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Začenjajo se dela na gradu
Okoli pol milijona evrov vredna dela na Blejskem gradu bodo
prinesla pet novih pridobitev.
Na parkirišču je že postavljena betonska podlaga za žerjav, s
pomočjo katerega bodo izvajali dela.
Nad muzejskim traktom bodo uredili novo dvorano, bolje pa
bo izkoriščen tudi grajski stolp.
Lani je grad obiskalo več kot 300.000 ljudi. Letos bo obiskovalce pričakal tudi nov najemnik grajske restavracije, Hiša
kulinarike Jezeršek.
:: Romana Purkart
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Drage občanke,
spoštovani občani in
vsi prijatelji Bleda
Februar je bil kar nekaj stoletij zadnji
mesec v koledarju starih Rimljanov, že
poltretje tisočletje pa je drugi v letu. Ime
je dobil po obredu očiščenja, t. i. februi,
ki so ga kasneje vklopili v luperkalije,
razvratne šege ob koncu zime, katerih
odmev je sedanji pust. Staro slovensko
ime tega meseca je svečan, po svečnici,
prazniku luči, ki kristjane spominja na

40. dan po božiču, Jezusovem rojstvu, ko
sta ga starša Marija in Jožef po judovski
šegi prinesla pokazat v tempelj. Z luperkalijami je povezan tudi sv. Valentin, ki
je kljub prepovedi cesarja, ki se je bal, da
ne bo imel zadosti samskih fantov za vojake, na skrivaj poročal mlade pare.
Naj bo svečan ali februar, še vedno
ostaja najkrajši mesec v letu, ki mu le
vsaka štiri leta privoščimo še en dan.
Tokrat se mu je pri nas kot zgleda še
posebej mudilo s prazniki. Po svečnici
2. februarja, je na vrsti Prešernov dan,
slovenski kulturni praznik. Letos je, kot
bodo še nekateri, padel prav na nedeljo… Že vrsto let se udeležujem pohoda
od Bleda do Vrbe, ki ga 8. februarja iz
Radovljice organizirajo veteranske organizacije. Letos nas je, zbrane pred
malim obeliskom, prvim Prešernovim
spomenikom iz 1883., nagovoril celo
predsednik Državnega sveta Republike
Slovenije, g. Mitja Bervar. Sam se tokrat
nisem podal s pohodniki. Še z nekaj člani našega Muzejskega društva Bled sem
prisopihal na zasneženi Ajdovski gradec
v Bohinju. Domači kulturniki so se poleg Prešernu poklonili lani preminulim
pesnikom Tomažu Pengovu, Kajetanu
Koviču in Tomažu Šalamunu.
Valentin, ki ima bojda ključ od korenin, prinaša pomlad, je prav posrečeno
sovpadel s pustom, ki preganja zimo.

Mogoče se bodo srca naših vodilnih
tako kot sneg le odtajala in nam namenila vsaj nekaj groša, vsaj za odkupe zemljišč za obe vse bolj razvpiti cesti. Na
hudomušen, a hkrati kot se za ta praznik
spodobi tudi rahlo grotesken način, smo
se spopadli s to blejsko tragiko. Vsaj za
pusta so nam z velikimi obljubami vlili
nekaj poguma celo svetovni voditelji…
Kot župan sem seveda vesel, da se
končno podira še tisti del nekdanjih Vezenin, ki je v lasti Mercatorja. Rasel sem
v neposredni bližini te nekoč uspešne in
ugledne tovarne. Kot še mnogim, ki so
bili navezani na Vezenine, mi je vseeno
zraven tudi malo tesno pri srcu, a vseeno
manj kot vsa ta leta njenega žalostnega
propada.
Po svečani uradni otvoritvi vrtca smo
18. februarja odprli vrata tudi širši domači javnosti, saj vsi tu nimajo več otrok.
Prav je, da vsi vedo, kaj se dela z našim
denarjem. Besed pohvale sem bil zelo
vesel, sam pa se seveda še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste kakor koli prispevali
k uspešnemu dokončanju del.
Ne glede na zmanjšana sredstva in
na krizo, katere konec se nam stalno odmika, ne obupujmo in se raje zgledujmo
tudi po tistih, ki so prejšnjo soboto skočili v ledeno jezero. Korajža velja!
:: Vaš župan, Janez Fajfar

DARUJTE STARA OČALA

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.

