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Prireditve ob slovenskem kulturnem
prazniku
Osrednja prireditev na Bledu bo tudi letos v nedeljo, 8. februarja, ob 10h30 pred Prešernovim spomenikom. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska tudi letos
organizira tradicionalni, že 13. pohod spomina in prijateljstva iz
Radovljice do Prešernovega spomenika na Bledu in naprej skozi
Piškovco v Vrbo.
Na Bledu se bo ob 10h30 začel kulturni program. Nastopili
bodo recitatorji z blejske osnovne šole in Veteranski pevski zbor,
prisotne bo nagovoril predsednik Državnega sveta Republike
Slovenije, Mitja Bervar.
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Aktualno
Vseeno jih nemajhno število vozijo v vrtce
po vsej Sloveniji, izjemoma tudi iz popolnoma objektivnih razlogov, čemur seveda
ne oporekam. Toda občina, kjer je otrok
stalno prijavljen preko vsaj enega od staršev, je obvezana kriti razliko plačila za vrtec kjer koli v Sloveniji. S tega naslova je
na leto iz naše drugim občinam nakazano
okrog sto tisoč evrov, zato prosim starše,
tudi če so po rodu z Bleda, da se prijavijo na dejanskem naslovu in da njihovim
otrokom razliko doplačuje občina, v kateri prebivajo.

Drage občanke,
spoštovani občani in
vsi prijatelji Bleda
V novo leto smo zakorakali letos malo
drugače, brez velikega in dragega ognjemeta, saj je tako ali tako pokalo po vseh
koncih. K pravljičnem vzdušju je poleg
vodne simfonije z igro žarometov in ob
obogateni okrasitvi največ prispeval prav
sneg. Kako bi ga bili veseli že za božič!
Narava nam je tako še enkrat dala vedeti,
da ima na koncu vedno zadnjo besedo.
Upam, da je ne bo ponovila tako hudo kot
lani z žledom…
Ob čudovito obnovljenem vrtcu se
urejajo še parkirišča, spomladi pa se bo
olepšala tudi okolica. Težko verjamem, da
bi se malčki lahko kje drugje imeli lepše.

Še večjo vsoto zgubljamo tudi pri nadomestilu za stavbno zemljišče. Mnogi so
prezidali in dozidali svoja bivališča, hleve,
skednje in še kaj na črno, brez gradbenega dovoljenja. Vsi vemo, da je davek za
npr. na turistični apartma precej večji kot
je bil na hlev, preden je bil prezidan. Tudi
te pozivam, da uredijo stanje in pošteno
plačujejo dajatve kot večina ostalih.
Mogoče sem bil s tem, kar sem zapisal, malo pregrob, toda občina smo vsi in
vsi bi radi obdržali težko prigarano raven
bivanja v našem enkratnem okolju. Vsem
je jasno, da na državo ne gre računati.
Občina ni nekaj abstraktnega, temveč nekakšno skupno gospodinjstvo vseh 8.200
prebivalcev, v katerem smo drug drugemu odgovorni za dobro gospodarjenje.
Obnovljeni del Seliške ceste je stal dobre
četrt milijona evrov, kar je le malo manj
kot na leto zgubimo z doplačili vrtcem v
drugih očinah in nepravilno zavedenih
preurejenih objektov!

Pa smo spet pri večni temi, naših razbremenilnih cestah. S pomočjo poslanke
naše vladajoče stranke smo dobili termin
pri ministru za infrastrukturo. Radi bi
mu dokazali, da obe prepotrebni cesti
sploh nista tak finančni bavbav. Letos
prosimo le za kak milijon, da bi se začeli
odkupi na južni, prvo fazo severne, danes
še občinske Seliške ceste od Ljubljanske
do odcepa s sedanje trase, pa bomo začeli preurejati kar sami. Upam, da bodo na
marčevski seji svetniki sklenili, da zato
lahko najamemo nekaj kredita. Če ne
bomo začeli sami, ne bo nihče, začeti se
enkrat mora.
Na nevzdržno stanje blejskega tranzitnega prometa bomo skupaj, a seveda po
pustno, opozorili za pustno soboto, ki bo
posvečena prav tej temi. Vsa društva in
posameznike vabim, da se dogodka udeležimo v čim večjem številu. Puške niti
približno ne mečemo v koruzo, kar pa ne
pomeni, da se na to temo ne bi znali vsaj
malo ne pozabavati. Skozi hec se včasih
sporoči še več kot na resen način.
8. februar letos pade na nedeljo. To
ni nič hudega, saj ta dan ne sme biti pomemben samo zato, ker je dela prost.
France Prešeren, rojak iz bližnje Vrbe, je
s svojimi pesnitvami našo pisano besedo
postavil ob ramo mnogo večjih jezikov.
Prvi spomenik so mu že leta 1883 postavili prav pri nas, na Bledu. Pri njem se
bomo lahko priključili pohodnikom k njegovi rojstni hiši. V prijetna družba ob ne
prehitri hoji preko polj in skozi gozdove
bo čas tudi za razmislek o pravih vrednotah v tem našem pobezljanem vsakdanu,
:: Vaš župan, Janez Fajfar

Občina Bled, v sodelovanju z Infrastrukturo Bled, najavlja objavo

Imenovanje predstavnika nevladne organizacije v
odboru za spremljanje uresničevanja zaveze občin na
poti do »zero waste«
Potapljačem in gasilcem smo se zahvalili za reševanje in odstranjevanje posledic žleda.
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Celotno besedilo Načrta za družbo
brez odpadkov »ZERO WASTE« v Občini Bled in predlog za imenovanje bo
na voljo na spletni strani občine Bled
http://www.e-bled.si ter v sprejemni
pisarni Občine Bled v času uradnih ur.
Rok za oddajo predlogov je 9. 2. 2015.
JANEZ FAJFAR, l.r.
Župan Občine Bled
mag. JANEZ RESMAN, l.r.
Direktor Infrastrukture Bled

Z naslovnice

Nova lepotica na Bledu
Nova lepotica na Bledu je energetsko sanirana in rekonstruirana stavba Vrtca Bled.
Okoli 40 let stara stavba je končno doživela prepotrebno obnovo, ki je stala kar 2,5 milijona evrov in je največja posamezna
investicija v zgodovini samostojne Občine Bled.

Trud za obe razbremenilni cesti
Blejska občina se z obiski poslanskih skupin in ministrstev
trudi v rebalansu državnega proračuna zagotoviti vsaj milijon
evrov za odkup zemljišč za blejsko južno obvoznico. Vodstvo
občine je optimistično, da bo projekt vendarle obravnavan prednostno.
Hkrati z lobiranjem za uvrstitev v državni proračun občina
že sama izvaja odkupe potrebnih zemljišč, vendar bi bilo za ta
namen letos potrebnih tudi najmanj milijon evrov državnih
sredstev. Ko bodo zemljišča priskrbljena, bo možno zaprositi
za gradbeno dovoljenje in na ta način bi v prihodnjem letu na
enem delu že lahko stekla gradnja južne obvoznice.
Severno razbremenilno cesto bi Občina Bled potem, ko je
občinski svet sprejel Občinski podrobni prostorski načrt, lahko
začela graditi sama. Če se bo občinski svet strinjal, bi z milijonom evrov že junija lahko začeli z rekonstrukcijo Seliške ceste,
ki bi tako lahko bila končana že septembra. Gre za odsek severne
obvoznice od križišča pri stavbi policije mimo vrtca do stavbe
vrtnarije.
Južna razbremenila cesta, ki jo bodo gradili v več fazah, bo
stala okoli 25 milijonov evrov, severna pa okoli 10 milijonov.

Območje Seliš dobiva novo podobo

Selitev otrok in zaposlenih se je začela junija lani, ko so se
čez poletje preselili v prostore osnovne šole, septembra pa v vojašnico na Bohinjski Beli.
''Pri selitvah so nam pomagali gasilci in vojaki, začutili smo,
da nas okolica podpira,'' pravi ravnateljica Vrtca Bled, Andreja
Novšak.
Konec decembra se je začela pot nazaj. Otroci in zaposleni
v Vrtcu Bled so navdušeni. Ravnateljica pravi, da jih je po vrnitvi
iz izjemno gostoljubne vojašnice na Bohinjski Beli pričakala svetla, varna stavba z izjemno lepim ovojem v gorenjsko-alpskem
stilu. Igralnice so svetle in tople, pridobili so krasen večnamenski prostor, igralnice imajo svoja stranišča oziroma kopalnice,
kuhinja je velika in prostorna, vrata in stopnišča so varovana,
streha je nova in še bi lahko naštevali.
Veliko truda in časa je v velik projekt vložila občinska uprava
Občine Bled na čelu z direktorjem Matjažem Berčonom, ki je
nenehno bdel nad potekom investicije in nad njeno izvedbo.
Vrtec je zdaj stavba, ki je varna, svetla in topla.
'' Otroke navajamo na lepoto,'' pravi ravnateljica in pri tem
misli na enkratno veduto stavbe in morene, v kateri se nahaja.
Otrokom se odpirata dva izjemna pogleda – na Karavanke in
Stol na eni strani ter na jezero z gradom in otokom na drugi.
:: Romana Purkart

Vabilo na ogled prenovljenega
vrtca
V sredo, 18. februarja 2015, od 9. do 10. ure in od 15. do
16. ure odpiramo vrata vrtca za javnost. Pričakali vas bomo na
parkirišču ob Seliški cesti. Individualen ogled vrtca ni možen.
Za starše in bivše sodelavce pa bodo ogledi organizirani:
- 11. 2. ob 17.00 za nižje starostne skupine,
- 12. 2. ob 17.00 za višje starostne skupine,
- 13. 2. ob 9.30 za bivše sodelavce.
Prisrčno dobrodošli!
Ravnateljica Andreja Novšak,
zaposleni in otroci Vrtca Bled

Degradirano območje bivše tovarne Vezenine na Bledu počasi dobiva novo podobo. Območje je zemljiškoknjižno urejeno,
prav tako pa načrt za nove vsebine. Lastniki zemljišč na Selišah so Občina Bled, Sberbank in Mercator. Visoka predstavnika
banke in najboljšega soseda sta na decembrski seji občinskemu
svetu zagotovila, da mislita resno. Že februarja je predvideno rušenje propadajočih objektov, ki so v lasti Mercatorja, že letos pa
naj bi občina na tem delu uredila 400 parkirnih mest. Kasneje
naj bi tam zaživeli tudi nova reševalna postaja, oskrbovana stanovanja ter objekt za poslovno rabo.
Za gradnjo oskrbovanih stanovanj ima Sberbank že investitorja, medtem ko še ni povsem jasno, kaj bi bilo v poslovnem
objektu.
:: Romana Purkart

Ure pravljic v Vrtcu Bled
V sredo, 4. februarja, v Vrtcu Bled pričnemo z izvajanjem ur
pravljic. Ure pravljic bodo potekale vsako sredo med 16. in 18.
uro v igralnici »Ribice«.
Izjemoma bodo 11. februarja ure pravljic skupaj s starši, in
sicer ob 17. uri, saj ste vabljeni na čajanko in ogled predstave
»Mojca Pokrajculja«.
Vabljeni!
:: Vrtec Bled
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Aktualno
Občina Bled in Zavod za kulturo
Bled najavljata objavo

JAVNIH RAZPISOV ZA:
A) Sofinanciranje prireditev v občini Bled
v letu 2015,
B) Možnost brezplačnega koriščenja javnih prireditvenih površin  v občini Bled
v letu 2015 (Tribune in pomol v Veliki
Zaki, Olimpijski trg, prireditveni prostor v TC Bled, …),

C) Možnost koriščenja Festivalne dvorane Bled ali prostorov na Blejskem
gradu pod ugodnimi pogoji
ter

