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Drage občanke, 
spoštovani občani in
vsi prijatelji našega
kraja,
za nami je še eno nemirno leto, ki

nam bo kot vsako ostalo v spominu v do-
brem in slabem. Naj najprej opravim z
žledom, ki ga nismo pričakovali. Tudi pri
nas je povzročil precej škode. Težko je ver-
jeti, da nekateri lastniki, med njimi celo
država, še do danes niso uspeli pospraviti
niti podrtih dreves iz jezera. Menda je in-
vazijo lubadarjev preprečilo izredno kislo
poletje. Vsega navajeni starejši občani bi
porekli, da je vse za kaj dobro. 

Izvolili smo še en državni zbor in tako
še eno novo vlado. Sam pa sem na občin-
skih volitvah dobil tretji mandat. Izko-
riščam priložnost, da se volivcem po-
novno zahvalim za zaupanje, občinski up-
ravi pa za dobro delo, ki mi je dalo
poguma, da sem še enkrat kandidiral.
Občinski svet se je precej prevetril, v njem
je več žensk in mladih. V veliko veselje mi
je, da nove članice in člani ostajajo kon-
struktivni tako kot njihovi predhodniki.
Pametni ljudje vedo, da se kaj dobrega
lahko naredi le v slogi. Upam, da bomo
na Bledu v ključnih zadevah še naprej
enotni, ne glede na kakršnekoli razlike in
da bomo kljub vse težji situaciji v državi
ostali razsodni! 

V torek, 23. decembra, bo letos občin-
ski svet zasedal zadnjič. Glavna točka je
potrditev proračuna za leto 2015, v
katerem nam še vedno uspeva dobro
tretjino sredstev namenjati za investicije.

Velik del namenjamo novemu Domu kul-
ture ali bolje bodočemu Domu krajanov
na pogorišču na Bohinjski Beli. Zahvalju-
jem se številnim požrtvovalnim domači-
nom za vso pomoč pri pospravljanju
pogorišča in pri začetnih obnovitvenih
delih.

Zadnje tedne smo se zavedli, kaj
pomeni biti brez čiste pitne vode. Točen
razlog za onesnaženje na zajetju pri
Ovčjih jamah ni jasen. Dejstvo je, da je
naenkrat padlo nenavadno dosti dežja,
cele tri litre na kvadratni meter in da na-
ravni sistem tega ne zmore sproti prečis-
titi. Res pa je tudi, da se škropi, celo
ponoči, z gnojevko tudi v bližini zajetja in
še kje in to preko vsake razumne meje.
Stanje se je umirilo, voda je s pomočjo
rahlega kloriranja ponovno neoporečna, a
do kdaj?

Marsikaj pa nam vseeno vliva pogum
in vrača zaupanje v družbo. Velika obnova
vrtca je pri koncu. Malčki so bili med počit-
nicami najprej gostje na blejski osnovni
šoli, od septembra naprej pa v vojašnici na
Bohinjski Beli. Vedeli smo, da se bo vojska
po najboljših močeh potrudila otrokom
omogočati čim lažje sobivanje. Nihče, niti
največji optimisti pa niso pričakovali, da bo
prišlo do pravega prijateljstva med njimi.
Pristop Slovenske vojske, še posebej vo-
jašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli
je bil naravnost čudovit, za kar se jim naša
skupnost nikoli ne bo mogla oddolžiti. Ta
konec tedna se vrtec končno seli v čudovito
obnovljeno poslopje, seveda spet s po-
močjo vojakov in staršev, ki so, zavedajoč
se, da se vrtec obnavlja za njihove otroke,
izkazali veliko razumevanja.

V jesenskem času smo obnovili kar
nekaj občinskih cest s pripadajočo infra-
strukturo, v Zazeru na Mlinem, na Korit-
nem ter cesto iz Bodešč na Peči. Z deli se
bo nadaljevalo spomladi. 

Z veseljem opazujem, da se končno
energetsko sanirata in obnavljata tudi dva
večja hotela, Grand hotel Toplice in Hotel
Park. Slednji je že nekaj tednov priklo-
pljen na toplovod iz nove elektrarne na
plin v ledeni dvorani, tako da ne kurijo več
na nafto. 

December, ki je vedno poln dogajanja,
bo letos še bolj živ. Ta konec tedna ste
vabljeni na svetovni pokal v biatlonu na
Pokljuko! Upam, da ste opazili obogateno
praznično osvetlitev, h kateri so letos poleg
občine kar nekaj pritaknili tudi večji hoteli.
Še posebej lepo se v jezeru odseva
okrašena veslaška štartna hišica, jelka s
prekucnjeno kapo, sobotne serenade na
vodnem ekranu … Silvestrovanje za otroke
bo letos v ledeni dvorani, še posebej
prazničen pa bo novoletni koncert na 30.
decembra, ko nas bo priljubljeni operni
pevec Ivan Arnšek s prijatelji, glasbeniki
in plesalci popeljal od Dunaja do Buenos
Airesa. Leta ne bomo zaključili z bučnim
in dragim ognjemetom, saj bo tako ali tako
pokalo povsod. V igri luči in zvoka bomo
zdrsnili v novo leto. Kakšno bo, bo odvisno
tudi, včasih celo predvsem, od nas samih! 

Vesele božične praznike in srečno
novo leto vam želi vaš župan skupaj z
občinsko upravo, občinskim svetom in
nadzornim odborom!

:: Vaš župan, Janez Fajfar

Zagonetni venček
Častitljivo, ponižno tebi se priklanjam.
Uravnavaš mi skrivnostno to življenje.
Dan za dnem mi vzbujaš silno hrepe-
nenje.
Oprati slabo vest si svojo ti nazna-
njam.
Vedno sem se čudil veliki skrivnosti.
In ne vem zakaj, od kdaj do kdaj - od
kod in kam?
Tudi tega ne razumem, ni me pa zato
nič sram;
In o tem lahko razmišljam do norosti.
Nisem prvi, ki ponižno pred teboj
klečim;
A vedi, moj poklek je pravi, ni zlagan.
Rad gledam te in čutim ter s teboj
živim.
A zadnje čase nisi več tako prijazna.
Vsak dan me strašiš, da nekaj je hudo
narobe.
In slutim, da grozi nam kataklizma
blazna.

:: Magistrale Zagonetnega
venčka avtorja Marjana Žmavca. 
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V novo leto s sprejetim proračunom
Blejski občinski svet je na novembrski redni seji v prvem

branju potrdil proračun za prihodnje leto, ki je bil v 15-dnevni
javni obravnavi, drugo branje bo občinski svet opravil 23. de-
cembra. 

Največji viri proračuna so dohodnina, nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je občinski svet zaradi
napovedanega znižanja prihodkov iz državnega proračuna moral
povišati, in turistična taksa. Država občinam ponovno krči lastna
sredstva. V državnem proračunu tako predlagajo znižanje odsto-
pljenega dela dohodnine. Za investicije bo občina prihodnje leto
namenila okoli 3.5 milijona evrov, kar je več kot tretjina pro-
računa, sredstva pa zagotavljajo razvoj občine Bled tudi v pri-
hodnje. Med investicijami sta tudi energetska obnova blejskega
Vrtca, ki gre h koncu, v prihodnjem letu bo Občina Bled zanjo
namenila še 800.000 evrov oziroma prenesla sredstva iz 2014,
in novogradnja doma krajanov na Bohinjski Beli, za katero je v
letu 2015 namenjenih 450.000 evrov. 

Prednostne investicije v prometno infrastrukturo za prihod-
nje leto so zaključek del na Savski cesti, Zazer, nadaljevanje del
na Razgledni ulici, sanacija ceste na Slamnike, v Zasipu Polje in
Ledina ter poljska pot nad Voko, del Hrastove ulice, preplastitev
ceste mimo Pibernika do Police, nova ulica v Ribnem, zazidalno
območje pod Gostilno Štefan, ureditev treh cestnih prehodov
preko državne ceste, in sicer na Kajuhovi, Ribenski in Savski ter
pričetek celovite rekonstrukcije Cankarjeve ceste z nakupom
zemljišč.

Občina Bled še vedno vztraja pri izgradnji obeh razbreme-
nilnih cest, ki ju predlaga v uvrstitev v Nacionalni razvojni pro-
gram. Za južno razbremenilno cesto je pripravljen Projekt za
gradbeno dovoljenje, vendar pa bi morala država v letu 2015 zago-
toviti 2 milijona evrov za odkupe zemljišč. Vse parcelacije,
odmere in cenitve so bile opravljene v letu 2013. Šele pridobljena
zemljišča oz. ustrezno pričeti postopki razlastitev so pogoj za
vlogo na Upravno enoto. Občina ima sicer v lasti že preko 20 %
zemljišč, v 2015 jih bo pridobila še vsaj 10 %. Hkrati je DRSC v
letu 2014 pripravila tudi Projekt za izvedbo, kar je osnova za
pričetek razpisne dokumentacije oz. izbora izvajalca v letu 2015.  

Za severno razbremenilno cesto je pripravljen Občinski po-
drobni prostorski načrt, ki  ga bo občinski svet obravnaval 23. de-
cembra. Po novem letu se pripravlja izvedbeni načrt za del, ki
poteka po obstoječih cestah. Na tej podlagi bi lahko 1. fazo gradili
že poleti 2015. Projekt za gradbeno dovoljenje za del, ki bo novo-
gradnja, pa se bo pripravil v letu 2015. Občina delno zemljišča že
pridobiva, tako da v letu 2016 pričakujejo tudi gradbeno dovo-
ljenje za celoto in nadaljevanje del z 2. in 3. fazo. Po novograd-
njah se zagotovi še rekonstrukcija odsekov obstoječih Rečiške in
Ljubljanske ceste. Do sedaj vse postopke financira in izvaja
občina sama.

:: RP

Prekuhavanje pitne vode 
7. novembra je bil zaradi izrednih vremenskih razmer

razglašen ukrep prekuhavanja pitne vode na vseh vodovodnih sis-
temih (Radovna, Bohinjska Bela-ŽP, Obrne in Kupljenik), in
sicer zaradi motnosti. V odvzetih vzorcih pitne vode je bilo pri-
sotnih več mikroorganizmov (Escherichia coli, koliformne bak-
terije in skupno število kolonij), kot je dovoljeno z veljavnimi
predpisi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). 

Predvidevamo, da je zaradi obilnih padavin popustila
samočistilna moč zajetja, zato je prišlo do mikrobiološke nesklad-
nosti. Ker na naših vodovodnih sistemih (razen na vodovodnem
sistemu Kupljenik) nimamo vzpostavljene obdelave vode, jo je
zato v teh primerih treba prekuhavati. Vse od uvedbe ukrepa je na
vseh vodovodnih sistemih 3-krat dnevno potekala dezinfekcija na

vseh vodnih virih in vodohranih, čiščenje in spiranje primarnega
omrežja na hidrantih in obveščanje uporabnikov o ukrepu.

Zdravstveni inšpektorat za zdravstveno ustreznost pitne vode
je 19. 11. izvedel izredni inšpekcijski pregled nad sistemi v našem
upravljanju. Kot osnovni ukrep je bila določena uvedba stalne
dezinfekcije pitne vode na vodovodnem sistemu Radovna, in
sicer za čas njene mikrobiološke neskladnosti, z rokom izvedbe
15 dni. 2. 12. je bila na vodovodnem sistemu Obrne vzpostavljena
obdelava vode z UV-dezinfekcijo. S tem dnem je bil tudi prekli-
can ukrep prekuhavanja pitne vode na vodovodnih sistemih
Obrne in Kupljenik. 3.12. je bila vzpostavljena začasna obdelava
vode (kloriranje z natrijevem hipokloritom) na vodovodnem sis-
temu Radovna.  

Da se v prihodnje prekuhavanja pitne vode ne bi več pojav-
ljala, bomo vzpostavili vodarno, ki bo vključevala sodobne
naprave za obdelavo vode. Varovanje vodnih virov je pri prepreče-
vanju onesnaženosti pitne vode zelo pomembno dejstvo.
Trenutno je vodni vir Ovčja jama, za vodovodni sistem Radovna,
varovan z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za
zavarovanje vodnega zajetja Ovčja Jama (UR. L. RS ŠT. 43/99,
4. 6. 1999) in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka
o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega
zajetja Ovčja jama (UR. L. RS ŠT. 61/01, 23. 7. 2001).
Vodovarstvena območja vodnih virov Zmrzlek, Dobravca, Slam-
niki, Pod Klancem, Zajetje nad rezervoarjem, Zajetje pod skalo,
Zajetje ob cesti in Obrne so varovani z Odlokom o zavarovanju
vodnih virov v občini Radovljica (UVG ŠT. 19/83, 29. 6. 1983).

Od leta 2010 je v pripravi Uredba o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnikov za območje občin Bled in Gorje.
Upamo, da bodo novosti, ki jih nova Uredba predvideva, pripo-
mogla k večji kakovosti vode, ki jo uživamo v naših domovih.
Uredba naj bi bila sprejeta predvidoma v letu 2015.

:: Infrastruktura Bled d.o.o.

Pojasnilo uredništva: Ukrep prekuhavanja vode je bil za vso
občino, razen dela Bohinjske Bele, preklican 12.12., za del Bo-
hinjske Bele pa potem 16.12.

Izenačevanje možnosti invalidov
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov preprečuje in

odpravlja diskriminacijo, ki temelji na invalidnosti in je življenj-
skega pomena za vse, ki potrebujejo podporo za samostojnost in
so zaradi tega diskriminirani na različnih področjih življenja.

Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila ureja
pogoje za pridobitev tehničnih pripomočkov in prilagoditve
vozila, dobo trajanja, standarde kakovosti teh pripomočkov in pri-
lagoditev, način vzdrževanja in vrednost posameznega tehnič-
nega pripomočka oziroma prilagoditve vozila v višini 85 %
vrednosti pripomočka ali prilagoditve vozila. Lista tehničnih
pripomočkov je objavljena na spletni strani http://www.uradni-
list.si/files/RS_-2014-071-02932-OB~P001-0000.PDF#!/pdf: 

Lista prilagoditev vozila je objavljena na spletni strani
www.uradni-list.si/files/RS_-2014-071-02932-OB~P002-
0000.PDF#!/pdf . Pravice se uveljavlja z vlogo na upravni enoti,
vzorci so na voljo na sedežu UE,  KU Bled, KU Bohinjska Bistrica
ali na spletni strani UE http://www.upravneenote.
gov.si/radovljica/. Informacije: 04 5371600, interna 16 v času
poslovanja upravne enote. 

:: UE Radovljic

Z naslovnice
Avtor fotografije je mojster Franci Ferjan, fotografija je bila

objavljena v avstralski reviji Vacations & Travel Magazine. Pos-
neta je bila leta 2009 z Osojnice.
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Svetovalna pisarna
V Območnem združenju Rdečega

križa Radovljica vsako sredo deluje sve-
tovalna pisarna. Namenjena  je vsem, ki
želijo pridobiti informacije za uveljav-
ljanje pravic s področja invalidskega
zavarovanja in socialno humanitarne de-
javnosti.