Lions klub Bled pripada ogromni družini kar 46.000 klubov s 1,36 milijona
člani po vsem svetu. Med glavnimi cilji
tega mednarodnega dobrodelnega združenja je pomoč slepim in slabovidnim.
Naprošamo vas, da darujete očala, ki jih
ne potrebujete več. Ob obisku ene naših
javnih ustanov jih lahko oddate v za to
pripravljeno škatlo. Zbrana očala se obnovijo in razdelijo v nerazvitih delih sveta
med tiste, ki si jih drugače ne morejo privoščiti. Najlepša hvala vsem že v naprej!

Janez Fajfar, župan

:: Člani Lions kluba 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 MLADE ZA
LETO 2015.
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Začenjajo se dela na gradu
Lani je Blejski grad obiskalo 316.223 obiskovalcev, kar je dvajset odstotkov več kot v letu 2013. Na Zavodu za kulturo pravijo,
da je ključni razlog za tako povečanje obiska predvsem v številnih promocijskih aktivnostih in bogatem programu prireditev.
Več kot sedemdeset prireditev na Blejskem gradu in v Festivalni
dvorani Bled je lani pritegnilo okrog deset tisoč obiskovalcev. Kot
kažejo podatki, je lani največ gostov prišlo iz Južne Koreje, Velike Britanije, z Japonske in iz Italije, sledijo pa jim turisti iz ZDA,
Izraela, Nemčije, Madžarske, Rusije in Hrvaške.

program dnevne animacije za goste in domačine. Ta bo po Bledu
in okolici potekala po Riklijevih metodah in načelih, vključevala
pa bo tudi obisk gradu. Program pomeni nadaljevanje projekta
»Zdravilstvo Arnolda Riklija v sodobni preobleki«, katerega prvi
del so zaključili lani in zanj delno pridobili tudi evropska sredstva, ki jih bodo sedaj vložili v nadaljevanje projekta.
:: Zavod za kulturo in Romana Purkart

Pustna povorka navdušila preko
2000 gledalcev

Na gradu pa so se že začela gradbena dela, ki bodo še izboljšala grajsko ponudbo in zagotovila nove prostore za prireditve.
Direktor Zavoda za kulturo, Matjaž Završnik: ''V sklopu
gradbenih del bomo obnovili celotno ostrešje muzejske zgradbe
in pod njim doslej neizkoriščeno podstrešje preuredili v večnamenski prostor, namenjen predavanjem, predstavitvam in razstavam. Spomladi bomo zaključili tudi dela v tretjem in četrtem
nadstropju v okroglem stolpu, kjer bosta v restavriranih prostorih Riklijeva spominska soba in informacijska točka Muzeji Gorenjske. V njej bomo obiskovalce s pomočjo prostorske in filmsko posnete vsebinske ponazoritve skušali pritegniti za obisk
drugih krajev in muzejev na Gorenjskem. Prostore urejujemo
po načrtih Borisa Deanoviča z Restavratorskega centra Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, oprema in postavitev
pa bosta projektno delo Barbare Bogataj.'' Z novo podstrešno
dvorano bodo tako razbremenili Viteško dvorano, ki je bila doslej edini dvoranski prostor na gradu in jo v večji meri namenili
protokolarnim dogodkom, banketom in porokam. Dela bodo
končana meseca maja.
Na zavodu pa načrtujejo tudi vsebinske spremembe. ''Slepim in slabovidnim bomo na gradu v letošnjem letu ponudili
tipni vodič po zbirkah Blejskega gradu v braillovi pisavi, ki bo
omogočal samostojno spoznavanje vsebin zbirk, razumevanje
predmetov in vsebin. Sestavljen bo iz tipnih diagramov, shematskih prikazov muzejskih predmetov in drugih pomembnejših
vsebin. Vodič je dopolnjen tudi z glasovnimi informacijami in
3D-maketo Blejskega gradu.
Z izdelavo in instalacijo mobilne aplikacije za različne platforme mobilnih naprav bomo obiskovalcem omogočili tudi nov
način spremljanja in vodenja po Blejskem gradu, saj si bodo v
prihodnje želene vsebine lahko naložili tudi na svoje mobilne
naprave, '' dodaja Matjaž Završnik. Dela so vredna nekaj manj
kot pol milijona evrov.
Letošnje leto pa je na Bledu tudi leto obletnic. Praznovali
bomo namreč 20-letnico Festivala Bled, 25-letnico Okarina etno
festivala Bled in 160-letnico prihoda Arnolda Riklija na Bled. Ob
obletnicah – Zavod za kulturo Bled oba glasbena festivala podpira od svojega nastanka – bodo pripravili bogat program koncertov, v spomin na Arnolda Riklija pa odprli njegovo spominsko
sobo na Blejskem gradu in v poletnih dneh izvedli dvomesečni

