gasilci obeležujemo kot mesec požarne varnosti, javnost ozaveščamo o
vlogi preventive, samozaščite, pa tudi reševanja. Oktober pa je tudi mesec, ko se gasilska mladina iz občin Bled, Bohinj in Gorje intenzivno pripravlja na gasilski kviz. To je
tekmovanje, kjer se mlade, ločeno po treh starostnih kategorijah, preizkuša v znanju
gasilske preventive, gašenja, poznavanju gasilske organizacije, gasilske zgodovine pa
tudi v praktičnih spretnostih gasilskih veščin kot so navezave, poznavanje orodja, spajanje cevi na trojak ipd.
26. oktobra je mladinska komisija, zadolžena za delo z mladimi v GZ Bled - Bohinj,
organizirala kviz gasilske mladine. Tekmovanje so gostili v vojašnici Boštjana Kekca na
Bohinjski Beli, ki se je izkazala za gostoljubno, varno in ne nazadnje tudi primerno
lokacijo za izvedbo tovrstnega tekmovanja, ki se ga je letos udeležilo skoraj dvesto otrok
iz vseh treh občin. Po opravljenem praktičnem in teoretičnem preizkusu so bili rezultati znani. Pri najmlajših so zmagali pionirji PGD Gorje, 2. mesto so zasedli pionirji
PGD Nemški Rovt, 3. mesto PGD Gorje. V kategoriji mladincev so bili najboljši mladinci PGD Gorjuše, 2. mesto PGD Gorje, 3. mesto PGD Bohinjska Češnjica. V najstarejši kategoriji pripravnikov pa so vsa tri mesta zasedle ekipe iz PGD Koprivnik.
Čestitamo! Na koncu se zahvaljujemo vsem za pomoč pri organizaciji, predvsem po
vodstvu vojašnice na Bohinjski Beli, ki nam je nesebično odstopila svoje prostore in
nam nudila vso potrebno infrastrukturo.
:: Urška Jamar, MK GZ Bled - Bohinj
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Obisk članov
Medobčinskega
društva gluhih in
naglušnih AURIS Kranj
V tem šolskem letu nadaljujemo s
projektom Sprejemanje vidne drugačnosti v našem življenju. V okviru projekta so nas obiskali člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za
Gorenjsko AURIS iz Kranja.
Sekretarka društva, Zlata Crljenko je
za nas pripravila poučno predstavitev
gluhote, naglušnosti, sporazumevanja z
gluhimi in naglušnimi osebami, pokazala nekaj kretenj in enoročno abecedo.
Pri predstavitvi je sodelovala tudi Mirsada Ibradžič, ki je gluha in se sporazumeva s kretnjami in z branjem z
ustnic. Učenci so počasi in razločno
izgovarjali svoja imena, Mirsada pa
je z branjem z ustnic spoznala, kako
jim je ime. Učencem in učiteljicam
je segla v srce s svojo toplino, prijaznostjo in ljubeznivim odnosom do otrok.
Z enoročno abecedo smo se naučili

pokazati svoje ime. Od članov društva
smo v dar dobili zapis enoročne abecede,
da bomo lahko še malo vadili.
Seveda pa nismo pozabili na fotografiranje. Predsednik društva Boris

Družinski izlet na Lipanco

Horvat je poskrbel, da bomo spomine na
prijetno druženje obujali ob lepih fotografijah.
:: Urša Beber,
Podružnica Bohinjska Bela