Zaposleni, ki zaradi posledic bolezni
ali poškodbe niste več sposobni oprav-
ljati svojega dela, prav tako nezaposleni,
ki ste ali niste prijavljeni na Zavodu za
zaposlovanje in imate težave z zdravjem
boste poučeni, kako pridobiti status in-
valida I.,II.,III. kategorije, pravico do
poklicne rehabilitacije (šolanje, prešo-
lanje, usposabljanje), pravico do invalid-
nine za telesno okvaro, pravico do do-
datka za pomoč in postrežbo. Deležni
boste pomoči pri izpolnjevanju obrazcev
za invalidsko komisijo (delovna doku-
mentacija), pisanju pritožb in drugo.

Svetovalna pisarna je odprta vsako
sredo, od 16. do 17. ure v prostorih pi-
sarne OZRK Radovljica, Gorenjska c. 25
in je brezplačna. Vodi jo Olga Grm, dol-
goletna sodelavka na Zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Kranj. 

:: OZRK Radovljica

Uradne ure v 
skladišču KORK Bled
v stavbi Društva upokojencev, Ljub-

ljanska 15, Bled

Datum Čas odpiranja

06.01.2015 torek 10.00 do 11.00
22.01.2015 četrtek 15.00 do 16.00
03.02.2015 torek 10.00 do 11.00
19.02.2015 četrtek 15.00 do 16.00
03.03.2015 torek 10.00 do 11.00
19.03.2015 četrtek 15.00 do 16.00
07.04.2015 torek 10.00 do 11.00
23.04.2015 četrtek 15.00 do 16.00
05.05.2015 torek 10.00 do 11.00
21.05.2015 četrtek 15.00 do 16.00
02.06.2015 torek 10.00 do 11.00
18.06.2015 četrtek 15.00 do 16.00
07.07.2015 torek 10.00 do 11.00
23.07.2015 četrtek 15.00 do 16.00
04.08.2015 torek 10.00 do 11.00
20.08.2015 četrtek 15.00 do 16.00
01.09.2015 torek 10.00 do 11.00
24.09.2015 četrtek 15.00 do 16.00
06.10.2015 torek 10.00 do 11.00
22.10.2015 četrtek 15.00 do 16.00
02.12.2015 torek 10.00 do 11.00
17.12.2015 četrtek 15.00 do 16.00

Obnova Savske ceste na Mlinem
Občina Bled je septembra pričela z obnovo komunalne infrastrukture  in ureditvijo

ceste na odseku Savske ceste na Mlinem.
Občina je obnovila vodo-

vodno omrežje v dolžini 460 m
ter hišne vodovodne priključke.
Z izgradnjo meteorne kanal-
izacije so uredili odvodnjavanje
padavinskih voda iz območja
Savske ceste v dolžini 460 m in
obnovili javno razsvetljavo. Pri
obnovi Savske ceste in komu-
nalne infrastrukture so sodelo-
vali tudi ostali upravljavci
komunalnih vodov - koncesionar
Adriaplin je zgradil plinovodno
omrežje v dolžini cca. 450 m,
Elektro Gorenjska in Telekom sta
sočasno z obnovo komunalne in-
frastrukture položila svoje komunalne vode. 

V letu 2015 bo Občina nadaljevala  z investicijo na območju Savske ceste,  in sicer z
ureditvijo vaškega jedra Zazer vključno s finim asfaltiranjem ceste.

Letos je Občina Bled že zaključila z gradbenimi deli na spodnjem območju dela
Savske ceste  odsek ceste do občinskega  objekta ( v smeri proti  žagi  Čut). Poleg asfalti-
ranja omenjenega odseka ceste je bilo urejeno tudi odvodnjavanje padavinskih voda iz
občinske ceste v dolžini 130 m. 

:: Franci Pavlič, Občina Bled

Prenova ceste Koritno - Polica
V začetku septembra se je pričela prenova odseka ceste Koritno - Koritno - Polica, ki

je bila zaradi plazenja v zadnjem času v vse bolj v slabem stanju. Zato je bila po sanacij-
skem elaboratu geologa najprej sanirana spodnja brežina s kamnito  betonsko zložbo v
skupni dolžini dobrih 60 m, nato pa izdelan tudi manjkajoči del opornega zidu na
zgornji strani ceste. V nadaljevanju je bila urejena drenaža za opornim zidom  na
zgornji strani  ter prestavljena kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo, izvedeno kabli-
ranje in montaža temeljev za svetilke. 

Na večjem delu ceste je bil zamenjan spodnji ustroj ceste, dograjena meteorna kana-
lizacija in urejeni prepusti. V spodnjem delu je cesta razširjena od pol do enega metra
ter v srednjem delu izvedena razširitev za izogibališče. Na spodnji strani ceste je na AB
venec montirana lesena odbojna ograja, ki preprečuje zdrs vozil na strmo brežino. Vsa
dela na trasi je v sklopu Prenove občinski cest izvedlo podjetje Gradbeništvo Prestor.
Skupna dolžina prenovljenega odseka znaša 220 m, skupna vrednost del pa znaša do-
brih 100.000 evrov.

:: Jože Dežman

»Vse na enem mestu« – novo na točki VEM
Na Upravni enoti Radovljica že šesto leto deluje točka VEM, ki podjetnikom

omogoča hitrejše urejanje registracije s.p. in enostavnih d.o.o, prijavo sprememb v
poslovnem registru, izbris podjetnika iz poslovnega registra, prijavo davčnih podatkov,
oddajo zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV, prijave v obvezna socialna
zavarovanja, pridobitev obrtnega dovoljenja, prijavo prostega delovnega mesta,
pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM, priglasitev osebnega dopolnilnega dela
in informacije v zvezi s pogoji za izvajanje dejavnosti sobodajalca. 

Na Upravni enoti Radovljica smo ponosni, da se med UE v Sloveniji po obisku VEM
točke uvrščamo med bolj obiskane, zato želimo v skladu z vizijo UE Radovljica strankam
nuditi čimveč informacij na enem mestu in se jim v okviru svojih zmožnosti čim bolj
prilagoditi, zato smo za vse bodoče in že registrirane podjetnike uvedli svetovalne ure,
in sicer ob torkih med 8. in 12. uro na točki VEM – soba 1, v pritličju Upravne enote
Radovljica.

Pred obiskom se naročite po telefonu 04 537 16 26 oz. 04 537 16 09, in sicer v
ponedeljek, torek in četrtek med 7. in 15. uro, v sredo med 7. in 17. uro in v petek med
7. in 13. uro ali po elektronski pošti na naslov: ue.radovljica@gov.si.

:: mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica
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Modri odsevniki za
manj trkov divjadi z
motornimi vozili
Najbrž ste že opazili modra svetlobna

signalna telesa oziroma odsevnike na
obcestnih smernikih na Betinskem klan-
cu in v Mačkovcu in se vprašali, kdo jih je
namestil in čemu so namenjeni. Nakup
in postavitev odsevnikov je skladno s
predhodno pridobljenim soglasjem Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, fi-
nancirala Lovska družina Bled. Odsev-
niki so namenjeni zmanjšanju števila
trkov parkljaste divjadi z motornimi
vozili. 

Svetlobna signalna telesa prepreču-
jejo prehajanje divjadi preko ceste v
trenutku, ko se po njej vozi vozilo. Zas-
novani so tako, da v trenutku, ko jih ob-
svetijo žarometi vozila, odbijajo svetlobo
pravokotno na smer vožnje vozila in s
tem ustvarijo navidezno svetlobno ogra-
jo, ki predvsem parkljasti divjadi prepre-
čuje prečkanje vozišča. Ko na cesti ni
vozila, divjad lahko nemoteno prečka
cesto. Na ta način se divjad tudi ne pri-
vadi na odvračalo, kot se to dogaja pri
nekaterih drugih tehničnih rešitvah. V
LD Bled smo se odločili za nabavo pol-
krožnih svetlobnih odsevnikov nemške-
ga proizvajalca v modri barvi, ki je za
parkljasto divjad najbolj moteča. Izbrani
odsevniki naj bi v Nemčiji  po podatkih
več kot 200 opravljenih anket zmanjšali
številko naletov srnjadi na vozila za 73 %. 

Trki parkljaste divjadi z motornimi
vozili v Sloveniji niso nobena redkost,
enako velja za lovišče Lovske družine

Bled, ki leži pretežno znotraj občine
Bled. Najpogosteje pod kolesi konča sr-
njad, ki je najbolj razširjena vrsta divjadi
v okolici Bleda. Letno zabeležimo med
20 do 30 povoženih srn, občasno tudi
več. Največ parkljaste divjadi je povožene
na glavni državni cesti skozi Bled v smeri
Bohinja (R1-209) na Betinskem klancu
in v Mačkovcu. Na omenjenih odsekih,
kjer stojita tudi znaka za »divjad na
cesti«, se zgodi za več kot tretjino vseh
trkov na območju lovišča Bled. V Mač-
kovcu smo leta 2009 zabeležili celo 11
trkov divjadi z motornimi vozili.

Pri naletih divjadi na motorna vozila
prihaja do ogrožanja človeškega živ-
ljenja, nastanka materialne škode na

vozilih in poškodovanja ter pogina div-
jadi. Lovska družina Bled se proble-
matike dobro zaveda. Zato smo že leta
2006 pričeli z rednim letnim nanosom
kemičnih vonjalnih odvračal proti divjadi
na državni cesti na treh najbolj obre-
menjeni odsekih, med njimi sta bila tudi
Betinski klanec in Mačkovec, ki pa niso
pokazala bistvenega zmanjšanja števila
trkov, zato smo se letos odločili, da pre-
izkusimo še kakšno drugo tehnično re-
šitev. 

Kljub postavljeni novi tehnični re-
šitvi, ki bi morala prinesti zmanjšanje
števila trkov divjadi z vozili na ome-
njenih dveh odsekih, vse voznike opozar-
jamo, da naj bodo še naprej previdni na
cesti. Divjad bo občasno še vedno preha-
jala cesto, ne glede na vsa tehnična sred-
stva, ki ji to preprečujejo.

Če bomo v LD Bled zabeležili dobre
rezultate z novo tehnično rešitvijo, ki jo v
tujini prakticirajo že vrsto let, bomo
ukrep razširili tudi na manj obreme-
njene cestne odseke. Na ta način se bo-
mo trudili za zmanjšanje naletov divjadi
na motorna vozila in večjo varnost vseh
udeležencev v prometu. 

Na koncu naj zapišemo še, da smo
žal ugotovili, da so bili odsevniki takoj
podvrženi vandalizmu. Že prvo noč po
namestitvi je v Mačkovcu izginila večina
odsevnikov. Takšno primitivno početje
ne bo ustavilo naših prizadevanj pri up-
ravljanju z divjadjo, ki ima pozitivne
učinke tudi za ostalo skupnost.

:: Miha Marolt, 
Lovska družina Bled

Modri odsevnik na cestnem smerniku v
Mačkovcu (foto: Miha Marolt)

Bodi previden!

Med 1. in 12. oktobrom je potekala nacionalna akcija za večjo
varnost pešcev s sloganom BODI PREVIDEN, s katero Javna agen-
cija za varnost prometa vsako leto opozarja na problematiko
varnosti pešcev v prometu, voznike na skrbno ravnanje do pešcev,
učence v šolah, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk

in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev. 
Glavni sporočili letošnje akcije sta namenjeni voznikom, ki

morajo s svojim ravnanjem poskrbeti za varnost peščev, zlasti z
zmanjševanjem hitrosti znotraj naselij ter upoštevati in odstopiti
prednost pešcem, ki želijo prečkati cesto na označenem prehodu
za pešce. Pešci lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevajo
k večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih
mestih, pravilno hojo ob cestišču, uporabi odsevnih predmetov
ter tako povečajo svojo vidnost.

V akciji je s Svetom za preventivo sodeloval tudi Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki, saj je
medobčinski redar  zjutraj pred šolo in vrtcem v občini Bled
otrokom in njihovim staršem ter starim staršem delil zgibanke in
odsevne trakove ter jih opozarjal na nujnost uporabe le-teh. Naj-
bolj ogroženi skupini med pešci sta zlasti starejši ljudje nad 65 let
ter otroci in mladostniki v starosti do 10 let ter od 15 do 24 let. Pri
tem je pomagala tudi Zavarovalnica Triglav, ki je občini Bled v ta
namen podarila 100 odsevnikov.

Namen tovrstnih aktivnosti je predvsem okrepiti zavedanje
občanov, da za lastno varnost največ naredijo kot udeleženci v
prometu sami s tem, ko dosledno upoštevajo cestno prometne
predpise.

:: Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Občin Bled, Bohinj in Železniki
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V začetku leta smo v Blejskih novicah
objavili anketo, kjer smo gospodinjstva
spraševali o turizmu na Bledu. Odgovori-
lo je 329 prebivalcev, večinoma ženske
(60 %).  Enakomerno so odgovarjali pred-
stavniki iz vseh starostnih skupin. Oko-
li 30 % vprašanih gospodinjstev je od
turizma tudi vsaj delno ekonomsko
odvisna. 

Prebivalci Bleda so z vplivi turizma na
naravno okolje na splošno nezadovoljni,
najbolj jih skrbi fizično onesnaževanje
Bleda s smetmi (60 %) in menijo, da tu-
rizem v kraju onesnažuje tudi Blejsko
jezero (63 %). Ko gre za onesnaženost
zraka, zmanjševanje zelenih površin,
videz krajine ter skrb za varstvo in ohra-
nitev narave, menijo, da turizem niti ne
slabša niti ne izboljšuje trenutnega stanja.
42 % vprašanih meni, da turizem krepi in
oblikuje ekološko zavest na Bledu, prib-
ližno enak odstotek pa je nasprotnega
mnenja.

Vpliv turizma na družbeno okolje je
dobil splošno oceno 3,84. Največje
nezadovoljstvo je na področju prometnih
težav, saj velika večina (83 %) meni, da
razvoj turizma povečuje prometne težave
na Bledu. Drugi najbolj pereč problem je
po mnenju 73 % Blejcev prenatrpanost  na
javnih površinah, v restavracijah in trgo-
vinah, ki jo povzročajo obiskovalci v času
visoke sezone. 

Pri negativnih ekonomskih vplivih je
90% anketiranih izpostavilo, da je zaradi
turizma življenje na Bledu dražje. Prebi-
valci Bleda ne zaznavajo, da turizem
pomembneje prispeva k novim investici-
jam ali spodbuja nove proizvodnje in pro-
dajo. Nasprotno se 63 % Blejcev strinja, da
povečanje turističnega obiska  pomaga pri
razvoju lokalnega gospodarstva. 