JAVNEGA POZIVA K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH IDEJ ZA ORGANIZACIJO ALI SOORGANIZACIJO
NOVIH PRIREDITEV V OBČINI
BLED ZA LETO 2015.
Celotno besedilo razpisov in poziva
bo na voljo na spletni strani občine Bled
http://www.e-bled.si/javni-razpisi/ ter v
sprejemni pisarni Občine Bled, v času
uradnih ur.
JANEZ FAJFAR, l.r.
Župan Občine Bled
MATJAŽ ZAVRŠNIK, l.r.
Direktor Zavoda za kulturo Bled

Občina Bled na podlagi Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2015 in
veljavnih predpisov za posamezna področja najavlja objavo

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA STAREJŠE OBČANE ZA LETO 2015.
Razpisna dokumentacija in prijavni
obrazci bodo objavljeni na spletni strani občine http://obcina.bled.si, lahko
pa jo v razpisnem roku prevzamete v
času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Občine Bled. Prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, dodeljenih na
podlagi tega razpisa.
Janez Fajfar, župan

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v
2015
Vlada RS je podala smernice za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ) v letu 2015, in sicer
svetujejo, da ga občine obračunajo na
podlagi ažurnih podatkov iz uradnih evidenc zemljiškega katastra, katastra stavb
oziroma registra nepremičnin. Občina
Bled bo za odmero nadomestila v letu
2015 še vedno izhajala iz obstoječe baze,
vendar bo pri tem uporabila tudi podatke
uradnih evidenc, predvsem v delu, kjer so
bistvena odstopanja v korist zavezancev.
Skladno s 17. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 111/2007, UGSO, št.
53/14; v nadaljevanju: odlok) so zavezanci dolžni sporočiti Občini Bled vse spremembe v roku 30-ih dni od nastanka.
Odlok predvideva tudi kazenske določbe,
v kolikor pravna ali fizična oseba sprememb ne sporoči Občini Bled. Za zagotovitev enakopravnosti obdavčitve občanov
pozivamo vse zavezance z netočnimi podatki, da jih nemudoma uredite.

Ob rezanju sredstev država občine sili k
povečanju NUSZ. Blejski občinski svet je
dvignil NUSZ v povprečju za 10 %, kar bo v
proračun prineslo dodatnih 120.000 EUR.
Država je na drugi strani občini s predlogom
interventnega zakona odvzela 400.000 EUR.

Sicer pa je možen vpogled v pripravljene baze podatkov in podajanje pripomb
od 2. do 13. februarja v času uradnih ur
pri pristojni osebi v občinski upravi. Informacije alenka.dolinar@bled.si.
:: Občina Bled in RP

LETNA PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma občine določijo letno pavšalno
turistično takso lastnikom počitniških hiš ali počitniških stanovanj. Občina Bled vsako
leto na podlagi omenjenega zakona in Odloka o turistični taksi Občine Bled izda
lastnikom počitniških objektov odločbe o letni pavšalni turistični taksi za preteklo leto.
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pozivamo vse lastnike počitniških objektov, da sporočijo občinski upravi Občine Bled vse morebitne spremembe
(npr. glede lastništva, kvadrature, naslova stalnega bivališča), ki so se zgodile v letu
2014.
Za vse informacije v zadevi odmere letne pavšalne turistične takse lahko pokličete
na telefonsko številko 04/575-01-32.
Občina Bled

Smučanje in disko na ledu!
Dogajanje v letošnji zimski sezoni je popestrilo smučanje na Straži - končno smo
spet dočakali zimo, v kateri Straža lahko obratuje! Smučišče je pokrito s kombinacijo
naravnega in umetnega snega. Obiskovalcem je na voljo brezplačno parkirišče ob spodnji postaji sedežnice. Z gostinsko ponudbo vabita Plaža Straža ob vznožju smučišča
in brunarica pri zgornji postaji sedežnice. Do 15. februarja je smučanje na voljo ob
sobotah in nedeljah med 9. in 16. uro, nočna smuka pa vsak dan med 17. in 20. uro.
Od 16. februarja naprej bo
tudi smučanje čez dan možno
med tednom, nočna smuka
pa ostaja med 17. in 20. uro.
Vabljeni tudi v športno
dvorano, kjer vsak petek zaživi disko na ledu. Zavrteli se
boste lahko od 21.30 do 23.00.
:: RP

Infrastruktura Bled

Z novoletno čestitko ste vsi občani
Bleda in Gorij prejeli tudi novi koledar
odvoza odpadkov, s katerim smo v primerjavi z lanskim letom uvedli nekaj
sprememb.
Tokrat sta Koledar odvoza mešanih
komunalnih odpadkov za leto 2015 in Koledar odvoza mešane embalaže in papirja
ter papirne embalaže za leto 2015 združena v enem. Pri razporedu odvoza mešanih odpadkov morate biti pozorni na
dan (ponedeljek–petek) in barvo okvirčka
(siva ali modra), pri mešani embalaži pa
le na barvno podlago (zelena, oranžna,
rumena, modra). Obširnejša navodila in
primere boste našli na naši spletni strani
(www.ibled.si). Na dan, označen z zvezdico, se odvažata papir in papirna embalaža. Na koledarju so navedeni še odvozi
steklene embalaže in bioloških kuhinjskih odpadkov za leto 2015.
V sprejemni pisarni lahko prevzamete dodatni izvod koledarja, v kolikor ga
potrebujete. Termine odvozov posameznih vrst odpadkov si lahko ogledate tudi
na naši spletni strani www.ibled.si (Koledarji odvozov), v sprejemni pisarni in na
telefonski številki 04/578 05 35 ali 04/578
05 12 pa o odvozih lahko dobite še dodatne
informacije.
Do konca februarja boste prejeli še
Koledar odvoza kosovnih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada za leto 2015.
Na njem bo naveden tudi termin akcije
zbiranja nevarnih odpadkov. Kot je že v
navadi, bomo koledarju priložili 2 bona
za odvoz kosovnih odpadkov, 3 bone za
odvoz zelenega vrtnega odpada in bon za
bio vrečke, namenjene za biorazgradljive
kuhinjske odpadke. Z odvozom kosovnega in zelenega vrtnega odpada bomo kot
vsako leto začeli z marcem. Ne pozabite,
da je odvoz treba naročiti v sprejemni pisarni že teden dni pred predvidenim rokom odvoza za vaše območje.

Obvezen zabojnik za
mešano embalažo v
gospodinjstvih
Znano je, da delež mešane embalaže
v gospodinjstvih glede na druge vrste odpadkov postaja daleč najvišji, zato je bil
v mesecu aprilu 2014 sprejet Tehnični
pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je z majem 2014 uvedel obvezno
uporabo zabojnika za mešano embalažo
za vsa gospodinjstva v občinah Bled in
Gorje (zabojnik z rumenim pokrovom). S
to uredbo želimo razbremeniti ekološke
otoke, ki so predvsem v poletnih mesecih
kljub pogostemu odvažanju še vedno preobremenjeni.

Doslej smo izvedli dve akcijski prodaji
zabojnikov (v maju in novembru 2014),
ko jih je bilo mogoče kupiti po znižani
ceni, s čimer smo vas želeli spodbuditi
k nakupu. Odziv je bil precejšen, a kljub
temu zabojnikov še vedno nimajo vsa gospodinjstva. Gospodinjstvom, ki si v prehodnem obdobju niso zagotovila ustreznega zabojnika za mešano embalažo, bo
zabojnik dostavljen avtomatsko v najem.
Dostave zabojnikov gospodinjstvom se
bodo začele prve dni februarja, zaključile
pa predvidoma do konca meseca. Pri dostavi bomo upoštevali naslednje priporočilo iz Tehničnega pravilnika:
– za gospodinjstva z 1–3 člani: 120 l zabojnik,
– za gospodinjstva s 4–6 člani: 240 l zabojnik.
Vsak zabojnik bomo opremili s čipom
in identifikacijsko nalepko.
Odvoz oz. praznjenje zabojnika za mešano embalažo se ne zaračunava, zato vse
občane občin Bled in Gorje naprošamo,
da tovrstne odpadke odlagate v svoje zabojnike, na ekološke otoke pa le v primeru povečanih količin. Praznjenje zabojnikov poteka vsakih 14 dni po Koledarju odvoza mešane embalaže.

MEŠANA
EMBALAŽA

Plastic and cans|Plastik und blechdosen

KLAS. ŠT. ODPADKA: 15 01 06

Novo leto – novi koledarji odvoza odpadkov

plastenke
pločevinke
tetrapaki
plastični kozarčki
plastični lončki
PVC vrečke
embalažni stiropor
plastične gajbice

Nalepka na zabojniku za mešano embalažo

Dodatne informacije
o prekuhavanju vode v
občinah Bled in Gorje

V januarju ste vsi porabniki pitne vode
v občinah Bled in Gorje prejeli povzetek
dogodkov, povezanih z onesnaženjem pitne vode vodovodnih sistemov Radovna,
Bohinjska Bela-ŽP, Obrne in Kupljenik.
Ker je bilo v odvzetih vzorcih pitne vode
prisotnih več mikroorganizmov (Escherichia coli, koliformne bakterije 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), je bilo treba
vodo prekuhavati, in sicer od 7. 11. 2014
do:
– 2. 12. 2014 vodo iz vodovodnih sistemov Obrne in Kupljenik,

– 12. 12. 2014 vodo iz vodovodnega sistema Radovna,
– 16. 12. 2014 vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Bela-ŽP.
Po omenjenih datumih vode ni bilo
treba več prekuhavati, saj so bili vzpostavljeni sistemi za obdelovanje vode (kloriranje, UV-dezinfekcija) na vseh vodovodnih sistemih, s čimer odtlej zagotavljamo mikrobiološko skladnost pitne vode
tudi v času njene oporečnosti na zajemu.
Zajetja Ovčja jama (vodovodni sistem Radovna), Pod klancem (vodovodni
sistem Bohinjska Bela-ŽP) in zajetja za
vodovodni sistem Kupljenik sredi januarja še vedno ne zagotavljajo zdravstveno
ustrezne vode, zato jo predhodno obdelujemo z natrijevim hipokloritom. Klorirana voda, ki jo z navedeno obdelavo
dnevno zagotavljamo vsem uporabnikom
na omenjenih sistemih, je zdravstveno
ustrezna voda, čeprav ima neprijeten
vonj.
Naš cilj pri oskrbi z vodo je tudi v prihodnosti zagotavljati zadostne količine
zdravstveno ustrezne pitne vode. Po najboljših močeh se bomo potrudili, da bo
ta voda večino časa ostala surova (neobdelana). Predhodna obdelava vode pa bo
vsekakor način za zagotavljanje varne in
ustrezne oskrbe s pitno vodo tudi v času
njene nestabilnosti na izviru.
V zadnjih dveh mesecih smo prav vsi
spoznali, da dobra voda, ki priteče iz pipe
v naših domovih, ni samoumevna. Za
ohranjanje neonesnaženih vodnih virov
mora skrbeti prav vsak posameznik, zato
ne onesnažujmo vodovarstvenih območij, ki se raztezajo po poljih in gozdovih.
Še enkrat se vam zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

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

Delovni čas zbirnega centra
na Rečiški cesti 2:
– vsak delovnik 7.00–19.00
– sobota 8.00–12.00
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Aktualno

Akcija kastracije
in sterilizacije
prostoživečih mačk
Občina Bled bo v sodelovanju z Zavetiščem za živali Perun v dneh od 9.
do vključno 13. februarja izvedla odlov
in kastracijo oziroma sterilizacijo prostoživečih mačk. Akcija bo izvedena na
celotnem območju občine.
Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in rojevanja
novih mladičev. S sterilizacijo in kastracijo brezdomnih in potepuških mačk se
preprečujejo izbruhi različnih nalezljivih bolezni, ki so lahko škodljive tako
živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in
kastracija dolgoročno izboljšata zdravje
in kakovost življenja živali. Zmanjša se
možnost pojava nekaterih oblik raka,
agresivnega vedenja pri samcih, poveča
se naklonjenost in zvestoba do doma in
skrbnikov ter zmanjša pogostost potepanj oziroma uhajanj od doma.
V primeru, da občani Bleda opazijo
prostoživeče mačke, lahko pred začetkom akcije in med samo akcijo pokličejo Branka Pirca iz Zavetišča za živali Perun na telefonsko številko 041/666-187,
ki skladno s predpisi izvaja pomoč in
oskrbo zapuščenih živali. V času občinske akcije bodo v okolje vrnjene le zdrave in sterilizirane oziroma kastrirane
živali, ki se jih prepozna po manjkajoči
konici ušesa.
Medobčinski inšpektorat
in redarstvo Občin Bled,
Bohinj in Železniki

