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Nagrajenci Občine Bled 2015:
Zgoraj od leve proti desni prejemniki županovih priznanj:
Albert Pürgstaller, dolgoletni župan Brixna, Đuro Market Vlastelin, turistični delavec iz Dobrovnika, Darko Svetina, ki
je iz gorečega avtomobila rešil starejšega človeka. V drugi vrsti
zlata maturantka Ana Tacer, prejemnica županovega priznanja

direktorica Turistične skupnosti Dubrovnik Romana Vlašić,
Štefan Antolin ter sestri Skupnosti hčera Marije Pomočnice.
Spredaj župan Janez Fajfar, nekdanji župan Doberdoba Paolo
Vizintin in Robert Klinar, podpolkovnik 132. gorskega polka
Slovenske vojske.
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Aktualno

Uvodnik
Z 10. aprilom 1004 je datirana prva
omemba Bleda, ko nas je Henrik II. v
Trentu poklonil briksenskemu škofu Albuinu. Kar vem, je to za Škofjo Loko, ki se
prvič omenja l. 973, najstarejši znani zapis imena kakega gorenjskega kraja. Srednjeveška Ljubljana se v spisih pojavi šele
dobrih sto let za nami. Pred leti je bil prav
ta dan izbran za naš občinski praznik.
Proslavili smo ga lepo. Poleg domačih nagrajencev smo se spomnili tudi tistih, ki nam trdno stojijo ob strani tudi
preko naših meja. Za sodelovanje z našo
občino smo se s posebnim priznanjem
vsaj malo oddolžili trem odhajajočim županom z nami pobratenih in prijateljskih
občin, Beljaka, Briksna in Doberdoba. Še
iz časov bivše države gojimo tesne vezi z
Dubrovnikom, s katerim smo predstavljali dva najmočnejša stebra tedanje turistične ponudbe, oni na morju, mi pa v gorah.
Dubrovničani so nas počastili z odličnim
glasbenim programom in dobrotami,
pred proslavo pa so razstavili pa še slike
tega bisera Jadrana. Že naslednji dan je
bila Festivalna dvorana spet nabito polna. Ob 70. letnici osvoboditve sta nastopila dva zbora, priljubljene Kombinatke
in znameniti Tržaški partizanski pevski
zbor Pinko Tomažič. Pred koncertom se
je odprla tudi razstava do zdaj le redkim
znanih fotografij z izjemno zanimivim in
poučnim spremnim besedilom o osvoboditvi Bleda maja 1945. Slike in besedilo je
prispeval prim. dr. Borut Rus, za kar smo
mu lahko več kot hvaležni.
V zadnjih dneh smo na Občini Bled
doživeli kar dva neprijazna članka v vodilnem slovenskem dnevniku. Menda
novinarjem objavljajo samo slabe novice.

Če jih ni, se jih pa naredi. Kot se lahko
prepričate, otroci neizmerno uživajo v novem športnem in naravoslovnem parku
ob osnovni šoli. Da smo za ta park pridobili vso potrebno dokumentacijo, vključno z uporabnim dovoljenjem, nekaterih
ne zanima in kdo ve zakaj in v čigavem
interesu svoje gonijo naprej. Pri šoli nismo načrtovali še enega stadiona, saj ga
že imamo in to zelo blizu. Kar dve tekaški
stezi iz umetne in hkrati zelo drage mase
na tako kratki razdalji nimajo šolarji na
razpolago nikjer v Sloveniji. Potem so se
spravili še na Infocenter Triglavska roža,
regijsko turistično in naravovarstveno
informacijsko središče Bleda, Gorenjske
in Triglavskega narodnega parka. V dneh
med božičem 2012 in novim letom 2013,
v času ko v državnih uradih še teže kaj
opraviš kot sicer, so nam prav oni šli zelo
na roko! Skupaj smo rešili izjemno zapleteno situacijo, ki je nastala, ko so je naenkrat pokazalo, da država ni bila izključna
lastnica upravne stavbe TNP, saj je imelo
kar šest strank na objektu vpisane služnosti. Na nitki je viselo 625.000 evrov težko
priborjenih evropskih sredstev, ki bi jih
ne le mi, ampak vsa Gorenjska nepovratno izgubili. Dali smo narediti oceno vrednosti in se z lastniki služnosti v imenu
države domenili za odkup in tako tik pred
zdajci oddali potrebno dokumentacijo.
Občina 150.000 evrov ni nikomur podarila, še najmanj pa državi, ampak ima na tej
osnovi svojo služnost in določene pravice
v objektu. Pri obeh »aferah« si uredništvo
zagotovo želi polemike in s tem vsaj malo
povečati hitro padajočo naklado. To uslugo časnikarji pričakujejo s strani Občine
Bled zaman, občanom pa sem vseeno
dolžan pojasnilo, za kar so Blejske novice
prav primerne.
Naj dodam še to, da sem bil povabljen
na izredno sejo Odbora za infrastrukturo v Državnem zboru. Odgovornim sem
naravnost povedal, da smo vso dokumentacijo za severno, državno razbremenilno cesto kot občina uredili v dveh letih,
pri južni pa so sami porabili dvajset let,
čeprav so škarje in platno v njihovih rokah. Zapravili so preko 2 milijona evrov,
od katerih je poleg gore dokumentacije,
študij vplivov, itd. za »prijeti« le ena nadomestna hiša … S poletnimi šolskimi
počitnicami se začne s pomočjo kredita
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graditi prvi krak severne obvoznice, ki poteka po sedanji občinski Seliški cesti. Kot
vidite, je skoraj gotovo že novo parkirišče
na tleh bivše tovarne Vezenine, stvari se
premikajo in se bodo kljub vse težjim pogojem še naprej.
Hvala za vašo podporo!
:: Vaš župan, Janez Fajfar

Javna objava
Skladno s 60. členom in v povezavi s 6. odstavkom 50. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
- (Uradni list RS, št. 33/2007; spremembe 70/2008-ZVO-1B, 108/2009,
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.),
43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US:
U-I-43/13-8 in 14/15 – ZUUJFO) vas obveščamo, da bodo stališča do pripomb
in predlogov, podanih v času ponovne
javne razgrnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče
Bleda«, in stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve
sprememb in dopolnitev Zazidalnega
načrta Koritno - Polica, javno objavljena
od 5. maja 2015 dalje na spletnih straneh občine Bled www.e-bled.si ter za čas
enega meseca tudi v avli Občine Bled.
:: Župan Občine Bled Janez Fajfar

Odprta vrata Vrtca Bled
Pri Odprtih hišah Slovenije vsako
leto odprejo veliko kakovostno zasnovanih objektov, ob ogledih pa ljudje
doživijo izbrano arhitekturo. Razlog za
odpiranje vrat je preprost. Izkušnje v
kakovostni arhitekturi so zelo pomembne za zviševanje lastnih in širših družbenih prostorskih meril. Ljudi najbolj
zanimajo zasebne nizkoenergijske hiše
in leseni objekti. Zelo zanimiv je tudi
razvoj prostora in objektov za potrebe
javnih ustanov. V zadnjih letih smo v
Sloveniji tako dobili veliko kakovostnih
vrtcev. Vidna je kakovostna arhitektura
energetsko učinkovitih objektov, ki imajo ergonomsko zasnovo in opremo. »Že
zgrajeni objekti so lahko temelj za nove
kakovostne institucionalne, poslovne in
bivanjske projekte,« poudarjajo v Odprtih hišah Slovenije, kjer večkrat na leto
organizirajo tudi strokovna vodenja v
tujino. V maju bo v okviru projekta na
ogled tudi lani obnovljen Vrtec Bled, obnovo so zasnovali v Studiu Stratum.
:: RP

Aktualno

Vaja Potres Bled 2015
Sile zaščite in reševanja so skupaj z Občino Bled in pod vodstvom štaba civilne zaščite na praznični dan, 10. aprila, izvedle
obsežno vajo, katere predpostavka je bila, da je na Bledu prišlo
do rušilnega potresa.
Imela sem srečo, da sem lahko vajo spremljala na skoraj
vseh točkah. Že ob 7h zjutraj sem obiskala prostovoljce, ki so se
zbrali na osnovni šoli, kjer so jih pripravljali na njihove kasnejše
vloge žrtev in domačih, ki so svoje pogrešane iskali v ruševinah.
V štabu, ki ga je CZ postavila v športni dvorani, je bilo zanimivo
opazovati delo civilne zaščite in vojske. Kot je kasneje povedal
poveljnik CZ Bled, Jože Smole, je bilo delo skupaj s štabom Slovenske vojske izredno zanimivo in poučno. V štabu so na posebnem ekranu spremljali tudi posnetke, ki so jih neposredno
prenašali droni, ki so spremljali posamezne točke vaje.
Prva točka je bila stavba vrtca. Iz vrtca so točno ob 9h poklicali center za obveščanje na številko 112 in sporočili, da je vrtec v
potresu močno poškodovan, hkrati pa so zaposleni začeli z evakuacijo. Na klic na pomoč so se odzvali gasilci, reševalci, kinologi, ki so s psi iskali pogrešane, in statik, ki je pregledal stavbo.
Druga točka je bila blejska šola, kjer so poleg naštetih posredovali tudi poklicni gasilci z Jesenic, prikazali so tudi reševanje
s strehe, za kar so uporabili veliko gasilsko lestev, ki so jo kupile
občine Zgornje Gorenjske.
Potem smo se preselili na Blejski grad, kjer so med drugim
reševali jamarji in GRS, vključila se je reševalna enota Slovenske vojske, z gradu pa smo opazovalci vaje spremljali tudi helikoptersko reševanje s strehe hotela Golf. Vojaški helikopter bi
po prvotnem načrtu moral posredovati na gradu, vendar zaradi
gradbenih del in žerjava ob grajski steni to ni bilo mogoče.
Posebej zanimivo je bilo tudi dogajanje v športnem parku,
kjer so bili postavljeni šotori kranjskih poklicnih gasilcev, v katerih je potekala nujna medicinska pomoč, v šotorih Slovenske
vojske pa še psihosocialna pomoč strokovnih delavcev Centra za
socialno delo Radovljica in vojaškega psihologa. Vojska je poskrbela tudi za prehrano udeležencev.
Vaja je bila za opazovalca in laika na tem področju izredno
zanimiva, kar pa je najbolj pomembno – dala nam je občutek
varnosti, nekakšno zagotovilo, da v nesreči človek ni sam in da
obstajajo ljudje in službe, ki so usposobljeni za pomoč in ki
predvsem tudi želijo pomagati. Dve tretjini udeležencev vaje je
bilo namreč prostovoljcev.
Vajo si je zelo podrobno ogledal tudi vodja kranjske izpostave
Uprave RS za zaščito in reševanje Jernej Hudohmet, ki je na
vprašanje, kako bi se stvari dogajale ob dejanski nesreči, odgovoril, da pač ne gre ugibati vnaprej, vendar je izjemno pomembno,
da se službe in prostovoljci na takih vajah srečajo in preverijo
svoje znanje, predvsem pa usklajenost delovanja.
Poveljnik CZ Bled, Jože Smole, in župan Janez Fajfar sta bila
ob koncu vaje zadovoljna, strokovna ocena bo znana sredi maja,
gledalci vaje pa smo večkrat nad znanjem in usposobljenostjo
naših sokrajanov lahko samo strmeli.
:: Romana Purkart
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Infrastruktura Bled

Delamo v dobro občank in
občanov!