60 % Blejcev meni, da obiskovalci in
prebivalci sobivajo brez nasprotij. Na
splošno so Blejci zelo zadovoljni z življe-
njem na Bledu. 79 % jih je zadovoljnih, da
živijo na Bledu in 78 % jih je ponosnih,
ker živijo v dobro poznani turistični desti-
naciji. Podpirajo razvoj turizma in želijo,
da turizem ostane pomembna dejavnost
za blejsko skupnost. Razvoju turizma da-
jejo prednost pred razvojem drugih de-
javnosti, vendar jih večina (60 %) tudi
meni, da je Bled od turizma preveč od-
visen. Možnosti za nadaljnji razvoj tu-
rizma vidijo predvsem v nadgradnji
rekreacijske infrastrukture.    

Le 21 % prebivalcev se je v anketi strin-
jalo, da se čutijo vključeni v načrtovanje
turizma v destinaciji, 37 % da so o razvoju
turizma dobro obveščeni. Podoben od-
stotek (20 %) tudi meni, da lokalne struk-
ture zadovoljivo podpirajo razvoj turizma,
60 % pa meni, da temu ni tako in da bi
tudi Občina morala še bolj aktivno voditi
strateško politiko kakovosti življenja pre-
bivalcev direktno skozi razvoj turizma. 

Ključ za povečanje že relativno vi-
sokega zadovoljstva Blejcev s svojim živ-

ljenjem v lokalni skupnosti je v nadalj-
njem  izboljševanju vplivov razvoja tu-
rizma in v izboljševanju političnega okolja
za razvoj turizma, to je v povečanju vloge
lokalnih organizacij, povečanju sodelo-
vanja lokal-nih prebivalcev in predvsem
njihovem informiranju o aktivnostih na
področju razvoja turizma.

Povzetek raziskave ITEF - Instituta za
turizem Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani, je pripravila Romana Purkart.

Rezultati ankete o turizmu na Bledu

79 % Blejcev je zadovoljnih z življenjem na Bledu. 

Alpska biserna kartica
Bled je ena izmed 28 članic združenja Alpski biseri, ki svojim prebivalcem odslej

lahko ponudi posebno ugodnost. Kdor bi rad preživel dopust v enem od drugih bi-
serov, je z alpsko biserno kartico upravičen do številnih posebnih uslug in popustov. 

Princip alpske biserne kartice je preprost. Prebivalci enega od alpskih biserov so
med dopustovanjem v drugih biserih deležni ugodnosti in posebnih brezplačnih
uslug. Z biserno kartico mobilno prijazno potovanje med biseri postane še bolj
privlačno, obenem pa tako spodbujajo izmenjavo izkušenj o mobilno prijaznih
ponudbah.  

Ideja alpske biserne kartice je zbližati bisere s tamkajšnjimi prebivalci in obenem
spodbujati izmenjavo in komunikacijo med včlanjenimi kraji. Prebivalci alpskih bi-
serov naj bi se med svojim dopustom kot gostje seznanili z znamko Alpski biseri in
sami preizkusili mobilno prijazne rešitve v drugih krajih, kar bi vplivalo na razvoj
podnebju prijazne mobilnosti v njihovem domačem biseru. 

Alpska biserna kartica velja izključno za prebivalce biserov. Ti v vseh sodelujočih
krajih prejmejo popuste in prednosti, kot na primer do 20 % popusta na nočitve v
izbranih hotelih in penzionih, popuste na vstopnine ali brezplačne mobilno prijazne
aktivnosti. 

Svojo alpsko biserno kartico lahko prevzamete na Turizmu Bled. Kartica postane
aktivna z vašo registracijo in žigom. Vse informacije o sodelujočih krajih in aktual-
nih ponudbah najdete na spletni strani www.alpine-pearls.com/card. 

:: RP
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Nagrade IEDC -
Poslovne šole Bled
Nagrado Generali AAA za leto  2014,

ki jo podeljuje IEDC-Poslovna šola Bled
svojim diplomantom, je prejelo pet
poslovnežev, od teh trije iz Slovenije:
Janko Medja - NLB, Jožica Rejec - Domel
Holding in Jošt Rupnik - Ydria Motors. 

Na forumu Generali AAA (Alumni
Achievement Award) je sodelovalo več
kot 160 diplomantov IEDC-Poslovne
šole Bled iz dvajsetih držav. Predaval jim
je dr. Roger Martin, eden od vodilnih
mislecev strategije na svetu, v nadalje-
vanju pa so prisostvovali podelitvi priz-
nanj Generali AAA za leto 2014, ki jih
že četrto let podeljuje IEDC-Poslovna
šola Bled. 

»Priznanja naše šole vsako leto po-
delimo petim uspešnim diplomantom
za njihove karierne dosežke, voditelj-
stvo, pa tudi za prispevek k razvoju šole
in družbe kot celote,« je v uvodu po-
delitve poudarila prof. Danica Purg, de-
kanja IEDC-Poslovne šole Bled.  

Prejemniki priznanja iz Slovenije, ki
nosi ime po podporniku izbora družbi
Generali, so za leto 2014 Janko Medja,
predsednik uprave NLB, Jožica Rejec,
predsednica uprave Domel Holdinga in
Jošt Rupnik. Priznanje sta prejela še dva
tuja poslovneža Srñan Mandić, direktor
Osloboñenje media, iz Bosne in Herce-
govine in Ciprian Scrieciu, partner pri
Bomboniera Srl Craiova, iz Romunije. 

5. decembra pa je Prof. Danica Purg,
dekanja IEDC-Poslovne šole Bled, pode-
lila diplome poslovnega študija MBA 39
managerjem iz 13 držav. Ob svečani
priložnosti je diplomante na temo pod-
jetnost in podjetništvo nagovoril tudi
Janez Škrabec, direktor družbe Riko.  

Janez Škrabec je diplomantom MBA
najprej položil na srce trdno izhodišče
misleca managementa Petra Druckerja,
ki pravi: Vodite uspešno najprej sami
sebe. »Gre za jasnost ciljev, zavedanje
svoje poti, prepoznavanje svojih mož-
nosti in zmožnosti,« je izpostavil in
nadaljeval: »Podjetnost in podjetništvo
sta tista, h katerima bi rad usmeril vašo
pozornost. 

Evropa in sploh zahodni svet potre-
bujeta več podjetništva, več lastne ini-
ciative, da se bomo dvignili. Vaše
izhodišče naj bo: nič ne pričakujem, ni-
kogar ne krivim, delujem. Namesto, da
prenašamo odgovornost na državo, jo
vzemimo nase in se obnašajmo podjet-
niško. Zavedajte se, da je prepoznavanje
novih priložnosti bistvo obvladovanja
krize,« je zaključil Janez Škrabec.

:: Alenka Nedelko, 
IEDC - Poslovna šola Bled

Ludvik na Bledu
V soboto, 22. novembra, se je stanovalcem na Prešernovi cesti 13 na  Bledu, Štefki,

Franclnu, Janezu in Tončku, pridružil še Ludvik, novo gasilsko vozilo za reševanje ob
nesrečah na vodi in ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Na žalost v bližnji prihodnosti ne
moremo računati še na Matildo in Lojzko, vzroki za to so znani. 

Nadgradnjo za novo
gasilsko vozilo je na
podvozju Mercedez
Benz 13/29 izdelalo
podjetje GV Pušnik iz
Slovenske Bistrice. Vo-
zilo je izdelano v skladu
s potrebami in zahte-
vami društva, vsak
četrtek od septembra
naprej smo tesno sode-
lovali z nadgraditeljem
in poiskali marsikatero
najbolj primerno rešitev za razporeditev opreme. Že podatek, da se je proizvajalec sam
pohvalil glede funkcionalnosti in odlične razporeditve opreme v vozilu, nam daje
občutek, da je vozilo kakovostno in strokovno izdelano in da bo še dolgo služilo vam in
nam oz. vsem skupaj, kar je bil tudi namen nakupa tega posebnega vozila.

Za nakup vozila smo prispevali Uprava za zaščito in reševanje RS, krajani Bleda ter
članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Bled. 

Vsi, ki ste kakorkoli pomagali pri nakupu vozila ali pa podpirate naše delo, ste
vabljeni na ogled vozila in se sami prepričajte, kam smo vložili vaš prispevek! Za ogled
se lahko dogovorite po telefonu 04 576 52 50. 

:: Gaber Mežan, Poveljnik PGD Bled

Izlet TD Zasip v Belo krajino

25. oktobra se nas je 30 članov Turističnega društva Zasip odpravilo na izlet v bolj ali
manj neznano Belo krajino. Najprej smo se ustavili v Krupi, kjer smo si ogledali  največji
izvir v Beli krajini, izvir Krupe. Izvir je bil zaradi obilnih padavin nekaj dni prej res
mogočen, a je na žalost neuporaben z vidika oskrbe s pitno vodo, saj so v 80. letih ob-
močje onesnažili s strupenimi odpadki. Blizu leži turistična kmetija Cerjanec, kjer smo
doživeli družinsko gostoljubje ob pokušini belokranjskih dobrot, ogledali pa smo si tudi
belokranjsko hišo in izvedeli kaj več o Janku Lavrinu, pomembnem slovenskem preva-
jalcu, ki je govoril kar 32 jezikov. Kot zanimivost –za svoje poročno potovanje si je izbral
prelepo Gorenjsko, spomin na to pa obstaja v knjigi z zanimivimi ilustracijami njegove
žene. Domačinka nas je odpeljala do prelepe cerkve v Vinjem Vrhu, nato smo se odpe-
ljali v Črnomelj, kjer smo si ogledali glavne znamenitosti največjega belokranjskega
mesta. V Krajinskem parku Lahinja smo poleg veliko zanimivosti o parku, Klepčevem
mlinu in žagi našli še dovolj miru in energije za zadnji postanek, ki je bil v zidanici
v Semiču, samo eni od 3.000 zidanic v Beli krajini. Tu smo z lastnikom Markom
Absecem poskusili odlična belokranjska vina  in ne samo to  ker se sam ukvarja z oce-
njevanjem vin, nam je znal odlično razložiti, kako se vina poskuša in kakšne so značil-
nosti posameznih vin. Dobro razpoloženi in prijetno utrujeni smo se vrnili nazaj v
Zasip.

:: Anja Šmit, TD Zasip
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Srečanje članov
rdečega križa v 
Zasipu
Dobili smo se 10. oktobra v Domu

krajanov. Namen srečanja je bil, da se za-
hvalimo vsem, ki ste nam kakorkoli po-
magali pri našem delu - našim krvo-
dajalcem, prostovoljkam, vsem ki ste
prispevali pomoč za poplavljence, hvala
našim dekletom, Vikiju, Cirilu in An-
dreju, ki so zbrano pomoč prepeljali v
Gorje,hvala tudi družini Kuralt. 

Pri programu so sodelovali otroci
podmladka RK Zasip s skečem in pet-
jem, Bojana in Stanka z zabavnim pro-
gramom o zdravstvu ter naše pevke DU
Bled s gospo Pibrovo in našo Mirjano.
Sledila je še skromna pogostitev. Še
enkrat hvala našim odbornicam, pod-
mladku, gasilcem in našim donatorjem.
Upam, da vas je naš program zabaval, da
ste vsaj malo pozabili na vsakdanje skrbi.

:: Jožica Purkart, KORK Zasip

40 let Društva za podvodne 
dejavnosti Bled
Novembra je Društvo za podvodne dejavnosti Bled prazno-

valo 40-letnico delovanja. Odločitev, da bo na Bledu ustanovljeno
Društvo za podvodne dejavnosti, je padla januarja 1974 v  Rikliju
na Bledu. Pobudnika sta bila Franc Pelko in Vili Klemenc (Sloven-
ska potapljaška zveza), podporo pa sta dobila tudi pri krajevnem
gasilskem društvu  Bled. Ustanovni člani društva so Valentin
Beguš, Bojan Cubrilo, Jože Konc, Bojan Olip, Franc Pelko, Miha
Pelko, Marjan Pesek, Janez Trelc in Marko Zupan. 

Že leta 1975 so organizirali državno prvenstvo v podvodni ori-
entaciji, leta 1978 pa evropsko prvenstvo v podvodni orientaciji.
Pomembna prelomnica je tudi leto 1976, ko je Cene Švab začel
razvijati novo dejavnost - podvodno fotografijo.

Leta 1975 je bila na pobudo Janka Rozmana, tedanjega načel-
nika oddelka za narodno obrambo občine Radovljica, Franca
Pelka, predsednika DPD Bled in Vilija Klemenca, predsednika
SPZ Slovenije, ustanovljena enota za reševanje iz voda. Us-
tanovljena enota (eno leto kasneje, kot je ustanovljeno društvo
DPD Bled) je že v prvem letu izvedla štiri uspešne reševalne ak-
cije in že na samem začetku upravičila svojo ustanovitev.

Tudi letos bodo blejski potapljači skupaj s Turizmom Bled or-
ganizirali prireditev Legenda o potopljenem zvonu, katere del je
tudi božični potop. Vabljeni k ogledu 25. decembra ob 17. uri v
Grajskem kopališču!

:: Romana Purkart

Bled osvaja prestižne naslove in 
nagrade
Letošnja turistična sezona je bila vremensko zelo nepred-

vidljiva. Po lepem in sončnem juliju je sledilo deževno poletje,
kar se je vsekakor odražalo v zasedenosti predvsem v kampu.
Kljub vremenu so številni gostje na Bledu uživali in poiskali tudi
dodatne aktivnosti, od kulture do športa. Leto 2014 bo po ustvar-
jenih nočitvah na lanskoletnem nivoju, po finančnih prilivih pa
zelo različno; nekateri so bili z letošnjo sezono zelo zadovolji,
drugi bistveno manj.

Bled lep in romantičen kraj, to vedno radi poudarjamo, veseli
pa nas, ko to izpostavijo dru-gi. Spletna stran TripAdvisor je Bled
uvr- stila na seznam desetih krajev, ki so kot podoba iz pravljice.

Spletna stran CNN Travel / Style pa je konec novembra ob-
javila članek o sedmih  najlepših lokacijah ob jezeru in v njem iz-
postavila tudi Vilo Bled, nekdanjo rezidenco jugoslovanskega
predsednika Tita, ki ponuja enega najlepših razgledov na jezero. 

V hrvaškem Solinu je novembra potekala prireditev, ki
združuje več turističnih dogodkov Mednarodni festival turizma
in Mednarodni festival turističnega filma ter Festival mest, ki jih
povezuje sodelovanje pri aktivnostih Entante Florale. Ob festi-
valskih dogodkih, ki so vključevali tudi okrogle mize in projekcije
filmov, ki so prišli v ožji izbor, smo Blejci imeli tudi svojo pred-
stavitveno stojnico in tako priložnost, da smo turistično ponudbo
predstavili mednarodni strokovni javnosti.