Okusi Gorenjske
Loška smojka, drobkova jed, visoška pečenka, kranjska klobasa, posmodula, burkaša, kremšnita, masunjek,
kroparska žonta, mohant... je le nekaj
značilnih gorenjskih jedi, ki jih opisuje
katalog Okusi Gorenjske. Avtor besedila
prof. dr. Janez Bogataj je razdelil Gorenjsko na občine in za vsako našel značilne
jedi, ki so sedaj zbrane na enem mestu.
Projekt je nastal v okviru Regionalne
destinacijske organizacije Gorenjske,
uredila ga je Maja Pančur, oblikovala pa
Snežana Mladić Lešnik.
Značilne blejske jedi so kremne rezine ali kremšnite, blejska grmada, lešnikova potica s figami, kuhan prekajen
jezik z grahom, gnjat z grahovo čežano,
cesarska pečenka z rezanci in srnin hrbet z brusnicami in še kaj bi se našlo.
Na januarski novinarski konferenci je direktorica Turizma Bled, ki vodi
RDO, Eva Štravs Podlogar predstavila še
ostale skupne brošure vseh osemnajstih
gorenjskih občin, ki sodelujejo v RDO.
:: RP

V skladu s 7. členom Pravilnika o občinskih priznanjih (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 3/2014) Župan Občine Bled objavlja

RAZPIS za podelitev priznanj Občine Bled za leto
2015
A. PREDMET RAZPISA
so občinska priznanja, ki se podelijo vsako leto na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, razen če občinski svet iz utemeljenega razloga odloči drugače.
1.
Zlata plaketa Občine Bled se lahko podeli:
-		 občanu, v izjemnih primerih ob utemeljenih priložnostih tudi drugim,
-		 skupini občanov ali organizaciji oziroma pravni osebi, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju in
ugledu Občine Bled, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi
dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega življenja pušča pečat
v lokalni skupnosti.
2.
Častni znak Rajska ptica se lahko podeli:
-		 občanu, v izjemnih primerih ob utemeljenih priložnostih tudi drugim,
-		 skupini občanov ali organizaciji oziroma pravni osebi ob življenjski ali delovni
obletnici, če vidno prispeva k razvoju in ugledu Občine Bled, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega življenja pušča pečat v lokalni skupnosti.
3.
Priznanja župana Občine Bled:
podeljuje župan Občine Bled po svoji presoji.

B. PREDLAGATELJI PODELITVE PRIZNANJA
Predlagatelji podelitve priznanja so lahko:
-		 skupina najmanj 20 posameznikov s podpisi,
-		 najmanj trije člani Občinskega sveta,
-		 Svet Krajevne skupnosti,
-		 druga organizacija oziroma pravna oseba.

C. VSEBINA PREDLOGA ZA PODELITEV PRIZNANJA
Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki in vsebovati:
-		 seznam imen in priimkov s podpisi skupine posameznikov ali naziv predlagatelja,
-		 ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in osnovne podatke o
njem,
-		 obširnejšo obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov in vseh pomembnih
podatkov ter dejstev.
Predlagatelj ni dolžan navesti, katero priznanje naj predlagan prejemnik prejme. V
primeru navedbe komisija na njegov predlog ni vezana. Mora pa predlagatelj navesti
najnižjo stopnjo priznanja, za katero meni, da naj ga predlagani prejemnik dobi. Na
njegov poziv mora predlagatelj v roku, ki ga določi komisija, dostaviti dokumente, ki
potrjujejo dejstva iz obrazložitve.

D. ROK  ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
Predlogi za podelitev občinskih priznanj morajo biti vloženi do vključno 20. 2.
2015 na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, s pripisom "Občinska priznanja" in obvezno v odprtem dokumentu po elektronski pošti na naslov: polona.zalokar@bled.si

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV
Predloge za podelitev občinskih priznanj bo obravnavala Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija mora o predlogih odločati najkasneje v roku
30. dni od zaključka roka za zbiranje.
Komisija pri oblikovanju predlogov občinskemu svetu navede razloge za podelitev
priznanja. Iz navedbe mora biti jasno razvidno, za katero zaslugo, dosežek, delo ali
rezultat in za katero področje se priznanje podeljuje. Predlogov, ki jih komisija zavrže,
ni potrebno posebej utemeljevati.
Odločitev o predlogu sprejme komisija na svoji seji z večino glasov prisotnih članov
komisije. Komisija svoje predloge posreduje v sprejem občinskemu svetu, ki o podelitvi
odloči s sklepom.
ŽUPAN
JANEZ FAJFAR

Dogajanja

Donacije Rdečemu križu Zasip
V današnjem času, ko vsak misli le nase in lastne koristi, je vsakršno darovanje
dobrin izredno lepo dejanje in velika pomoč prostovoljnim organizacijam, še posebno
Rdečemu križu, saj je v zadnjih letih padlo veliko kritike na organizacijo. Veseli nas, da
ima še kdo čut do sočloveka, saj so družinske stiske žal postale slovenski vsakdanjik.
Največkrat je za sosedske in človeške stiske nasploh dovzeten tisti, ki mora sam trdo
delati in vložiti veliko truda, da preživi svojo družino.
Zato smo neizmerno vesele, da nam je sovaščan, kleni kmet, podaril krompir za
najnujnejše potrebe v organizaciji.
Prav tako je KORK prejel tudi denarno donacijo, ki jo bomo darovali družini z otroki. Še posebno se je ta čas na vasi pokazala medsosedska in medčloveška pomoč, ko
mlada družina potrebuje vsega po malem. Sodelovanje vaščanov je zares pohvalno. Ni
pomembno, kdo je trenutno v stiski in kdo potrebuje pomoč, važno je, da ljudje stopimo skupaj, saj nikoli ne vemo, kdaj bo pomoči potreben tudi tisti, ki trenutno dokaj
dobro živi.
Iskreno se zahvaljujemo dobrim ljudem, ki jim ni vseeno za sočloveka, mlade družine, me pa obljubljamo, da bomo vestno in s čutom do človeške stiske delale po svojih
najboljših močeh.
:: Mirjana Čeferin, KORK Zasip

Izzivi vsakdanjega življenja v Marijinem domu
Že dolgo časa se nismo nič oglasile v Blejskih novicah. Iz meseca v mesec nam je
rok za oddajo prispevka pobegnil ... Se vidi, da nam v Marijinem domu na Bledu ni
dolgčas! Čez teden prihajajo osnovnošolci za popoldanski oratorij. Dva novembrska popoldneva smo sprejele vse blejske veroukarje, ki so izdelovali božične voščilnice. Prav
tako je lepo slišati najmlajše otroke od 3 do 6 let, ki dvakrat mesečno prihajajo v Marijin
dom na Svetopisemske urice. Za starše, zakonce in mlade smo oktobra pripravile prvi
pogovorni večer, ki sta ga z nami delila Melita in Gregor Čušin. Spodbudila sta nas k
razmišljanju o doživljanju časa in vsakodnevnih izbirah. Novembra smo v sodelovanju
s člani salezijanske družine imele duhovne vaje za družine. V veselem vzdušju smo
začeli srečanje s spoznavnim večerom, ki nas je uvedel v temo duhovnih vaj »Počakaj
me!« To govori duša telesu, zakonec sozakoncu, otrok staršem, starši otrokom, včasih
mi Jezusu in drugič Jezus nam … Blagor vsem enajstim družinam, ki so si upale ustaviti in počakati! Tudi v novo leto smo zakorakale z družinami. Naj ob tem zaželimo tudi
vam obilje Božjega blagoslova v tem letu. Sestre molimo za vas. Sredi januarja smo na
duhovne vaje sprejele veroukarje od 4. do 6. razreda iz župnij Bled, Zasip in Kropa. Preko druženja, igre, molitve, delavnic in dela po
skupinah smo se srečali
z usmiljenim in ljubečim nebeškim Očetom,
ki vsakega sprejme z velikim veseljem, če se le
vrnemo k njemu. Po zakramentu svete spovedi
se v naše srce naseli popoln mir. Duhovne vaje
smo zaključili z nedeljsko sveto mašo v župnijski cerkvi sv. Martina, ki
se je vsakega dotaknila še na poseben način. Še zlasti v trenutku, ko smo še zadnjič v
svojem zemeljskem življenju medse sprejeli našega velikega misijonarja na Madagaskarju, g. Klemena Štolcarja. Z otroki smo zapeli pesem »Nebeški Jeruzalem«. Tako kot
je povedal g. župnik pri pridigi – težko bi rekli, da je naključje, da je umrl ravno pred
nedeljo, ko se praznuje krst Jezusa Kristusa in ko je pri sveti maši toliko otrok. Naš
misijonar je namreč večino svojega življenja preživel med otroki, jih krščeval in poučeval o Gospodu. V tem istem vikendu smo imeli v soboto zvečer tudi drugi pogovorni
večer za starše, zakonce in mlade. Z nami sta bila zakonca Milan in Veronika Debeljak.
Spregovorila in spodbudila sta nas k razmišljanju in odkrivanju talentov pri otrocih ter
še večjem izzivu, kako sprejeti njihove omejitve. Hvaležne smo za vse, kar nam je podarjeno; za vse, kar živimo in delamo; predvsem pa za vse, s katerimi smo se srečale in
gradile občestvo.
:: s. Martina Golavšek

Obvoznici na pustni
povorki
Blejski obvoznici bosta glavna tema
verjetno največje pustne povorke na
Bledu po letu 1978. Poleg številnih domačih društev, klubov in organiziranih
skupin se bo povorke udeležilo 40 kurentov iz Rogoznice pri Ptuju z desetimi
orači. Zaigrali nam bosta pustna godba
in posebni gostje – T'minska pustna
muzika. Njihovi člani igrajo na preko
petdeset let stare inštrumente, ki so izdelani iz pločevine starih vojaških konzerv. Na simbolični otvoritvi ''pustnih
obvoznic'' sredi Blejske promenade
bodo s pomočjo imitatorja Aleksandra
Pozveka ''slavnostni govorniki'' mnogi
slovenski politiki, zaslužni za ureditev
blejske prometne problematike. Povorka bo potekala od parkirišča nasproti
podjetja Infrastruktura Bled po cesti
čez Bledec, mimo slaščičarne Šmon in
hotela Jelovice ter naprej preko celotne
Blejske promenade. V Trgovskem centru bo sledil pustni žur s Francetom in
pevko Anito.
Vsi, ki še nimate ideje za pustno masko, vabljeni kot delavci na trasi obvoznic - gradbeniki. Povorko lahko dodatno
popestrite s pravo mehanizacijo (traktorji, bagri, mešalci ...) in orodjem (lopate,
krampi ...). Otroci, dobrodošli z otroškimi traktorji, orodjem, samokolnicami ...
Zbor za odhod povorke bo ob 14.45 na
parkirišču nasproti Infrastrukture Bled,
gledalci pa boste na svoj račun prišli od
15. ure dalje na Blejski promenadi.
Društva, klubi in ostale organizirane
skupine se še vedno lahko prijavite, prav
tako prostovoljci za pomoč pri poteku
povorke. Vaše prijave bomo veseli do 6.
2. 2015 na 051-30-60-89 ali na toni.mezan@bled.si.
Občina Bled bo prisotnost članov
blejskih društev in klubov ponovno nagradila z dodatnim točkovanjem pri nekaterih razpisih. V naprej hvala vsem, ki
boste s svojo prisotnostjo dodali piko na
i našemu trudu pri organizaciji pustnega dogajanja.
:: Toni Mežan, podžupan
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Kultura I Aktualno