December v BMC
Predpraznični sejem unikatnih daril. Sejem bomo odprli 29.
novembra ob 16. uri, prvi dan bo odprt do 20. ure, 30. novembra
in 1. decembra pa od 10. do 19. Ure. Sejem bomo ponovili 13. decembra od 16. do 20. ure ter 14. in 15. decembra od 10. do 19.
Ure. Naprodaj bodo izdelki iz vitraža, pachworka, šivani izdelki,
slike, aranžmajo, vezeni izdelki, torbice in še in še. Izdelke so
pripravile umetnice Andreja Jakun, Romana Žitko, Lojzka Potočnik, Mojca Vogelnik Kučič, Jerneja Jelušič, Monika Cundrič,
Ribana Golob, Nataša Gorjanc in Irena Frohlich.
Izdelava prazničnih voščilnic. 7. decembra ob 13. uri se dobimo na delavnici prazničnih voščilnic. Delavnica je primerna za
vse, mlade in mlade po srcu. S seboj prinesite veliko dobre volje
in kanček ustvarjalnosti. Delavnica je brezplačna!
Amerika. 21. decembra ob 19 uri bo v BMC-ju potopisno predavanje z Žanom Anderletom. predaval bo o Ameriki.

Planinsko društvo Bled, ki je pokrilo vse stroške izleta, in Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled, sta 5. oktobra, ob tednu
otroka, organizirala planinski pohod na planino Lipanca. Na pot
smo se odpravili v polno zasedenem avtobusu.
Mentorici planinskega krožka, Marina in Meta, sta pohodnike
razdelili v dve skupini. Mlajši otroci so se z nekaj starši povzpeli
do planine. Tam so uživali v igri. Razveselili so se mlake v obliki
srca. Glavnina pohodnikov se nas je povzpela na Mrežce, 1986
m. Nagrajeni smo bili s pogledom na Triglav in koči Planika in
Kredarica.
Vsi smo se zbrali se v Blejski koči, kjer sta nas čakala prijazna
oskrbnika Milena in Jože in njuna okusna enolončnica. Pozdravil
nas je tudi predsednik PD Bled, Janez Petkoš. Še skupinski posnetek, pa smo se kljub kislemu vremenu, zadovoljni vrnili na
planino Zajavornik, kjer nas je čakal avtobus.
:: Katarina Lucija Lakota in Ana Poklukar 6. r.

Vsi tisti, ki želite kakorkoli sodelovati ali delati v programih za
otroke in mlade v našem društvu, vljudno vabljeni, da se nam
pridružite! Pokličete me lahko na telefonsko številko 040 597
603! Vaših idej, družbe in pomoči bomo veseli mi in naši obiskovalci!
:: Jasmina Djordjević, BMC

Novo vodstvo Kluba radovljiških
študentov
26. oktobra so potekale izredne volitve Kluba radovljiških
študentov. Nov predsednik kluba je postal Tim Nemeček,
član upravnega odbora Dorian Kordež, blagajnik pa Nejc Mokič.
:: Tim Nemeček
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Laura Šimenc - triatlonka in bodoča
veterinarka: »Omejitev je le nebo!«
Blejki Lauri Šimenc prav gotovo nikoli
ni dolgčas. Ob zahtevnem študiju veterine
je še izjemna triatlonka, ki uspešno združuje zahteven šport in naporen študij. Ali
ravno obratno?
Triatlon je izjemno zahtevna športna
disciplina, študij veterine pa verjetno prav
tako zelo zahteven? Kako usklajujete oboje?
Seveda je za oboje potrebno ogromno
časa, vendar je zame študij veterine na
prvem mestu, saj me zelo veseli in v njem
uživam, je pa tudi zelo naporno in potrebne so številne ure popolne zbranosti,
triatlon pa je nekakšna pestra in večstranska sprostitev možgančkov in popestritev
urnika. Kljub vsemu želim, da mi triatlon
ne bi predstavljal dodatne obremenitve,
saj ko me preveč potegne, si nakopljem
preveč treninga in tekmovanj, kar počasi
preraste okvire zgolj sprostitve in užitka,
tako da se moram takrat kar malo »bremzati«. Kar pa se tiče usklajevanja - časa
imaš toliko, kakor si ga razporediš, v mojem stilu je, da vse obveznosti, manjše in
večje, opravljam čimbolj sproti, vsak dan
pa si vzamem tudi nekaj časa samo zase
in družino.
Kako potekajo priprave na tekmovanja?
Priprave na tekmovanja v širšem pomenu potekajo tako kot pri ostalih aerobnih športih, vendar je pri triatlonu včasih
potrebno trenirati tudi dve disciplini v
enem dnevu, navadno zjutraj in popoldne.
Tik pred tekmovanjem si je treba vzeti
kakšen dan počitka in malo popaziti na
prehrano, še posebej če je tekma daljša,
ter seveda pripraviti opremo, najbolje dan
prej, da zadnji dan nisi preveč živčen in
zato kaj pozabiš dati v potovalko, saj je za
triatlon resnično potrebno kar veliko opreme. Sama nastopam na sprint triatlonih
(750 m plavanja, 20 km kolesarjenja, 5 km
teka), olimpik triatlonih (1,5 km, 40 km,
10 km) in srednjih triatlonih-half iron (1.9,
90, 21), dolgega triatlona-ironman (3.5,
180, 42) pa se bom mogoče udeležila kdaj
v prihodnosti, pravim da sem zato sedaj še
premlada in take razdalje za moje telo še
niso vsaj približno zdrave in primerne.
Rada pa se udeležim tudi kakšnih rekreativnih tekov in kolesarskih vzponov.
Japonski pisatelj, tekač in triatlonec Murakami je zapisal, da se pri triatlonu boji plavanja. Imate tudi vi discip-