Na slavnostni podelitvi nagrad je župan Janez Fajfar prejel
priznanje za osebni prispevek za razvoj turizma na Bledu ter
Občina Bled posebno priznanje za razvoj tu-rizma v soglasju s
kulturo, športom, kakovostjo življenja in zaščite okolja. Medna-
rodni filmski festival ima že 17. letno tradicijo zato ne preseneča,
da je za tekmovalni del prispelo 243 filmov iz 58 držav sveta. Od
tega jih je finalni izbor prišlo 55 – 11 hrvaških in 44 tujih filmov,
med njimi oba blejska - Bled Imago Paradisi in Blejski grad.

Film Blejski grad režiserja Rožleta Bregarja, ki ga je naročil
Zavod za kulturo Bled, je v končnem izboru prejel posebno na-
grado na 17. ITF'CRO 2014.

:: Eva Štravs podlogar, Turizem Bled

Župan Janez Fajfar je prevzel kar tri nagrade, med drugim tudi za
nagrajeni film Blejski grad.
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V Sloveniji smo po osamosvojitvi na
novo osnovali sistem zaščite in reševanja
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Z
ustrezno zakonodajo smo predpisali
temeljne naloge sistema, dolžnosti in
pravice državljanov, pristojnosti občin in
države, organiziranje ustreznih sil za za-
ščito in reševanj, njihovo financiranje in
normative opremljanja, ter načrtovanje
razvoja varovanja pred nesrečami ljudi in
premoženja.

Na osnovi te zakonodaje sta občinski
svet in župan občine Bled sprejela us-
trezne odloke in načrte varovanja in reše-
vanja za posamezne vrste naravnih in
drugih nesreč. Glavni nosilec sil za zaščito
in reševanje v Sloveniji in tudi v naši
občini so operativne enote prostovoljnih
gasilskih društev in pa enote civilne za-
ščite, ki so ustrezno usposobljene in
opremljene za področja za katera gasilci
niso usposobljeni.

V občini je zato področje odgovoren
župan občine, ki na osnovi svojih pristoj-
nosti za omenjeno področje imenuje
poveljnika štaba civilne zaščite ter ustrez-
ne enote za zaščito in reševanje z logis-
tično podporo za uspešno delo celotnega
sistema.

Dejavnost prostovoljnih gasilskih
društev in njihovih operativnih enot za po-
dročje požarnega varstva in drugih manj-
ših nesreč ureja Zakon o požarnem
varstvu. Samo organiziranost društev ure-
jata Zakon o društvih in Pravila gasilske
službe, ki v primeru večjih nesreč po-
stanejo sestavni del sil za zaščito in reše-
vanje.

Na območju naše občine imamo osem
prostovoljnih gasilskih društev, ki s svo-
jimi požarnimi okoliši pokrivajo požarno
varnost celotne občine in eno industrijsko
društvo, ki deluje na območju Lipa Bled –
obrat Rečica.Vsa PGD so na osnovi us-
trezne zakonodaje razporejena v tri
kategorije. Osrednja gasilska enota naše
občine je enota PGD Bled, ki je razvrščena
v tretjo kategorijo in ima z Upravo za za-
ščito in reševanje tudi podpisano pogodbo
za opravljanje reševalnih nalog širšega
pomena na območju naše in sosednjih
občin.V drugo kategorijo sta razporejeni
enoti PGD Ribno in Zasip. V prvo kate-
gorijo so razporejena PGD Bohinjska
Bela, Bled-Rečica, Kupljenik, Mlino in
Selo. Z vsemi PGD ima občina podpisane
pogodbe za opravljanje javne gasilske
službe in drugih reševalnih nalog za po-

dročje zaščite in reševanja.V sistemu enot,
ki jih  mora imeti občina na osnovi ocene
ogroženosti so: Društvo za podvodno de-
javnost Bled- enota za reševanje na vodi in
iz vode, Društvo za raziskovanje jam Bled
- enota za reševanje iz jam in Gorsko reše-
valno službo Radovljica - enota za reše-
vanje z gora. Področje iskanja in reševanja
z reševalnimi psi opravljajo društva iz
občin Kranj in Tržič, ki imajo za to po-
dročje izurjene in šolane pse. Vsa ostala
področja, za katere mora občina imeti us-
trezne reševalne enote, te naloge oprav-
ljajo za to usposobljene in opremljene
enote po nekaterih PGD.

Za logistično podporo sil zaščite in
reševanja ima občina imenovane ustrezne
službe. Sestavljajo jih za to primerno us-
posobljeni občani, ki imajo primerna os-
ebna znanja.V sistemu po potrebi
sodelujejo še Policijska postaja Bled, NPM
Zdravstveni dom Bled, občinsko redar-
stvo, občinska uprava, gospodarske druž-
be z gradbeno mehanizacijo ter tudi
Slovenska vojska z Bohinjske Bele.

Vse reševalne enote ter enote PGD
delujejo prostovoljno in za opravljeno delo
pri reševanju, usposabljanju, izobraže-
vanju in vzdrževanju reševalne opreme ne
prejemajo nobenih nagrad, ampak to delo
opravljajo izključno prostovoljno.

Sistem zaščite in reševanja je iz-
ključno namenjen reševanju ob nesrečah
in ni namenjen opravljanju del, ki niso
povezana s posledicami nesreč. Za us-

trezno varovanje objektov pred napoveda-
nimi nesrečami morajo preventivno za
svojo lastnino poskrbeti lastniki sami. Pri
večjem številu nesreč in potreb po reše-
vanju enote ne morejo vsem takoj pri-
skočiti na pomoč, ampak lahko priskočijo
k reševanju takoj, ko je na razpolago prva
prosta enota (primeri iz letošnjega reše-
vanja pri žledolomu).

Štab civilne zaščite  nima pristojnosti
in ne ustreznih strokovnjakov za poda-
janje  strokovnih mnenj s področja grad-
beništva, geodezije in področja meteornih
voda, da bi občanom lahko dajal ustrezne
ocene glede varnosti njihove lastnine pred
naravnimi nesrečami. Za taka pojasnila se
je potrebno obrniti na za to pristojne us-
tanove, saj le-te lahko posredujejo us-
trezne ocene in mnenja, na osnovi katerih
se lahko ugotovi ali lastnini res grozi
povečana nevarnost zaradi neustreznih
gradbenih posegov v bližini njihov last-
nine.

Občina Bled ima primerno urejeno
področje sistema zaščite in reševanja.Vse
enote, ki delujejo na tem področju, so
strokovno usposobljene in primerno
opremljene za reševanja ob nastalih na-
ravnih in drugih nesrečah. Naši občani se
v naši občini lahko počutijo varno, saj smo
v preteklosti pokazali, da znamo ukrepati
ob nastalih nesrečah in da so naša reše-
vanja uspešna. 

:: Štab civilne zaščite občine Bled

Organizacija zaščite in reševanja v
Občini Bled
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Festival vezenja

V Velenju je oktobra potekal tretji
mednarodni festival vezenja, udeležili so
se ga predstavniki iz šestih držav. Nanj
smo se prijavili krožki iz Gorij, Bleda in
Zasipa.

Letošnja rdeča nit so bila oblačila, ki
smo jih predstavile tudi v tekmovalnem
delu festivala, razstavile pa smo tudi os-
tale izdelke. Blejske vezilje so izvezle
bluze in predpasnike, krstne prtiče ter
kot edine na festivalu odejo za dojenčka
- »pindekelček«. Za dekoracijo so dodale
staro, a zelo dobro ohranjeno pečo. 

Pripravile so zelo bogato stojnico
raznovrstnega vezenja, en zelo lep prtič
je imel 45 vrst tehnik.  

Zasipške vezilje smo poleg topa,
predpasnika in peče pokazale edino
svileno jutranjko in plašč Dedka Mraza.
Tudi izdelki na naši stojnici so bili bo-
gati z raznovrstnimi tehnikami. 

Razstavljavke so imele tudi modno
revijo, manekenke so bile kar same
vezilje - lastnice oblačil. Zadnji dan fes-
tivala je bila podelitev nagrad. Svoja dela
je na ogled postavilo 70 razstavljavcev.
Na tekmovalni pano so obesili 70 ve-
zenih oblačil. Drugo nagrado je osvojila
čudovita peča Dragice Valant iz krožka v
Zasipu. 

Namen festivala je obnavljanje kul-
ture vezenja, izmenjava vzorcev, tehnik
in medsebojno spoznavanje. Tudi to pot
je bila razstava zelo bogata, tehnike pa
raznolike. Vzdušje je bilo čudovito!

:: Krožka VIDE in KATARINE!

Delavnica DU Zasip
Društvo upokojencev Zasip je orga-

niziralo delavnico, kjer smo se udele-
ženke seznanile z osnovami mokrega
polstenja oziroma filcanja.

Vsaka udeleženka delavnice je nare-
dila svoj izdelek - filcano milo.

Milo je prijetno za vsakdanjo upo-
rabo, lahko pa tudi mala pozornost, če
ga komu podariš. Naša mentorica je bila
Mojca Ahčin Rozman iz ustvarjalne
hišice. Pri delu smo se zabavale in si
takih prijetnih druženj želimo še več.

:: DU Zasip

Vaški Šimen na Koritnem 
Kljub nevabljivo nizkim temperaturam je vaški sm'n na Koritnem zadnjo oktobrsko

soboto že devetič zapored  spet združil prebivalce Koritnega pod geslom »Šimen«.  Letos
so svoje druženje nadgradili s povabilom, ki je romalo na Štajersko, v Koritno pri Oplot-
nici, in naletelo na izredno prijeten odziv. Štajerci so na gorenjsko Koritno prišli s
skupino ljudskih pevcev in izdatno popestrili svoj dvodnevni »uradni in hkrati pri-
jateljski obisk«.

Nekaj primerjav: šta-
jersko Koritno leži 160 m
višje od gorenjskega, ima
30 prebivalcev manj, ima
pa kar dve cerkvi (za raz-
liko od Gorenjcev, ki je
na Koritnem nimajo),
prva omemba pa gorenj-
ski vasi prinaša dobrih
300 let prednosti.

Koritnane, tako go-
renjske kot štajerske so
pozdravili:  župan občine
Bled Janez Fajfar, pred-
sednik sveta krajevne skupnosti Ribno Dušan Žnidaršič, predsednik Turističnega
društva Ribno Jože Soklič. Druženje ni minilo brez popestritev, za katere so poskrbeli
mladi domačin Luka Benedičič, ki je pogumno in prepričljivo raztegnil meh svoje har-
monike, člani folklorne skupine Ribno s svojimi »izvirnimi instrumenti«. Kot vsako
leto je na svoj sintetizator neumorno igral »Nizozemec s Koritnega«, sosed Gerhard,…  

Štajerci so z ljudskim petjem obogatili takorekoč vsak svoj korak: peli so na Korit-
nem, peli so naslednji dan, ko so si ogledali blejski otok, grad, zapeli so za slovo pred
občino Bled, se zares hvaležno zahvalili za gostoljubje, ki jih je očitno prijetno pre-
senetilo. Svojemu gorenjskemu soimenjaku so obljubili povabilo na avgustovski do-
godek v Koritnem pri Oplotnici, ko vsako leto pripravijo  srečanje ljudskih pevcev. Takrat
naj bi Gorenjci vrnili obisk na Štajersko. Bo treba zbrati ljudske pevce?!

Sicer je tudi letošnji Šimen na Koritnem mineval ob slastnih dobrotah iz kuhinj
gorenjskih in štajerskih gospodinj. 

V imenu vaškega Šimna hvala vsem, ki ste se odzvali, sodelovali ter pripomogli k pe-
strosti vaškega dogodka. 

Slehernemu vaščanu in vaščanki pa velja vabilo k sodelovanju za pripravo in izvedbo 
10. ŠIMNA NA KORITNEM 2015. 
Ta sovpada z 950-letnico prve omembe vasi Koritno /1065/. 
»Na Koritnem je plemeniti Charlinc med 1065 in 1075 brez ugovora odstopil brik-

senski cerkvi njivo (2 orala), ki jo je bil svobodni Gudram nekdaj zakonito dobil na Ko-
ritnem (Coritna). Isti Charlinc je dal cerkvi svojega podložnika Henrika v odškodnino
za nekega cerkvenega podložnika, ki ga jen bil ubil«. (Franc Gornik, Bled v fevdalni dob,
1967)

Nasvidenje NA Koritnem in V Koritnem 2015!

:: Branka Smole

Prvi Prgarski dan v Zasipu
Po dveh uspešnih predstavitvah Prgarije v Kranju in Ljubljani smo se odločili, da je

že skrajni čas, da poskrbimo tudi za domačine in jih seznanimo s prgarskimi dobrotami.
Turistično društvo Zasip in Prgarke smo tako konec oktobra organizirali in izvedli prvi
Prgarski dan v Zasipu. Na svoj račun so prišli otroci, saj smo poskrbeli za različne
otroške delavnice, kjer so najmlajši lahko slikali ter iz naravnih materialov izdelovali
svojo prgo (hruško tepko), ježka in sovo. Njihove izdelke smo razstavili, tako da so lahko
vsi obiskovalci popoldanskega programa občudovali otroško izvirnost in domišljijo.
Popoldne smo nadaljevali s kulturnim programom, kjer smo poleg številnih plesnih,
pevskih in igralskih nastopov domačinov poskrbeli tudi za to, da so se obiskovalci sez-
nanili z zanimivimi zgodovinskimi dejstvi Zasipa - Prgarije. Po kulturnem programu je
sledilo druženje s pokušino prgarskih dobrot, ki so jih pripravile Prgarke. Prgin kruh,
prgine roladice, prgin zavitek, prgin štrukelj in še marsikatero drugo dobroto smo imeli
možnost degustirati v Kulturnem domu Zasip. Menimo, da lahko ta dogodek združi
domačine še v večjem številu, glede na dobre odzive pa se bomo potrudili, da bo Prgarski
dan v Zasipu postal tradicionalen.

:: Mateja Vilman, TD Zasip
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Kratke novičke iz Sportina Turizma  
Silvestrovanja v naših objektih
Preživite najdaljšo noč v letu v enem izmed naših objektov, uživajte v odlični kuli-

nariki, dobri družbi in zabavnem programu. Za rezervacije ter dodatne informacije
pišite na info@sportina-turizem.si

Delavnica z Gašperjem Čarmanom
Praznični december ponuja veliko priložnosti za odpiranje dobrih penin, zato smo

za slovo od starega leta ter v sodelovanju s sommelierjem Gašperjem Čarmanom
pripravili delavnico na temo penin. Več informacij na www.sportina-turizem.si, prijave
pa na klub@sportina-turizem.si 

Biatlonske ekipe v hotelih Krim in Ribno
V Hotelu Ribno in v Hotelu Krim med tekmovanji na Pokljuki ponovno biva kar

nekaj nastopajočih reprezentanc. Zadovoljni smo, da se k nam z veseljem vračajo vsako
leto.