NAGRADNA IGRA IN REZULTATI
ŽREBANJA ZA MAREC 2015

Intervju z direktorjem javnega podjetja Infrastruktura Bled, mag.
Janezom Resmanom
Konec lanskega leta je zaznamovalo onesnaženje vodnega vira
Ovčje jame. Kaj se je pravzaprav zgodilo?
Naše podjetje natančno spremlja kakovost vode v zajetju. Obilne
padavine novembra lani so povzročile površinsko onesnaženje
zajetja, kar je bil za nas velik alarm. Takoj smo sprožili vse aktivnosti,
da bi bila voda v zajetju ponovno neoporečna.
Kaj to konkretno pomeni?
Najprej smo poskrbeli za uporabnike, kar pomeni, da smo o tem, da
voda ni pitna in da jo je treba prekuhavati, najprej obvestili vrtce in
šole ter javne zavode, in seveda občanke in občane. Istočasno smo
začeli z obdelavo vode.
Kako vir potem postane neoporečen?
Do tega dogodka smo pili neobdelano vodo, torej takšno, kot je
v naravi, potem pa smo začeli z obdelavo. Vzorci zdaj ponovno
kažejo, da je kakovost vode dobra, vendar moramo biti vedno
pripravljeni na morebitno ponovitev. Vodo v skladu z zakonodajo
vzorčimo enkrat mesečno, sami pa vmes še večkrat naredimo
takoimenovane hitre teste.
Kaj je bil vzrok onesnaženja? V javnosti smo lahko največkrat slišali,
da je bila voda onesnažena zaradi polivanja z gnojnico. Ali to drži?
Nikogar ne obtožujemo, vendar tudi ničesar ne izključujemo. Okoli
zajetja je kraški svet, tu imam v mislih Mežaklo, kjer je mnogo
podzemnih jezerc, vanje pa pronica voda s površja, tako da
gnojnice seveda ne moremo popolnoma izključiti, ne moremo pa je
niti dokazati. Pozorni smo na vse.
Zdaj pa se dotakniva še odpadkov. Obe občini, Gorje in Bled, sta
pristopili k projektu Družba brez odpadkov. Se vam zdi možno, da
bi enkrat v prihodnosti vse ali skoraj vse odpadke lahko reciklirali?
Da, to je v roku 15 do 20 let popolnoma možno. Postopek je seveda
dolgotrajen, vendar se da. Če se spomnimo časa naše mladosti,
je bilo na primer na kmetijah zelo malo odpadkov, saj takrat še
ni bilo toliko plastične embalaže. Zdaj so na potezi potrošniki, ki
lahko kupijo izdelek z manj embalaže. Moram izpostaviti, da sta
obe občini glede na ločevanje odpadkov že zdaj med prvimi petimi
v Sloveniji. Na deponijo odložimo samo še okoli 25 odstotkov
odpadkov, vse ostalo se predela.
Občani imamo včasih doma težave z ločevanjem, za nas je to
postalo malce težavno ...
Drži, zato smo izdali posebno zloženko, ki so jo gospodinjstva
prejela na dom, zloženka je dostopna na naši spletni strani, ravno
tako pa smo občanom na voljo tudi po telefonu ali osebno. Akcija
Odpadek meseca je namenjena prav promociji ločevanja odpadkov
in moram povedati, da so akcijo občani zelo dobro sprejeli. Poleg
tega občani dobijo vrečke za biološke odpadke. Smo eno redkih
komunalnih podjetij, ki ima organizirano tudi zbiranje zelenega
odpada, še več – občani dobijo bone za odvoz. To je nadstandard.
Zbiramo kosovne odpadke, nevarne odpadke, vse to z enim samim
namenom – zmanjšati količino odloženih odpadkov. Na Bledu vidim
še veliko rezervo pri turističnem gospodarstvu, tam bi lahko storili
še mnogo več, zato tudi organiziramo izobraževalna srečanja za
hotelirje in zaposlene v turizmu. Naša prihodnost je enaka ciljem
v projektu Družba brez odpadkov – torej odložiti čim manj in
reciklirati čim več! Organiziramo tudi izobraževanja za najmlajše,
saj nas večkrat obiščejo otroci iz vrtca in šole.

Končuje se že drugi mesec naše nagradne igre, ki prinaša praktične
nagrade. Številni oddani kuponi kažejo na to, da spremljate
našo akcijo in ste pripravljeni sodelovati pri zmanjševanju količin
odpadkov.

:: Romana Purkart

Med vsemi kuponi, prispelimi v mesecu marcu, je žirija 7. aprila
2015 izžrebala naslednjih pet s številkami: 628501, 628532,
628543, 628555 in 630937. Vseh pet nagrajencev za nagrado
prejme majico organizatorja.
Vse nagrajence prosimo, da nagrade prevzamete na Rečiški 2
na Bledu najpozneje do 30. 5. 2015. V kolikor se do določenega
datuma nagrajenci ne boste zglasili v prostorih Infrastrukture in se
izkazali z drugim delom kupona, do nagrade ne boste upravičeni. Te
nagrade bodo ostale nepodeljene. Rezultati žrebanja so dokončni,
pritožba nanje ni mogoča. Več o sami igri in nagradah si lahko
preberete na spletni strani www.ibled.si.
Konec aprila se izteče že drugi mesec naše akcije. Aprilski odpadek
meseca so mali gospodinjski aparati in odpadno jedilno olje.

ODPADEK MESECA MAJA
Veliki gospodinjski aparati
Vsako gospodinjstvo ima doma velike gospodinjske aparate, ki jih
je vsake toliko časa treba zamenjati zaradi dotrajanosti ali napake v
delovanju. V tem primeru jih pripeljite v naš zbirni center ali naročite
odvoz s prevzemnega mesta (po Koledarju odvoza kosovnega
odpada za leto 2015). V mesecu maju boste v primeru, da jih
pripeljete v naš zbirni center, zanje dobili kupon, s katerim boste
vključeni v majsko žrebanje za praktične nagrade, ki jih podeljuje
Infrastruktura Bled d.o.o.

Obiščite spletno stran www.ibled.si

Infrastruktura Bled
V primeru, da zaradi katerega koli vzroka sami nimate možnosti
odvoza dotrajanega gospodinjskega aparata, je dobro poznati
Uredbo za elektronsko in električno opremo, ki trgovcem nalaga, da
ob nakupu električne in elektronske opreme od njih lahko zahtevate,
da ob dostavi novega aparata starega odpeljejo.
Med velike gospodinjske aparate spadajo: pomivalni, pralni in
sušilni stroji; štedilniki, pečice, električni kuhalniki, električne
gorilne plošče, mikrovalovne pečice in druge naprave za kuhanje;
hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje; grelniki,
električni radiatorji in druge velike naprave za ogrevanje; električni
ventilatorji; kuhinjske nape; klimatske naprave in druga oprema za
klimatizacijo …
Pri tem moramo upoštevati, da nekateri veliki gospodinjski aparati
vsebujejo nevarne sestavine (težke kovine, kot so svinec, živo
srebro, kadmij, krom, in nevarne pline), zato so nevarni za zdravje,
hkrati pa lahko povzročijo veliko okoljsko škodo, zaradi česar
moramo z njo strokovno ravnati.
Največ pozornosti zahteva ravnanje s skupino HZA (hladilnozamrzovalni aparati), pri kateri je treba pravilno odstraniti freone
iz hladilnih sistemov.
Odpadne velike gospodinjske aparate Infrastruktura Bled d.o.o.
posreduje naprej podjetju ZEOS iz Ljubljane, ki ima na podlagi
Direktive Evropskega parlamenta in sveta vzpostavljen sistem
zbiranja in nadaljnje obdelave ter predelave odpadne električne
in elektronske opreme z namenom preprečevanja nepravilnega
odlaganja ali neustreznega recikliranja in predelave.

Plastični zamaški
Zbiranje zamaškov je v zadnjem času postalo že vsakdanja praksa.
Najbrž se sprašujete, zakaj prav plastični zamaški. Odgovor je zelo
preprost, in sicer iz dveh razlogov: najprej zato, ker je zbiranje
prijazno do okolja, pa tudi zato, ker se z majhno gesto da veliko
narediti za sočloveka. Plastične zamaške je zaradi njihove majhnosti
lažje zbirati kot drugo plastiko, hkrati pa so izdelani iz kakovostnejše
plastike kot preostali deli plastične embalaže (npr. steklenice), zato
so tudi težji (cca 2 g).
Zamaški se zbirajo v različne namene, vsi pa so humanitarnega
značaja. Številne organizacije jih zbirajo, da z zbranim denarjem
pomagajo ljudem, največkrat otrokom, v primeru bolezni, ko ti
za kolikor toliko normalno življenje potrebujejo drage medicinske
pripomočke, ki jih družine ne morejo kupiti same (proteze), za
lajšanje gibanja (notranja in zunanja dvigala) ali pa zgolj za nakup
zdravil. Velikokrat je denar namenjen kot pomoč pri vsakomesečnih
stroških, ki so zaradi posebne prehrane, ki je nujna zaradi
raznovrstnih alergij in drugih zdravstvenih težav, še višji kot sicer.

Če ste se tudi vi odločili za prostovoljno zbiranje zamaškov v
humanitarne namene in še ne veste, komu bi jih podarili, se lahko
obrnete na humanitarno organizacijo NGU, ki se, čeprav ima status
prostovoljstva, s tem profesionalno ukvarja, obenem pa svetuje
vsem, ki še ne vedo, kam in kako z njimi. Več o organizaciji in
njenem delovanju si lahko pogledate na www.ngu.si in zamaski.
ngu.si.
Tudi v našem zbirnem centru zbiramo plastične zamaške v posebnem
zabojniku. Vabimo vas, da jih prinesete kar največ, saj jih bomo
podarili v humanitarne namene. V maju pa zanje dobite celo kupon
za žrebanje. Občutek, ko naredimo nekaj dobrega za sočloveka, je
zelo blagodejen.
Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …
V Tihem oceanu je na območju šibkih tokov nastala zaplata
iz 3 milijonov ton plastičnih odpadkov, velika za 69 Slovenij,
podobno tudi v Atlantskem oceanu. Letno zaradi plastičnih
odpadkov v morju trpi okoli 100.000 morskih želv in sesalcev ter
več kot milijon drugih živali, saj plastične izdelke zamenjajo za
hrano ali pa se vanje ujamejo.

PRANJE ZABOJNIKOV
Z aprilom smo tako kot vsako leto začeli s pranjem in razkuževanjem
zabojnikov. Storitev se izvaja hkrati s praznjenjem posameznega
zabojnika. Zabojniki za biološke kuhinjske odpadke se operejo ob
vsakem praznjenju, drugi zabojniki pa minimalno dvakrat letno.
V kolikor zabojnik ne bo pripravljen na prevzemnem mestu, se bo
storitev izvedla v enem od naslednjih terminov odvoza.
Storitev bomo izvajali predvidoma do konca meseca oktobra.

PREGLED VSEBINE ZABOJNIKOV
V mesecu marcu smo začeli pregledovati vsebino zabojnikov, pri
čemer smo ugotovili, da se v zabojnikih za mešane odpadke še
vedno najde veliko takih odpadkov, ki bi jih lahko oddali kot
ločeno zbrane. Kršitelji so bili o tem obveščeni in hkrati pozvani
k pravilnemu ločevanju. V naslednjih mesecih bomo zabojnike
pregledovali še pogosteje, kršitelje pa z zapisniki o pregledu
vsebine zabojnika redno seznanjali in osveščali, večjim kršiteljem
pa odredili globo v višini, ki jo določata odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki za občini Bled in Gorje.