Pustna sobota je na Bledu minila v znamenju verjetno največje pustne povorke po letu 1978. Preko dvajset društev in klubov se je odzvalo povabilu Turizma Bled in Občine Bled k sodelovanju na tej prireditvi. Tema pustovanja – izgradnja blejskih
obvoznic, je bila pri veliki večini sprejeta z navdušenjem. Mnoge skupine so na hudomušen način prikazale dogajanja okoli
izgradnje razbremenilnih cest. Piko na i je s svojim vložkom
dodal odličen imitator Aleksander Pozvek, ki je mnogim prisotnim politikom posodil glas. Poleg domačinov in ''skoraj naše''
Gorjanske godbe so se
povorke in pustnega žura s Francetom in Anito v TC Bled
udeležili tudi kurenti in orači iz Rogoznice pri Ptuju ter člani
T'minske pustne muzike. Njihova posebnost je, da igrajo na preko 50 let stare inštrumente, ki so izdelani iz pločevine vojaških
konzerv. ''Tolmince'' so Slovenske železnice
brezplačno prepeljale z Mosta na Soči do železniške postaje
Bled –Jezero in nato nazaj, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Hvala tudi vsem ostalim, brez katerih prireditev ne bi dosegla takega odziva. V prvi vrsti gre velika zahvala društvom in klubom,
katerim se je s pismom že zahvalil župan Janez
Fajfar. Hvala tudi prostovoljcem, množici gledalcev ter vsem,
ki ste nam kakorkoli drugače pomagali pri organizaciji ali izvedbi: Trgovski center Bled, Sava hoteli Bled, Gostilna Murka, Picerija Briksen, Alpetour, C.U.T. Bled, Condor plus d.o.o., Radio
Triglav, Radio Gorenc in Bled Tours.
Še enkrat hvala vsem skupaj za vaš prispevek k ohranitvi
pustne tradicije. Verjamem, da bomo prihodnje leto prireditev
s skupnimi močmi še bogato nadgradili. Nove ideje se že rojevajo...
:: Toni Mežan, podžupan
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Vpis otrok v Vrtec
Bled za šolsko leto
2015/2016 (Za sprejem
1. 9. 2015)
Starše vabimo k vpisu predšolskih otrok v Vrtec Bled za šolsko leto
2015/2016, ki bo potekal od 9. do 11.
marca 2015. Vloge za sprejem otroka v
vrtec dobite v vrtcu ali na spletni strani
www.vrtec-bled.si in jih oddate osebno
v ponedeljek, 9. 3., in v torek, 10. 3., od
8. do 13. ure ter v sredo, 11. 3., od 12.
do 17. ure v pisarni svetovalne delavke
vrtca ali po elektronski pošti na naslov:
svetovalna.delavka@vrtec-bled.si (vlogo naj podpišeta oče in mati!).
Za šolsko leto 2015/2016 razpisujemo sledeče programe: dnevni program
in prilagojeni program, ki trajata 6 do
9 ur dnevno.
V dnevni program vpisujemo otroke
od enega leta starosti (oz. dopolnjenega
11. meseca) do vstopa v osnovno šolo.
Prilagojeni program je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo
odločbo o usmeritvi v ta program.
Vabljeni!
Za vse dodatne informacije lahko
pokličete na telefonski številki 574 21
77 (svetovalna delavka) ali 292 72 28
(pomočnica ravnateljice).
Vrtec Bled