Uspešno leto za Muzejsko društvo
Muzejsko društvo Bled je lani organiziralo vrsto aktivnosti
in dogodkov. Na svojih že tradicionalnih Večerih z Muzejskim
društvom so v Viteški dvorani na Blejskem gradu organizirali
devet predavanj s področja zgodovine in kulture. Izdali so šesto
številko Razgledov, kamor je svoje prispevke dalo kar petnajst
avtorjev in avtoric.
Organizirali so dve strokovni ekskurziji, v prvi so obiskali
Iseo, Lago di Iseo, Brescio in Padovo, v drugi pa so se z vlakom
odpravili v Gorico.
Društvo dobro sodeluje z Naravoslovnim društvom Bled,
Foto klubom TNP Bled, Knjižnico A.T. Linharta Radovljica,
Muzejskim društvom Jesenice in Muzeji radovljiške občine. Na
Bledu razvijajo video in slikarsko dejavnost. Društvo je bilo pobudnik za ustanovitev slikarskega društva Atelje Bled. Na spletni
strani www.mdbled.si so objavili 2.000 fotografij in 9 filmov, ki
ilustrirajo delovanje društva.
V letu 2014 so oblikovali dogodke, ki imajo širši pomen za
gorenjski prostor. Za kulturni praznik so organizirali pohod Po
Črtomirovi poti na Ajdovski Gradec, bili so eden od nosilnih pobudnikov za posvetitev kapele na Blejskem gradu, v Festivalni
dvorani so septembra predstavili Razglede 2014 in v oktobru
Atlas ledinskih imen občine Bled avtorja Vladimirja Siliča.
:: Romana Purkart

Triglavski narodni park zmagal
na tekmah nadzornikov v alpskih
parkih

Nadzorniki TNP so se v St. Jakobu v Narodnem parku Visoke
Ture konec januarja 2015 udeležili že 20. Tradicionalnega srečanja in tekmovanja za Memorial Danilo Re. V ekipnem tekmovanju, ki obsega športne discipline turno smučarskega vzpona,
veleslaloma, smučarskega teka in streljanja je ekipa TNP zmagala oziroma delila prvo mesto skupaj Narodnim parkom Berchtesgaden iz Nemčije. To je že tretja zmaga TNPjevcev v zadnjih 5
letih. Med posamezniki velja omeniti prvo mesto Toneta Štularja
v streljanju in drugo mesto Dušana Podlogarja v smučarskem
teku.
:: mag. Martin Šolar

Prireditve ob slovenskem
kulturnem prazniku
Osrednja prireditev na Bledu bo tudi letos v nedeljo, 8. februarja ob 10h30 pred Prešernovim spomenikom.
V nedeljo, 8. februarja, organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska tradicionalni, že
13. pohod spomina in prijateljstva iz Radovljice do Prešernovega
spomenika na Bledu, pot jih bo potem vodila skozi Piškovco v
Vrbo.
Zbor in prijava pohodnikov bo od 7.00 do 7.50 pri
Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici, Kranjska cesta 24, od koder bodo
pohodniki po pozdravnem
nagovoru ob 7.50 krenili na
okoli 14 km dolgo pot.
Ob Prešernovem spomeniku na Bledu bo ob
10.30 krajša proslava. Na
njej bodo sodelovali recitatorji Osnovne šole prof. dr.
Josipa Plemlja z Bleda in
Veteranski pevski zbor. Prisotne bo nagovoril predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar.
Takoj po proslavi, predvidoma ob 11.00, bodo pohodniki nadaljevali pot skozi Piškovco v Vrbo, kamor
bodo prispeli okoli 12.45.
Organizatorji pričakujejo in želijo, da bi se skupini,
ki bo prišla iz Radovljice, na
Bledu priključili še tisti, za
katere je celoten pohod prezahteven, zmorejo pa dvourno hojo od Bleda do Vrbe.
Po prihodu v Vrbo bo
Veteranski pevski zbor tudi
tam zapel, pohodniki pa se bodo ob 13. uri lahko udeležili proslave v Vrbi.
Prijavnina za pohod znaša 5 eur. Organizator za pohodnike
zagotavlja čaj na Bledu, zdravstveno oskrbo na pohodu, avtobusni prevoz Vrba – Radovljica, ki bo za pohodnike organiziran
od 13. do 14.30, ter enolončnico z napitkom ob vrnitvi na zbirno
mesto.
Pot pohoda je letos malce spremenjena , a pohod ni zahteven, saj poteka po ravninskem predelu in bo izveden v vsakem
vremenu. Obleko in opremo prilagodite vremenskim razmeram.
Že 6. februarja bo ob 18. uri v Zadružnem domu v Ribnem
slovesnost, ki jo pripravljajo v domači krajevni skupnosti.
V Blejskem mladinskem centru se bo kulturni dopoldan
začel 7. februarja ob 10. uri. Slikarsko društvo Atelje Bled ob
slovenskem kulturnem prazniku prireja razstavo, ki jo bodo slovesno odprli 7. februarja ob 18. uri v Festivalni dvorani Bled.
V soboto ob 19. uri bo v Infocentru Triglavska roža slovesnost, ki jo pripravljajo člani in članice Kulturnega društva Bohinjska Bela. Na sam praznik, v nedeljo, 8. februarja ob 11. uri
pa Prešernovanje pripravljajo v Sportini, in sicer pred Vilo Prešeren.
:: Romana Purkart

Kultura I Turizem

Ni bilo tako slabo, kot je kazalo
Blejsko turistično leto 2014 se je glede na nočitve po podatkih Turizma Bled končalo na enakem nivoju kot lani, pohvalno pa je, da je bilo decembra 2014 kar za 62
odstotkov gostov več kot decembra 2013. Tako občutno povečanje gre pripisati tudi
decembrski tekmi v biatlonu, ki je decembra 2013 ni bilo, vendar pa tudi, če odštejemo
nočitve, ki so jih prispevali biatlonci in njihovi spremljevalci, številke še vedno ostajajo
višje od leta 2013. Turizem Bled, turistično gospodarstvo, Infrastruktura Bled in Občina
Bled so decembra zares naredili pomemben korak naprej – tako s prireditvami kot tudi
s praznično okrasitvijo.
Med gosti so največji napredek v končnih številkah prispevali gostje iz Južne Koreje
– v letu 2013 jih je statistika komaj zaznala, lani pa so med vsemi nočitvami ustvarili
kar 4 odstotke. Po deset odstotkov nočitev so ustvarili Nemci in Italijani.
Turistične zmogljivosti na Bledu so bile lani najbolj zasedene julija in avgusta, ko
so našteli po več kot 90.000 nočitev na mesec, najslabša meseca pa sta bila februar
z dobrimi 12.600 nočitvami in januar z nekaj manj kot 20.000 nočitvami. Glede na
izjemno slabo vreme poleti bi bili rezultati lahko tudi precej slabši.
:: Romana Purkart

Kratek izlet – veliko doživetje

13. decembra je Zgodovinsko društvo Bled 1004 organiziralo ekskurzijo v Komendo, da bi še bolje spoznali življenje in delo tamkajšnjega velikega rojaka Petra Pavla
Glavarja. Blejske novice so izšle šele sredi decembra, zato vabila nismo mogli objaviti,
kljub temu se nas je nabralo ravno pravšnje število, da smo ekskurzijo lahko izpeljali.
Obisk Komende je presegel vsa pričakovanja. Spoznali nismo le življenja in dela
Petra Pavla Glavarja, ki je umrl pred dvestopetdesetimi leti, poseben vtis je naredila njegova bogata knjižnica, ki bi bila v čast vsaki veliki biblioteki. Kar nismo se mogli ločiti
od tega izrednega duhovnega bogastva tedanjega časa. Presenetila nas je tudi močna
prisotnost arhitekta Plečnika pri ureditvi farne cerkve in okolice.
Ogleda vreden je tudi zasebni muzej družine Lončar, ki z velikim trudom in prizadevnostjo skrbi za orhranjanje kulturne dediščine in duha vsakdanjega življenja.
Lončarju Milanu Štebetu smo smeli gledati čez ramo pri njegovem ustvarjanu, sam
skrbi za to, da obrt ne gre v pozabo.
Iskrena hvala naši gostiteljici gospe Tabernik, ki je s svojim bogatim znanjem in
veliko prizadevnostjo največ pripomogla h temu, da je bil naš izlet pravo doživetje.
Ekskurzijo smo zaključili v prazničnem božičnem vzdušju ob okusnem kosilu v
prijetnem lokalu Planinski dom.
:: Frani Kindlhofer
Zadovoljni udeleženci ekskurzije ob spomeniku Petra Pavla Glavarja.

Usposabljanje
lokalnih vodnikov
Lokalne turistične organizacije Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Radovljice,
Žirovnice, Občina Jesenice in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
vabijo na tečaj za usposabljanje lokalnega turističnega vodnika Bleda, Bohinja,
Kranjske Gore, Radovljice, Jesenic in Žirovnice z licenco.
Pogoji za prijavo so končana V. stopnja izobrazbe, znanje najmanj enega
tujega jezika in veselje do vodenja in dela
z ljudmi.
Prijavo v obliki dopisa ter kopijo dokazila o končani V. stopnji izobrazbe pošljite na naslov: Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem Bled, Prešernova
cesta 32, 4260 Bled ali na elektronski naslov martin.lahajnar@vgs-bled.si. Prijave
sprejemamo do 20. 2. 2015.
Prosimo, da v prijavi dopišete, v katerem tujem jeziku boste opravljali izpit.
Predavanja bodo potekala na Višji
strokovni šoli za gostinstvo in turizem na
Bledu, in sicer od 23. februarja. Praktični
del usposabljanja bodo kandidati opravili
z ogledi Bleda, Bohinja, Kranjske Gore,
Radovljice, Jesenic, Žirovnice in njihovih
znamenitosti. Usposabljanje bo trajalo
približno 60 ur. Zaključni izpit je načrtovan za konec aprila oz. v začetku maja.
Več o programu na spletni strani
www.vgs-bled.si pod naslovom lokalni
vodniki.
Cena tečaja je 230 eur (ddv vključen)
ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj 15 tečajnikov. V ceno so vključeni stroški predavanj in terenskih vaj (prevozi, vstopnine),
potrdilo o pridobitvi licence lokalnega vodnika ter vodniška izkaznica.
:: Turizem bled
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Turizem I Prireditve

Novičke iz
Sava Hotelov Bled

Koledar prireditev
www.bled.si

Prednovoletni zajtrk
Decembra je v Hotelu Golf potekal že
14. prednovoletni zajtrk za poslovne partnerje. Vodstvo Sava Hotelov Bled in Sava
Turizma se je okoli sto najpomembnejšim predstavnikom turističnih agencij,
kongresnih organizatorjev, lokalne skupnosti ter nacionalne turistične organizacije zahvalilo za sodelovanje v preteklem
letu. V prijetnem vzdušju so gostje zagotovili, da bodo že tako dobro sodelovanje s Sava Turizmom v naslednjem letu
še nadgradili. Za vrhunsko kulinarično
doživetje so poskrbeli naši trije kuharski
zvezdniki, Gregor Rozman, Simon Bertoncelj in Alma Rekić, člani nacionalne
kuharske reprezentance in prejemniki
najvišjih odličij.

Novosti na Blejskem
drsališču z razgledom
Na Blejskem drsališču z razgledom
smo s 16. januarjem pripravili posebno
presenečenje. Vsi otroci do dvanajstega
leta dobijo na blagajni Zakijevo brezplačno karto za drsanje. Obiskovalce čakajo
animacija na ledu (vsako soboto in nedeljo ob 16. uri), tečaj drsanja za otroke
(vsak petek ob 17. uri) in mnogo več. Za
zaljubljence v času valentinovega organiziramo romantično drsanje ob 18. uri. Za
več informacij o dogajanju na Blejskem
drsališču z razgledom obiščite spletno
stran www.sava-hotels-resorts.com pod
zavihkom Aktivni oddih - Prireditve ali
na Bled.si.

datum
Sobota, 31.1.
Nedelja, 1.2.