lino, ki se ji morate še posebej posvetiti?
Verjamem, da se lahko sprva bojiš plavanja, saj voda ni naše naravno okolje,
poleg tega pa je na tekmovanjih v vodi velika gneča, je dosti fizičnega kontakta, vendar pa se moraš vode le navaditi in jo
sprejeti za svojo. Tudi moja najšibkejša
disciplina je plavanje, najmočnejša kolesarjenje, v teku pa najbolj uživam.
Kako vidite preplet športa, veterine in
družinskega življenja? Majhne (ali večje)
odpovedi enemu na račun drugega so verjetno potrebne?
Sama se pri tem ravnam predvsem po
trenutnem počutju, odpovedi so vedno
potrebne, družina pa je tudi zelo pomembna, saj mi daje novo energijo in me podpira pri mojih ciljih. Člani moje družine
se veselijo mojih uspehov, jaz pa jim zelo
rada pomagam, kar mi sploh ni težko.
Pozimi se tekme v triatlonu selijo na
južno poloblo. Se boste udeležili katere?
Ne, nobene tekme tam se ne bom
udeležila, saj sem pozimi bolj v pripravljalnem obdobju, popolnoma dovolj tekem
imam poleti in ne čutim nobene potrebe
za to - mogoče pa bom na južno poloblo
odšla le na počitnice, saj ne maram preveč
zime, bolj mi je všeč toplejše vreme.