Bled bo dobil štiristo novih parkirišč
Na mestu nekdanjih Vezenin nastaja
prostor za nova parkirišča. Rušenje objektov v Mercatorjevi lasti je naročila Občina Bled, in sicer na podlagi gradbenega
dovoljenja, ki sta ga pred leti pridobila še
Mercator in Vezenine oz. Veletekstil kot
takratni solastniki območja. Sicer pa je
občina lani vzela v petletni najem celotno
območje za potrebe razširjenih parkirišč
in vložek v rušitev kompenzira s predvideno najemnino 13.600 evrov letno, so
sporočili z Občine Bled.
V marcu in aprilu letos bo na tej lokaciji urejenih do 400 parkirišč za osebne
avtomobile, kar bo predstavljalo začasno
urejen osrednji parkirni prostor Bleda.
Na ta račun bodo sicer ukinjena določena
parkirišča v ožjem središču Bleda, npr. v
parku pri Riklijevi vili. Zato bo občina ob
vpadnici v Betinu postavila ustrezno prometno signalizacijo, ki bo obiskovalce ob
prihodu na Bled usmerjala na to lokacijo.
Izjemna sinergija je tudi z novim Infocentrom Triglavska roža, katerega namen
je ravno prvi stik obiskovalca z Bledom.
Prav tako bo predvidoma že letos organiziran tudi javni prevoz proti središču in
ostalim delom Bleda.

Po sprejemu občinskega podrobnega
prostorskega načrta bodo na širšem območju Seliš zrasla oskrbovana stanovanja, nov center za reševanje, Mercator načrtuje novo trgovino ter poslovni objekt,
natančneje pa bomo o tem poročali po
sprejetju OPPN. Gradnja se bo lahko začela prihodnje leto.
:: Romana Purkart

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US) in 30. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 67/09 - UPB, 87/12) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP

Market Bled –
najboljša Mercatorjeva manjša prodajalna
v Sloveniji
Market Bled je ocenjen kot najboljša Mercatorjeva manjša trgovina v Sloveniji. Naj prodajalna je projekt, ki ga
družba Mercator izvaja že od leta 1999
z namenom prepoznavanja najboljših
izmed 479-ih Mercatorjevih živilskih
prodajaln na območju Slovenije ter razvoja najvišjih standardov trgovinske
dejavnosti na področju Slovenije. V
okviru priznanja za Naj prodajalno je
bilo vseh 479 Mercatorjevih živilskih
prodajaln v obdobju od pomladi do
jeseni 2014 ocenjenih po vnaprej določenih kriterijih, ki vključujejo oceno
prijaznosti, urejenosti in strokovnosti
zaposlenih, urejenosti oddelkov in blagajniškega mesta, produktivnost prodajalne, zadovoljstvo kupcev s posamezno Mercatorjevo trgovino, ter ostalih
ciljnih kazalnikov poslovanja, so sporočili iz Mercatorja.
:: RP

o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje
urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2. Predmet sprememb in dopolnitev odloka je sprememba meje med dvema gradbenima parcelama in posledično
prelokacija hiše na eni gradbeni parceli.
2. člen
Dopolnjeni osnutek bo javno razgrnjen v avli Občine Bled v poslovnem času občine
od torka, 10. marca 2015, do torka, 24. marca 2015. Bistvene vsebine dokumenta bodo
v tem času javno razgrnjene tudi na spletni strani www.e-bled.si.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 18. marca
2015, ob 16. uri v Poročni sobi Občine Bled.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v
knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve ali jih pisno posredujejo na naslov Občina
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled oziroma na elektronski naslov obcina@bled.si. Rok
za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve, 24. marca 2015.
Prav tako lahko zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na
zapisnik na javni obravnavi 18. marca 2015.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Blejskih novicah in na spletni strani Občine Bled.
Štev. 3505-1/2015
Bled, 16. 2. 2015
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