KONTAKTNE ŠTEVILKE INFRASTRUKTURE BLED d.o.o.:
• informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera:
04/578 05 35, 04/578 05 12
• informacije pokopališka in pogrebna dejavnost: 04/578 05 33
• dežurna služba vodovod: 031/657 423
• izvajanje pogrebne službe: 041/655 987 (Anton Novak,
pogrebne storitve d.o.o.)
• spletna stran: www.ibled.si

DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA na Rečiški cesti 2:
• vsak delovnik 7.00–19.00
• sobota 8.00–12.00
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Straža in Grajsko kopališče poleti
Na Straži smo že lani pripravili vrsto novosti, s katerimi smo
obogatili ponudbo. Poletnemu sankanju in pustolovskemu parku se je pridružila Dežela ljudskih pravljic, blizu je tudi manjše
otroško igrišče. V sodelovanju s Turističnim društvom Bled, Občino Bled, Turizmom Bled in Pustolovskim parkom Bled smo
obnovili trim stezo, ki je postala blejska fitnes promenada. Uredili smo tri lepe razgledne točke in jih opremili s panoramskimi
tablami. Na razgledišče nad sankaško progo smo postavili panoramski foto okvir s pogledom na Bled, jezero, grad ter hribe in
gore v ozadju za »selfie z najlepšim razgledom«, obiskovalci pa
se lahko okrepčajo v brunarici na vrhu Straže ali na Plaži Straža
ob spodnji postaji sedežnice. Naše parkirišče ob vznožju Straže
je za obiskovalce brezplačno.
Po uspešno zaključeni zimski sezoni, ko smo na smučišču
pripravili paleto dogodkov in akcij, bomo s tem nadaljevali tudi
poleti. Sankališče je trenutno že odprto ob vikendih, nadaljujemo med prvomajskimi počitnicami, od 4. maja do 12. junija bomo obratovali tudi ob petkih. Nočno sankanje, ki smo ga
uvedli lani, ostaja, in sicer med glavno sezono, od 1. julija do 15.
avgusta. Spremljajte nas na spletni strani www.straza-bled.si ali
facebook profilu Straža Bled.
Tudi v Grajskem kopališču smo se na poletje dobro pripravili. Poleg rednih vzdrževalnih del bomo ponovno investirali v
obnovo otroških bazenov in pomolov okoli njih. Tudi letos pri
nas vihra Modra zastava, ki zagotavlja, da je kopališče urejeno
v skladu z zahtevnimi mednarodnimi merili za kakovost vode,
čistočo in varnost. Sodelujemo v akciji Naj kopališče, za nas lahko glasujete na spletni strani http://www.dj-slovenija.si/naj-kopalisce ali z glasovnico, ki jo dobite v kopališču. Lani smo zopet
osvojili prvo mesto, za kar gre velika zahvala prav vam, ki nam
zaupate in nas podpirate.
Letos bomo kopališče prvič odprli že med prvomajskimi prazniki, ko boste lahko brezplačno koristili ležalnike, se sprostili in
se naužili prvih sončnih žarkov. Glede na vreme bo nato kopališče odprto med vikendi, kopalna sezona se bo uradno začela 13.
junija. V tem času bo možna tudi izposoja kajakov.
Predprodaja sezonskih kart po ugodnejših cenah se bo začela 24. aprila in bo trajala do 12. junija, prihranite lahko do 30
odstotkov, ob nakupu vas čaka tudi darilo. Letošnja novost je
družinska karta, ki jo lahko koristi 5* oseb (* pogoje si preberite
na naši spletni strani). Izžrebali bomo še 40 imetnikov sezonske
karte, ki jih bomo septembra odpeljali na dnevni vsevključujoči
izlet presenečenja. Vse cene in informacije o kopališču so na
voljo na spletni strani www.grajsko-kopalisce.si oziroma www.
grajc.si.
:: Uroš Ambrožič

Jaka Ažman na čelu Turizma Bled
Vodenje Turizma Bled je s 1. aprilom prevzel domačin Jaka
Ažman. Ob svoji predstavitvi na občinskem svetu in kasneje na
novinarski konferenci je poudaril, da je njegova osrednja naloga
povezati deležnike v turizmu med seboj, saj samo s skupnimi
močmi, torej vsi, ki se na Bledu ukvarjajo s turizmom, lahko
turistični voz potisnejo naprej. Glede promocije Bleda meni, da
se je treba osredotočiti na glavne trge, na primer na avstrijskega,
ki na Bledu po njegovem mnenju nerazumljivo nazaduje. Jaka
Ažman je prepričan, da je na Bledu mogoče izboljšati povezovanje in sodelovanje med deležniki, tako hotelirji in sobodajalci
kot gostinci in drugimi. "Tu lahko naredimo pozitiven premik,"
je poudaril.
Glede promocije Bleda je dejal, da so sicer pomembni vsi
trgi, vendar pa se je treba bolj osredotočiti na tradicionalne, bližnje trge. "Na tradicionalnih trgih lahko dosežemo vidno boljše
rezultate, zaradi česar bo tudi blejsko turistično gospodarstvo
pripravljeno več vlagati v promocijo," je prepričan.
Zavzemal se bo za to, da Bled postane vrhunska turistična
destinacija z višjim cenovnim standardom. Turizem Bled pa bo
ostal tudi vodilna organizacija znotraj Regionalne destinacijske
organizacije Gorenjske, ki ji namerava sam posvetiti veliko pozornosti, zato bo na primeren način razporedil kadre zavoda, v
katerem so poleg njega štirje zaposleni. Med njimi ostaja tudi
dosedanja direktorica Eva Štravs Podlogar.
Kot je dejal, bodo na Bledu ohranjali tradicionalne prireditve,
poskušali pa bodo tudi kaj izboljšati in ustvariti kaj novega. Za
organizacijo prireditev namerava oblikovati odbor, v katerem bi
sodelovali predstavniki Turizma Bled, Zavoda za kulturo Bled in
Občine Bled.
"Moramo se zavedati, da smo na Bledu vsi odgovorni za izgled, tako hotelirji kot prebivalci. Čas je, da vsi sprejmemo vizijo,
jo vzamemo za svojo in to realiziramo."
Zastavljeni strateški cilji Bleda ostajajo, da bi imeli 6000
ležišč, 850.000 nočitev letno in dnevno potrošnjo gostov 115
evrov. Podatki za leto 2013 kažejo, da je bilo na Bledu 4640 ležišč, 600.000 nočitev, dnevna potrošnja gostov pa je znašala 100
evrov. V turizmu je zaposlenih 1415 ljudi, medtem ko je strateški
cilj 1550.
Kot je ocenil Ažman, je tudi na strani hotelirjev pozitivna
energija, da bi sledili zastavljenim ciljem. To dokazujejo obsežna
vlaganja v hotele, v katere je bilo lani in letos vloženih več kot
pet milijonov evrov. Brez investicij v infrastrukturo uresničitev
vizije ne bi bila mogoča, je še povedal Jaka Ažman, ki pozdravlja
tudi občinska prizadevanja v izgradnjo obeh blejskih obvoznic,
za kateri bo letos občina namenila več kot milijon evrov.
:: Romana Purkart
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Čistili smo!
Sobota, 11. aprila, je bila na Bledu čistilni dan! Čistili smo
po vseh krajevnih skupnostih, pridružili so se člani društev in
šolarji ter otroci v vrtcu, ribiči pa so že prej očistili območje Save
Bohinjke.
Stanje na področju urejenosti in čistoče krajev se je v zadnjih
letih precej izboljšalo, prav tako nismo odkrili novih divjih odlagališč, kar pomeni, da občani skrbijo za varovanje okolja, svoje
pa je pripomoglo tudi dodobra uveljavljeno ločevanje odpadkov
ter možnost za odvoz kosovnih odpadkov in zelenega odpada.
Kljub temu se še vedno pojavlja nekaj črnih točk, to so območje kolesarske in pešpoti v Betinu, delno ob sprehajalnih poteh,
okoli počivališča Mačkovec in na obrežju Save Bohinjke.
Lokalni odbor SMC Bled je čistil prav vhod na Bled, občinska
uprava pa je poskrbela tudi za klop, ki so jo tudi namestili in bo
v kratkem nadgrajena s podestom, košem za smeti in košem za
pasje iztrebke – taka počivališča bo občina namestila na več mestih v širši okolici Bleda. Podjetje Čarman Bled je dovolilo, da se
klop postavi na njihovem zemljišču.
Za vse črne točke bo potrebno preveriti število in lokacije
smetnjakov in jih na kritičnih mestih dopolniti. Ugotovili so
tudi, da se v zadnjem času pojavlja precej raznoraznih odpadkov
okoli gramoznice v Ribnem, najverjetneje kot posledica slabih
navad iz preteklosti.
Tudi letošnjo akcijo so koordinirali sveti KS na svojih območjih, sodelovala so številna društva in posamezniki ter seveda
osnovana šola in vrtec. Pri tem so udeleženci očistili predvsem
vaška jedra in bližnjo okolico, skupne javne in zelene površine,
igrišča, prireditvene prostore, sprehajalne in turistične poti,
obrežja potokov ter predvsem Save Bohinjke pa tudi okolico šol
in vrtcev.
V letošnji akciji je skupaj sodelovalo preko 300 odraslih in
več kot 500 otrok, ki so skupaj nabrali okoli 20 m3 raznih odpadkov in jih v večini primerov že sproti ločevali, poleg tega pa
še dobrih 20 m3 zelenega odpada. Za pravočasen odvoz in deponiranje so poskrbeli delavci Infrastrukture Bled, delno že na
dan akcije, ostalo pa v začetku tedna po akciji.
Akcija je bila uspešna, ob kar množični udeležbi pa z zadovoljstvom ugotavljamo, da se tudi zaradi vsakoletne čistilne
akcije urejenost našega okolja vsako leto izboljšuje.
:: Jože Dežman in RP

Tečaji varnega dela za lastnike
gozdov
Zavod za gozdove Slovenije OE Bled organizira za lastnike
gozdov od 7. do 8. maja in od 8. do 9. oktobra dvodnevni tečaj
Varno delo z motorno žago, 30. septembra enodnevni tečaj Varno delo s traktorjem in 14. oktobra enodnevno demonstracijo
Varno delo v ujmah. Tečaji bodo potekali v Učnem centru na
Bohinjski Bistrici, praktični del pa na terenu v gozdu.
Potek tečaja Varno delo z motorno žago:
- Prvi dan poteka teoretični del v učilnici in delavnici. Tečajniki naj
imajo s seboj motorne žage z opremo za vzdrževanje ter zaščitne
rokavice.
- Drugi dan poteka na terenu. Tečajniki morajo imeti s seboj motorne žage ter primerno osebno varovalno opremo (zaščitna čelada
z zaščitno mrežico in glušniki, sekaške zaščitne rokavice, obutev
– priporočeni so sekaški čevlji ali sekaški škornji, zaščitne sekaške
hlače z vlakni proti vrezu). V slučaju neugodnih vremenskih razmer se drugi dan preloži na termin predvidenega izboljšanja.

Kandidati se lahko prijavijo na Zavodu za gozdove Slovenija, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled, tel. št. 04 57 50
300 oziroma po elektronski pošti bojan.bajzelj@zgs.gov.si. Prijave sprejemamo vse do dveh tednov pred tečajem, oziroma do
zasedenosti predvidenega števila. Če bo zanimanje večje, bomo
poskušali pridobiti še dodatne termine.
Cena za dvodnevni tečaj Varno delo z motorno žago znaša
110 € (z DDV). Udeleženci se tečaja udeležijo na lastno odgovornost.
:: Bojan Bajželj, univ.dipl.inž.gozd,

Spremenjen parkirni režim na Bledu
Občinski svet je 17. 3. 2015 sprejel Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
14/2015), ki med drugim ureja tudi področje mirujočega prometa. Najpomembnejša sprememba je v delu, ki določa ureditev
mirujočega prometa, skozi katero se odraža uveljavitev strategije
zmanjševanja obremenjevanja jezerske sklede z vozili. S tem odlokom so javne parkirne površine razdeljene na dve coni - območje središča Bleda (I. cona) in območje izven središča Bleda (II.
cona). Praviloma so v I. coni parkirne površine, kjer je parkiranje
časovno omejeno na največ dve uri, v II. coni pa so parkirne površine, na katerih je parkiranje časovno neomejeno.
Konkretno to pomeni, da je časovno neomejeno parkiranje
mogoče na osrednjem parkirišču na Selišah (na območju bivših
Vezenin), nasproti pokopališča na Seliški cesti, v Mali Zaki in
na peščenem parkirišču pri TVD (samo z letno dovolilnico Občine Bled za občane). Na vseh ostalih parkiriščih je parkiranje
časovno omejeno, praviloma za največ dve uri, kar je označeno z
ustreznimi prometnimi znaki in modro črto.
Na plačljivih parkiriščih pod hotelom Krim in nasproti Ledene dvorane je po novem parkiranje omejeno na največ dve uri.
Na parkirnih mestih pod hotelom Jelovica (na Cesti svobode), v
centru Grad ter pri Trgovskem centru Bled je parkiranje časovno
omejeno na dve uri, pri čemer je prva ura parkiranja brezplačna.
Peščeno parkirišče v parku pod kostanji pri Riklijevi vili bo ukinjeno in zatravljeno.
:: MIR občin Bled, Bohinj in Železniki
Voznik, ki parkira vozilo v modri coni, mora na vidnem
mestu v vozilu označiti čas prihoda. Po preteku dovoljenega
časa mora vozilo odstraniti. V kolikor je na vozilu nameščena letna dovolilnica za parkiranje Občine Bled, mora voznik
v modri coni označiti čas prihoda, ni pa potrebno plačati parkirnine.