10:00
Sreda, 4.2.

19:00

Petek, 6.2.

16:00

Sobota, 7.2.

Nedelja, 8.2.

Ponedeljek,
9.2.
Petek, 13.2.

Sobota, 14.2.

10:00

14:30
15:00
16:20
18:00
19:00
20:00

Nedelja, 15.2.

lokacija
Hotel Astoria
Zborno mesto:
Gostilna Rot, Boh.Bela
Zadružni dom v
Ribnem
Infocenter Triglavska
roža Bled

Blejski mladinski
center
17:00
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
18:00
Zadružni dom v
Ribnem
10:00
Blejski mladinski
center
19:00
Infocenter Triglavska
roža Bled
11:00
Pred Vilo Prešeren
Bled
15:00 –18:00 Kavarna Park Bled
18:00 – 22:00 Rest. Panorama
17:00
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
16:00
Blejski mladinski
center
19:00
Hotel Astoria
20:00

Nepozaben oddih v Wellnesu
Živa
V Wellnessu Živa smo pripravili za
zimske dni prav poseben Day Spa oddih,
kjer bodo obiskovalce razvajali z energijsko 30-minutno masažo, v paketu je na
voljo neomejena uporaba bazenov, svet
savn in wellness prigrizek. Za vse, ki
imajo težave s hrbtenico, je na voljo protibolečinska masaža. Ob valentinovem
pripravljamo poseben Amor paket za dve
osebi, ki vključuje sproščujočo masažo
hrbta, vratu in ramen z aromatičnimi olji
in dvakratni obisk bazena.
:: Dijana Garibović, Sava Hoteli Bled

ura
10:00 –12:00
8:30

20:00
10:00
11:00

Sreda, 18.2.

17:00
19:00

Petek, 20.2.

16:00

Festivalna dvorana
Bled
Blejski mladinski
center

prireditev
Delavnica: Domači izdelki iz naravnega šipka
19. Tradicionalni pohod in turni smuk na Galetovec
Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom
predstavčkom: Volk in kozlički
Sredin večer: Ob svetovnem dnevu mokrišč: projekcija filma "Dragocena mokrišča" in predavanje (v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave OE Kranj)
Delavnica Sami opremite svoj dom – osnovni
napotki za pomoč
Otroška španska bralna značka Poredni Petit
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Mladinski kulturni dopoldan
Proslava ob kulturnem prazniku
(izvedba KD Bohinjska Bela)
Prešernovanje v Vili Prešeren Bled
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
Družabno srečanje za starejše občane
Pravljična urica in ustvarjalnica Šivilja in škarjice
Dvo-dnevni seminar Določanje lastnega stila – 1. del
Predavanje Naturopatija in ohranjanje zdravja
Koncert: Gal Gjurin in Simfoniki Cantabile z gosti
Ustvarjalna delavnica Valentinovi srčki

Pustni karneval:
Grajska cesta, pri Bled Zbiranje pustnih šem
Backpackers hostlu
Promenada pod
Predstavitev skupinskih mask
Občino Bled
Trgovski center Bled
Pustno rajanje z Godbo Gorje, ptujskimi kurenti,
skupinskimi maskami, živo glasbo in animatorji
Blejsko drsališče z
Romantično drsanje na Valentinovo
razgledom pri hotelu
Park
Gorjanski dom
Gledališki abonma KD Bohinjska Bela 2014/2015:
Vse zastonj v izvedbi Slovenjgraškega gledališkega
združenja Koroški deželni teater
Restavracija
Veselo pustovanje z bogatimi nagradami
Panorama
Grand Hotel Toplice
Gala Valentinova romantična večerja
Zadružni dom v
Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom
Ribnem
predstavčkom: Pustno rajanje
Otroško drsanje z Zakijem in Rozi
Blejsko drsališče z
razgledom pri hotelu
Park
Šport hotel Pokljuka Pokljuška pustna holcarijada
Infocenter Triglavska Sredin večer: Gozdovi kranjske industrijske družbe
roža Bled
- odprtje muzejske razstave (v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice)
Blejski mladinski
Dvo-dnevni seminar Določanje lastnega stila – 2. del
center

Turizem I Prireditve
17:00

Sobota, 21.2.

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
19:30
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska
roža Bled
11:00
Zunanje kopališče
Grand Hotela Toplice
11:00
Šport hotel Pokljuka
13:00
Smučišče Straža Bled
16:00
Blejsko drsališče z
razgledom pri hotelu
Park
17:00
Festivalna dvorana
Bled
19:00
Sv. Katarina na Homu

Nedelja, 22.2. 11:00

Ponedeljek,
23.2.
Torek, 24.2.
Četrtek, 26.2.
Petek, 27.2.
Sobota, 28.2.

Blejsko drsališče z
razgledom pri hotelu
Park
16:00
Blejsko drsališče z
razgledom pri hotelu
Park
18:00
Festivalna dvorana
18:00 – 22:00 Restavracija Panorama
10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska
roža Bled
10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska
roža Bled
18:00
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
17:00
Blejski mladinski
center
10:00
Hotel Astoria
11:00
18:00

Šport hotel Pokljuka
Blejsko drsališče z
razgledom pri hotelu
Park
TEDENSKI PROGRAM PRIREDITEV:
Vsak petek
17:00
Blejsko drsališče z
razgledom pri hotelu
Park
Vsak petek
21:30 – 23:00 Ledena dvorana Bled
Vsako soboto 16:00
Blejsko drsališče z
in nedeljo
razgledom pri hotelu
Park
Vsak dan od 11:00
Blejsko drsališče z
16.2. do 27.2.
razgledom pri hotelu
Park
Vsako soboto 20:00 – 24:00 Restavracija Panood 21.2. dalje
rama
RAZSTAVE:
1.1. – 12.2.
v del. času
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
21.1. – 15.2.
8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska
roža Bled
30.1. – 1.2.
13:00 - 18:00 Izletniška kmetija
Dornk na Mlinem
1.2. – 28.2.
v del. času
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
7.2. – 20.2.
v del. času
Galerija 14, Bled
16.2. – 28.2. v del. času
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
18.2. – 22.3.
8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska
roža Bled

Lutkovna predstava Pika Nogavička piše pismo
Predavanje Zakaj Slovenija ni Švica
Triglavska tržnica in spremljevalni program:
predstavitev turistične destinacije Škofja Loka
Pokal Bleda v zimskem plavanju 2015
Turnir v namiznem nogometu
Šugla na Bledu: nastop uličnega gledališča
Blejska ledena olimpijada
Druženje z namenom: glasbeni in plesni večer
Vzgojnovarstveniega zavoda Radovljica
V gozdu straši: predstava na prostem za starejše od
10 let
Otroško drsanje z Zakijem in Rozi
Družinsko obarvani dan na drsališču

Komedija Čista norišnica
Družabno srečanje za starejše občane
Otroška ustvarjalna počitniška delavnica (v sodelovanju z Waldorfskim vrtcem in šolo Gorenjska)
Otroška ustvarjalna počitniška delavnica (v sodelovanju z Waldorfskim vrtcem in šolo Gorenjska)
Delavnica Poznate naravne znamenitosti Bleda?
Delavnica Košarice za pomladne cvetlične aranžmaje
Delavnica Izdelava domačih izdelkov iz vrtnega
ognjiča
Turnir v hokeju z metlami
Drsalna predstava Lucky Lookers on Ice

Tečaj drsanja za otroke

Disco na ledu
Animacije na ledu
Šola drsanja, prikaz umetnostnega drsanja in hokeja
na zabaven način
Sobotni plesni večeri

Obrazi Bleda - Anamarija Nuša Mulej: Bodimo sebi
in drugim ustvarjalni navdih
Razstava Pes - podnevi sodelavec, zvečer prijatelj
Razstava preko 80 različnih božičnih jaslic
Razstava knjig mladih ustvarjalcev iz OŠ Bled: Moja
prva knjiga
Likovna razstava Zelo slovenska grafika
Razstava o Kumerdejevih nagrajencih za leto 2014
Muzejska razstava: Gozdovi kranjske industrijske
družbe

Novičke iz
Sportine Turizma
Prešernovanje
V nedeljo, 8. 2., bo od 11. ure dalje
pred Vilo Prešeren potekal kulinarično-vinski dogodek v počastitev kulturnega
praznika – na malo drugačen način. Preizkusili boste lahko kulinarične dobrote,
uživali v slovenskih vinih in živi glasbi.
Če bo vreme slabo, dogodka ne bo.

Ruski zdravilec Maksim
Osipov v Hotelu Ribno
Maksim Osipov bo v Hotelu Ribno
ponovno med 26. 1. in 1. 2., njegov naslednji obisk pa bo v začetku marca. Osipov
se v Hotel Ribno vrača že tradicionalno,
zaradi pravega pristopa in dobrih rezultatov pa so njegovi termini hitro zasedeni.
Naročite se lahko na tel. 04 578 31 00.

Uspešno Mehurčkanje
Tik pred koncem leta 2014 smo v sklopu Kluba Sportina Turizem v Vili Prešeren organizirali dogodek na temo penin
in šampanjcev – Mehurčkanje, v povezavi z sommelierjem in lastnikom spletne
vinoteke eVino, Gašperjem Čarmanom.
Degustirali smo kar osem vzorcev penin
in šampanjcev, se družili ob okusni kulinariki Vile Prešeren, člane Kluba Sportina
Turizem pa smo razvajali tudi z darilcem.

Nadaljevanje prenove Hotela
Krim
Lani smo pričeli s prenovo Hotela
Krim, ki jo v letošnjem letu nadaljujemo
s prenovo dodatnih 25-ih sob. Dela bodo
zaključena do konca marca. S prenovami
začenjamo tudi v ostalih objektih – v Vili
Prešeren bomo tako v februarju prenavljali kopalnice za goste.

Degustacija velikih belih
zvrsti
Društvo Vinergija je decembra v Vili
Prešeren organizirala degustacijo velikih
belih zvrsti, ki jo je vodil Robert Gorjak,
pisec vinskih vodičev in ustanovitelj vinske šole Belvin. Veseli smo, da smo del
prijetnih in uspešnih sodelovanj!