Infrastruktura

KOLEDAR ODVOZA KOSOVNIH
ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA
ODPADA ZA LETO 2015
V teh dneh ste gospodinjstva prejela Koledar odvoza kosovnih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2015 skupaj
s 3 boni za odvoz zelenega vrtnega odpada, 2 bonoma za
odvoz kosovnih odpadkov ter z 1 bonom za brezplačni prevzem
biorazgradljivih vrečk za kuhinjske odpadke.
Z začetkom meseca marca bomo spet začeli z odvozom omenjenih
odpadkov. Prosimo vas, da en teden pred želenim terminom
odvoza (po Koledarju za vašo ulico) oddate izpolnjeni bon za
odvoz v pisarno Infrastrukture d.o.o. Predstavnik podjetja vas bo
obvestil o točnem datumu odvoza v vašem terminu. Dan pred
odvozom pripravite odpadke na enem prevzemnem mestu, ki mora
omogočati dostop specialnemu vozilu in enostavno nakladanje s
hiabom. Odpadke bomo odpeljali samo v primeru, da boste bon
oddali pravočasno in se bomo dogovorili o terminu odvoza na
ustrezni lokaciji.

ODPADEK MESECA MARCA: OBLAČILA,
OBUTEV IN IGRAČE
Zbiranje rabljenih oblačil v občinah Bled in Gorje zagotavljamo s 6
zabojniki za zbiranje oblačil. V letošnjem letu smo si zadali cilj, da
njihovo število še povečamo. V te zabojnike spadajo samo čista,
oprana in zašita oblačila, obutev in otroške igrače. Zložena naj bodo
v plastično embalažo. Ko oblačila in obutev odložite v zabojnik, jih
ne morete več vzeti nazaj. Zabojnik je vodotesen.
V zabojnik SPADAJO: oblačila, obutev, hišni tekstil (posteljnina,
zavese, prti, brisače …), modni dodatki (pasovi, šali, torbice,
pokrivala …) in igrače.
V zabojnik NE SPADAJO: poškodovan, raztrgan in umazan tekstil,
tekstilni polizdelki in krojaški odpadki.

PRAVILNO ZBIRANJE ODPADKOV
PRINAŠA NAGRADE
Odpadek meseca
V Infrastrukturi Bled d.o.o. smo se odločili za posebno vrsto
promocije pravilnega zbiranja odpadkov, zato vse občane Bleda in
Gorij vabimo k sodelovanju v akciji, ki prinaša tudi nagrade. Naša
želja je, da samo dotrajani izdelki končajo v ustreznih zabojnikih in
gredo v nadaljnjo predelavo, še uporabnim predmetom pa želimo
»podaljšati rok uporabe« s tem, da bodo lahko dobili novega
lastnika. Tako bomo zmanjševali količino odpadkov, hkrati pa s
simbolično ceno omogočili ugoden nakup.

In kako bo akcija potekala?
Vsak mesec bomo izpostavili določeno vrsto odpadka. Še prav
posebej ga bomo predstavili v občinskih novicah, na hrbtni strani
položnic in na spletni strani www.ibled.si, tako da ga boste lažje
prepoznali in prinesli k nam.
Vsak uporabnik, ki bo v zbirni center na Rečiški cesti 2 na
Bledu pripeljal odpadek, za katerega se bo tisti mesec izvajala
promocija, bo prejel kupon, s katerim bo sodeloval v nagradnem
žrebanju. V istem mesecu vsak občan lahko sodeluje samo enkrat.

Nagrade
Vsak mesec bomo 5 izžrebancev nagradili s praktičnimi nagradami.
Seznam nagrajenih kuponov bomo objavili v občinskih novicah, na
spletni strani www.ibled.si in hrbtni strani položnice. Nagrade bodo
izžrebanci lahko prevzeli v sprejemni pisarni upravne stavbe.
Akcija bo potekala od marca do novembra v zbirnem centru na
Rečiški cesti na Bledu, zraven upravne stavbe.
Kateri odpadki spadajo v posamezno kategorijo, si natančneje lahko
pogledate v Priročniku za ravnanje z odpadki oz. na naši spletni
strani. Tokrat bomo več besed namenili oblačilom, obutvi in
igračam, ki so odpadek meseca marca.