Prodaja letnih dovolilnic za
parkiranje
Od 21. 4. 2015 dalje poteka prodaja letnih dovolilnic za parkiranje z veljavnostjo od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016. Redna cena
dovolilnice za osebna vozila znaša 75 EUR, s popustom za občane pa 25 EUR. Letno dovolilnico za parkiranje osebnih vozil
s popustom se izda za vozilo, ki je (1) v lasti ali v (2) službeni
uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, ki
za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v
postopku izdaje parkirne dovolilnice ali (3) je v uporabi fizične
osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Cena letne
dovolilnice za parkiranje avtobusov, ki so prenosljive, znaša 150
EUR, upravičenci za nakup pa so lastniki ali najemniki nastanitvenih objektov v Občini Bled.
:: MIR občin Bled, Bohinj in Železniki
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ZA VAS ŽIVIM
Sestre hčere Marije Pomočnice že
skoraj 48 let živimo in delujemo na Bledu za vas … še zlasti za vas, dragi mladi.
Hvala vsem, mladim in odraslim, s katerimi smo in tudi danes gradimo naš dom.
Hvala za vse ure veselja, igre, pogovorov,
smeha, izzivov, pa tudi podeljenih solz in
trpljenja. Hvala za zaupanje in vašo odprtost. V zadnjih letih pa se veselimo tudi
sodelovanja z Občino Bled, ki se ji želimo
na tem mestu tudi zahvaliti za izkazano
priznanje.
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Sestre živimo v skupnosti za Boga in delujemo v kraju s poslanstvom vzgoje mladih.
Preko različnih programov se jim želimo
približati, jih nagovoriti in jim pomagati, da
bi bili srečni tukaj na zemlji in v večnosti.
Ustanovitelj naše redovne skupnosti
in vse salezijanske družine je sv. Janez
Bosko. Letos 16. avgusta bomo obhajali
200-letnico njegovega rojstva. Bil je svetnik in velik pedagog, ki je s svojim preventivnim načinom vzgoje želel doseči
vsakega mladega človeka, mu zagotoviti
izobrazbo in delo.
V tem jubilejnem letu, na katerega
smo se pripravljali več let, še zlasti po
obisku don Boskovih relikvij v maju 2013,

don Bosko
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je nastalo veliko pobud, s katerimi se spominjamo tega velikega svetnika in vzgojitelja. Med drugim se je porodila tudi
ideja, da bi pripravili muzikal o njegovem
življenju. Jeseni 2014 so se tako začele
prve vaje. V njem pojejo, igrajo, plešejo
tako mladi, salezijanci, sotrudniki, sestre
HMP ter prijatelji salezijanske družine.
Med njimi jih je lepo število iz blejske občine in okolice. Vodstvena ekipa z režiserko Brigito Lukman na čelu si je prizadevala, da bi vanj vključila čim več mladih, jim
dala možnost kulturnega udejstvovanja,
gradnje občestva, spoznavanja življenja
sv. Janeza Boska, predvsem pa, da bi preko te izkušnje celostno rasli.
:: Sestre HMP

HČERE MARIJE POMOČNICE

1.4.2015 12:24:20

Občni zbor Planinskega društva
Planinsko društvo je eno najstarejših blejskih društev, leta 1949
so ga ustanovili planinski zanesenjaki, ki jih je spodbudil Oskar
Delkin. Lani je društvo delovno praznovalo 65-letnico in zgradilo
prizidek k Blejski koči na Lipanci, ki nas v goste vabi celo leto.
Občni zbor je odprl predsednik društva Janez Petkoš. Predsednik upravnega odbora je v svojem poročilu predstavil problematiko v zvezi z gradnjo prizidka. Kljub večletnemu trudu in
prizadevanju društvu (še) ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja, v začetku leta je prejelo celo odločbo o rušitvi (!) prizidka,
zato so sledili ukrepi in aktivnosti, med katerimi je Janez Petkoš
izpostavil podporo in pomoč, ki jo je društvu nudil podpredsednik
PZS-ja in direktor Slovenskega planinskega muzeja Miro Eržen.
Lani je društvo skupaj s planinskim podmladkom štelo 317
članov. Markacisti skrbijo za okoli 160 km poti, ki jih je bilo treba očistiti po ujmah. Vodniški odsek je organiziral 11 pohodov
in izletov. Vodniki Matej Ražen, Rado Urevc in Jerca Šolar so
obnovili vodniške licence.
Investicija v obnovo planinske koče je znašala okoli 31.000
evrov. Letošnji načrt dela zajema tri poglavitne naloge društva,
to pa so aktivnosti v zvezi z legalizacijo prizidka koče, sanacijo
strehe na Murki in priprave na izgradnjo čistilne naprave pri
planinski koči ter zamenjavo energenta (kurilnega olja) z lesom.
Na zboru smo zaslužnemu planincu Igorju Smoleju kot priznanje za njegovo dolgoletno delo predali oljno sliko slikarke Drage
Soklič. Občnega zbora se je udeležilo 66 članov. Po zaključku
uradnega dela programa je sledilo nadvse zanimivo predavanje

BIOGRAFSKI MUZIKAL O SV. JANEZU BOSKU
se bo odvijal v več krajih po Sloveniji. V nedeljo, 17. maja
2015, ob 19.30 uri pa bo predstava tudi v Festivalni dvorani
na Bledu. Vstop je prost. Brezplačne vstopnice so na voljo
na TD Bled in pri sestrah HMP. Lepo vabljeni! Z veseljem
vas pričakujemo!

Janeza Pretnarja o Ognjeni zemlji, Patagoniji in Slovencih, ki so
tu našli svoj drugi dom.
Počastili smo spomin na lani preminule člane. V kulturnem
programu sta zaigrala glasbena talenta s podružnične šole Ribno, sklenili pa so ga pevci MPZ Triglav s planinsko himno Oj
Triglav, moj dom.
:: Tonček Marolt, foto: Beno Bregant
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Karmen Kovač z Bleda
pridobila naziv CBA

Sredi aprila je v Termah Čatež potekalo mednarodno srečanje dekoraterjev z
baloni ''Slovenia Event''. Med udeleženci
iz kar 27-ih držav z različnih koncev sveta, željnimi znanja in novih veščin na tem
področju, je bila tudi Karmen Kovač z Bleda. Je prva na Gorenjskem in ena redkih
v Sloveniji, ki ji je uspelo uspešno opraviti štiriurni izpit, sestavljen iz ustnega
in praktičnega dela. S tem si je pridobila
naziv CBA – Certified Balloon Artist. To
je potrditev znanja na najvišjem nivoju
na področju ustvarjanja z baloni. S svojim
znanjem na tem področju je že v preteklosti večkrat navduševala na različnih dogodkih, otroških animacijah, porokah in
ob podobnih priložnostih preko podjetja
Promotiva – dogodki, promocije, animacije. ''Čas je, da tudi Gorenjsko preplavijo
dekoracije z baloni, ki so primerni prav
za vsako priložnost, naj bo rojstni dan,
poroka, dogodki podjetij ali kaj podobnega, z vključitvijo specialnih efektov,''
pravi Karmen Kovač, sicer vzgojiteljica v
Vrtcu Bled ter nepogrešljiva, kadar ob različnih priložnostih otroke obišče Medved
Čalapinko. Inovativnosti, volje in želje
po nadaljnjem ustvarjanju na področju
balonskih dekoracij ji ne manjka, zato je
ta uspeh zanjo le začetek novega poglavja
ustvarjanja na področju nove zvrsti umetnosti, katera pa ne pozna meja.
:: Toni Mežan

Ustvarjalni podjetnik
– ko ustvarjalnost ne
pozna meja

Ali ustvarjate – slikate, oblikujete z
glino, izdelujete nakit, pletete, kvačkate
ali kako drugače sproščate svojo umetniško žilico? Potem je čas, da se nam pridružite v projektu Ustvarjalni podjetnik.
Skupaj bomo spoznavali tako podjetniške, marketinške kot tudi ustvarjalne tematike. Postavili bomo skupno razstavo
in oblikovali katalog z vašo ponudbo. Pustite ustvarjalnosti prosto pot in naj vas ta
ponese tudi med širši krog ljudi.
V letu 2014 smo povezovali že več kot
20 ljubiteljskih ustvarjalcev z območja
Zgornje Gorenjske, bodite v letu 2015 del
projekta tudi vi.
Projekt sofinancira Občina Bled. Rok
za prijavo k sodelovanju je 10. 5. 2015,
udeležba v projektu pa je brezplačna. Za
več informacij in prijave smo dosegljivi
na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske,
Spodnji Plavž 24 e, Jesenice; na tel. št.
04 581 34 17 – Urška Železnikar ali na
elektronskem naslovu urska.zeleznikar@
ragor.si.
Vabljeni, da se nam pridružite!
:: Urška Železnikar, RAGOR

Podaljšan odpiralni
čas informacijskih
središč TNP
Infocenter Triglavska roža na Bledu je
do sredine oktobra odprt vsak dan od 8.00
do 18.00. Obiskovalci si lahko ogledajo
stalno razstavo Raj pod Triglavom z bogato
multimedijsko predstavitvijo in začasne
predstavitve oz. razstave. Od 25. aprila
bo Informacijsko izobraževalno središče
TNP-ja Dom Trenta odprto vsak dan.
:: Tina Markun, TNP

Vabilo!

Prijazno vas vabimo na slovesnost ob
dnevu upora proti okupatorju, ki bo v ponedeljek, 27. aprila, ob 10. uri v prostorih
hotela Astoria na Bledu. Po slovesnosti bo
vsakoletna redna skupščina krajevne organizacije ZB Bled.
:: Borut Rus, predsednik

Vezilje razstavljajo!
Krožek vezenja vabi na ogled razstave ročnih del, ki bo odprta od petka, 24.
aprila, do nedelje, 26. aprila, v Domu krajanov v Zasipu.
:: Vezilje

Odstranjevanje
invazivnih rastlin
Občina Bled tudi letos sodeluje v projektu »Proč z invazivkami«. Projekt se
ukvarja s tematiko tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki lahko povzročajo
gospodarsko škodo in negativne vplive v
naravnem okolju. Številne tujerodne vrste sicer ne prizadenejo človeka neposredno, predstavljajo pa problem za biotsko
raznovrstnost, spreminjajo ekosisteme
in podobo krajine, povzročajo škodo v
kmetijstvu, grožnjo predstavljajo tudi za
objekte. V EU-ju ocenjujejo, da zaradi invazivnih vrst nastane okvirno 12 milijard
evrov škode letno.
Na Gorenjskem so med najbolj razširjenimi vrstami japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga, žlezava nedotika, vse pogosteje pa tudi zelo alergena
pelinolistna žvrklja, bolj znana kot ambrozija. Nekatere rastline je zakonsko že
potrebno odstranjevati, druge je želeno z
vidika ohranjanja narave. Odstranjevanje
invazivnih vrst je zelo težavno, včasih celo
nemogoče. Vsem lastnikom zemljišč, ki
jim invazivne vrste že povzročajo težave,
priporočamo redno košnjo ali puljenje
pred cvetenjem večkrat na leto, predvsem
pa več let zapored ter ustrezno ravnanje
z odstranjenim materialom, saj z neprimerno tretiranimi ostanki invazivnih vrst
lahko povzročimo dodatno širjenje vrste.
Lani smo uspešno sodelovali z Društvom
za varstvo okolja Bled, ki je izpeljalo tri
akcije. Vse, ki vas tema zanima ali imate
težave z zaraščanjem invazivnih vrst na
vaših zemljiščih, vabimo, da se udeležite
predavanja in akcije odstranjevanja!
Ker ste občani tisti, ki domači kraj
najbolje poznate, prosimo, da lokacije s
tujerodnimi invazivnimi vrstami javite
na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske
(RAGOR), na številko 04 581 34 16 ali
preko elektronske pošte na naslov nina.
kobal@ragor.si. Vsa društva in posameznike, ki bi pri akciji sodelovali, prosimo,
da se javite na zgoraj omenjeno številko
ali elektronski naslov.
Izvedbo projekta Proč z invazivkami
omogoča in financira Občina Bled.
:: Nina Kobal, Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske
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Novičke iz
Sava Hotelov Bled

Koledar prireditev
www.bled.si

Zaprti bazeni in savne v
Wellnessu Živa
V času med 12. 5. in 24. 5. bodo zaradi vzdrževalnih del bazeni in savne v
Wellnessu Živa zaprti, wellness storitve
bodo potekale nemoteno. V tem času
vas vabimo, da bazene in savne obiščete
v Hotelu Park in Grand Hotelu Toplice.