Sportina podarja Martina postaja uspešna tradicionalna 
prireditev
23. novembra je tik ob Blejskem jezeru potekala prireditev Sportina podarja Mar-

tina, ki je bila ponovno odlično obiskana, obiskovalci pa so pohvalili kvaliteten izbor
sodelujočih vinarjev, pa tudi obogateno kulinarično ponudbo.

Medena sobota v Vili Prešeren
Na lepo, sončno soboto, 13.12.2014 je bil dan posvečen le dobrotam iz medu – na

stojnicah so lahko obiskovalci degustirali in tudi kupili pester izbor medenih izdelkov:
med različnih okusov, med z dodatki, cvetlični prah, zdravilni matični mleček, propo-
lis, praline z medom, medeno pivo in pester darilni program.

:: Sportina Turizem 

Disko na ledu
Vstopili smo v veseli december in veseli nas, da lahko predstavimo letošnjo novost

v ledeni dvorani na Bledu.
Med 20. decembrom in 4. januarjem bomo v času rekreacije poskrbeli za nepo-

zabno doživetje vseh drsalcev. Rekreacijsko drsanje bomo namreč popestrili s svetlob-
nimi ter laserskimi efekti, za animacijo bo poskrbel DJ, ki vas bo popeljal v čas, ko smo
nočne ure preživeli v soju bleščečih krogel. 

Vabimo vas, da čim prej poiščete svoje zaprašene drsalke - če jih je zob časa preveč
načel, si jih lahko sposodite tudi v dvorani, iz omare potegnete svojo usnjeno jakno,
uredite trajno v vaših laseh in se »prizibate« v ledeno dvorano na Bledu.

Ker pa je v družbi vedno lepše, povabite še svoje prijatelje, znance in skupaj preživite
zadnje dni leta, ki se poslavlja!

Dvorano z ambientom lahko zakupijo tudi za zaključene družbe. Za več informacij
nas lahko pokličete ali pošljete elektronsko pošto.

:: Uroš Ambrožič, Infrastruktura Bled

Poročna zvezda   
Primavera umetniška galerija, kjer vam bo december pisan na kožo!

Vsi, ki se kdaj sprehodite po ulici od Casinoja do Toplic, ste po vsej verjetnosti že
opazili blejski poročni salon Poročna zvezda.

Salon ni namenjen le tujim obiskovalcem, pa tudi ne samo tistim, ki se nameravajo
poročiti! Imenu so namreč dodali Primavera - umetniška galerija, saj ima trgovina poleg
čudovitih poročnih in svečanih oblek tudi bogat darilni program ročnih umetniških
izdelkov lokalnih umetnikov, ki so primerni za obdarovanje svojcev in prijateljev ob
osebnih praznovanjih in praznikih. 

Novost so moške obleke!  Za vse, ki želijo več ali nekaj unikatno svojega, sodelujejo
s priznano krojaško znamko Titan! 

Ponudbo Bleda se trudijo približati tudi domačinom, zato jih boste s svojim obiskom
najbolj počastili. Pustite, da vas praznično presenetijo! 

:: RP

Deseta razstava 
adventnih venčkov
Razstava adventnih venčkov v orga-

nizaciji Turističnega društva Bled je
postala že stalnica prvega vikenda v ad-
ventnem času, saj je bila letošnja že de-
seta po vrsti. Nekaj »mlajša« je
delavnica, ki jo izvajamo v dneh pred
razstavo. V vseh letih je udeležba tako na
delavnici kot na razstavi odlična in že
vrsto let adventne venčke izdelujejo tudi
učenci v OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
in sodelujejo na razstavi.

Dvodnevne delavnice pod vodstvom
in budnim nadzorom gospe Mete Kenda
se je udeležilo 18 članov društva, vsak pa
je izdelal vsaj dva venčka. Na razstavi je
sodelovalo 36 venčkov odraslih izdelo-
valcev in 26 venčkov učencev 8. razreda
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Kot je
že navada, so obiskovalci z glasovanjem
izbrali najlepše izdelke v otroški in
odrasli kategoriji, svoje pa je povedala
tudi strokovna komisija, ki je z ostrim
očesom ocenjevala tako izdelavo kot
okrasitev in barvno skladnost venčka.
Oceni publike in strokovne komisije sta
si pogosto v nasprotju. Čeprav tekmo-
vanje ni glavni namen razstave, jih
omenjamo. Prvi trije v posamezni kate-
goriji prejeli simbolične nagrade, ki sta
jih prispevala Turistično društvo Bled in
Cvetličarna Potočnik Bled. Zmagovalci
po izboru publike so bili pri učencih OŠ
Bled Pia Omovšek, Luka Ferjan in Luka
Pretnar, pri odraslih Metka Primožič, Ju-
dita Piškur in Natalija Kristan, po izboru
strokovne komisije pa pri učencih OŠ
Bled Maja Mužan, Nina Smolej in Mir-
jam Potočnik ter pri odraslih Alenka
Poklukar, Natalija Kristan in Marjan Zel-
nik.

Po zaključku razstave so vsi sodelu-
joči svoje izdelke odnesli domov in ver-
jamemo, da so s še večjim veseljem
prižgali prvo svečko na venčku, ki je
nastal izpod njihovih rok. 

:: in foto: Vanja Piber, TD Bled
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Letošnje praznične dni bodo na Bledu popestrili z Blejsko
vodno serenado. Pod Promenado bodo na vodno zaveso projici-
rali svetlobne efekte, ki jih bo spremljala tudi glasba. Vodna sere-
nada je bila prvič na ogled 6. decembra, ponovili pa jo bodo še 20.
in 27. decembra ter 3. in 10. januarja, vsakokrat ob 18.00.

Dogajanje na Promenadi vsak konec tedna popestrijo Okusi
Bleda. Blejski gostinci s tem želijo obuditi tradicionalno gorenj-
sko kulinariko in ji dodati kanček sodobnosti.  

Na obali jezera je nastal romantični »kissing point«, kjer vsak
lahko naredi romantični posnetek in se poteguje za romantične
nagrade, na obali pa je na ogled razstava Romantične podobe
Bleda avtorja Roka Mučiča.

Na terasi Hotela Park bo 23. decembra zaživelo »drsališče z
razgledom«, vse skupaj pa bo popestril tudi adventni sejem.

Drsališče bo obratovalo vsak dan med 10. in 22. uro vse do
konca februarja. Za pestro športno-zabavno obarvano dogajanje
bo poskrbela slovenska drsalna skupina z atraktivno predstavo
Lucky Lookers on Ice ter zabavne animacije in igre, ki bodo
popestrile vikende. Kavarna ob drsališču bo nudila praznične
tople napitke in prigrizke, blejski bombardino, prisotna pa bo
tudi naša zvezdnica, blejska kremšnita v božični preobleki.    

Ostajajo tudi vse tradicionalne prireditve - Legenda o poto-
pljenem zvonu, Krog prijateljstva, ki bo letos nadgrajen z
nastopom pouličnega gledališča Ana Ledena.

Novoletni koncert, ki letos prinaša glasbo od Dunaja do
Buenos Airesa, solista bosta baritonist Ivan A. Arnšek, poleg
klasične glasbe ima posebno mesto  v njegovem srcu glasba ar-
gentinskega tanga, in mezzosopranistka Gordana Hleb, ki je
nastopala v številnih operah ter koncertih doma in v tujini. Zad-

nja leta redno sodeluje z godalnim kvartetom Quartissimo, ob
spremljavi pianista Tadeja Horvata in godalnega kvarteta Quar-
tissimo klasic. Quartissimo je klasični godalni kvartet, ki ga ses-
tavljajo štirje uveljavljeni mladi glasbeniki. Za sabo ima veliko
uspešnih koncertov, tako doma kot tudi v tujini. Leta 2011 je zma-
gal na tekmovanju Ema ter zastopal Slovenijo v Moskvi. Program
je sestavljen iz svetovno znanih melodij, opernih arij, muzikalov,
napolitanskih, španskih in južnoameriških pesmi ob spremljavi
profesionalnih glasbenikov. Vstopnice po 20 evrov so na voljo na
TIC-Bled in prodajnih mestih Eventima ter uro pred koncertom
v Festivalni dvorani.    

V novo leto bomo na Bledu »skočili« kar dvakrat; najprej
otroci s silvestrovanjem za otroke ob 15. uri v Ledeni dvorani ter
nato še silvestrovanje na prostem s plesom in v prijetnem
razpoloženju za katerega bo poskrbeli v ansamblu Gregorji. V
leto 2015 pa bomo vstopili z blejsko vodno simfonijo.

Preteklih osem let smo zadnji decembrski dan pogledovali v
nebo in si želeli lepega vremena - tudi zaradi silvestrovanja za
otroke. Letos bo ena skrb manj, saj se ta največji silvestrski do-
godek za otroke v Sloveniji seli iz Trgovskega centra Bled v ledeno
dvorano. Zopet smo pripravili bogat glasbeni program. Čarovnik
Grega bo poskrbel za glasbeno - čaroben zaključek leta. Obiskal
nas bo poseben gost, Stiven Rahman z Glasbenim studiem Os-
minka. Dedek Mraz bo v dvorano pridrsal v spremstvu snežink
in Zajčka Sportyja ter Medveda Čalapinka. Vse otroke bo obdaril
z zelo zdravimi in okusnimi darili. Na sami prireditvi ne bodo
manjkali niti škrati, ki nameravajo 1000 balonov spustiti »z
neba« na ledeno ploskev. In še bi lahko naštevali! Obiskovalci
boste lahko silvestrovali na drsalkah (možnost izposoje v dvo-
rani). Za vse, ki ne drsate, bomo prostor uredili na tribuni. Tam
vas bosta pričakala super pogled na prireditveni oder ter topel čaj,
ki ga bo v dvorani brezplačno delilo osebje picerije Briksen. 

Vabljeni torej 31.12. ob 15. uri v Ledeno dvorano. Vstop prost!
Več na www.silvestrovanje-bled.si.

Pestro dogajanje pa pripravljajo tudi na Blejskem gradu. 
Pravljična pot na Blejski grad. 

Med dvema obiskoma decembrskih dobrih mož bodo na Blej-
skem gradu pripravili dogodek, namenjen otrokom, njihovim
staršem in vsem, ki imate radi pravljične junake. Prireditev se bo
začela 20. 12. ob 15. uri ob vznožju pešpoti na grad (Grajsko kopa-
lišče), kjer bodo obiskovalce pričakali vodniki. Ob pripovedovanju
zgod in nezgod pravljičnih junakov se bodo odpravili na grad. Tam
bodo skupaj okrasili grajsko božično drevo, ki so ga poimenovali
Drevo prijateljstva in si v Viteški dvorani ogledali otroško baletno
predstavo Labodje jezero blejskega društva Moj Klub. 

Sočasno s prireditvijo Pravljična pot na Blejski grad poteka
tudi akcija na facebooku z namenom povezati družine in otroke
z vsega sveta in prenesti lepe misli v prazničnem času. Otroci

Serenada. Foto: Rožle Bregar

Pravljična pot.

Novoletni koncert - Quartissimo klasic godalni kvartet.
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bodo lahko že pripravljene okraske (dobili jih bodo pri vodnikih
na Pravljični poti) opremili z dobrimi željami in jih podpisali,
lahko pa jih naredijo tudi doma in prinesejo s seboj. Nato jih
bodo obesili na Drevo prijateljstva in po lastni izbiri fotografijo
okraska objavili tudi na Facebook/TreeOfFriendship. Vsak obisko-
valec Blejskega gradu si bo po 21. decembru z Drevesa pri-
jateljstva lahko izbral enega, ga odnesel domov in poiskal
njegovega lastnika na facebooku. Tik pred vstopom v novo leto,
bo 27. decembra ob 17. uri v Viteški dvorani koncert evropskih
božičnih pesmi Ta dan je vsega veselja. Vokalni ansambel Pevska
šola Musica pod umetniškim vodstvom Roberta Feguša je
reprezentativna zasedba pevcev, vključenih v izobraževanje zno-
traj Pevske šole Musica. Prepoznavnost je sestav zgradil s
poudarkom na poučevanju vokalne tehnike in z natančnim
pristopom h glasbenim partituram. Vabljeni na koncert 27. 12.
ob 17. uri!  

Vabljeni pa tudi na ples z graščakom zadnji dan v letu, 31.12.
ali prvi dan v novem letu, vedno ob 11. uri.

:: Turizem Bled, Občina Bled, Infrastruktura Bled, 
Sava Hoteli Bled, RP

Navijači, pozor!
Za pravo vzdušje v času svetovnega pokala v biatlonu na

Pokljuki so potrebni navijači, ki bodo najboljšim biatloncem na
svetu v izjemno vzpodbudo pri njihovih uspehih na začetku
letošnje zimske tekmovalne sezone.  

Vstopnice so naprodaj na prodajnih mestih Eventima in na
blagajni pred vstopom na biatlonski stadion na Pokljuki. Cena

vstopnic za petkovo tekmovanje je 10 EUR, za soboto in nedeljo
pa 15 EUR. Otroci do 10.leta starosti v spremstvu staršev imajo
prost vstop. V ceno vstopnice je vključen tudi avtobusni prevoz na
relaciji Bled Pokljuka Bled.  

Svetujemo, da parkirate svoje osebno vozilo na Bledu, kjer je
najbolj primerno centralno parkirišče ob Športni dvorani (pod
hotelom Krim) in se odpravite na Pokljuko z organiziranim av-
tobusnim prevozom. Ob zapolnitvi parkirnih mest se po ve-
ljavnem parkirnem režimu lahko parkira le na ostalih parkirnih
mestih v občini, v soboto in nedeljo pa bo ob podjetju Lip Bled na
Rečici možno brezplačno parkiranje, od tam bo tudi organiziran
prevoz na Pokljuko.

Avtobusi bodo vozili od centralnega parkirišča pri Športni
dvorani (pod Hotelom Krim) vsake pol ure in bodo začeli voziti
tri ure pred tekmovanji.

Odhod avtobusa z Rudnega Polja na Pokljuki v dolino bo
organiziran pol ure po koncu tekmovanj. Priporočamo, da
se na pot odpravite vsaj dve uri pred pričetkom tekmovanj,
tako da boste na prizorišču vsaj eno uro pred uradnim pričet-
kom tekme. Promet z Bleda proti Pokljuki je v tem času namreč
zelo zgoščen in prihaja do občasnih zastojev. Na Pokljuki pri-
manjkuje parkirnih mest, zato je parkiranje možno samo ob
levem delu cestišča ceste s Pokljuke (Rudnega polja) proti Mrz-
lem Studencu, zaradi česar je potrebno del poti proti tekmova-
lišču prehoditi. Prosimo, da spoštujete navodila rediteljske službe
in policistov. 