Obiščite spletno stran www.ibled.si

V zabojnik oblačila obvezno odlagamo v vrečki.
V zadnjih nekaj letih oblačila dobivajo več možnosti – lahko jih
odstopimo v nadaljnjo uporabo ali predelavo. Vnovična uporaba
in predelava oblačil ter tekstila se namreč osredotoča na osveščanje
o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov. Rabljena ali
predelana oblačila so cenovno dostopnejša, po drugi strani pa tudi
svojevrstna. Ekologi brez meja, ki so tudi vključeni v projekt, pri nas
opažajo pozitiven trend prepoznavanja te dejavnosti. Upajmo, da
bodo zbiralnice in sortirnice kmalu polno zaživele, z njimi pa seveda
trg potrošnikov, ki bodo ta oblačila kupovali. Tovrstne trgovine (iz
druge roke) je sicer malce težje najti, saj niso tako oglaševane, a splet
ponuja kar nekaj možnosti.
V Sloveniji je že nekaj podjetij, kjer iz rabljenega tekstila izdelujejo
nove izdelke in jih nato prodajajo na svoji spletni strani in sejmih,
s čimer rešujejo tudi socialni položaj težje zaposljivih oseb. Čim
več izdelkov poskušajo prodati doma. Tak primer je že skoraj dve
leti delujoč projekt socialnega podjetništva Tovarna dela – tekstil,
kjer zbirajo ves odpadni tekstil. V nasprotju s Humano zbirajo tudi
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odslužene kose, ki jih predajo v Zadrugo dobrote, kjer iz njih
izdelujejo industrijske krpe in vrečke. (Vir: http://www.delo.si/
gospodarstvo/okolje/odpadni-tekstil-je-lahko-nova-surovina.
html, pridobljeno 4. 10. 2014.)

Ločevanje odpadkov je obvezno, kar pomeni, da tudi odpadnega
tekstila nikakor ne bi smeli odlagati v zabojnik za mešane komunalne
odpadke, ampak ga lahko brezplačno oddamo v najbližjem zbirnem
centru.

V Sloveniji je tudi nekaj zbirnih mest (Rdeči križ, Karitas …), kjer
še uporabna rabljena oblačila lahko oddamo. Žal se srečujemo s
situacijo, ko veliko ljudi nima dovolj sredstev niti za hrano, zato
jim podarjena oblačila in obutev pridejo še kako prav. Podarimo
jih lahko tudi prijateljem ali mlajšim v družini.

Tudi vse druge vrste odpada, za katere ne veste, kam bi jih odložili,
pripeljite v naš zbirni center na Rečiški cesti 2 na Bledu, kjer vam jih
bodo usposobljeni delavci pomagali pravilno ločiti.

Tekstil, kot so oblačila, zavese, rabljena pregrinjala, sami lahko
predelamo v nove domiselne izdelke kar doma: iz različnih kosov
blaga preprosto sešijemo prevleko za dekorativno blazino ali pa
vrečko iz blaga, punčke, copate, torbice, krpanke …
Odpadni tekstilni izdelki so po napovedi Okoljsko raziskovalnega
zavoda trenutno najhitreje rastoči odpadki v EU in se bodo po
napovedi še povečevali. V povprečju vsak Slovenec letno zavrže
okoli 14 kilogramov oblačil. Dejstvo, da en kilogram odvrženih
oblačil ustvari 52 kg ogljikovega dioksida, je pripeljalo do
nujnega in vedno bolj priljubljenega recikliranja.