Michael Moore v Grand Hotelu Toplice
V aprilu smo imeli čast gostiti slovitega ameriškega režiserja in producenta
Michaela Moora, ki je najbolj znan po
dokumentarnih filmih Fahrenheit 9/11,
Sicko in Bovling za Columbine, za katerega je filmar dobil tudi več nagrad
za najboljši dokumentarec. V Sloveniji
se je skrivoma ustavil zaradi snemanja
novega dokumentarca, ki bo govoril o
brezplačnem visokošolskem izobraževanju. Za svoje bivanje si je izbral Grand
Hotel Toplice, nad katerim je bil nadvse
navdušen, prav tako pa ga je očarala tudi
originalna blejska kremna rezina.

datum

ura

lokacija

prireditev

Sobota, 25.4.

15:00

Terasa Kavarne Park

Koncert skupine Kattenberg 5 iz
International School of Brussels

21:00
21:15

Zbor: Hotel Golf
Zbor: Hotel Park

Sprehod z baklami ob jezeru

15:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Sladko popoldne ob kitarski glasbi

19:00

Blejski mladinski
center

Srečno in srčno na Poti!: potopisno
predavanje Maje Novak

27.4. – 1.5.

10:00 – 13:00

Blejski mladinski
center

BMC Club: igranje namiznih iger,
namiznega nogometa, kreativno druženje,
branje …

Torek, 28.4.

10:00

Hotel Savica

Zakijev rojstni dan

Četrtek, 30.4.

19:00 - 23:00

Straža

Kresovanje na Straži s kratkim
kulturnim programom ŽPZ Pletna Bled

Petek, 1.5.

9:00 – 15:00

Jama pod Babjim
zobom

Tradicionalni prvomajski pohod v jamo
pod Babjim zobom: voden ogled jame ob
vsaki polni uri

15:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Glasbeno popoldne s skupino Soul jazz
in jaz

21:00
21:15

Zbor: Hotel Golf
Zbor: Hotel Park

Sprehod z baklami ob jezeru

15:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Sladko popoldne ob kitarski glasbi

20:30

Hotel Park

Nastop folklorne skupine Bled

Nedelja, 3.5.

15:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Glasbeno popoldne na terasi Kavarne Park

Sreda, 6.5.

20:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Sredin večer: Tla so edinstvena naravna
dediščina, predavanje dr. Tomaža
Kralja (Kmetijski inštitut Slovenije) ob
mednarodnem letu tal v okviru projekta
recharge.green

Četrtek, 7.5.

18:00

Hotel Astoria

Večer z Luko Mesecem, poslancem
državnega zbora

Petek, 8.5.

19:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: Z
besedo naprej! Prof. Ifigenija
Simonovič: pogovor z raznimi avtorji PEN
centra

8.5. – 10.5.

ves dan

Blejsko jezero

FISA Svetovni pokal v veslanju 2015

Sobota, 9.5.

9:00 – 14:00

Železniška postaja
Bled – Velika Zaka –
Mala Zaka

43. Tradicionalna kolesarska dirka ob
Blejskem jezeru za pokal Slovenije

11:00

Festivalna dvorana
Bled

Regijsko srečanje izbranih otroških
folklornih skupin

16:00

Blejski mladinski
center/Olimpijski trg

Tržnica rabljene otroške opreme

18:00

Festivalna dvorana
Bled

Regijsko srečanje izbranih odraslih
folklornih skupin

18:00

Galerija Stolp na
Blejskem gradu

Otvoritev razstave ročno izdelanega
nakita Rosanne Ralijevič Ceglar

Nedelja, 26.4.

Sobota, 2.5.

Kongres evropske atletske
zveze
Bled in Brdo sta aprila gostila najvišje predstavnike evropske in svetovne atletike. 11. aprila so na Brdu izbrali
novega predsednika Evropske atletske
zveze, ki je postal Norvežan Svein Arne
Hansen in s tem nasledil dosedanjega
predsednika Švicarja Hansjörga Wirza,
ki se je po 16-ih letih poslovil od vodenja zveze. V naših hotelih je bilo nastanjenih okoli 180 udeležencev. V Hotelu
Golf je potekal tudi Council meeting, v
petek, 10. 4., v stari in v nedeljo, 12. 4., v
novi postavi. V Grand Hotelu Toplice pa
je potekala svečana večerja za vse udeležence kongresa in goste, med katerimi
je bil tudi premier dr. Miro Cerar.
:: Dijana Garibović,
Sava Hoteli Bled

Turizem I Prireditve

Nedelja, 10.5.

9:30
13:30
14:30
15:00

Kupljenik

Pohod in koncert Kupljenik - Babji zob:
Pohod na Babji zob s Kupljenika
Srečanje pritrkovalskih skupin
Šmarnice v cerkvi sv. Štefana
Koncert mešanega pevskega zbora Anton
Tomaž Linhart

Četrtek, 14.5.

16:00

Festivalna dvorana
Bled

Jezikajmo! - zbliževanje kultur: prireditev
za učence OŠ

Petek, 15.5.

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Krtek Zlatko: lutkova predstava Gledališča
Fru-fru, za otroke od 2. leta dalje

19:30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Tehnika govora, diha in glasu: predavanje
mag. Jelke Breznik

9:30

Mini golf Bled

Memorial Petra Sopotnika - turnir v
klasičnem malem golfu

Sobota, 16.5.

10:00

Blejski mladinski
center/Olimpijski trg

Delavnica Risanje na prostem

10:00 – 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni
program: Občine Gorenjske se predstavijo
– Tržič in Škofja Loka

Nedelja, 17.5.

19:30

Festivalna dvorana
Bled

Za vas živim: biografski muzikal o sv.
Janezu Bosku

Sreda, 20.5.

20:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Sredin večer: Odprtje razstave Slavice
Benko: Od Lizbone do Kopenhagna poslikave na keramiko in porcelan

Petek, 22.5.

15:00

Promenada, Kavarna
Park

Poslovni tek trojk (3 x 6 km)

19:00

Hotel Vila Viktorija

Otvoritev fotografske razstave Mirota
Zalokarja

20:00

Festivalna dvorana
Bled

Slovenska muska od A do Ž: komedija z
Ladom Bizovičarjem, Gašperjem Koncem
in Miho Debevcem

Sobota, 23.5.

20:30

Grand Hotel Toplice

Koncert zbora in instrumentalistov iz
Danes Hill School (Velika Britanija)

Nedelja, 24.5.

10:00 – 18:00

Zdraviliški park Bled

Čarobni dan na Bledu

11:00

Blejski grad

Koncert otroškega pevskega zbora iz
Velike Britanije

Sobota, 30.5.

18:00

Festivalna dvorana
Bled

Moj klub Bled: Zaključna predstava Morje

Nedelja, 31.5.

15:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Sladko popoldne ob kitarski glasbi

TEDENSKI PROGRAM PRIREDITEV:
Petek – nedelja

10:00 – 19:00

Zdraviliški park

Sejem domače in umetnostne obrti

Vsako soboto

20:00 – 24:00

Restavracija Panorama

Sobotni plesni večeri

22.4. – 17.5.

8:00 – 18:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Razstava popotniških fotografij Alena
Jerinica - Pridruži se mojemu pogledu

1.5. – 31.5.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti: Mateja Slivnik s Hrušice
izdeluje nakit. Predstavila bo tudi svoje
dekorativne izdelke in poslikave vseh vrst

9.5. – 31.5.

8:00 –20:00

Galerija Stolp na
Blejskem gradu

Razstava ročno izdelanega nakita Rosanne
Ralijevič Ceglar

20.5. – 14.6.

8:00 – 18:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Razstava Slavice Benko: Od Lizbone do
Kopenhagna - poslikave na keramiko in
porcelan

RAZSTAVE:

Kratke novičke iz
Sportina Turizma
Vikend kosila v Hotelu Ribno
Aprila smo v Hotelu Ribno začeli s ponudbo okusnih in sezonskih vikend kosil
– nove menije objavljamo tedensko, v maju
pa bomo gostinsko ponudbo še obogatili s
ponudbo dnevnih kosil. Če pa vas skrbijo
kalorije, ste pred kosilom vabljeni še na tenis igrišče Hotela Ribno, ki že od aprila dalje obratuje in vabi vse teniške navdušence.

Živa glasba v Vili Prešeren
Pomlad nas razvaja s toplim in sončnim vremenom, zato smo sončne konce
tedna v Vili Prešeren popestrili z živo glasbo – glasbeno vas razvajata pianistka Maja
Tajnšek in violinist Branko Brezavšček, kulinarično pa kolektiv Vile Prešeren, ki je v
aprilu praznovala 7. rojstni dan.

V maju se ponovno odpira Hostel Vila Viktorija
Po »zimskem spanju« se 1. maja ponovno odpira Hostel Vila Viktorija, ki ima čudovito lokacijo pod smučiščem Straža, kar
so prepoznali tudi gostje, ki se radi vračajo.
Tudi v letošnji poletni sezoni se bomo trudili organizirati dogodke, ki bodo zanimivi
tako za vse goste kot tudi domačine.

Zanimivi programi v Hotelu
Ribno
Hotel Ribno s svojo edinstveno lokacijo, v objemu narave, pogosto gosti seminarje in tečaje s področja zdrave prehrane,
zdravega življenja in alternativnih metod
zdravljenja. V mesecu aprilu bo potekal
Sarafijn trening osebne rasti, ki ga organizira Društvo refleksoterapevtov Slovenije,
ter seminar Tomaža Ramana z gurujko
Shimaro Kumaro, v hotelu pa gostimo tudi
Marjana Videmška (Zavod Preporod), ki izvaja program skupinskega postenja. V mesecu maju pa se vrača tudi ruski zdravilec
Maksim Osipov. Več informacij na tel.: 04
578 31 00 ali preko e-maila: info@hotel-ribno.si
:: Manca Dežman

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

PGD Selo obeležilo 50 let vozila
STEYR 650
Gasilsko vozilo je bilo izdelano l. 1965 v Nemčiji, kupljeno
pa leta 1993, ko smo ga selanski gasilci tudi dobili. Oznaka vozila je GVC 12/40. Gre za gasilsko vozilo s cisterno, ki premore
4000 l vode ob pretoku vode za gašenje 1200 l na minuto. Delo
na vozilu poteka še vedno mehansko in deluje brezhibno. Kljub
visoki starosti je vozilo še vedno v dobri kondiciji in je operativno, gasilci pa ga uporabljamo za gašenje in dovoz vode na kraj
intervencije. Vozilo se je še enkrat izkazalo za "nepogrešljivega
operativca"na vaji, ki jo je vodil poveljnik PGD Selo. Odzvalo se
je 27 operativnih gasilcev iz domačega društva, na pomoč pa so
jim prišli gasilci z Mlinega, Kupljenika in Ribnega.
Vsi gasilci so bili mnenja, da je Štajer, kot ga kličemo, v dobri
kondiciji in bo verjetno presegel vsa vozila nove generacije na
elektronsko upravljanje.
:: Selanski gasilci

Prvi obiskovalci Escape room-a na
Grajski cesti navdušeni
29. marca je na Grajski cesti svoja vrata odprl ''escape room''
ali ''soba pobega''. Zakaj gre? Ko ekipa od dveh do petih oseb
vstopi v sobo, se za njimi zaklenejo vrata. Takrat so člani ekipe
prepuščeni svoji iznajdljivosti, spretnostim in kančku sreče, da v
predpisanih 60-ih minutah najdejo dovolj namigov za pobeg iz
sobe. Skupine, družine in pari, ki so do sedaj preizkusili svoje
sposobnosti v tej sobi, so bili navdušeni. ''V tej uri pozabiš na vse
ostalo, noro smo se zabavali, škoda, da je že konec, to je bil super
team building,'' je le nekaj prvih izjav obiskovalcev po pobegu.
Na otvoritvi sta trak prerezali poslanka državnega zbora Irena Kotnik in samostojna podjetnica Tatjana Zvržina, ki je s svojo
ekipo ''kriva'' za to zanimivo pridobitev na Bledu nasproti slaščičarne Šmon. Vse informacije so na voljo na številki 070 999 121
in na www.thegame.si.
:: RP