Zimski degustacijski meni v
Vili Prešeren
V Vili Prešeren je do konca februarja
moč preizkusiti nov degustacijski jedilnik, sestavljen iz štirih hodov.
:: Manca Dežman, Sportina Turizem
Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe
in dodatne informacije bodo objavljene ne spletni
strani www.bled.si/dogodki.
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Kultura

Gal Gjurin in simfoniki Cantabile z
gosti
V novo koncertno sezono v Zavodu za kulturo Bled vstopamo s koncertnim večerom Gala Gjurina, izvrstnega, neponovljivega ustvarjalca in interpreta sodobnega glasbenega izraza, ki
bo na Bledu tokrat nastopil prvič. V letu, v katerem pripravljamo
bogat program kulturnih dogodkov za vse generacije, ima glasba
pomembno mesto. Večer z Galom Gjurinom in simfoniki Cantabile z gosti bo zato odličen začetek poti po letošnji kulturni
krajini, na katero vas z veseljem vabimo.
Gala Gjurina (letnik 1978) večini ljubiteljev odlične glasbe
najbrž ni potrebno podrobneje predstavljati, pa vendar: je avtor,
večinštrumentalist, vokalist, glasbeni producent, pesnik in prozaist, ki je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slovenistiko
in sociologijo kulture. Za seboj ima sedem avtorskih plošč, njegova literatura pa je prevedena v italijanščino, angleščino, češčino, srbščino in slovaščino, hkrati jo lahko najdete v antologiji
slovenske poezije Mi se vrnemo zvečer (Beletrina, 2004) in antologiji slovenske erotične poezije V tebi se razrašča (Mladinska
knjiga, 2008). Komponira tudi avtorsko orkestralno simfonično
in filmsko glasbo ter glasbo za dramske in plesne predstave.
Simfonični orkester Cantabile je bil ustanovljen leta 2010 na
pobudo dirigenta in profesorja Marjana Grdadolnika in glasbenikov, ki so pod njegovim vodstvom do junija 2010 igrali v Simfoničnem orkestru Glasbene šole Logatec. Orkester združuje 77
odličnih mladih glasbenikov iz Logatca in drugih krajev osrednje Slovenije in okolice.
Na blejskem koncertu bo mogoče slišati izbor skladb z zadnjih šestih Gjurinovih avtorskih albumov (Fetiš, Srce, Duša,
Telo, Cantabile, Temna godba), hkrati pa skladbe, pisane posebej za simfonike Cantabile oz. druga orkestralna Gjurinova dela.
V okviru koncerta na Bledu bo izvedena tudi skladba »Stavek
za oboo«, ki je del širšega Gjurinovega simfoničnega projekta:
glasbe za celovečerni film »Kekec 4«. Izvedla ga bo koncertna
solistka oboistka Eva Vrtačnik.
Kot posebna gostja bo nastopila Galova sestra Severa Gjurin
(glas), ki bo predstavila nekaj svojih novejših skladb in hkrati
starejših uspešnic še iz časa zasedbe »Olivija«. Galu, Severi in
orkestru Cantabile se bodo v koncertnem programu pridružili
tudi člani dveh mladih in vročih zasedb: Čedahuči, ki so pred
kratkim izdali svojo drugo zgoščenko »Severnica«, in člani skupine 2B iz belokranjske Vinice, ki so tik pred izidom svojega
prvenca.
Orkester bo vodil dirigent in klarinetist prof. Marjan Grdadolnik, koncertni mojster pa bo Dejan Gregorič (violina).
Obeta se torej odličen glasbeni večer; v petek, 13. februarja,
ob 20. uri v Festivalni dvorani Bled.
Vstopnice so naprodaj na spletni strani www.mojekarte.si in
v Turističnem društvu TIC Bled.
:: Zavod za kulturo Bled

Koledovanje
Tudi v letošnjih božično-novoletnih počitnicah je 27 otrok in
mladih skupaj s svojimi spremljevalci obiskovalo naše domove
po različnih delih Bleda. Prinašati Jezusovo veselo sporočilo in
zbirati darove za vrstnike v revnih deželah jim je dajalo toliko
veselja, da jih pri tem ni ustavil ne sneg ne mraz. Ena od skupin
se je srečala z županom Janezom Fajfarjem, ki jih je toplo sprejel
in nagovoril.
Hvala vsem, ki ste jih sprejeli in tudi sami darovali za srečo
drugih!
:: sestra Majda Merzel

Veselo po domače
Konec decembra smo člani Folklornega društva Bled v Festivalni dvorani organizirali že 16. prireditev Veselo po domače.
Dvorana je bila v celoti razprodana, kar je glede na obilico prireditev v decembru lep dosežek! Tudi letos je bila prireditev dobrodelna, razveselili smo stanovalce doma za ljudi s posebnimi
potrebami, saj so prav oni tisti, ki so najbolj hvaležni povabil na
take prireditve.
Letošnja zgodba, ki je bila postavljena v kmečko okolje, je
bila nadaljevanje lanske, ki se je skozi humor prepletala skozi celotno prireditev. Voditeljski par Drago Bregant in Petra Žmuc sta
v usklajenem, sproščenem in zabavnem vzdušju držala rdečo nit
prireditve in z igralskimi vložki poskrbela za zabavno noto. Za
smeh v dvorani sta poskrbela tudi člana folklore Milan Debeljak
in Milan Koprivec, ki sta svoji vlogi v skečih opravila z odliko.

Podžupan Toni Mežan je obiskovalcem namenil nekaj lepih
želja. Med nastopajočimi sta na zabavni način prebila led Miro
in Erazem. Za njima smo svoje plesne veščine, ki smo jih od
lanskega leta dobro dodelali, pokazali člani Folklornega društva
Bled. Preoblekli smo se v stara oblačila in s preprostimi instrumenti poskrbeli za spremljavo dueta Draga in Jelke v pesmi Ko
vinček govori. Med nastopajočimi so bili tudi Jerneja Terlikar s
citrami, ansambel Gorenjski kvintet, Duo Nota, Jodelexpress s
kraljico jodlanja Brigito, Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled ter
kot glavni gost večera ansambel Toneta Rusa, ki je dodobra ogrel
publiko. Plesalci folklornega društva smo skozi celotno prireditev poskrbeli, da se je na odru plesalo in tako pokazali dobrovoljnost in ogromno pozitivne energije ter veselja do plesa. Vse
sodelujoče skupine so ob koncu prireditve prejele miniaturne
''zvončke želja'' kot simbol Bleda in spomin na prireditev.
Še enkrat se je izkazalo, da domače viže, ples in prava mera
humorja razveseljujejo ljudi. Zahvala gre vsem nastopajočim,
vsem, ki so pomagali pri organizaciji ali kakorkoli pripomogli,
da bo večer še dolgo ostal v lepem spominu. Nenazadnje gre
zahvala vsem članom folklornega društva, ki so ne le poskrbeli,
da se je večer uspešno odvil, temveč tudi za pogostitev in dobro
počutje obiskovalcev.
:: Folklorno društvo Bled
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Romantični Bled
Bled s svojo podobo že tako
spominja na prizor iz kakšne
pravljične dežele, romantične
zgodbe obiskovalcev pa govorijo svoje. Marsikdo se tu zaradi
edinstvenega okolja odloči potrditi svojo zvezo z zaroko ali s
poroko. Lansko leto je spletna
stran Tripadvisor uvrstila Bled
na seznam desetih resničnih
krajev, ki izgledajo, kot bi bili
iz pravljice. Spletna revija Travel weekly pa je Bled imenovala
za enega izmed deset najbolj
edinstvenih krajev za poroko.
V decembrskem času, ko je Bled zasijal v podobi nove praznične okrasitve, je novi »kissing point«, okvir v obliki srčka, postal
priljubljena točka za fotografiranje zaljubljenih parov. Romantičnost obiskovalcev Bleda smo želeli z nagradno igro še spodbuditi, saj je bilo treba na socialnih omrežjih Turizma Bled objaviti romantično fotografijo »kissing pointa«. Na facebooku in
instagramu smo prešteli enindvajset fotografij, med katerimi je
bila zmagovalna fotografija Kaje Vidmar. Njena fotografija je
bila posneta na dan pete obletnice zveze z njenim fantom, na
instagramu pa je prejela 276 všečkov.
Za piko na »i« bodo romantičnost nagrajencev še stopnjevali
blejski turistični delavci – pet nagrajencev je prejelo večerjo z
razgledom za dve osebi, nagrade pa so prispevali Hotel Triglav
Bled, Penzion Mayer, Sava Hoteli Bled, Hotel Lovec in Vila Prešeren. Glavno nagrado so prispevali v Kampu Bled, zato bo zmagovalka s svojim partnerjem za vikend uživala v glamuroznem
kampiranju v Gozdnih vilah.
:: Turizem Bled

9. Silvestrovanje za otroke na Bledu
privabilo preko 1000 obiskovalcev
Največji silvestrski dogodek za otroke v Sloveniji so letos želeli preprečiti sneženje in nizke temperature, zato se je odločitev
za izvedbo prireditve v Ledeni dvorani izkazala še toliko bolj za
pravilno. Kljub pravim zimskim razmeram je bilo na prizorišču
preko tisoč obiskovalcev.
Čarovnik Grega je poskrbel za čarobno silvestrsko vzdušje.
Pomagali so mu ''gorenjski talent'' Stiven Rahman, pevke iz
Glasbenega studia Osminka, članice in člani domačih drsalnih klubov ter dedek Mraz z Zajčkom Sportyjem, Medvedom
Čalapinkom in škrati. Ti so poskrbeli, da je s pomočjo podjetja Promotiva tisoč balonov padlo ''z neba'' na led. Vsi otroci so
prejeli darilca, ki so bila letos nekoliko drugačna – brez sladkarij, plastične embalaže ipd. Dedek Mraz jih je obdaril z lesenim zabojčkom, v katerem se je skrivalo jabolko iz Sadjarstva
Pr' Jernejc iz Hraš. Tudi tokrat dedku Mrazu ne bi uspelo brez
pomoči podjetij, ki nam vedno znova zadnji dan v letu pomagajo
pričarati nasmehe na otroške obraze. Več utrinkov z letošnjega
silvestrovanja ter vse sponzorje si lahko preberete in ogledate v
fotogaleriji na www.silvestrovanje-bled.si.
Iskrena hvala vsem prostovoljcem, ki so na dan prireditve
pomagali pri pripravi prizorišča in kompletiranju daril. Zanje se
moramo zahvaliti podjetju Eltec Petrol. Hvala tudi osebju picerije Briksen za toplo okrepčilo za najmlajše.
Zadnji dan leta 2015 bomo organizirali že 10. Silvestrovanje
za otroke. Že danes vam obljubljamo, da bo to pravi spektakel.
:: Toni Mežan – podžupan Občine Bled,
Uroš Ambrožič – Infrastruktura Bled

V Ribnem že 35 let diši po Prekmurju
Pisalo se je leto 1979, ko sta v Ribnem svojo prvo gostilno
– žužlo odprla Štefan Jerebic in Dragica Perš. Takoj se je na jedilniku znašlo tudi nekaj prekmurskih jedi. Iz gostilne pri Štefanu sta se selila na "Oddih" in ga preimenovala v Gostišče pri
Štefanu.
Leta 1984 sta v svoji hiši odprla Taverno pri Štefanu in tudi
tam še danes gostom poleg ostale hrane nudijo tradicionalne prekmurske jedi. Na njihovem jedilniku tako lahko najdete meso iz tunke, prekmurske koline z bujto repo, prekmurski
bograč, pečenega zajca z ''dudoli'', seveda pa tudi prekmursko
gibanico, po kateri še posebej slovijo, saj se edini na Bledu od
leta 2007 ponašajo s pridobljenim certifikatom.
:: RP