Seznam odpadkov, za katere se bo v določenem mesecu
izvajala promocija
MAREC
APRIL

mali gospodinjski aparati
jedilno olje

MAJ

plastični zamaški
veliki gospodinjski aparati

JUNIJ

ravno steklo
baterije

JULIJ

predmeti za vnovično uporabo

AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
Rabljeni tekstil lahko prinesete tudi v zbirni center na
Rečiški cesti.
Od tekstilnih odpadkov se jih za vnovično uporabo 60 % uporabi
v prvotni obliki, 15 % se jih razreže in se jih uporabi za izdelavo
krp za brisanje, 15% se jih reciklira in uporabi v tekstilni, papirni
in avtomobilski industriji (oblaganje polic, predpražniki …),
10 % pa je odpadkov in končajo na odlagališčih oziroma jih
sežgejo in izkoristijo njihovo energijo.
S premišljenim ločenim zbiranjem oblačil:
• prispevamo k manjšemu onesnaževanju okolja, saj so za
izdelavo oblačil potrebna rastlinska, živalska in umetna
vlakna, katerih obdelava zahteva ogromne količine vode,
pesticidov, mineralnih gnojil in različnih kemikalij,
• zmanjšujemo količine odloženega tekstila in oblačil na
odlagališčih,
• omogočamo oblačila in obutev tistim, ki si novih ne morejo
privoščiti,
LOGOTIP

vni & besedni znak
COLOR
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d.o.o.
• zagotavljamo nova delovna
mestaBled
težje
zaposljivim osebam,

oblačila in obutev
igrače

tonerji
kovine
sijalke
hladilno-zamrzovalne naprave
trda plastika
papir
gume in akumulatorji

Vabljeni torej, da se čim večkrat oglasite v zbirnem centru ter
uporabne predmete odložite na za to pripravljeno mesto, vse druge
odpadke pa skupaj s pomočjo zaposlenega razporedite v ustrezne
zabojnike.
Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …

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

• s predelavo omogočamo ustvarjanje neposrednega
prihodka.

0% )

0% )

0% )

Obiščite spletno stran www.ibled.si
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na podoba podjetja / CGP

ačne pri celostni grafični podobi,
vlačna, enostavna in razumljiva.
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Zlato priznanje dr. Danici Purg
Direktorica in dekanja IEDC–Poslovne šole Bled Danica
Purg je na srečanju Združenja Manager v Ljubljani prejela priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta za leto
2014.
Purgova je v 80-ih letih ustanovila prvo mednarodno menedžersko šolo pri nas. IEDC–Poslovna šola Bled se je pod njenim
vodstvom razvila v prepoznano, mednarodno uveljavljeno šolo,
ki se enakovredno postavlja ob bok vrhunskim poslovnim šolam, doslej pa jo je obiskovalo več kot 73.000 slušateljev iz 78-ih
držav, so v obrazložitvi zapisali v Združenju Manager.
Purgova je diplomirala s področja političnih ved in novinarstva v Ljubljani, magistrirala in doktorirala pa je v Beogradu.
Znanje je izpopolnjevala tudi na priznanih šolah, kot so Harvard
Business School, INSEAD Fontainebleau in IMD Lausanne.
Kariero je začela v vladni službi v Beogradu na oddelku za
mednarodne odnose, nato je bila predavateljica na Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju.
Leta 1985 ji je takratni predsednik Gospodarske zbornice
Slovenije ponudil priložnost: ustanovitev prve mednarodne
menedžerske šole pri nas. Naslednje leto je na Brdu pri Kranju
vrata odprl center za usposabljanje vodilnih delavcev v gospodarstvu, poslovna šola pa se je pozneje preselila na Bled.
Purgova je tudi direktorica Evropskega centra za voditelj-

stvo in predsednica Združenja CEEMAN za razvoj
menedžmenta v Srednji in
Vzhodni Evropi. V Sloveniji predseduje mreži Global
Compact Slovenija in sodeluje v globalni delovni skupini
za razvoj načel odgovornega
poslovnega izobraževanja pri
OZN. Je članica Mednarodne
akademije za menedžment,
častna doktorica Moskovske
državne univerze za upravljanje, Estonske poslovne šole,
častna profesorica na Moskovski visoki poslovni šoli in
Moskovski državni univerzi. Leta 2001 jo je tedanji predsednik
republike Milan Kučan odlikoval s častnim znakom svobode za
njen prispevek k razvoju menedžmenta v Sloveniji ter Srednji in
Vzhodni Evropi.
Mednarodna akademija za menedžment ji je dodelila naziv
Dekanja leta 2010, leto pozneje je prejela Zlati red za zasluge
Republike Slovenije.
:: RP