Tri sestre Šimenc ste vsaka na svojem
področju zelo uspešne. Vi v triatlonu in pri
študiju veterine, Liza v baletu in Lana v geografiji. Geni, okolje, delovne navade - je
to recept za uspeh?
Mislim, da je recept za uspeh ta, da so
nam naši starši vedno pustili, da se same
odločamo z lastno glavo in počenjamo, kar
želimo - omejitev je le nebo. Dejstvo je, da
te le trdo delo pripelje do zastavljenih ciljev, geni ... kaj pa vem, najbolje da so čim
bolj mešani.
Lahko poveste kaj več o Lizi in Lani - kaj počneta, kako spremljate ena
drugo, kako se vaša življenja prepletajo?
Lana je zelo uspešna geografinja, ki je
diplomirala na ljubljanski univerzi, sedaj
pa podiplomsko študira urbanistično
planiranje v Dublinu na Irskem. Liza je
profesionalna baletka in moderna plesalka, ki pleše v skupini Kjara's dance
project in se trenutno izobražuje v New
Yorku. Druga drugo spremljamo predvsem po mailu in Skypu, vse tri pa se
bomo dobile na božični večerji doma na
Bledu, kuhala bom pa sama, pod budnim
nadzorom naše babi.
:: Romana Purkart
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Licenca za Olimpijski športni center
Bled-Radovljica
Veslaška zveza Slovenije je na razpisu Olimpijskega komiteja Slovenije skupaj s
petimi konzorcijskimi partnerji - Kajakaško zvezo Slovenije, Plavalno zvezo Slovenije,
Občino Bled, Občino Radovljica in Veslaškim klubom Bled – uspešno pridobila licenco
in naziv olimpijskega športnega centra za športne panoge veslanje, kajak in kanu na
mirnih vodah in daljinsko plavanje. Vse tri panoge se odvijajo na Blejskem jezeru, osrednji objekt tega centra pa je Veslaški center Bled, kjer je bila tudi ustanovitvena seja.
V upravnem odboru so predstavniki vseh partnerjev, predseduje mu Jernej Slivnik, ki
je tudi manager centra. Nadzorni odbor bo vodil Ciril Globočnik.
Takšnih licenc je bilo podeljenih le pet, kar pomeni lep uspeh in primer dobrega
sodelovanja med tremi panožnimi zvezami, blejskim klubom in obema občinama. Cilji
OŠC Bled-Radovljica so aktivna promocija in povezovanje športa s turizmom in ostalimi podpornimi dejavnostmi ter organizacija velikih mednarodnih tekmovanj v vseh
treh panogah, s čimer ima veslanje še sveže izkušnje iz preteklih treh let. Novo pridobljeni status bo omogočal tudi boljše izhodišče ob prijavah na razpise za vzdrževanje
in nove investicije v športne objekte, ki so v sklopu centra.
:: Jernej Slivnik, VZS

Delo Alpinističnega odseka Radovljica
AO Radovljica šteje šestdeset članov, več kot polovica jih je registriranih pri OKS.
Preplezali smo čez petdeset prvenstvenih smeri, poleti in pozimi, doma in v Himalaji,
Pakistanu, Karakorumu in Peruju, veliko je bilo ponovitev zahtevnih smeri doma, v
Dolomitih, centralnih Alpah in na Aljaski, v Karavankah in Julijcih smo opravili smo kar
nekaj prvenstvenih spustov s smučmi. Izreden uspeh je dosegel Blejec Nejc Marčič, saj
je za prvenstveno smer na K7 West v Himalaji prejel najprestižnejše priznanje v svetu
alpinizmu - zlati cepin, postal je ''Naj alpinist leta'' ter prejel Bloudkovo priznanje. Za
najperspektivnejšega alpinista je bi letos nominiran Martin Žumer, oba sta člana
Slovenske mladinske alpinistične reprezentance (SMAR), ki je bila letos na odpravi v Tibetu. Radovljiški odsek je po kvaliteti vzponov eden vodilnih v vseslovenskem merilu.
Našo šolo obiskujejo tudi člani okoliških planinskih društev, ki nimajo lastnih alpinističnih odsekov. Večina treningov poteka zunaj, pozimi bi nam zelo koristil trening na
umetni steni. V OŠ Bled so ponudili možnost, da opremimo obstoječo steno, ki ni v
uporabi, žal pa je investicija za nas prevelika, zato smo k projektu povabili Planinsko
društvo, ki se je prijazno odzvalo, saj bodo steno lahko uporabljali tudi člani PD Bled,
predvsem pa blejski osnovnošolci. Vrednost začetne investicije ocenjujemo na 7000
evrov. Za manjkajoča sredstva zbiramo donacije in sponzorska sredstva na račun: PD
Radovljica, Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica, TRR 07000 0000022982, s pripisom
»AO - STENCA«.
:: AO Radovljica