Na biatlonskem stadionu bo pred tekmami in v odmoru potekal
zabavni program. Po končanih tekmah se bo zabava nadaljevala v
gostinskem šotoru v neposredni bližini biatlonskega stadiona. 

Za več informacij so vam na voljo uslužbenci OK Pokljuka v
Informacijskem središču v Festivalni dvorani na Bledu. Tel: 031
657 923. Več informacij pa je na voljo na www.biathlon-
pokljuka.com.

:: OK Pokljuka in Turizem Bled 

Vabljeni k ogledu oddaje Kulturni vrhovi, Blejski otok, v
soboto, 20.12. ob 14.50 na RTV SLO.
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Chef Rudolph van Veen
pr' Dorn'ku na Mlinem
Novembra je našo domačijo pr' Do-

rn'k na Mlinem obiskal znan nizozemski
kuharski chef Rudolph van Veen s svojo
ekipo. Polepšali so nam dan. Okušali smo
naše domače dobrote in kramljali o vse-
mogočem, največ pa seveda o hrani. Pri-
pravili smo jim domač kruh z zaseko in
suho klobaso, govnač z govedino, če-
maževe zvitke, orehovo potico, pehtra-
novo potico in pa hruševo vodo. Mojstru
Rudolphu so bile jedi všeč, saj je po nje-
govih besedah imelo vse domač, babičin
okus. To nam ogromno pomeni. 

Všeč mu je bila tudi naša stara hiša,
še posebej črna kuhinja, kjer smo ravno
dimili klobase in »špeh« in si je uporabo
le - te zato še bolj živo predstavljal. Ker je
izrazil zanimanje tudi za našo kulturno
dediščino, smo si ogledali še etnološko
zbirko in vezenine moje mami Simone v
naši stari štali. Zbirka ga je navdušila, saj

kot je dejal, sam izredno ceni, da ohra-
njamo našo tradicijo tudi z veliko lju-
beznijo do starih predmetov.

Nas pa je cenjeni chef očaral z neiz-
merno prijaznostjo in preprostostjo. Kot
vidite, smo v njegovi družbi uživale vse

tri generacije. Ob slovesu nam je pok-
lonil svojo kuharsko knjigo v sloven-
skem jeziku s prisrčnim posvetilom, ki
nas bo za vedno spominjala na ta preču-
doviti dan. 

:: Monika Poklukar

Ob zaključku akcije Moja dežela lepa
in gostoljubna 2014
Akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna vsako leto izvajamo v

sklopu vseslovenske akcije pod okriljem Turistične zveze
Slovenije, ki teče na več nivojih: od nacionalnega do regijskega in
lokalnega. 

Na nacionalni ravni je Bled letos dosegel drugo mesto v ka-
tegoriji turistični kraji, v kategoriji kampi Camping Bled drugo
mesto in v kategoriji mladinska prenočišča Hostel Bledec prav
tako drugo mesto. Na regionalni ravni je priznanje za urejenost
na srečanju Gorenjske turistične zveze v kategoriji izletniški kraji
in vasi prejela Bohinjska Bela. 

Komisija Turističnega društva je akcijo na Bledu izvedla sre-
di julija in fotografirala 130 objektov. V končnem izboru do-
bitnikov priznanj je komisija podelila 25 priznanj v kategoriji
zasebne hiše, 1 v kategoriji kmetija, 1 v kategoriji balkon, ki so
jih prejeli: družine Ulčar, Čuk. Lakota, Kerčmar, Vampelj, Ko-
bilica, Lah, Potočnik, Urbančič, Kovač, Zupan, Pogačnik, Mu-
lej, Markelj, Colja, Pretnar, Čučnik, Knific, Mučič, Ulčar Ne-
mec ter Bojan Turk, Brigita Sitar, Marijan Peterman, Vlasta Po-
točnik, Aleksandra Mežan, Terezija Šimnic in Simona Repinc
Urevc. V kategoriji penzion so priznanja prejeli Penziona Mayer
in Berc in Alp Penzion, v ostalih kategorijah pa še Youth hostel
Bledec, hotel Kompas Bled, trgovina Catbriyur, IEDC poslovna
šola in Župnija Bled za urejeno župnišče in ostale objekte. Na
Bohinjski Beli je akcijo izvedlo Turistično društvo Bohinjska Bela
in določilo 6 prejemnikov priznanj. To so: Cilka Kelbl, Minka Ro-
pret, Jelena Genc, Mira Ravnik, Anton Pečnik in Francka Kris-
tan.

Po nekaj letih premora so se za sodelovanje v akciji na našo
pobudo odločili tudi v Turističnem društvu Ribno. Ogled je
izvedla komisija TD Bled skupaj s predstavnikom TD Ribno,
izbor dobitnikov priznanj pa so izvedli sami. 

Kot nagrado za trud smo letos dobitnike priznanj z Bleda in
Bohinjske Bele povabili na popoldanski ogled adventnega sejma
v praznično okrašenem Beljaku in na pogostitev s kremno rezino
in kozarcem kuhanega vina na povabilo naše članice Eme
Pogačar, ki je letos poleti tam odprla prodajalno sladkih dobrot.
Pridružila sta se nam tudi župan Janez Fajfar in Dedek Mraz, ki
je vsem udeležencem podelil priznanja kar na avtobusu in tako

prijetno popestril pot do cilja. Turistično društvo Ribno bo priz-
nanja podelilo na občnem zboru. 

V letošnjem letu se komisija ni odločila za podelitev naslova
najlepše ulice na Bledu. V času svojega ogleda je komisija ugo-
tovila, de je stanje slabše od prejšnjih let tudi na tistih ulicah, ki
so bile kot najlepše razglašene v prejšnjih letih. Delno je k temu
zagotovo prispevalo tudi izjemno slabo vreme letošnje poletje,
saj pogoji za rast cvetja niso bili najboljši. Velik napredek je
opazen na Mlinski cesti, kjer je Občina bled zaključila z ure-
ditvijo vaškega jedra Mlino in je tudi večina hiš zgledno urejena
in ocvetličena. 

Ostaja pa še nekaj izjem, ki kazijo izgled ulice. Ker dobri
zgledi vlečejo, smo prepričani, da bomo v naslednjih letih tudi to
ulico lahko označili kot najlepšo.

Vsem dobitnikom priznanj ponovno iskrene čestitke in zah-
vala za skrb in trud, saj s tem prispevate k celotni podobi kraja,
ki jo občudujejo naši gostje in je v ponos tudi vsem nam, ki tu
živimo. 

:: Vanja Piber

Slovenski oblikovalci umetnostne
obrti na enem mestu
Na blejski Promenadi je vrata odprla nova galerija in trgo-

vina MIKAME. Ime pomeni, da me mika, da bi vstopil, v
japonščini pa ime pomeni tudi vrsto obrti. Odločitev za tako
obliko ponudbe  je v lastnici zorela dolgo, saj je lončarka, ki je
svojo izdelke vrsto  let prodajala na žgočem  soncu, v dežju ali ju-
tranjem mrazu na odprtih stojnicah. Sin, ki bo trgovino prevzel,
pa že od otroštva živi v ustvarjalnem svetu, ki ga dobro pozna in
ceni.

Predstavljajo uporabne predmete umetnostne obrti iz ra-
zličnih materialov priznanih slovenskih avtorjev, ki imajo certi-
fikat obrtne zbornice o kvaliteti, kot so unikaten nakit,    volnena
mila, ročno izdelane torbice in copati, okarine, ročno izdelana
oblačila priznanih slovenskih oblikovalcev, spominki, stekleni an-
geli, ptičje hišice in seveda lončarski izdelke iz domače delavnice.

Trgovina je odprta vsak dan od 9. do 19. ure, ob nedeljah in
praznikih pa od 9. do 17. ure.   

:: RP
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Novice iz Sava
Hotelov Bled

Prenova fasade Grand
Hotela Toplice
V decembru zaključujemo zahtev-

no prenovo fasade Grand Hote-
la Toplice. Spomladi je bila izve-
dena prva faza obnove fasade objekta
ter lož in balkonov vseh hotelskih sob
na zahodni in južni strani objekta. V
teku so zaključna dela druge faze na se-
verni in vzhodni strani objekta. Pre-
nova je potekala skladno s smerni-
cami in pod nadzorom spomeniš-
kega varstva. Razveseljivo je, da bo
vzpenjalka zopet zrasla in krasila naš
hotel, saj na zahodni fasadi sega že
do prvega nadstropja. Letos smo fasa-
do tudi na novo okrasili, osvetlitev pilas-
trov pa bomo naslednje leto podaljšali
do pritlične etaže. Veseli nas, da so na
novo podobo hotela ponosni tudi naši
občani.

Novosti v 
Campingu Bled
V Campingu Bled smo eno izmed

gozdnih vil preuredili v savno, ki bo prve
ljubitelje savnanja sprejela že v drugi
polovici decembra. Na izbiro bosta fin-
ska in infra rdeča savna, ki jo je možno
najeti za dve osebi. Poleg savne smo na
prostem uredili tudi počivalnico z ležal-
niki. V tem času poteka tudi obnova zu-
nanjih sanitarij pred recepcijo, ki bo
zaključena do konca leta. Camp Bled bo
v zimskem času odprt med 15. decem-
brom in 8. januarjem.   

:: Dijana Garibovič, 
Sava Hoteli Bled

Okusi Bleda na drugi obletnici Puba Lovec

V želji približati blejsko kulinariko čim širšemu krogu domačinov in obiskovalcev
Bleda, so se blejski hotelirji povezali v projekt »Okusi Bleda«. V soboto, 29. novembra,
smo njihovo kulinarično ponudbo lahko okušali na terasi Hotela Lovec, v prazničnem
času pa bo na voljo vse sobote, do vključno 3.1.2015, na stojnicah ob drsališču pri Hotelu
Park.

V Hotelu Lovec smo drugo obletnico Puba Lovec praznovali na terasi, z glasbo in
privlačno ponudbo pijač in jedi, ki so jih na stojnicah ponujali kuharji iz lastne in drugih
blejskih hotelskih hiš. Za ceno 3 EUR na jed so ponujali kranjsko klobaso s toplo krom-
pirjevo solato, piščančje perutničke s krompirčkom, grajsko ješprenjčkovo enolončnico,
jesensko rižoto z jelenom in jagnječje zarebrnice z zelišči. Projektu se pridružuje vedno
večje število partnerjev – to so Sava Hoteli Bled, Hotel Astoria, Vila Prešeren, Hotel
Jelovica, Hotel Triglav ter Hotela Kompas in Lovec, dober odziv na povabilo na drugo
obletnico Puba Lovec pa priča o odmevnosti projekta med domačini  ter tujimi obisko-
valci Bleda. Destinacijski projekt, s katerim želijo obuditi tradicionalno blejsko kuli-
nariko, se v decembru in začetku januarja nadaljuje ob Hotelu Park, ko bodo v primeru
lepega vremena za vas kuhali vse sobote do vključno 3.1.2015 od 12.00 do 19.00 ure, za
Prešernov dan pa napovedujejo že nov dogodek, ki bo, kot je to primerno, v Vili
Prešeren.

:: Simona Holzner 

V Lovcu veselo!

V hotelu Lovec smo tudi letos priredili zabavo za festival narodno-zabavne glasbe.
Bilo je veselo po domače!

V soboto, 15. novembra, ko se je Bled ponovno odel v narodno-zabavne barve, smo
v hotelu Lovec ponovno pripravili zabavo z glasbo v živo. Dogodek je potekal popoldne,
pred koncertom. Številne goste in obiskovalce, ki jih dež ni pregnal s terase hotela Lovec,
so zabavali Bohinjski muzikantje. K odličnemu vzdušju je pripomogla tudi bogata
gostinska ponudba piva, kranjske klobase, bograča in svinjskih rebrc. V hotelu Lovec
smo veseli odličnega odziva na zabavo, ki tako kot festival narodno-zabavne glasbe na
Bledu že postaja tradicionalni dogodek.

:: Simona Holzner
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Vabilo!
Muzejsko društvo Bled vas vabi na

tečaj izdelovanja lastnih filmov.
Digitalni video. Se sliši učeno? Toda

v resnici ne pomeni nič drugega kot ust-
varjanje filmov. Zelo preprosto je. Že v
nekaj potezah lahko iz videoposnetkov
in fotografij izdelate svoj film.

Na tečaju boste ob strokovnem vod-
stvu spoznali program Movie Maker,
ki omogoča ustvarjanje domačih fil-
mov in dia-projekcij kar v vašem raču-
nalniku. Program je izpopolnjen z na-
slovi, prehodi, učinki, glasbo in celo
pripovedovanjem. Svoj film boste lahko
objavili in si ga izmenjali s prijatelji in
družino.

Če še ne poznate urejanja digital-
nega videa ali programa Movie Maker in
bi se radi naučili ali če želite obnoviti
znanje, vas vabimo, da se nam pri-
družite na deseturnem tečaju! Kot v
Hollywoodu bo, verjemite!

Za pokušino si oglejte na www.md-
bled.si kratek promocijski film Blejski
grad, skupine Vizualist, ki je prejel prvo
nagrado na Festivalu turističnih filmov
maja 2014 v mestu Sesimbra na Portu-
galskem.

Vse podrobnosti pridobite na številki
041 767 293 - Srečo Vernig ali preko
elektronske pošte muzejskodrustvo
bled@gmail.com.

:: Srečo Vernig

Božično-novoletni 
koncert Glasbene 
šole Radovljica
Glasbena šola Radovljica že vrsto let

ob izteku koledarskega leta prireja
božično-novoletni koncert s prazničnim
programom. Na šoli spodbujamo sku-
pinsko, orkestrsko in ansambelsko
muziciranje in praznični december je
priložnost, da se učenci predstavijo svo-
jim domačim, pa tudi zunanjim poslu-
šalcem. Letos bodo nastopili učenci
Glasbene pripravnice, Mladinski pevski
zbor, Mladinski pihalni orkester, Go-
dalni orkester, Kitarski ansambel in Mali
godalni ansambel. 

Prejšnja leta so se koncerti odvijali v
Baročni dvorani Radovljiške graščine, ki
pa je zaradi vedno večjega števila nasto-
pajočih postala pretesna. Zato smo se
odločili, da se letos srečamo v Festivalni
dvorani na Bledu, in sicer v torek, 23. de-
cembra, ob 18. uri. Vljudno vabljeni,
vstop je prost.