Povezujemo generacije
Plemljev dan smo na Podružnici Bohinjska Bela preživeli v
duhu povezovanja generacij. Dan smo začeli s slovenskim tradicionalnim zajtrkom in ga nadaljevali z ustvarjalnimi delavnicami. Posladkali smo se z medom, maslom in mlekom, potem pa
zavihali rokave in se lotili dela.
Našemu povabilu sta se prijazno odzvali dve babici in pa dedek, ki so nam pomagali povezati generacije. Gospa Branka Golc
je za nas pripravila kuharsko delavnico, na kateri smo se naučili
priprave zdravega in okusnega zeliščnega namaza, ki smo ga na
koncu pojedli do zadnjega grižljaja. S šiviljsko delavnico nas je
navdušila gospa Rezka Stojan. Naučili smo se osnov šivanja, ki
nam bodo zagotovo koristile v življenju.
Z gospodom Mihom Stojanom smo izdelali čudovito ptičjo
krmilnico, ki jo bodo še posebej vesele ptice, ki jih bodo krila
ponesla pred našo šolo.
Babic in dedkov se v šoli vedno razveselimo. S seboj prinesejo življenjsko modrost in ljubeznivost do otrok, ki je neprecenljiva. V njihovi družbi smo se otroci in učiteljice počutili prijetno,
njihova toplina pa je ogrela naša srca. Takšna srečanja nas bogatijo, zato si jih v bodoče še želimo.
:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela
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Uspešni v razvedrilni matematiki in logiki
Razvedrilna matematika je smer v matematiki, kjer učenci urijo prostorsko predstavljivost, krepijo logično sklepanje in rešujejo zahtevnejše matematične probleme. Na
blejski šoli že tretje leto zapored tekmujemo na tem tekmovanju in letos je bronasto
priznanje prejelo 25 učencev od 4. do 9. razreda. Na državno tekmovanje v Ljubljani
se jih je uvrstilo kar 17, in sicer zaradi visokega dosežka točk na šolskem tekmovanju.
Srebrno priznanje so prejeli Ema Razinger, Aljaž Kirar in Nika Urh iz 6. a, Primož Jarc
in Domen Jarc iz 6. c, Ana Poklukar iz 7. a, Jure Kos iz 7. b, Rok Prezelj iz 7. c, Mirjam
Potočnik in Luka Benedičič iz 8. a, Miha Jan in Vita Mesec iz 9. a ter Manca Povšin iz 9.
b. Štirim učencem pa se je uspelo uvrstiti med najboljše v državi in so prejeli ZLATO
PRIZNANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE. To so: Manca Končar iz 6. a, ki je dosegla odlično 5. mesto, Nika Frelih iz 8. a ter Timotej Ambrožič in Matevž Pintar iz 9. a.
Tudi na tekmovanju iz znanja logike so bili uspešni, saj je Timotej Ambrožič dosegel zlato priznanje, Miha Jan pa srebrno.
Razvedrilna matematika in logika veliko pripomoreta tudi pri odkrivanju za matematiko nadarjenih učencev in ugotavljamo, da motivacija za tovrstna tekmovanja na
naši šoli zaradi uspehov iz leta v leto bolj narašča.
:: Metka Jemec, mentorica

Z igrico Zvonček v
novo leto

V zadružnem domu v Ribnem nam
je prednovoletni čas polepšal obisk dedka Mraza. S toplimi besedami in sladkim
presenečenjem je pričaral nasmeh na
otroške obraze. Dogodek so popestrile
učenke dramskega krožka z mentorico
Nušo Poljanec. Zaigrale so predstavo z
naslovom Zvonček. Igrica pripoveduje o
zajčku, kateremu se vztrajnost poplača,
čeprav mu jo lisica večkrat zagode. Naše
igralke so gledalcem v dvorani uspele prikazati pravljično dogajanje v gozdu in si
zato zaslužile bučen aplavz.
Obiskali so nas učenci 1. in 2. razreda
iz OŠ Antona Janša v Radovljici.Tudi njih
so naše tretješolke navdušile s svojo igrico. Ob skupnem druženju si je vsak učenec najprej izdelal svojega snežaka korenjaka, nato pa so se še skupaj prijetno poigrali.Ob koncu srečanja smo si zaželeli
veliko sreče v novem letu in si obljubili,
da bomo s takimi druženji še nadaljevali.
:: Blanka Valant, Podružnica Ribno

Dijaki poletne šole predstavili ugotovitve raziskav na Pokljuki
Sodelujoči dijaki poletne šoli na Pokljuki so na zaključnem dogodku v Infocentru Triglavska roža Bled decembra
predstavili ugotovitve raziskav o tleh, rastlinstvu, živalstvu, biomasi in ekosistemskih storitvah. Poletne šole, ki je potekala
junija v okviru projekta recharge.green,
se je udeležilo 24 dijakov in 10 šolskih
mentorjev iz Biotehniškega centra Naklo,
Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, II. gimnazije Maribor ter Gimnazije
in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.
V programu so sodelovali strokovnjaki
Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda
za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete – Oddelka za gozdarstvo, Društva za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
in Triglavskega narodnega parka.
Skupina za raziskovanje živali je našla več kot 50 osebkov planinskih pupkov
(Mesotriton alpestris) in opazovala tri-

prstega detla (Picoides trydactylus). Skupina za rastline je v različnih habitatnih
tipih popisala 150 rastlinskih vrst, od tega
kar 20 zavarovanih in 15 vrst z rdečega seznama. Skupina za biomaso gozdnih ekosistemov je spoznavala metode za ugotavljanje razpoložljivih kapacitet lesne biomase za energetske namene, skupina za
ekosistemske storitve pa je ugotovila izjemno raznovrsten pomen Pokljuke za njene obiskovalce in upravljavce. Dijaki in
mentorji so izrazili željo, da bi podobne
poletne šole potekale tudi v prihodnje, saj
so si dijaki pridobili dragocene izkušnje o
terenskem delu in strokovni obdelavi podatkov ter interpretaciji le-teh.
Osrednji namen projekta recharge.
green je izdelava celostne strategije za
rabo in izkoriščanje obnovljivih virov
energije ter sistemov trajnostne rabe tal
ob hkratnem ohranjanju biotske pestrosti

v alpski regiji – v primeru Slovenije na
področju Triglavskega narodnega parka.
Projekt predvideva ovrednotenje biotske
pestrosti v TNP-ju, pripravo modelov
rabe tal in vrednotenje ekosistemskih storitev ter ocenjevanje nosilne sposobnosti
ekosistema glede na produkcijo in rabo
virov obnovljive energije. Projekt poteka
od oktobra 2012 do junija 2015 in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za
regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja
Območje Alp. V projektu poleg TNP-ja
sodelujejo še Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo.
Spletna stran projekta: www.recharge-green.eu
:: Javni zavod
Triglavski narodni park
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98 let sestre Matilde
Knez
Sestra Matilda Knez je 8. januarja
dopolnila 98 let. Z njo se veselimo in se
Bogu zahvaljujemo za vsak nov dan življenja. Svoj praznik je obhajala v postelji,
ki je postala njena neločljiva spremljevalka pred dvema mesecema.
Njeno veselje, mir, potrpežljivost in
predanost ob negibnosti v postelji in včasih neznosnih bolečinah sta nam, ki smo
ob njej in skrbimo zanjo, ter vsem, ki jo
obiskujejo, v veliko spodbudo. Nenehno
sporoča, kako je življenje sprejeto z vsem,
kar prinaša, in darovano do zadnje bilke,
ne le smiselno, ampak tudi osrečujoče.

Ob njenem rojstnem dnevu so jo poleg sorodnikov, mladih in sester obiskali
tudi župan g. Janez Fajfar ter predstavnici
Rdečega križa ter jo kot ponavadi presenetili s torto. Med redko razpoznavnimi
besedami smo ujeli: Bogu hvala, hvala,
veselje, potrpežljivost, dobrota, Marija.
To so hkrati vrednote, ki jih je s. Matilda
vedno živela in poglabljala iz dneva v dan.
Sedaj postajajo skrivnost njenega veselega, Bogu vdanega življenja.
:: sestra Barbara Močenik

90 let Pavle Pintar Narat, Dešmanove mame
Na Rečici je 20. januarja praznovala svoj devetdeseti rojstni dan gospa Pavla Pintar
Narat. Ob tem visokem življenjskem jubileju smo ji voščili župan Janez Fajfar in prostovoljki RK Bled, sovaščanki Anica in Jožica. Čestitkam in darilu se je pridružila tudi
Krajevna skupnost Rečica. Slavljenka nas je sprejela z nasmehom, polna vedrine in
zadovoljstva in s svojo veliko življenjsko energijo. Vse te pozitivne vrline njeno pravo
starost krepko skrijejo. Sprejeli so nas tudi njeni najbližji – dve hčerki, sin in zet. Druga
hči in snaha sta bili žal v službi. Snaha je pustila dobro obloženo mizo! V tako pestri
družbi smo doživeli čudovito druženje in zanimive pogovore. Dešmanova mama pa je
o svojem življenju povedala:
''Rodila sem
se pred devetdesetimi leti kmečkim
staršem v majhni
vasici Cirkuše v
Tuhinjski dolini.
Bila sem peta od
šestih otrok. Mladost sem preživljala na domačiji, ki
pa jo je prekinila
vojna vihra. Da me
Nemci ne bi deportirali v mladinske delovne brigade, sem kot komaj
17-letno dekle raje
šla od doma služit. Tako sem prišla na Blejski grad, nato pa tudi k Dešmanu na Rečico.
Po koncu vojne presrečna z izjavo »jaz sem pri Dešmanu podelala«, sem se vrnila domov. A ker se zarečenega kruha največ poje, me je leta 1947 prav Dešmanov Joža peljal
pred oltar. Rodili so se nama štirje otroci. Preživljanje s kmetijo je bilo vedno težko.
Tako smo se poleg vzreje prašičev, prodaje mleka in lesa ukvarjali tudi z gojenjem
ribeza in s turizmom. Kasneje pa sem tudi varovala otroke. K hiši pa je prišla bolezen,
zaradi katere sem jaz izgubila moža, otroci pa očeta. Težko se je bilo prebijati naprej,
saj je najmlajša hčerka štela komaj 12 let. A sreča mi je bila naklonjena, spoznala sem
človeka, mojega drugega moža, ki mi je bil v veliko oporo v vseh pogledih. Danes imam
poleg otrok tudi osem vnukov in osem pravnukov. Še vedno sem pri Dešmanu skupaj s
sinovo družino, ostali moji pa me vedno obiskujejo, kar mi veliko pomeni.''
Poslovili smo se v želji, da ji zdravje še naprej dobro služi in naj ji tudi v bodoče ne
zmanjka življenjske vedrine, toplega nasmeha in zadovoljstva v krogu vseh, ki jo imajo
radi.
:: Jožica Pazlar, RK Bled

96 let Antonije Sodja
Med prvimi slavljenkami v letu je gospa Tončka, saj svoj rojstni dan praznuje 18. januarja. Letos je praznovala že šestindevetdesetega. Za praznik smo ji voščili župan in prostovoljki RK
Bled.
Kot vedno nas je sprejela nasmejana in dobre volje skupaj
s sinom in snaho. Stekel je zanimiv in prijeten pogovor. Slavljenka rada pripoveduje o svojem življenju na domači kmetiji
»Pocar« v Ribnem. Najbolj ponosna je na svoje poslovno delo,
ko je s konjsko vprego vozila prodajat poljske pridelke na Bled,
Jesenice ali v Lesce. Denarja, ki ga je prinesla domov, se je vedno
najbolj razveselila mama. Z nasmehom rada opisuje svoje večkratne obiske sestre v Beljaku, kamor se je odpravila s kolesom.
Tudi sicer je bila še v starejših letih ljubiteljica vožnje s kolesom.
V veliko veselje ji je bilo tudi petje, kar je dokazala tudi med
našim druženjem. Z dobrim posluhom nam je zapela kar nekaj
starejših pesmic, tudi pesem »Po jezeru« ni manjkala. Nasmejali smo se ob pesmici, ki jo je rad pel njen stric, ko se je vračal
domov in gre takole: »Zapojmo jo pa le, k' nam vedno dobro
gre, smo z Ribnega doma, k' nas vsak hudič pozna«. Pravi, da

komaj čaka toplejše vreme, ko bo lahko šla na vrt, ki ga ima zelo
rada. Čas ob zanimivem klepetu je hitro minil. Poslovili smo se
z željo, da jo zdravo in zadovoljno obiščemo tudi naslednje leto!
:: Jožica Pazlar, RK Bled
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90 let Staneta Jereta
Sredi lanskega decembra je 90 let dopolnil Stane Jere s Prisojne ulice na Bledu.
Nikoli ni maral posebne pozornosti in tudi ob visokem življenjskem jubileju ni
želel »nobenega cirkusa«, kot se je izrazil. Praznoval je v krogu najožje družine z ženo
Minko, sestro Marico in hčerjo Ireno. Čeprav sprva ni želel obiskov, se je razveselil
predstavnic RK Bled Jožice Pazlar in Jožice Ovsenik.
Rodil se je na Bohinjski Beli, kjer je preživel mladost v delavski družini skupaj s
sestro Marico. Zaradi očetove bolezni se je družina težko prebijala in pogosto je moral
pomagati očetu pri čebelah. Tako se je že v mladosti »zapisal« naravi.