V centru Inter Games v Zaki je pestro poleti in pozimi
V Centru športa in zabave Inter Games Bled se pa res dogaja. Letošnje poletje so
ponovno pripravili kar nekaj novosti. Čudni stoječi veslači, ki ste jih vsakodnevno videvali na jezeru, so v veliki večini priveslali prav iz Zake. Sup je prilagojena deska za
deskanje na valovih, na kateri stojimo in veslamo s posebnim veslom. Ta šport je v zadnjih letih obnorel svet, letos pa tudi Bled. V Inter Games Bled lahko sup najamete, lahko
pa se udeležite tudi organizirane vadbe na njih.
V Zaki ste lahko tudi streljali z lokom in se potapljali v okrilju novega potapljaškega
društva Zaka Sub. Poleti so prvič na Bledu organizirali Svetovni dan žongliranja. Mednarodni udeleženci so bili navdušeni nad organizacijo in ambientom in so obljubili, da
se prihodnje leto vrnejo.
Za tiste najbolj romantične pa je najbolj zanimiva romantična večerja ob svečah na
pomolu v Zaki. Postrežejo vam z izvrstno hrano iz bližnjega Hotela Triglav.
Da pa ne bomo pisali samo o preteklem poletju, poglejmo še, kaj prinaša zima.
Seveda še eno novost – smučišče za otroke do 6. leta. Inter Games Bled je v sodelovanju
s podjetjem Elan postavil čisto pravo umetno smučišče, na katerem se bodo najmlajši
lahko smučali in sankali, organizirana pa bo tudi smučarska šola. Rampa že stoji – tisti
najbolj radovedni si jo lahko pridete pogledat.
Seveda boste lahko tudi drsali, igrali hokej in tekli na smučeh, ponovno pa bodo
razstavljene tudi ledene skulpture. Zimska sezona se v Zaki začne že 1. decembra
oziroma ko bodo dopuščale vremenske razmere. Vljudno vabljeni!
:: Damjana Žabkar Marič

Prireditev Naj
atleti leta 2013

Atletska zveza Slovenije je 8. novembra na Bledu podelila priznanja najboljšim atletom v tej sezoni. Letos sta
bila pri članih najboljša Snežana Rodič
in Primož Kozmus, oba finalista s svetovnega prvenstva v Moskvi. Posebno
noto sta dogajanju dala predsednik RS
Borut Pahor in petintridesetkratni svetovni rekorder v skoku ob palici Sergej
Bubka.
Prireditev je bila posebno doživetje
za dvesto petdeset mladih atletov iz vse
Slovenije, srečanje z njihovimi vzorniki
jim prinaša še dodatno motivacijo pri
treningih in drugih obveznostih. Med
dobitniki nagrad je bil tudi mladi Jeseničan Matija Muhar, ki so ga razglasili
za naj atleta v kategoriji mlajših mladincev, prejel pa je tudi posebno nagrado
predsednika Atletske zveze Slovenije,
bronasto plaketo za posebne dosežke v
tej sezoni. Matija Muhar je poleti prav v
rojstnem kraju Sergeja Bubke, v ukrajinskem Donjetsku, postal svetovni prvak v metu kopja. Ob tem naj omenimo
še priznanje, ki ga je za 3. mesto pri
mlajših članih prejel Matijev klubski
kolega Blaž Marn iz Kranja.
Sprejema na Bledu je udeležil tudi
Jon Štular iz Atletskega društva Bled (na
fotografiji), saj je prejel osebno povabilo
Atletske zveze Slovenije kot perspektiven
in nadarjen atlet. V enournem klepetu z
olimpijskim prvakom iz Ukrajine se je
Jon srečal tudi z našim olimpijskim
prvakom Primožem Kozmusom, ki je
mladim športnikom sporočil, da je zelo
pomembno načelo, da ne smeš zamuditi
treninga in drugih pomembnih dolžnosti ter da zamujenega treninga naslednji
dan ne moreš več nadoknaditi. V AD
Bled so veseli, da je tudi krovna atletska organizacija opazila strokovno delo v društvu, kar je vsekakor priznanje
in spodbuda za nadaljnje delo z
mladimi.
:: RP
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Blejski kolesarji
uspešni v drugem
delu sezone
Dobri rezultati v prvem delu sezone
so vzpodbudili kolesarje KK Grega Bole,
da so se na treningih še bolj trudili.
Rezultati niso izostali. Ob zaključku sezone lahko ugotovimo, da so bili v samem državnem vrhu v vseh kategorijah.
Pri mlajših dečkih do 13 let sta skozi
vso sezono izstopala dva kolesarja. Andrej Šranc je osvojil tretje mesto na cestnem državnem prvenstvu, uspešen je bil
tudi v Pokalu Slovenije, kjer je po zaslugi
dveh zmag in številnih drugih mestih osvojil končno drugo mesto.
Maj Žnidar se je v drugem delu sezone
čedalje bolj bližal stopničkam za zmagovalce, ki so se mu vztrajno izmikale v spomladanskem delu. Na svoj račun je prišel
na državnem prvenstvu v vožnji na čas,
kjer je končal kot tretji. Rezultat je potem
ponovil še na veliki nagradi Mengša. V
Pokalu se je prebil kar na peto mesto in s
tem pripomogel, da je ekipa mlajših
dečkov zaostala le za novomeško Adrio
Mobil. Lepi rezultati so vzpodbuda tudi za
ostale člane ekipe (Vid Slapničar, Maks Gal
Novak, Žiga Prešern, Maruša Šmit), da
bodo v zimskem obdob-ju pridno nabirali
kondicijo za novo sezono.