10. G&T CUP Bled
Od 14. do 17. aprila smo študentje 2. letnika Višje strokovne
šole za gostinstvo in turizem Bled v okviru AEHT organizirali
10. študentsko barmansko tekmovanje G&T CUP Bled. Udeležilo se ga je 26 tekmovalcev s Češke, Slovaške, iz Črne Gore,
s Portugalske, Hrvaške in iz Slovenije. Tekmovanje je potekalo
v dveh kategorijah. Barmani so pripravili svojo lastno kreacijo
koktejla Fancy drink z vinom Montis. Prav tako je potekalo barista tekmovanje, tekmovalci so pripravili cappuccino, espresso in
kavo po lastni izbiri z likerjem vin Montis.
V kategoriji barmanstvo je zmagal Janez Trelc, drugo mesto
je osvojila Katerina Hejčlová, tretje pa Ivana Palgutová.
Nagrado za strokovno delo v kategoriji barmanov je prejela
Katerina Hejčlová.
V kategoriji barista je prvo mesto zasedel Aleš Gorenc, drugo mesto Simon Repas,
tretje pa Dorotej Horvat.
Pokrovitelji dogodka
so bili Vipi, Fidocia, Barcaffe, Montis vina, Pivovarna Union, POS Elektronček, Mikelj spirits,
Atlantic Grupa in Fructal. Vsem najlepša hvala!
Vsem tekmovalcem čestitamo in jim želimo še
veliko uspehov.
:: Študentje 2. letnika VSŠGT Bled

Dežela ljudskih pravljic
Na Bledu se bodo maja iz zimskega spanja ponovno prebudila pravljična bitja ljudskega izročila, ki jih lahko srečate pod
smučiščem Straža tik nad Blejskim jezerom. Divja baba že pripravlja super čarobne napoje, Velikanka Ajda se bo počasi poslovila od svojih okamenelih sester, vile bodo priplesale z Blejskega
otoka, Povodni mož bo prišel iz podvodnega kraljestva, divji lovec pa bo zopet iskal Zlatoroga. V deželi pravljic ne bo manjkal
niti škrat Lesnik, ki vas bo tudi letos naučil kakšno velepomembno neumnost.
V letošnji sezoni smo za vas pripravili tudi nekaj novosti, kot
so praznovanje rojstnih dni z Divjo babo in škratom, pripovedovalski večeri, Škratolije v deželi, v deželi pa bo ob večerih tudi
strašilo …
Dežela bo odprta od 2. 5. do 15. 10. 2015, termini predstav
bodo objavljeni na spletni strani dezela-ljudskih-pravljic.si.
Vabljeni torej v svet pravljic in ljudske domišljije.
:: Lucija Fužir

Društva, Kultura

30 Let Foto kluba Triglavski narodni
park
Foto klub Triglavski narodni park je na nek način "otrok" Triglavskega narodnega parka. Foto klub je bil ustanovljen zaradi
skupnega interesa za varstvo in ohranjanje tistega najlepšega, kar
premorejo Julijske Alpe.
Skupina fotografov, navdušencev, predvsem pa privržencev
TNP-ja je že leta 1985 ustanovila foto klub TNP. Večina ustanovnih članov je izhajala iz Društva inženirjev in tehnikov (DIT Gozdarstva Bled) in foto kluba Diana.
Cilji delovanja foto kluba TNP so predvsem dokumentiranje
naravne in kulturne dediščine ter življenja ljudi v parku. S svojim
delom, predvsem z razstavami in promocijo, je FK TNP med največjimi podporniki in ambasadorji Triglavskega narodnega parka.
Foto klub je včlanjen v Fotografsko zvezo Slovenije in deluje v
okviru Zveze kulturnih društev Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica
ter JSKD Radovljica. Ob 30-letnici klub šteje 47 članov, v vsem
času delovanja pa se je vanj vpisalo 98 članov.
Ob tej priložnosti smo v Infocentru Triglavska roža na Bledu
odprli razstavo barvnih fotografij, ki jo je spremljala projekcija digitalnih fotografij 24-ih avtorjev.
Foto klub TNP je od Javnega sklada za kulturne dejavnosti
prejel jubilejno priznanje za 30 let delovanja, JZ TNP Bled pa je
klubu podelil zahvalo za 30 let sodelovanja.
JSKD je najaktivnejšim članom podelil priznanja z zlato, srebrno in bronasto značko, sam klub pa je najzaslužnejšim članom
podelil naziv častnega člana.
Ob tem dogodku je bila izdana priložnostna zgibanka, bilten
pa bo še dodatno obeležil jubilejno leto.
Še naprej se bomo srečevali na razstavah v infocentru, hotelu
Astorii in drugod. Vsem, ki se ukvarjate s fotografijo, pa dobro luč!
:: Beno Bregant

Obvestilo Glasbene šole Radovljica
NOVO – BALETNI ODDELEK Glasbene šole Radovljica: 6,
7 in 8 let stari otroci (letnik 2009, 2008 in 2007). Vpis v baletno
pripravnico bo potekal po spodnjem razporedu.
EVIDENČNI VPIS NOVIH UČENCEV za šolsko leto
2015/2016 bo potekal
v ponedeljek, 4. 5. 2015, torek, 5. 5. 2015, in sredo, 6. 5. 2015.
Vpišete se lahko v tajništvu GŠ Radovljica od 11. do 17. ure.
5 in 6 let stare otroke (letnik 2009 in 2010) bomo vpisovali
v predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico, starejše
pa k pouku instrumentov in petja – ti bodo v maju opravljali
sprejemni preizkus.

Noč z Andersenom 2015
Za nami je deseta »Noč z Andersenom«. Pridružili smo se
1.521-im knjižnicam in šolam v 20-ih državah. V tej noči je po
svetu bedelo kar 90.000 otrok in odraslih.
Noč smo preživeli v knjižnici in imeli smo se super. Vse dokaze, kaj smo počeli, kako super je bilo, smo vestno beležili – posneli smo cel kup fotografij, samo dogajanje predstavili s t. i. šovom,
posneli videoposnetke igranih prizorov iz Andersenove pravljice
Vžigalnik, pripravili razstavo … Tudi zajtrk je bil zadetek v polno!
Sodelovalo je sedemnajst otrok in devet knjižničarjev, pridružili pa so se nam tudi gostje. Otroci so stari 12, 13, 14 in 15 let,
kar pomeni, da so učenci tretje triade, dva izmed njih sta učenca Osnovne šole Antona Janše, ki je šola za otroke s posebnimi
potrebami. Doma so iz različnih krajev občin Radovljica, Bled,
Bohinj in Gorje. Letos sta se nam drugič pridružili dve učenki
iz Banje Luke. Obe se učita slovenščine pri dopolnilnem pouku
in prav odlično jima gre. Alenka Bole Vrabec, igralka, prevajalka in pisateljica, je naša stalna in nadvse dobrodošla gostja. Letos
nam je razložila marsikaj o čarodejih, zlasti sodobnih. Učiteljica
iz Osnovne šole Antona Janše je bila z nami že šestič, učitelj pa
prvič. Pridružil se nam je tudi prostovoljec iz Društva Več Radovljica, društva za osebnostni razvoj mladih. Vso noč je bila z nami
tudi novinarka RTV Slovenija Tanja Mojzer.
Ponosni smo, da nas vsako leto »Noč z Andersenom« prebedi
malo več, ne le v Evropi, pač pa tudi po svetu in predvsem doma.
V Sloveniji smo tokrat bedeli v Knjižnici Antona Tomaža Linharta
Radovljica že desetič, petič pa v OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled.
:: Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice Antona
Tomaža Linharta Radovljica

Peta noč z Andersenom
Noč z Andersenom poteka po celem svetu na isto noč. Letos
je bilo to 27. in 28. marca, mi pa smo nekoliko pohiteli in smo
brali 20. in 21. marca.
Glavni moto naše pravljične noči je bil ''mladi bralci gremo
s pravljico okoli sveta''. Sodelovalo je 34 učencev od 4. do 6. razreda. Poleg vodij Marine Vukaševič in Saše Zupan smo k sodelovanju za izvedbo delavnic pritegnili še učiteljice Bernardko
Bernard, Ireno Burja, Meto Sebanc in Matejo Sirk.
Ob šestih smo v šolski knjižnici pričeli s kulturno prireditvijo ob otvoritvi razstave likovnih del naših učencev Pravljice na
platnu. Po prireditvi smo odšli iskat pravljice, ki so bile skrite ob
blejskih znamenitostih. Na posameznih točkah smo za pravilne
odgovore prejeli po en vilinski znak. Nato so se začele različne ustvarjalne delavnice, sledila je še posebna pravljica za lahko
noč. Mladi bralci so kmalu ugotovili, da je to njihova pravljica.
Pravljica, ki so jo soustvarjali sami. Ko so že skoraj ptički peli
jutranjo pesem, smo odšli v svoj spalni kotiček. Eni smo brali,
drugi so si pripovedovali čarobne zgodbe, tretji …
Ob sedmih je bilo kar težko vstati. Pa je minila, tako težko
pričakovana noč! Naslednje leto pa ...
:: Andersenovci OŠ
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Marec – ko se ptički ženijo …
V marcu nas že prebuja veselo ptičje žvrgolenje. Pravo pomladno vzdušje! V šoli pa polno različnih dejavnosti.
Med štirimi bronastimi priznanji za znanje iz geografije nas
je ena učenka zastopala tudi na območnem tekmovanju v Bohinjski Bistrici. Nestrpno pričakujemo njen rezultat.
Medtem ko se je več kot sto učencev potilo ob reševanju matematičnih zank na tekmovanju za bronasto priznanje, je peščica učencev pod okriljem Zavarovalnice Triglav uživala v ogledu
smučarskih skokov v Planici.
Najmlajši učenci so bili posebno bojeviti v igri med dvema
ognjema in dosegli lepe uspehe, nagrajeni so bili tudi v kategoriji fair play-a.
Prvi pomladni dan se je za več kot razred učencev podaljšal
v noč na šoli, saj so se udeležili vsakoletne Noči z Andersenom.
Letos je bila le-ta združena z odprtjem razstave likovnih del na
temo pravljic. Devetošolka Zala Tamše je strnila svoje vtise:
Odločili smo se petkov večer nameniti pravljicam. Učenci
so se predstavili s čudovitimi slikami na platno, ki upodabljajo
svetovno znane pravljice. Ni nam manjkalo tudi glasbenih dodatkov, saj so nas v svet pravljic popeljale flavte, violine in klarinet. Najpomembnejše so bile seveda pravljice. Zagrizeno so jih
pisali učenci 6. razreda in nam jih z velikim veseljem prebrali.
Tudi prvošolci so se izkazali v likovnem upodabljanju ljudskih
pravljic. Prav prijetnemu večeru s pravljicami so se pridružili
»andersenovci«, ki so noč preživeli v šoli.
Ob prihajajočem materinskem dnevu so se šestošolci razpisali o svojih mamicah. Nekateri so svoje misli prelili kar v verze,
drugi so bili čisto kratki in jasni v tem, kako svojo mamico najbolj razveselijo. Takole so zapisali:
Mami razveselim takrat,
ko zajtrk v posteljo dobi
in lahko dolgo spi.
Eva

Draga mami, kadar te vidim, hočem biti še v tistem trenutku pri
tebi in te lepo objeti.
Jakob
Nabrala ji bom zvončke. Upam,
da bo vesela, če jo bom tako presenetila.
Zoja

Vedno mi pomagaš,
vedno me varuješ
in vedno mi na obraz
narišeš nasmeh.
Connie
Moja mami je najboljša! In lahko
jo razveselim z velikimi darili ali
pa samo s poljubčkom.
Naieli
Mamico velikokrat razveselim s
petko.
Lan
Razveselim jo, kadar ji narišem
zelo lepo risbico.
Maša