:: Glasbena šola Radovljica

Veselo po domače 2014
Čas neizmerno hitro teče in le nekaj dni nas še loči od naše tradicionalne prireditve

Veselo po domače, ki jo organizira Folklorno društvo Bled. Prireditev bo tokrat že šest-
najstič zapored, in sicer v Festivalni dvorani na Bledu, v ponedeljek, 29. decembra ob 20
uri. Poleg članov Folklornega društva Bled bodo nastopili še ansambel Toneta Rusa,
ansambel Jodelexpress s kraljico jodlanja Brigito Vrhovnik Dorič, Gorenjski kvintet,
Duo Nota in Erazem
Janc.

Prireditev ima tako
kot vedno tudi dobro-
delni pridih. Nanjo brez-
plačno povabimo varo-
vance Doma Matevža
Langusa iz Radovljice ter
starostnike iz domov v
Radovljici in na Jese-
nicah. Na naše prireditve
prihajajo tudi starejši in
osamljeni, ki jim ta pri-
reditev še posebej polep-
ša čas med božičem in
novim letom. Od mnogih smo deležni  ustnih in tudi pisnih zahval.

Tudi letos se bomo potrudili, da bomo pripravili lep večer. Tako kot vedno, ga tudi
tokrat želimo polepšati vsem prisotnim. Želimo, da jim bo še dolgo ostal v lepem
spominu in da bodo komaj čakali naslednje prireditve v letu 2015.

:: Folklorno društvo Bled

30 let Okteta Lip Bled
Oktet Lip Bled letos slavnostno praznuje svoj 30. rojstni dan. Obletnico so obeležili

na novembrskem koncertu v Festivalni dvorani.  
Zasip ima bogato in dolgo pevsko tradicijo, moški pevski zbor je posejal seme, ko se

je upehal, je pred 30. leti njegovo pot nadaljeval in svojo, izjemno uspešno začel, Oktet
Lip Bled. Prvi umetniški vodja je bil prof. Janez Bole, ki je bil rojen na Brezjah. V svo-
jem več kot petinpetdesetletnem umetniškem delovanju je ustanovil ali na novo ob-
likoval in vodil enaindvajset zborov, med njimi Slovenski oktet, Akademski pevski zbor
Tone Tomšič, zbor Slovenske filharmonije in Slovenske madrigaliste. Za njim je vo-
denje okteta prevzel prof. Matevž Fabjan, za njim Tomaž Tozon, zdaj ga vodi solist ljub-
ljanske opere Ivan Arnšek. V Operi ga trenutno lahko spremljamo v Verdijevem
Rigoletu in Rossinijevem Seviljskem brivcu. 

Oktet Lip Bled je večkrat nagradila tudi Občina Bled. Za 25-letnico je prejel bronasto
plaketo. V obrazložitvi je med drugim zapisano, da »petje v oktetu od vsega posameznika
zahteva popolno angažiranje in kakovost. Za dober oktet ni dobrega ali samega
posameznika, je samo dober tim.«                                                                              :: RP

Slikarsko društvo Atelje Bled
Novoustanovljeno slikarsko

društvo Atelje Bled vabi vse lju-
bitelje slikanja, da se pridružijo
društvu.  Vsako sredo ob 18.30
se srečujemo v prostorih Mla-
dinskega centra v Športni dvo-
rani Bled pod vodstvom men-
torja. Do sredine februarja nas
pri ustvarjalnem druženju
spremlja akademska slikarka
Anja Tolar. 

Vsem bralcem Blejskih no-
vic želimo srečno in zdravo leto
2015!

Vabimo vas tudi, da si še do
5. Januarja 2015 ogledate razstavo likovnih del naših članov, ki so nastala  pri  slikanju
z Anjo Bunderla. Razstava je na ogled v galeriji Stolp na Blejskem gradu.

:: Zora Završnik Črnologar, predsednica društva
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Božični koncert
Božični koncert Mešane pevske skupine dr. France Prešeren

iz Žirovnice bo v soboto, 27. decembra ob 18. uri v Cerkvi sv. Mar-
tina na Bledu. Vstopnine ne bo, pevski in pevke pa obljubljajo
nepozaben večer.

:: RP 

Revolucija duha Mojce Špik
Mojca Špik z Bohinjske Bele je v letošnji jeseni v samozaložbi

izdala svojo prvo knjigo Revolucija duha. Na svoji poti samo-
spoznanja je spoznala, da je edino ljubezen tista,  ki te pripelje do
končnega cilja in duhovnega prebujenja. Z njo je pridobila nove
moči, univerzalno modrost Kristusovega razsvetljenega srca in
zavedanje, da smo vsi delček celote. Revolucija duha nima naboja
sovražnosti, ampak je njeno vodilo samo ljubezen. Revolucionarji
v duhu odkrijejo svoje bistvo in so v pomoč drugim ljudem, ki se
prav tako želijo spomniti kdo so, in se preroditi v duhu. 

Knjigo je dopolnila s praktičnimi vajami in nasveti, ki bodo
duhovnemu iskalcu v pomoč.

:: RP

Premiera otroške gledališke skupine
KD Bohinjska 
Otroška gledališka skupina Kulturnega društva Bohinjska

Bela je z vajami za novo igrico Čudežni računalniški program
pričela že v maju. Vaje so potekale v telovadnici Osnovne šole na
Bohinjski Beli. Ker pa brez vaj na odru ne gre, smo zadnje tri
tedne pred premiero otroke vozili v Gorjanski dom, nekajkrat pa
tudi v Dom Krajanov Zasip. 

Otroci so zelo radi hodili na vaje. Smo pa vsi skupaj močno
pogrešali oder v domačem Kulturnem domu, saj je bilo težko
usklajevati prosti čas otrok s prostimi termini dvoran. Imeli smo
tudi težave  s prevozom otrok, vendar so nam starši mladih igral-
cev priskočili na pomoč. 

Premiera je bila 3. oktobra v Gorjanskem domu. S predstavo
so mladi gledališčniki ob tednu otroka razveselili otroke v kra-
jevnih skupnostih občine Bled. 

:: Francka Smolej, fotografija: Bernarda Gašperčič

Razigran oktober
Oktober – topel jesenski mesec – je bil razigran tudi za

učence naše šole, tako da smo z različnimi dejavnostmi v tednu
otroka res upravičili letošnje geslo »za razigrano in ustvarjalno
otroštvo«. Potekale so aktivnosti: Najboljša droga je žoga, igranje
minigolfa, med dvema ognjema, odbojka. Učenci so se pomerili
z učitelji. Vsak zadetek učiteljem so navijači z navdušenjem poz-
dravili. K petkovi živahnosti pred šolo, ko je potekala sklepna
prireditev tedna otroka, so največ pripomogli učenci-kuharji, saj
so s peko palačink , ki ji kar ni bilo videti konca, posladkali svoje
mlajše vrstnike iz podaljšanega bivanja.

Še pred tem, 26. septembra, obeležujemo evropski dan
jezikov. Letos je bilo v okviru pobratenih šol srečanje v Vrbi na
Koroškem, kjer so za učence potekale zanimive delavnice, pred-
stavili pa so se tudi s svojo stojnico. 

Skoraj štirideset mlajših otrok se je s planinskim krožkom v
soboto, 11. oktobra, podalo na Pokljuko, kjer so zaključili projekt
Očistimo gore in planine. Pod okriljem maskote zavarovalnice
Kuža pazi jim je šlo delo dobro od rok. 

Za učence, ki so se udeležili tekmovanja Razvedrilna mate-
matikaje bil oktober miselno naporen. Na šolskem tekmovanju si
je petindvajset učencev prislužilo bronasto priznanje, kar sedem-
najst od njih je bilo uvrščenih na državno tekmovanje. 

Enajst učencev je tekmovalo iz znanja o sladkorni bolezni.
Šest jih je prejelo bronasto priznanje, tri učenke pa se bodo
udeležile državnega tekmovanja. 

Pa še to: V začetku meseca je bila zaključena akcija zbiranja
papirja. Zbrali smo ga 43.270 kg, za kar gre zahvala vsem
učencem in njihovim staršem, ki nam tako zvesto stojijo ob
strani in pomagajo denarno napolni šolski sklad. 

Evropski dan jezikov v Avstriji
V petek, 26. 9., smo se učenci 4. a  razreda in še nekaj drugih

otrok odpravili v Vrbo ob Vrbskem jezeru na Koroško. Z nami
sta šla tudi župan Bleda Janez Fajfar in naša ravnateljica Nataša
Ahačič. Ob jezeru smo v lepem parku postavili stojnico
JEZIKOVNA MAVRICA. Predstavili smo tri igre v štirih različnih
jezikih. Čarali smo z barvami in jezički, delili mavrične ka-
menčke sreče in sodelovali v različnih delavnicah. Igrali smo se
na igrišču, poslikali obraze, se prelevili v razne živalce, izdelovali
maslo ter eksperimentirali z elektriko. Med drugimi jeziki smo
spoznali celo portugalščino. Na koncu smo se peljali z ladjico.
Bilo je zelo lepo.

:: Ema, Manca, Lara, 4. a

Novembrsko povezovanje generacij

Na OŠ Cerklje ob Krki je potekalo tekmovanje Mladina in
gore, ki se ga je udeležilo 80 ekip iz vse Slovenije. Našo šolo so
zastopali učenci 6. in 7. razreda. Dobili smo rezultate državnega
tekmovanja iz logike, ki je potekalo že oktobra, dobili smo sre-
brnega in zlatega tekmovalca. S tekmovanja iz biologije Proteus
nam je osmošolka prinesla bronasto priznanje. Svoje znanje an-
gleščine je na tekmovanju pokazalo petnajst učencev, med njimi
je deset prejemnikov bronastega priznanja.

V času krvodajalske akcije na Bledu so devetošolci poslušali
predavanje o krvodajalstvu in obiskali zdravstveni dom, da so
videli še praktičen potek akcije. 

Osrednji dogodek je bil Plemljev dan, ki smo ga združili z ak-
cijo Tradicionalni slovenski zajtrk, zraven so odmevala radijska
navodila o bontonu pri jedi. Sledile so dejavnosti v okviru pro-
grama Plemelj povezuje generacije. Pozdravil nas je gospod Po-
točnik, predsednik Društva upokojencev Bled, in nam zaželel
uspešno delo. Starejše gospe, ki jih v društvu povezujejo ročna
dela, so svoje spretnosti v vezenju, pletenju in kvačkanju prenesle
na naše učence. Za mnoge je bila to prva praktična izkušnja z
ročnim delom. Gospem, ki so v vlogi mentoric vodile naše učence
pri delu, se toplo zahvaljujemo in upamo na dogovor za prihod-
nje leto: spet se snidemo in na novo ustvarjamo  s svojimi spret-
nimi rokami! Mesec smo zaključili z obiskom dobrodelnega
koncerta Obudimo (za)upanje. 

:: E. S. Starič, OŠ Bled
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Prednovoletno 
dogajanje na 
podružnici Ribno
S koledarsko zimo je v naši šoli zadi-

šalo po zeliščih s šolskega vrta in praz-
ničnih piškotih, ki so jih v pričakovanju
praznikov pekli učenci z učiteljicami in
kuharico. Že tretje leto se ob četrtkovih
večerih  družimo ob šivanju, vezenju,
kvačkanju, pletenju in klekljanju. V pri-
jetni in ustvarjalni družbi nam čas kar pre-
hitro mine. V prednovoletnem času v šolo
povabimo starše. Letos smo ob strokovni
pomoči modne oblikovalke Marjetke Ko-
vačič izdelovali torbice in peresnice iz os-
tankov blaga in usnja. Pri strojnem šivanju
ji je pomagala Jožica Šorli. Naše unikatne
izdelke smo učenci predstavili na modni
reviji, ki so jo domiselno in zabavno vodili
petošolci z učiteljico Meto Skumavec. Z
novoletnim koledovanjem pa nas je

razvedril pevski zbor naše podružnice, z
zborovodkinjo Ireno Kosmač. Veselimo se
prihoda dedka Mraza, v torek, 23. decem-
bra ob 17. uri, v dvorani zadružnega doma
v Ribnem. Pričakali ga bomo z igrico
Zvonček, ki jo bodo za vse otroke krajevne

skupnosti Ribno zaigrale igralke dramske-
ga krožka, v režiji mentorice Nuše Polja-
nec. Vabimo vas, da se nam pridružite in
uživate skupaj z nami.

:: Učenci in učiteljice 
Podružnice Ribno

Turistični podmladek raziskuje

V petek, 14. novembra,  smo s turističnim podmladkom odšli
na ekskurzijo. Obiskali smo sodobni muzej o krapinskih Nean-
dertalcih v Krapini na Hrvaškem. Do tja smo se vozili tri ure, a je
hitro minilo, saj smo klepetali, poslušali mlade vodičke in že med
potjo raziskovali Slovenijo. Muzej je res zanimiv. Potem smo se
odpravili v čokoladnico Olimje pri Podčetrtku, kjer smo lahko
kupili čokolado. V Samostanu Olimje pa so nekateri kupili prave
domače čaje. 

Pot nas je naprej vodila do term Olimje, kjer smo se kopali in
igrali vodne in podvodne igre. Na poti domov smo se posladkali
na Trojanah. Nekaj krofov pa kupili za domov. Domov smo prišli
ob devetih. Imeli smo se lepo. Želim si še več takih ekskurzij.

:: Ula Lukan, 4. a

Naj mladih ne vzgaja ulica 
Društvo Žarek je svoje delovanje  dnevnega centra Naj mladih

ne vzgaja ulica začelo izvajati tudi v občini Bled,  in sicer že junija.
Delujemo v prostorih Blejskega mladinskega centra, prisotni smo
vsak ponedeljek od 13. do 17. ure. Vse aktivnosti so brezplačne.
Otrokom in mladostnikom nudimo brezplačno vzgojno učno
pomoč, pri nas lahko delajo domače naloge, se igrajo družabne
igre in ustvarjajo na delavnicah. Glavni namen našega dela v pro-
gramu dnevnega centra je  opolnomočiti otroke in mlade, da bi
odrasli v zdrave in ustvarjalne osebe. Dobrodošli!!! 

Za vse informacije lahko pokličete na telefon društva
040/790 345 ali Barbaro 040/642 367.

:: Barbara Omerzel, Društvo Žarek

Zmoremo - čez ovire do oviranih

Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Spreje-
manje drugačnosti v našem življenju. Otroci tako spoznajo živ-
ljenje drugačnih, ki so del nas vseh. Našemu povabilu se je tokrat
odzval Andrej Jalen, ki nam je pripravil poučno predstavitev živ-
ljenja slepih in slabovidnih oseb. Spoznali smo ovire, s katerimi
se srečujejo in pripomočke, ki jim olajšajo življenje. Andrej nam
je povedal, da tudi slepe osebe lahko berejo knjige, ki pa so neko-
liko drugačne. Napisane so v posebni pisavi, ki jo imenujemo
Braillova pisava. Spoznali smo, da za branje uporabljajo prste.
Pomagal nam je, da smo se vživeli v življenje slepe osebe. S pre-
vezo čez oči smo se s pomočjo palice sprehodili po telovadnici in
premagovali ovire na poti. Igrali smo se tudi igro Spomin. A ta je
bila precej drugačna od tiste, ki smo je vajeni. S prevezo čez oči
smo iskali pare tako, da smo si pomagali s tipanjem. Andrej nam
je približal življenje slepih in slabovidnih oseb in s tem dodal
pomemben delček v mozaik našega projekta.

:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela
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90 let Štefke Škantar

Življenje niso le leta, ki hitijo mimo
nas. Življenje so trenutki, v katerih mo-
ramo uživati in se jih veseliti. Ti trenutki
so lepi in nepozabni, polni radosti, včasih
tudi skrbi. Prav o njih je spregovorila
gospa Štefka Škantar z Mlinega, ko smo
jo na njenem domu za njen 90. rojstni
dan obiskali podžupan Toni Mežan in
predstavnici RK Bled Jožica Pazlar in Sla-
vica Ažman.

Gospa Štefka se je rodila 29. novem-
bra 1924 v rudarski družini v Zagorju ob
Savi. Življenje ji ni prizanašalo, saj je
komaj 15- letna deklica služila pri družini
v Tržiču in  že v otroštvu trdo delala za
preživetje. Zato je iskala pot, pot za
boljšim življenjem, ki jo je pripeljala na
Bled. poročila se je z 21. leti s Francem
Škantarjem iz Bohinja. V zakonu sta se
jima rodila dva otroka, Olga in Stane. Vsa
leta je delala na Bledu kot kuharica v
»Garažah« Vile Bled, kasneje pa, vse do
upokojitve, v GH Toplice. Vseskozi jo je
spremljala skromnost in zaupanje v pri-
hodnost. Vse to v njenih očeh žari še
danes. Je prav taka, kot je o materah
napisal Tone Pavček:»Vsaka mama je
prava mama, dana za srečo in veselje.
Prava in ena sama. Za vse življenje«.

Danes živi sama, saj je že 25 let vdova.
Njen korak je počasen, premišljen. Njen
obraz pa se vedno razjasni, ko spregovori
o štirih vnukih in eni vnukinji. 

Hvala za gostoljubje, spoštovana jubi-
lantka Štefka Škantar! Naj vas in vse, ki
vas osrečujejo, prijazne poti vodijo po
nadaljnjem življenju.

:: Slavica Ažman, RK Bled

90 let 
Sergeja Gradnika
20. oktobra 1924 se je v Ljubljani pri-

morskemu pesniku iz Medane, Alojzu
Gradniku in ženi Miri, rodil sin Sergej. Od
leta 1957 Sergej Gradnik živi na Ribenski
cesti 7 na Bledu in tam smo ga obiskali

župan Janez Fajfar ter prostovoljke RK in
Karitasa Bled. Kasneje se nam je pridružil
še starejši sin Leon, sedaj že upokojeni in-
ženir nizkih gradenj pri SCT. Glavna tema
pogovora je bila gradnja obvoznic, krožišč
in razbremenitev prometa v središču
Bleda.  Gospod Sergej je prijeten in za-
nimiv sogovornik, tak je tudi njegov živ-
ljenjepis.

Osnovno šolo je začel obiskovati v
Ljubljani. Po ločitvi staršev leta 1935 so
očeta službeno premestili v Zagreb. Ker
oče ni želel, da bi sin obiskoval hrvaške
šole, ga je poslal v dijaški dom v Maribor
in pozneje na Ptuj. Tik pred prihodom
Nemcev na Ptuj leta 1940 se je z zadnjim
nočnim vlako odpeljal k očetu v Zagreb.

Očeta so ustaši aretirali in ga poslali
pred sodišče, a so ga kmalu izpustili in
pregnali v Ljubljano. V Zagrebu je gospod
Sergej ostal sam z gospodinjo, ki je kmalu
s pomočjo prijateljev dobila zvezo, da sta
se s transportom RK za begunca vrnila v
Ljubljano. Maturiral je na gimnaziji in se
vpisal ne Elektro fakulteto. Ker predavanj
ni bilo, se je zaposlil v tramvajski delav-
nici, občasno vozil tudi tramvaj. Opravil je
tudi šoferski izpit, da je lahko vozil
delavniški mali tovornjaček. 

Po končani vojni se je zaposlil na
takratnem Ministrstvu za promet in iz
Bele Krajine vozil sadje in zelenjavo za
ljubljansko tržnico. Občasno so bile tudi
akcije, ko je bilo iz Sežane v Ljubljano
treba pripeljati velike ameriške tovornjake,
ki so jih Američani demobilizirali. Še
danes vozi avto, ki ga uporablja le za večje
opravke ali za obisk sorodnikov na Pri-
morskem, saj se v Brda vedno rad vrača.
Sicer je g. Sergej velik ljubitelj kolesar-
jenja. Kolo je še vedno njegovo prevozno
sredstvo za vožnjo po Bledu ali bližnji
okolici. Tudi v službo v Otočah se je vozil
s kolesom. S prijatelji se je udeležil dveh
maratonov okoli Pohorja in  premagal kar
nekaj vzponov v italijanskih Dolomitih in
tudi pod Grossglocknerjem. Kot velik lju-
bitelj planinarjenja so mu tudi Julijci in
Karavanke domači.

Po končani Elektro fakulteti se je za-
poslil v Iskri Horjule, kasneje v Kranju in
v Otočah, kjer je dočakal upokojitev. V
Ljubljani je spoznal našo sokrajanko Miro
Pangerc, ki je bila tedaj v službi na
Hidrometeorološkem zavodu v Ljubljani.
Stanovanja nista imela in sta stanovala v
podnajemniški sobi. Ko sta dobila službi
nas Gorenjskem, sta skupaj z ženinimi
starši dogradila hišo na Ribenski cesti in si
ustvarila prijeten dom. Rodila sta se jima
dva sinova in danes ga razveseljujejo en
vnuk, tri vnukinje, en pravnuk in ena
pravnukinja. Žal je žena Mirica umrla
pred dvema letoma. 

Ker je bil g. Sergej vedno delaven, si
tolažbo najde v delu, ki mu ga nikoli ne
zmanjka. Hudomušno pripomni, da mu
zmanjka le časa - kot vsem upokojencem.
Pri večjih opravilih, ki jih sam ne zmore
opraviti, mu zelo radi pomagajo domači.

Ni ljubitelj televizije, zato pa toliko
večji ljubitelj knjig, ki mu krajšajo večere.
Poleg slovenskih knjig bere tudi v itali-
janskem, nemškem, angleškem in fran-
coskem jeziku, saj se jih je vse učil v
gimnaziji. S tem si ohranja bister um in
besedni zaklad. 

Malo je takih moških, ki imajo toliko
volje, energije in vitalnosti pri teh letih. Da
bi ga vse te dobre lastnosti še dolgo ohra-
njale pri zdravju in volji do življenja, smo
mu zaželeli vsi, ki smo ga imeli čast
obiskati in deliti z njim prijeten dan.

:: Jožica Pazlar, RK Bled

90 let Frančiške Robič
Konec oktobra

je praznovala svoj
90. rojstni dan
Frančiška Robič iz
Podhoma, po do-
mače Slivnikova
Franca. Gospa je
članica Rdečega
križa Gorje in
Rdečega križa Za-
sip, zato sva jo po-
leg gorjanskega
župana in tamkaj-
šnjega RK obis-
kali tudi prosto-
voljki iz Zasipa in
jo skromno obda-
rili. Gospa se do-
bro drži in želimo
ji, da bi še na-
prej ostala tako bistrega duha. Zahvalju-
jemo se ji za vsa leta,ko je bila naša čla-
nica.

:: Jožica Purkart, KORK Zasip
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Škratov pohod na Bohinjski Beli

V vrtcu na Bohinjski Beli smo v okviru projekta DEKD (Dnevi
evropske kulturne dediščine), 20. oktobra izvedli že drugi Škra-
tov pohod. Namen le - tega je vsako leto spoznati določen del vasi.
V lanskem šolskem letu smo spoznavali Podroje, letos pa nas je
pot vodila ob železnici, od vrtca do železniške postaje.  Med potjo
smo prešteli predore in mostove ter se na postaji vkrcali na vlak.
Nato smo se odpeljali do Bleda in si na tamkajšnji postaji ogledali
muzejsko sobo, pomalicali, se poigrali in si ogledali delo posta-
jnega načelnika ob prihodu vlaka. Takoj zatem je prispel tudi naš
vlak, ki nas je odpeljal nazaj na Bohinjsko Belo.

:: Darja Jurič, vrtec Bohinjska Bela

Vrtčevski športni oktober

V Vrtcu Bled se poleg vsakodnevnih gibalnih aktivnosti prire-
jajo tudi skupinske športne prireditve. Letos smo že tretjič za-
pored izvedli Tek podnebne solidarnosti, kjer so otroci in
zaposleni odtekli nekaj več kot 166 km in na ta način pripomogli
k ohranjanju narave.

Ob tednu otroka pa so nam vojaki Vojašnice Boštjana Kekca
na Bohinjski Beli pripravili pravi vojaški poligon, kjer so imeli
otroci možnost razvijati hitrost, moč, natančnost, ravnotežje in
koordinacijo gibov. Seveda pa ni manjkal niti ogled vojaških vozil.

In še eno v eliko presenečenje so nam pripravili – pravo ne-
napovedano evakuacijo smo doživeli, skupno z vojaki in gasilci.
Izvedena je bila uspešno.

:: Aleš Kavalar, Vrtec Bled

Blejski kozorogi aktivno v jesen
V planinski krožek Blejski kozorogi je včlanjenih preko šest-

deset učencev. Krožek deluje v treh skupinah, na matični šoli in
na obeh podružnicah. Glavnino prevoznih stroškov krije PD
Bled.

S planinskim krožkom smo letošnje šolsko leto začeli zelo
zagnano. Že septembra smo izkoristili sončno soboto in se s
Soriške planine povzpeli na vrhove nad planino. Najvišji , Možic,
visok1 602 m, nas je navdušil s prekrasnim razgledom. Z žep-
nimi svetilkami smo raziskovali bunkerje pod vrhom. 

V tednu otroka, 5. oktobra, nas je Planinsko društvo Bled
ponovno povabilo na brezplačni družinski pohod do Blejske koče
na Lipanci. Srečanja se je udeležilo preko šestdeset otrok in
staršev. Pred kočo nas je pozdravil predsednik društva Janez
Petkoš, ki s širokim srcem podpira mlade planince. Seveda ni
manjkala slastna Joževa enolončnica. 

Ker se mladi planinci zavedamo, da so le čiste gore v naš
ponos, smo se v soboto, 11. oktobra, pridružili zaključku vse-
slovenske akcije Očistimo naše gore in planine in se podali na
Pokljuko. Veseli smo bili, da smeti ni bilo veliko. 

Kar tri ekipe, Drzne mušnice Irena, Ana Nika, Katarina L.,
Pretkani gamsi Grega,Jure, Nadej, Rok  in Pehtine rož'ce
Urša,Katarina,Saša in Zala so se 8. novembra udeležili tek-
movanja Mladina in gore v Cerkljah ob Krki.

:: Blejski kozorogi OŠ Bled

Labod Bled in Perpetuum Jazzile

V torek, 9. decembra so mladi drsalci skupaj s Slovensko
vokalno skupino Perpetuum Jazzile pripravili pravo glasbeno-
plesno poslastico. Vrhunska glasbena predstava in prisrčen
plesni nastop mladih Blejcev je dokaz, da je še vedno prostor za
izvirne ideje in združevanje najrazličnejših področij umetnosti
in športa. 

Seveda pa mladi drsalci zavzeto trenirajo in se udeležujejo
tekmovanj doma in v tujini. Tekmovalno sezono smo začeli v za-
četku novembra z mednarodnim tekmovanjem v Zagrebu, kjer
so dosegli naslednje uvrstitve v svojih starostnih kategorijah:
Julija Lovrenčič 6. mesto, Anika Košir, Tjaša Buršič ter Lana
Omovšek 7. mesto,  Ajda Silič 8. mesto, Živa Brajlih Novosel ter
Trischa Gašperin 15. mesto, Ana Lavrič 20. mesto, Pia Brajlih
Novosel 21. mesto in Alina Košir 22. mesto. Še nekoliko bolje so
tekmovali teden dni kasneje v Celju, kjer je Julija Lovrenčič v iz-
jemni mednarodni konkurenci za las zgrešila medaljo in končala
na 4. mestu, Pia Omovšek pa je med starejšimi deklicami dosegla
odlično sedmo mesto. Na tekmovanju v Celju je naš klub za-
stopala tudi Monika Peterka in med mladinkami dosegla odlično
drugo mesto. 

»Labodki« na (B)ledu preživijo veliko kvalitetnega časa in k
druženju vabijo svoje vrstnike, ki se želijo naučiti tega čudovitega
športa.

:: Drsalno Društvo Labod Bled



Oglasi - 040/202 384 23

Stripydent, d.o.o.
@irovnica, Moste 77a

Delovni ~as zobne

ordinacije: sreda,

petek 16 - 18

Delovni ~as
zobotehni~nega

laboratorija:

od doponedeljka

petka 8 - 15

Informacije in naro~anje: na tel. Samo Mekina580 12 59,

www.stripydent.si

UGODNO - ZANESLJIVO - HITRO POPRAVILO PROTEZ
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Srečno 2015!
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Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in jim `elimo vesel bo`i~ in sre~no novo leto!

www.mahmutovic.sie-mail: info mahmutovic.si@

Srečno 2015!
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Sprejemamo
naro~ila za sve`e
in suhe ikebane,
`alne ikebane,
{opke, poro~ne
{opke in
aran`maje
ter aran`maje
daril.

Srečno 2015!Vesel božič!

SVETLOBNI NAPISI   REKLAME   PLEKSI IZDELKI
Valvazorjeva 2, 4260 Bled GSM: 041 670 383 e-mail: ivo.mezeg telemech.net@

PLEKSI STEKLO - razrez, krivljenje, obdelava, lepljenje, ...

IZDELKI IZ PLEKSI STEKLA - za{~ite, pokrovi, nosilci, zaboji, stojala, pokrovi za nagrobne plo{~e, za{~itna stekla za vili~arje, traktorje

REKLAME - smerokazi, ozna~evalni sistemi, ...

SVETLOBNI REKLAMNI NAPISI - led, neon, fluo osvetlitev

Lepe praznike in vse dobro v novem letu!

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341 S
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Klemen Meze 041/620 143

AVTOVLEKA

NON STOP

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

VULKANIZERSTVO
AVTOOPTIKA
KAROSERIJSKA DELA

POOBLA[^ENI
SERVISER
ZAVAROVALNICE
TRIGLAV IN
ADRIATIC
Vsem našim sedanjim in bodočim strankam

želimo vesele božične praznike in srečno 2015!
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