Med dečki B je Miha Fink zasedel 9.
mesto v Pokalu Slovenije in 4. mesto v
mednarodnem pokalu Alpe-Adria.
Starejši dečki do 15 let (David Kosovel, Peter Šranc, Kristjan Medja, Matic
Šmit, Matija Topolovec, Bor Slapničar) so
letos ekipno blesteli. Osvojili so 1. mesto
v državi in premagali konkurenco tudi v
Pokalu Alpe-Adria. Med posamezniki sta
izstopala Peter s 3. mestom na cestnem
DP, 4. mestom skupno v PSLO in A-A),
ter David s 1. mestom na DP na stezi v
vožnji na 2000 m, 2. mestom skupno v
pokalu A-A in 6. v PSLO.
Med mlajšimi mladinci je imel odlično sezono Grega Matija Černe. V kronometru, ki je štel za državno prvenstvo,
je zasedel tretje mesto in si dokončno
priboril mesto v reprezentanci za olimpi-

Košarkarji OŠ Bled prvo sezono
pričeli spodbudno
Letos se je šolska košarkarska ekipa OŠ Bled učencev 3. razredov in mlajših na povabilo organizatorjev KK Triglav priključila
tekmovanju osnovnih šol. Tekmovanje poteka skozi celotno šolsko leto in se zaključi z zaključnim turnirjem najboljših štirih
moštev.
9. novembra so se naši mladi košarkarji Maj Čuk, Gal Černe,
Grega Kos, Jaka Zalokar, Matic Stergar Avbelj, Andraž Kirar, Tin
Topolovec, Jernej Pogačar. prvič pomerili z vrstniki iz OŠ Kokrica
in OŠ Staneta Žagarja iz Kranja. Prvi nasprotniki so bili s
Kokrice, v prvi tekmi kariere so pokazali malce športne treme,
Kokrica je slavila z 18:17! V drugi tekmi so vseskozi vodili in na
koncu premagali košarkarje OŠ Staneta Žagarja za kar 17 točk
razlike. Končni rezultat je bil 28:11. Veselje otrok ob prvi zmagi
je bilo seveda veliko, prav tako pa so bili ponosni na svoje malčke
njihovi starši in seveda njihov trener Rajko! Prva letošnja zmaga
je potrdilo, na treningih delamo dobro!
:: Vesela košarka