Razveselim jo, če se cel dan lepo
obnašam.
Nejc
Mojo mami imam rad,
vse za njo z veseljem naredim
in ji nesreče odpustim.
Vse bi naredila zame
kot vse druge mame.
Srečen sem, da jo imam,
kot vsak drug majhen ciciban.
Aleks Zupan Arsov

V petek, 20. marca, smo izkoristili lepo vreme in redko priložnost za ogled delnega Sončevega mrka. Za to priložnost smo
na šolski strehi postavili teleskop s posebnim filtrom za opazovanje Sonca. Učenci pa so si delni mrk lahko ogledali tudi skozi
posebna zaščitna očala.
Vzdihov navdušenja ni manjkalo!
:: Foto: Helena Vojvoda
:: E. Slapar Starič

Učenci OŠ Ribno razigrano
v pomlad
Ribenski učenci so na prireditvi Pozdrav pomladi s svojimi
mentoricami zopet pripravili čudovit pomladno obarvan program. Nastopili so prav vsi učenci. Pevski zbor nam je ubrano
zapel nekaj pomladnih pesmic. Petošolci so pripravili točko z boomwhackersi (uglašene cevi). Mladi recitatorji so s pomladnimi
recitacijami uspeli v dvorani pričarati pravo pomladno vzdušje,
prvošolci pa so povedali, da imajo lepe mamice. S plesnimi ritmi
so se nam predstavili učenci Studia Ritem.
Dramski krožek je premierno uprizoril gledališko igro Peter
Pan. Igralci so nas spretno, mamljivo in zelo prepričljivo popeljali
v deželo Nije. Spoznali smo Petra Pana, nagajivega fantiča, ki ni
hotel nikoli odrasti. Tudi njegova druščina nas je s svojimi pustolovščinami uspela spraviti v dobro voljo in gledalci smo neizmerno uživali. Učenci 3., 4. in 5. razreda so bili zelo prizadevni na
vajah. Z veseljem so oblikovali še eno predstavo in jo popestrili s
svojimi izvirnimi idejami. Res smo lahko ponosni na naše odlične
mlade igralce.
Igralsko obarvan je bil tudi kulturni dan, ki smo ga preživeli v
gledališču na Jesenicah. Najprej smo si ogledali igrico Lepotica in
zver. Nato smo tudi sami za nekaj trenutkov postali pravi igralci.
Spoznali smo gledališki bonton in pokukali, kaj vse se dogaja v
zaodrju.V gledališču smo preživeli res poučen in zanimiv dan.
:: Blanka Valant

Dobili smo odsevne jopiče
Skrb za varnost je ena temeljnih prioritet blagovne znamke
Goodyear po vsem svetu. Skupaj z njihovimi poslovnimi partnerji so v preteklih letih šolam in vrtcem po vsej Sloveniji podarili že preko 50.000 kosov otroških odsevnih brezrokavnikov.
Jani Žemlja iz Vulco servisa Vulkanizerstvo Žemlja v Zabreznici
je zelo aktiven pri opremljanju lokalnih vzgojno-izobraževalnih
enot, zato so ga pri Goodyearu izbrali za ambasadorja varnosti.
Pred kratkim je Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja dostavil
60 odsevnih brezrokavnikov in tako otrokom omogočil, da bodo
bolj varni v prometu, saj jih bodo vozniki lahko hitreje opazili.
Tudi po tej poti se želi naša šola prijazno zahvaliti Janiju Žemlji za podarjene odsevne brezrokavnike, ki jih bodo učenci lahko uporabljali v različne namene. Koristili jih bodo pri izvedbi
Kaj veš o prometu, na raznih tekmovanjih in sploh vselej, kadar
bo določena ekipa učencev zastopala našo šolo. Veseli smo, kadar je kdo pripravljen pomagati našim učencem, tokrat toliko
bolj, saj gre za povečanje njihove varnosti v prometu.
:: OŠ Bled

Društva, Mladi

Majsko srečanje na Kupljeniku
Lani je bil na Kupljeniku dobrodelni koncert, namenjen
obnovi domače cerkve. Druženje je bilo res prijetno, zato smo
se odločili, da bo majsko srečanje na Kupljeniku postalo tradicionalno. Letošnje srečanje bo v nedeljo, 10. maja.
Ob 9.30 bo voden pohod na Babji zob. Ob 13.30 bo srečanje
pritrkovalskih skupin, saj letos mineva 50 let od obnove srednjega zvona, ki ga je leta 1558 v Ljubljani vlil livar Lienhart. Prvi veliki zvon je bil uničen v prvi svetovni vojni, nadomestili so ga leta
1923. Mali zvon je še originalen in zvoni že dolgih 457 let. Stare
priče so ti »kupljeniški« zvonovi. Ko bi le lahko spregovorili, ne
samo tako lepo peli ...
Ob 14.30 bo v cerkvi šmarnični obred, ob 15. uri boste pred
cerkvijo lahko prisluhnili mešanemu pevskemu zboru Anton
Tomaž Linhart iz Radovljice. Poskrbljeno bo tudi za jedačo in
pijačo. Srečanje bo dobrodelno obarvano, saj bo izkupiček od
prireditve namenjen obnovi cerkve svetega Štefana.
:: Davorin Bernard

Občinski otroški parlament 2015
V sredo, 8. 4. 2015, smo člani Otroškega parlamenta OŠ
Bled organizirali občinski otroški parlament. Tam smo imeli
priložnost, da smo županu in drugim predstavnikom lokalne
skupnosti predstavili naše pridno in vestno delo. Seznanili smo
jih tudi z rezultati ankete, ki smo jo opravili pri učencih tretje
triade na temo Izobraževanje in poklicna orientacija. Predstavili
smo tudi naša kritična razmišljanja o slabostih v našem kraju.
Pohvalili smo novosti, ki prinašajo dodano vrednost Bledu. Otroški parlament predstavlja možnost posredovanja mnenj otrok
lokalni skupnosti. V letošnjem šolskem letu imamo še veliko obveznosti. Te bomo opravili z veseljem in pod odličnim vodstvom
mentorice Mete Pazlar. Za nagrado si bomo privoščili raziskovanje Rima in se pozabavali v Gardalandu. V imenu vseh parlamentarcev se zahvaljujem gospodu županu Janezu Fajfarju, ravnateljici Nataši Ahačič, mentorici Meti Pazlar in drugim, ki so se
udeležili občinskega parlamenta in nam z veseljem prisluhnili.
:: Zala Tamše, 9. a,
predsednica Otroškega parlamenta OŠ Bled

Veselo na delo
Na sončno delovno soboto smo učenci in učiteljice Podružnice Bohinjska Bela zavihali rokave in se lotili urejanja šolske
okolice. Ker imamo radi urejeno, z veseljem poprimemo za delo
in poskrbimo, da je pogled skozi šolsko okno prijeten. Pometli
smo šolsko igrišče, dvorišče in parkirišče ter pograbili travnate
površine. Uredili smo gredico in posadili nekaj rož. Že se veselimo pisanih cvetov. Dela je bilo veliko, a smo z obilico dobre
volje okolico šole lepo uredili. Učenci so se zelo izkazali. Vsi so z
veliko delovne vneme poskrbeli, da nam bo v šoli še lepše.
:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Razpravljali smo na 25. nacionalnem
otroškem parlamentu

16. MAJ 2015

25. nacionalnega otroškega parlamenta v Ljubljani, ki je potekal 13. aprila v Ljubljani z osrednjo temo Izobraževanje in poklicna
orientacija, sva se udeležili Zala Tamše in Tara Remih, spremljala
pa naju je učiteljica Meta Pazlar. Zala je bila razpravljavka, jaz pa
novinarka. Predsednik republike Borut Pahor je mlade pozval,
naj sledijo svojim sanjam. 110 mladih razpravljavcev se je razdelilo v 4 delovne skupine z različnimi temami o poklicih, novinarji
pa smo jih spremljali. V prvi skupini so delili mnenja o poklicih
prihodnosti. Prevladovalo je mnenje, da bo pomembna iznajdljivost , inovativnost in prilagajanje potrebam na trgu delovne sile.
Poklice prihodnosti vidijo v znanosti, genetiki, robotiki, astronomiji ter tudi v kmetijstvu in varstvu okolja. Skupina, ki je razpravljala o vseživljenjskem učenju, je poudarila pomen izobraževanja
na vseh ravneh do konca življenja. V tretji skupini so se kresala
mnenja o pomenu formalnega in neformalnega izobraževanja. V
zadnji skupini so razpravljali o pomenu poklicev. »Mediji in starši
nam vsiljujejo predsodke pred poklici, ki danes v družbi nimajo
ugleda. A vsak poklic je pomemben, vsakdo bo kdaj potreboval
tesarja, vodovodarja ali čistilko, potrebujemo smetarje …« so opozorili. Da bi se bolje seznanili z različnimi poklici, si mladi želimo
več predstavitev poklicev – »karierne dneve« in uvedbo projekta
Postani dijak za 1 dan, ki ga že uspešno izvajajo v tujini. Po končanih razpravah smo se zbrali na plenarnem zasedanju, kjer sta nas
nagovorila varuhinja človekovih pravic in predsednik vlade Miro
Cerar. Izbrana je bila tema za 26. otroški parlament, ki bo potekal
aprila 2016, PASTI MLADOSTNIŠTVA. Mladi pričakujemo, da
bomo v družbi slišani in upoštevani.
:: Tara Remih, 8.b
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Ribenski učenci imajo radi glasbo
Februarja smo na našo šolo povabili gospo Nušo Soklič, profesorico glasbene vzgoje, ki poučuje v Glasbenem centru DO RE
MI. Z veseljem se je odzvala vabilu in nas popeljala v čudoviti svet glasbe po metodoloških načelih priznanega belgijskega
glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa.
Prisluhnili smo zvončkom in skušali miže prepoznati njihove zvoke. Ob posebni flavti smo razločili in prepoznali visoke
in nizke tone. S ploskanjem, trkanjem, bobnanjem, tolčenjem
in topotanjem smo ustvarjali različne ritmične vzorce. Ritmične
sestave smo zaigrali z ritmičnimi inštrumenti. Poznane pesmi
smo peli ob spremljavi klavirja in prisluhnili, kako zvenijo v
duru ali molu. Gibali smo se ob ritmu, glasbi in neizmerno uživali. Očarale so nas raznobarvne cevi, ki smo jih vrteli po zraku
in smo z njimi ustvarili zanimive zvoke. Spoznali smo klarinet,
ki ga spretno igra tretješolka Karin Pesrl. Sošolci smo se ji ob
vodenju gospe Nuše pridružili z igranjem na ritmična glasbila.
Zaigrali smo kot pravi razredni orkester.
Ob skupnem druženju in glasbenem ustvarjanju z našo gostjo nam je čas kar prehitro minil.
Poslušali smo, slišali smo, doživeli in občutili glasbo. Za prijetno in poučno doživetje se zahvaljujemo gospe Nuši Soklič z
željo, da nas kmalu spet obišče.
:: Učenci in učiteljice Podružnice Ribno

Brooksov tek okoli jezera
Na drugem teku okoli jezera, ki ga je organiziralo Atletsko
društvo Bled z glavnim pokroviteljem, znamko Brooks, je bilo
videti, da močne volje tekačem ne more vzeti nihče. Na štartno-ciljno ravnino se je to leto podalo največje število tekačev do sedaj
v vseh štirih razpisanih kategorijah. Velikonočni prazniki so nam
tokrat pomagali s prijaznim vremenom in prijetnim vzdušjem,
saj se je zima dokončno poslovila in dala priložnost pomladi, da
se pokaže v vsej lepoti. Izkazali so se tudi vsi nastopajoči z obilico
dobre volje, veselja in seveda tekmovalnosti. Tek je bil dober pokazatelj trenutne pripravljenosti tekačev, ki so svojo formo lovili preko zime. Pri ženskah do 19 let je prvo mesto osvojila perspektivna
mlada Blejka Alja Polanec (ŠD Gorje), v kategoriji od 20 do 30 let
ta hip najboljša slovenska atletinja na srednjih razdaljah Maruša
Mišmaš (AD Mass), v kategoriji od 40 do 59 let Anica Klinar (Gorje), v kategoriji od 60 let in starejše pa Ana Jerman (Kranj). Pri
moških do 19 let je prvo mesto dosegel atlet kranjskega Triglava
Domen Marš, v kategoriji od 20 do 39 let Nejc Lokar (ŠD Nanos),
od 40 do 59 let Simon Strnad (ŠD Nanos), od 60 let in starejši pa
Marjan Krempl (AK Kranj). Vsi rezultati so objavljeni na spletni
strani AD Bled in na spletni strani AZS. Pohvaliti je potrebno prireditelja AD Bled, rekreativno skupino – Rekreacija Bled, Timing
Mojstrana in vse ostale, ki so nesebično pomagali, da je tekmovanje potekalo tekoče in brez napak.
:: Robert Bogožalec