V začetku leta 1943 je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko in poslan na vzhodno fronto, kjer je bil ranjen. Dobil je bolniški dopust, se vrnil v domovino in pridružil
partizanom.
Po vojni se je zaposlil v takratnem Inteksu v Kranju kot računovodja. Leta 1950 se je
poročil s šiviljo Minko Por iz Krnice in še istega leta se jima je rodila hči Irena. Suhoparno delo v pisarni ga ni veselilo, zato je bil vesel povabila, da se pridruži nastajajočemu
gozdarskemu zavodu na Bledu.
Njegova prva gozdarska postojanka je bil takratni revir Kranjska Dolina na Pokljuki.
Življenje v hišici sredi gozda, brez elektrike in s kapnico je bilo za mlado družino velik
izziv, še zlasti pozimi, ko so bile edino prevozno sredstvo smuči. Po nekaj letih so se
preselili na Mežaklo, kjer so težave z oskrbo z elektriko in vodo grenile življenje vsem
bivajočim na planoti. Mladi gozdar je z dobro organizacijo in tehničnim znanjem težave
kmalu odpravil in Mežakla je postala priljubljena destinacija tako za družine gozdarjev
kot za študente zagrebške univerze in obiskovalce Doma železarjev.
V začetku 60-ih let se je nad Pokljuko znesla vremenska ujma, ki je prizadela večino
gozda. Vrnil se je in prevzel operativno koordinacijo dela z gozdno mehanizacijo, ki je
zaradi nastalih razmer s hitrimi koraki izpodrivala ročno delo v gozdovih. Zabrnele so
motorne žage in zahrumeli traktorji in vitli. Usposabljal je delavce za delo z novimi
orodji, jih oskrboval z gorivom, načrtoval trase za vlake in žičnice ... delavnik je trajal
12 ur in več. Strokovno znanje za upravljanje novih tehnologij je pridobival v tedanji
Zahodni Nemčiji in na Švedskem in ga bogatil s prakso in kritičnim umom. Po končani
pokljuški sanaciji so ga zaposlili na tedanji »direkciji« GG Bled kot tehnologa za mehanizacijo, pokrival je celotno Zgornjo Gorenjsko. Svoje izkušnje in analize je objavljal v
Gozdarskem vestniku.
Konec 80-ih let se je upokojil. Čas si je zapolnjeval z vzdrževanjem zelenic na blejskem igrišču za golf, dokler ni udarila bolezen, ki ga je čez noč za dolge mesece prikovala na posteljo. Sčasoma si je opomogel, vendar se je njegov svet skrčil na bližnjo okolico.
Tako je tekla njegova dolgoletna in uspešna poklicna pot v gozdarstvu, ki ni bila
samo njegova služba, ampak tudi hobi, ki se mu kljub starosti in bolezni še vedno posveča. Ne odhaja več v gozdove Pokljuke, Mežakle ... posveča se domačemu okrasnemu
vrtu, na katerem se poleg številnih vrtnic bohotita tudi smreka in jelka. Težko čaka
pomladi, da bo lahko spet več zunaj, v naravi.
:: Irena Jerman

Štipendija Katrin
Kristan
Letos bo štipendijo Sare Isakovič in
Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica prejemala članica kluba Katrín
Kristan z Bleda. Katrín je najuspešnejša
plavalka v kadetski kategoriji z najboljšim
odplavanim rezultatom v disciplini 800
metrov prosto. Mesečni znesek štipendije
je 100 evrov bruto.
Plavalka Katrin Kristan je prva prejemnica štipendije Sare Isaković, ki jo
plavalni klub Gorenjska banka Radovljica
namenja najboljšemu plavalcu oziroma
plavalki v kadetski kategoriji.
"Upam, da ti bo služila kot dobra motivacija. Vedi, da lahko uresničiš vse svoje
sanje," je Kristanovi ob pomoči moderne
tehnologije ob podelitvi štipendije iz Dubaja sporočila Isakovićeva in jo ob tem
spomnila, da so za pot do ciljev potrebni
trdo delo, odrekanje in trdna volja.
Mlada Kristanova, Isakovićeva je bila
dolgo njena vzornica, je odvrnila, da bo
sredstva porabilo izključno za plavalno
opremo in tekmovanja, da izpolni svoje
letošnje cilje: "Letos si želim nastop na
Evropskem olimpijskem festivalu mladih
in tam kakšno medaljo, kasneje pa je želja tudi nastop na mladinskem svetovnem
prvenstvu v Singapurju."
:: RP

Druženje z namenom
Sklad Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica 21. februarja ob 17. uri v Festivalni
dvorani Bled organizira družabno prireditev za starše, kjer bodo združili zabavno s
koristnim ter namesto vstopnine zbirali
prostovoljne prispevke. Prireditev, ki bo
ponudila tudi plesno presenečenje, je namenjena odraslim.
:: Vrtec Radovljica

Šport I Oglasi

Uspešni kegljači na ledu
Članice in člani Športnega društva za kegljanje na ledu Bled
so uspešno nastopili na ekipnem državnem prvenstvu v kegljanju na ledu. Tekmovanje je potekalo v treh krogih, in sicer v Mariboru, na Bledu in na Jesenicah ob udeležbi ekip iz Maribora,
Mislinje, Jesenic, Rateč in Bleda.
V prvem krogu v Mariboru je ekipa Murke z Bleda povedla,
saj je premagala vse nasprotnike. Na domači tekmi na Bledu pa
so izgubili dve tekmi in za ekipo Rateč zaostali za dve točki. Na
zadnji tekmi na Jesenicah je ekipa Murke zaigrala odlično, in to
kljub odsotnosti enega boljših kegljačev zaradi bolezni in v direktnem dvoboju z Ratečami zmagala z zadnjim metom po zelo
napetem in zanimivem dvoboju.
Tako je po dolgih letih, ko smo bili velikokrat zelo blizu uspeha, naslov prvaka končno prišel na Bled.
Za ekipo Bled Murka smo nastopali Boris Erman, Jože Kosar,
Tomaž Čufar, Jaka Simnovčič in Matjaž Erman.
Na tekmovanju je nastopala tudi ženska ekipa Bleda Murke, ki je nastopala v postavi Valerija Štefelin, Silva Erman, Anica
Kosar, Katrina Dolžan in Zvone Dolžan. V pretežno moški konkurenci je osvojila 12 točk in tako premagala kar nekaj moških
ekip.
:: Jože Kosar

Ela Pintar je državna prvakinja
V finalu ženskega odbojkarskega pokala je v Šempetru v Savinjski dolini Nova KBM Branik s 3:0 (18, 10, 14) v nizih premagala Luko Koper in 14. osvojila lovoriko.
Mlada blejska odbojkarica Ela Pintar je članica Nove KBM
Branik. Njen prispevek k zmagi je bil velik, saj so Mariborčanke
po servisih Ele Pintar so dosegle osem zaporednih točk.
:: RP

Zimski olimpijski festival evropske
mladine
25. januarja se je začel Zimski olimpijski festival evropske
mladine Vorarlberg 2015. Slovenski športniki so se predstavili v
Infocentru Triglavska roža na Bledu. O rezultatih Blejcev bomo
poročali v naslednji številki!
:: RP

Otvoritev tekmovanja.

Plesna šola Miki tudi na Bledu
Plesna šola Miki je januarja na Bledu odprla svoja vrata. V
prostorih No.1 Fitnesa, v stavbi Športne dvorane Bled, plesni pedagogi vodijo pestre in raznolike plesne tečaje jazz baleta, hip
hopa, latinskoameriških in pop plesov za otroke od 6-ega leta
starosti naprej, plesne urice za malčke v starosti od treh do šestih
let, za najmlajše (od 18 mesecev starosti naprej) pa so organizirane gibalne igralnice, ki potekajo v spremstvu staršev.
Plesna šola Miki se z učenjem in razvojem teh prvin ukvarja
od leta 1989, zato njenim pedagogom znanj, izkušenj in veščin,
potrebnih za delo z ljudmi, ne primanjkuje.
Temeljni poudarek v šoli namenjajo nadgradnji plesnih in
pedagoških znanj, kar se odraža tudi v vrhunskih dosežkih na
tekmovanjih, kjer se v zadnjem času lahko pohvalijo s številnimi
uvrstitvami na mednarodne stopničke v modernih plesnih tekmovanjih, show in street plesih ter tudi s svetovnima prvakoma
v electric boogiju.
:: RP
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Gledalci po celem svetu čisto norijo – od navdušenja!
ŠPAS teater vabi na edinstveno, vsakič drugačno in zabavno komedijo za mlade in stare

PAUL PÖRTNER

PRVIČ NA BLEDU!

FESTIVALNA DVORANA BLED
nedelja, 22.2. ob 18.00

ZABAVA
RUŽINO!
ZA VSO D aket:
ip
Družinsk smeji
se
1 otrok
no!
brezplač

Ste čisto nori na smeh?
Privoščite si Čisto norišnico!

Režija: JAŠA JAMNIK
Igrajo: BORIS KOBAL, GOJMIR LEŠNJAK – GOJC, MAŠA DERGANC VESELKO,
BERNARDA OMAN, PRIMOŽ EKART, DAMIR LEVENTIĆ
in VI, drago občinstvo!
prodaja vstopnic: 04 574 11 22, PETROL, Eventim in www.spasteater.com
DN15-0010 Spasteater CN_oglas.indd 1

26/01/15 17:11

Oglasi - 04/586 51 30

19

Imate težave z raunalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.
Popravljamo:
 prenosne raunalnike, osnovne ploše, displeje,
 namizne raunalnike, strežnike
 tiskalnike, monitorje, telefakse,
 raunalniške mreže in internet,
 istimo raunalniške viruse
 instaliramo protivirusni program F-secure

Vabljeni na dogodke in prireditve
v Sava Hotelih Bled

 nadgradnje raunalnikov

Pokliite nas!
Pomagali vam bomo.

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

14.2.2015 ob 20.uri:
Veselo pustovanje z bogatimi nagradami v Restavraciji Panorama
Vstopnina: 5 €/osebo

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Od 21.2.2015 dalje:
Sobotni plesni večeri v Restavraciji Panorama med 20. in 24.uro
Vstop prost.
14.3.2015 od 15.30 do 17.ure:
Praznik pomladi: Gregorjevo na terasi
Kavarne Park; Kulinarična in folklorna prireditev.
Vstop prost.
Sava Hoteli Bled
Informacije in rezervacije: 04 579 16 00

POGREBNE STORITVE

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

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled

Oglas_Pustovanje & Valentinovo & Gregorjevo na Bledu_dogodki_SHB_SLO ANG_1301 15.indd 1 21/01/15 12:01

G: 041 654 188
T: 04 574 26 50

info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH-CEVI-BREZ-IZKOPA
-- NABAVA-IN-VGRADNJA-MALE-ČISTILNE-NAPRAVE
-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIHPRIKLJUČKOV
-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,ODTOKOV-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

DEŽURNA SLUŽBA:

04 53 33 412, 041 655 987, 040 887 112
Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane,
žalne ikebane, šopke, poročne šopke in aranžmaje ter
aranžmaje daril.
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NOVA OPTIKA
NA BLEDU!

K

Vabljeni na
Gala Valentinovo romantično večerjo kulinaričnih
presežkov v družbi chefa Simona Bertonclja in
slaščičarske mojstrice Alme Rekić
v soboto, 14.2.2015 ob 20. uri v Grand Hotelu Toplice na Bledu
Glasbena izvajalca Alen & Denis bosta
večer dodatno začinila z romantično kitarsko glasbo.
Cena večerje s 5 hodnim menijem: 35 €/osebo
Informacije in rezervacije:
bostjan.slak@hotelibled.com; dragica.novakovic@hotelibled.com; 04 579 17 07; 04 579 18 40

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

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

1
Oglas Blejske novice_Gala Valentinova romantična večerja v GHT_dogodki_SHB_1501 15.indd 1 Oglas_OptikaMesec_105x148.indd
15/01/15 10:48

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