Uspešen začetek sezone Drsalnega
kluba Bled
Konec oktobra je bila prva mednarodna tekma Golden bear
Zagreb 2013. Naše tekmovalke so se odlično odrezale. V kategoriji
pionirji C sta naši tekmovalki Bela Mohorič in Melanija
Mencinger zasedli 5. in 6. mesto in bili tako najbolje uvrščeni
Slovenki v svoji skupini. V skupini pionirke A je Tereza Pogačnik
zasedla 8. mesto, Ela Mohorič pa 9. V kategoriji mladink je pri
izredno močni mednarodni konkurenci Evita Čelesnik zasedla

jado mladih, ki je potekala v nizozemskem Utrechtu. Tam mu je sreča obrnila
hrbet, saj je po padcu ter tehničnih težavah ostal brez možnosti za vidnejšo
uvrstitev. Poškodba mu je preprečila višjo
uvrstitev od 6. mesta v PSLO.
Tadej Kosovel se je skozi celo sezono
boril za visoko uvrstitev v Pokalu AlpeAdria in zasedel končno 6. mesto.
V kategoriji mladincev se je v drugem delu sezone izkazal Matic Veber. Na
zmagovalne stopničke se je uvrščal tako
na domačih dirkah kot preizkušnjah v
sosednji Italiji. V Pokalu je zasedel 4.
mesto. Sezono je zaključil z naslovom
državnega prvaka v vzponu. Po novembrskem premoru že sledijo priprave za
novo sezono.
:: Marjan Knaflič

odlično 11. mesto in Neža Kozjek 18. Amalija Mencinger je v kategoriji pionirk B zasedla 31. mesto.
Od 14.do 17. novembra je v Celju potekala prva letošnja tekma
za Evropski kriterij, Skate Celje 2013, z zelo močno mednarodno
zasedbo. Naše tekmovalke so glede na svoje kategorije dosegle
naslednje uvrstitve: Bela Mohorič, Eva Demšar in Ela Mohorič so
bile 7., Melanija Mencinger 11., Anja Demšar 20., Amalija
Mencinger in Lara Nemeček sta bili 21., Evita Čelesnik 22., in
Neža Kozjek 33.
Ponosni smo na vse naše tekmovalke in jim za dosežke še
enkrat čestitamo. Vse tiste, ki si želijo drsati, Drsalni klub Bled
obvešča, da zaradi izrednega zanimanja podaljšuje vpis v klub.
Več informacij dobite na spletni strani www.dkbled.com in po
telefonu 041 686 865.
:: Irena Demšar, DK Bled

Oglasi - 040/202 384

Prodaja in dostava kurilnega olja.
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov
ter briketov in premoga
Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in želimo vse dobro v novem letu!

❄

AVTOVLEKA
NON STOP

❄
❄

e-mail: info@mahmutovic.si

Klemen Meze

www.mahmutovic.si

❄

❄

Delavnica: Za potokom 7a, Bled, tel. 04/576 7680,
www.autom.si, klemen.meze@siol.net

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in jim `elimo vesel bo`i~ in sre~no novo leto!

Vesele praznike in srečno novo leto!

041/620 143

VULKANIZERSTVO
AVTOOPTIKA
KAROSERIJSKA DELA

POOBLA[^ENI
SERVISER
ZAVAROVALNICE
TRIGLAV IN
ADRIATIC
Vsem na{im sedanjim in bodo~im strankam
`elimo vesele bo`i~ne praznike in sre~no 2014!
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Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341

Stripydent, d.o.o.
@irovnica, Moste 77a
www.stripydent.si

Delovni ~as zobne
ordinacije: sreda,
petek 16 - 18
Delovni ~as
zobotehni~nega
laboratorija:
od ponedeljka do
petka 8 - 15

Srečno 2014!

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Srečno 2014!

Oglasi - 040/202 384

Informacije in naro~anje: na tel. 580 12 59, Samo Mekina

UGODNO - ZANESLJIVO - HITRO POPRAVILO PROTEZ
Vesele praznike in srečno novo leto!
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Zadnja stran