Najstarejši, največji in najlepši, to je
naš mini golf

Cooperjev test in test hoje uspela
Aprilsko vreme se je izneverilo pregovorni muhavosti in se
pokazalo v lepi luči. Atletsko društvo Bled in Zdravstveni dom
Bled sta v športnem parku Bledec 11. aprila organizirala test hoje
na 2000 m in Cooperjev test, za ženske 1600 m in za moške
2400 m. Prireditev je bila drugačna, rekreativna in tekaška, namenjena starejšim in vsem, ki želijo preveriti svojo vzdržljivost.
Odličen test, ki je vedno na sporedu pred vsemi večjimi tekaškimi prireditvami in zato dobrodošel pokazatelj tekaške pripravljenosti.
:: AD Bled

Prvomajsko kresovanje
Člani sveta KS Bled vas vabimo na kresovanje, ki bo 30. aprila od 19h naprej na Straži, kamor bo do 23h brezplačno vozila
sedežnica. Praznik bomo obeležili s kratkim kulturnim programom. Ob mednarodnem prazniku dela vam želim zasluženo
plačilo za delo, zadovoljstvo in uspeh.
:: Meta Pazlar, predsednica KS Bled

Mini golf Bled je v začetku meseca spet odprl svoja vrata. Tudi
letos bo na napravi, ki je v lanskem letu ponosno proslavila častivredno 50. obletnico, pestro in zabavno. Z jesenskim zelo uspešnim in odmevnim EVROPSKIM POKALOM V KLASIČNEM
MALEM GOLFU so se zvesti privrženci in predani prostovoljci
zapisali ne le v blejsko, ampak tudi slovensko zgodovino kot prvi
in edini, ki jim je uspel tovrsten podvig. Za nameček so domači
ljubitelji mini golfa ob visokem jubileju izdali tudi obsežno publikacijo, zanimivo branje z naslovom »PRVIH PETDESET LET«,
ki je voljo na igrišču, v knjižnici in v TIC-u. Vse občane, prijatelje,
poslovne partnerje in ljudi dobre volje, ki jim je preživljanje prostega časa v naravi pri srcu, vabimo, da se na našem monumentalnem športno-rekreativnem objektu med aprilom in oktobrom
pozabavajo v prijetni družbi ali krogu svojih najbližjih.
Za nadaljevanje zgodbe, ki so jo blejski turistični delavci začeli
pisati pred enainpetdesetimi leti, pa bodo zagotovo poskbeli naši
»tapravi« minigolfisti s svojimi rezultati doma in na tujem. V to
ne dvomimo, zato že držimo pesti, saj je nova tekmovalna sezona
pred vrati.
:: ŠD Mini golf Bled

Šport, Oglasi

Bled bo med 8. in 10. majem gostil
svetovni pokal v veslanju
Bled bo med 8. in 10. majem gostil tekmo svetovnega pokala
v veslanju. Prireditelji bodo v tekmovanje vključili tudi mednarodno regato, zaradi logističnih potreb pa bo nekoliko spremenjen prometni režim okrog jezera in v Mali ter Veliki Zaki.
Bled je tekmo svetovnega pokala najboljših veslačev že gostil
leta 2010 kot generalko za svetovno prvenstvo leto kasneje. V
petek, 8. maja, bo na sporedu mednarodna regata, ki bo služila
kot nekakšna uvertura v svetovni pokal, ki bo sledil naslednja
dva dneva. V soboto, 9. maja, bodo potekala predtekmovanja in
polfinala, v nedeljo, 10. maja, pa finalne preizkušnje. Ogled vseh
tekem bo brezplačen.
Tekmovanja se bodo pričenjala ob 8.30 oziroma ob 9. uri dopoldan, končevala pa v petek okrog 19. ure, v soboto okrog 17.30,
v nedeljo pa ob 15. uri. Prireditelji za prvo tekmo svetovnega pokala pričakujejo približno 600 tekmovalcev in tekmovalk iz 35-ih
držav, seveda tudi gostiteljice Slovenije.
Poleg brezplačnega ogleda tekem so prireditelji pripravili
tudi posebne obrobne dogodke v Veliki Zaki. Obiskovalci bodo
lahko opravili preskus veslanja na simulatorjih, na voljo bo hrana in pijača ter razne druge aktivnosti. Tekmovanje bo za kraj
pomembno tudi z gospodarskega vidika, saj bodo vsi udeleženci
nastanjeni v blejskih hotelih in penzionih. Pri organizaciji bo
med drugim sodelovalo 200 prostovoljcev in profesionalnih sodelavcev.
Dostop do športnih oz. tekmovalnih kompleksov na jezeru
bo možen izpred Festivalne dvorane, organizator prireditve bo

s tremi večjimi avtobusi organiziral krožne prevoze za vse akreditirane tekmovalce, spremljevalno osebje, sodnike, člane žirije,
novinarje, člane delovnih teles in drugo osebje iz izhodiščnega
centra na parkirišču pod hotelom Krim. Vozili bodo v intervalih
30 minut, prvi odhod bo ob 6. uri, zadnji ob 21. uri, te krožne
prevoze bodo za prevoz na prizorišče lahko koristili tudi obiskovalci, ki bodo lahko vstopili na izhodiščnem mestu pod hotelom
Krim.
Zaradi realizacije zahtev in potreb pri organizaciji tekmovanj
ter uresničitve načrtovane ureditve prometa bo organizator uvedel nekatere posebnosti v sistemu prometa vozil in hoje pešcev,
za kar je potrebno posamezne odseke cest v celoti zapreti za vse
vrste prometa, na nekaterih odsekih pa spremeniti obstoječi režim.
Tako bo potrebna popolna zapora prometa za motorna vozila
na Zupančičevi cesti od križišča s Kolodvorsko cesto do Male
Zake v dneh od 6. do 10. maja, s tem, da bo režim prometa
določal in urejal organizator s svojimi sodelavci. Poleg tega bo
potrebna zapora prometa za motorna vozila, tudi za turistični
vlakec, po Veslaški promenadi med Malo in Veliko Zako ter za
fijakarje v dneh od 6. do 10. maja. Za motorna vozila bo zaprta
tudi cesta na odseku Kolodvorske od križišča s Kidričevo v Veliki
Zaki v smeri proti oziroma do zgradbe železniške postaje Bled
- Jezero, kar pomeni začasno izvajanje režima enosmernega prometa – samo v smeri proti Veliki Zaki.
:: Organizacijski odbor

Čarman, Bled, d.o.o.
Veslaška promenada 11
4260 Bled
E-mail: carman@siol.net

CENIK VOŽNJE S TURISTIČNIM
VLAKCEM OKOLI JEZERA
ODRASLI ............ 4,00 EUR
OTROCI .............. 2,50 EUR

CENIK NAJEMA ČOLNOV
PRVA URA - MALI ČOLN ............. 15,00 EUR
PRVA URA - VELIKI ČOLN ........... 20,00 EUR
VSAKA DODATNA URA .............. 10,00 EUR
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Oglasi

www.volkswagen.si

Dodatne informacije in
rezervacije miz:

Tel: 04 620 34 44
E: info@jezersek.si
www.jezersek.si

Ker ste za nas vi
na prvem mestu.

Slikovit ambient,
nove moči, sveža kava!

1x KAVA GRATIS

Za koriščenje bona je treba s seboj prinesti izrezek kupona. Ponudba velja do 30.4.2015.

POGREBNE STORITVE

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

Volkswagen je vodilna znamka
v odnosu do strank.
Za vsako pohvalo in uspehom se skrivajo vrednote, ki jim
sledimo. Ponosni smo, da smo postali najbolje ocenjena
znamka v kategorijah »Odnos do strank« in »Ohranjanje
vrednosti« po raziskavi revije Avto magazin*.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice -

*Po raziskavi revije Avto magazin 5/2015 / www.avto-magazin.si/aktualno/najboljsi-avtomobili-2015/. Ogljikov dioksid

toplogredni
plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
(CO ) je najpomembnejši
skupina
Alpetour
Potovalna
agencija
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
Cesta
maršala
Titadelcev
67,
in PM ter Jesenice
dušikovih oksidov.
koncentracijam
prizemnega ozona,
PM 4270
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.
Telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373, www.integral-avto.si
2

10

2,5

Svetovni pokal
v veslanju
OST
VSTOP PR

DEŽURNA SLUŽBA:

PARTNER

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

SPONZORJI

Bled, 8. - 10.
0. 5. 2015

SPONZORJI FISA

SPONZORJI VESLAŠKE ZVEZE SLOVENIJE
IN VESLAŠKEGA KLUBA BLED

www.bled2015.org
oglas 210 x 75.indd 1

17/04/15 10:25

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

Oglasi

SVETOVNO ZNANI ZDRAVILEC
MAKSIM OSIPOV SE VRAČA V HOTEL RIBNO
Moskovčan, ki živi v Novem Sadu, ima svetovno licenco za zdravilstvo in je
bil zaradi najboljših ocen na Akademiji za zdravilstvo in energoinformativne
znanosti v Moskvi uvrščen med deset najboljših zdravilcev na svetu.
Vsako osebo, ki ga obišče, Osipov obravnava
celostno ter najprej suša odstraniti vzroke
in šele nato posledice bolezni. Večini lahko
pomaga do delne ali popolne ozdravitve.
Delež ozdravitev pa je pri otrocih precej
višji, saj »otroci prihajajo na terapijo
neobremenjeni, brez zadržkov, predsodkov
in strahu,« pove Osipov.

sklepna in revmatska obolenja, problemi
s prekrvavitvijo, bronhitis, psihične in
imunske težave, Downov sindrom ter raznih
bolezenskih težavah otrok.

Zavidljive rezultate dosega pri zdravljenju
številnih bolezni, kot so glavobol z
migreno, bolečine hrbtenice in križa, išias,

ODLIČNA KOSILA
V RESTAVRACIJI
HOTELA RIBNO
SO SPET NAZAJ!!
Sveža sezonska kosila
in prijeten ambient v
objemu narave

Maksim Osipov bo v Hotelu Ribno:
11. – 17. maj 2015
22. – 28. junij 2015
20. – 26. julij 2015

Termine je potrebno rezervirati na: 04 578 31 00 ali info@hotel-ribno.si

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Servis prenosnih računalnikov
Rešujemo vsakovrstne težave s prenosnimi
računalniki različnih blagovnih znamk: čiščenje
procesorjev in ventilatorjev, popravila osnovnih plošč,
menjava žarnic v displejih, menjava diskov,
presnemavanje podatkov, čiščenje virusov

Ugodna ponudba

čiščenje prenosnega računalnika in protivirusni pregled! Samo 45,75 €!

Odstranjevanje najdenih virusov in drugih škodljivih programov zaračunamo posebej.
Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

s seboj prinesite ta
kupon in dobili boste

2X GRATIS PIJAČO
DOBRODOŠLICE
www.sportina-turizem.si
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Zadnja stran

PARK

KAVARNA
CAfe

Slaščice, ki se jim ne boste
mogli upreti
•

DO NOVIH OČAL Z
NAROČILNICO VSEH
OKULISTOV
V SLOVENIJI LAHKO TUDI
BREZ DOPLAČILA!

•
•
•
•
•
•
•

Prenovljena okusa čokoladne
in sadne kremne rezine - še
več sadja in čokolade!
Brownie torta
Čokoladna torta s pistacijo
Vanilijeva pita s svežim
sadjem
Limonina torta
Domača mandljeva pita
Cheesecake z jagodnim
prelivom
Domači sladoled...
...in še mnogo več!
Hiša originalne kremne rezine
House of the Original Bled Cream Cake
Kavarna Park, Cesta svobode 15, 04 579 18 18

oglas_kavarna_park.indd 1

4/15/15 12:28 PM