20 let Kluba tajnic Gorenjske
Kar ne morem verjeti, da praznujemo
že 20 let delovanja našega kluba. Vsaka
posameznica doda svoj delček in skupaj
že 20 let ustvarjamo NAŠ MOZAIK. Čestitke. Klub tajnic Gorenjske je eden izmed 12-ih klubov, ki so združeni v Zvezo
tajnic Slovenije. Skupaj in s pomočjo Zveze tajnic Slovenije smo našemu poklicu
dali vrednoto.
V klub je trenutno včlanjenih 54 kolegic, ki so zaposlene v gospodarstvu, javni
upravi in zasebnih družbah, nekaj pa je
tudi že upokojenih. Imamo tudi 3 častne
člane, ki nam stojijo ob strani pri našem
delu. Za delovanje kluba je potrebna predvsem dobra volja in pozitivna energija, ki
jo je v klubu čutiti prav pri vseh članicah.
Naša srečanja temeljijo na druženjih,
ki so namenjena izobraževanju, pridobivanju novih znanj, izkušenj, novih znanstev in prijateljstev ter športnih aktivnosti.
Ponosne smo na delo, ki ga opravljamo in
veselimo se vsakega srečanja in novih dosežkov v klubu.
Stereotip tajnica,fikus in kava odpade,
saj mora danes tajnica oziroma poslovna
sekretarka imeti zelo visok nivo znanja
na področju računalništva, kadrovskega
in računovodskega poslovanja, zaželjeno
je znanje dveh tujih jezikov, znanje psihologije, da lahko natančno vemo, kako
odreagirati v določeni situaciji tako, da je
prav za vse. Istočasno moramo v podjetju
ustvarjati pozitivno energijo. Ni potrebno
dodatno razlagati, da moramo biti tajnice
tudi nekakšen amortizer med nadrejenimi, podrejenimi in strankami.

Delo tajnice je zelo raznoliko in dinamično, prav zato samo primerna šolska
izobrazba ni dovolj za dobro tajnico. Marsikaj se da naučiti, a izkušnja šteje največ, enostavno, za delo tajnice moraš biti
rojen. Glavne odlike dobre tajnice so poslovna odličnost, poštenost, doslednost,
sposobnost komuniciranja in lojalnost.
Bistveno pa je, da nam ljudje, s katerimi
delamo, zaupajo.
Vsi vemo, da nihče ni popoln, a od tajnice vsi pričakujejo popolnost.
Vodenje kluba sem po zelo uspešnem
vodenju predhodnic prevzela pred 10-imi
leti, priznam, da s cmokom v grlu. Lahko
rečem samo, da mi ni žal, saj skupaj s po-

močjo vseh članic nadaljujemo uspešno
delo kluba. V življenju pridejo tudi vzponi
in padci, zato se skupaj veselimo, skupaj
smejimo in skupaj žalostimo.
Z izkušnjami starejših, energijo in
idejami mlajših sem prepričana, da bomo
skupaj uspele doseči zastavljene cilje in
našemu poklicu dati še večjo vrednoto.
Naj zaključim z mislijo, ki nas vodi
tako na osebni kot poslovni poti: »Nasmeh in prijazna beseda odpreta še tako
zaprta vrata, nikoli ne naredite drugim tistega, česar si ne želite, da bi drugi storili
vam.«
:: Tatjana Justin, predsednica
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Sistem vrednotnic in novosti na področju osebnega dopolnilnega dela
Po načelu »vsako delo šteje« je Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju: ZPDZC-1) in
Pravilnikom o osebnem dopolnilnem delu na področju izvajanja osebnega dopolnilnega dela sprejelo kar nekaj določb, ki na
novo urejajo priglasitev osebnega dopolnilnega dela in obveznosti izvajalca, z željo, da bi omejili sivo ekonomijo in omogočili
izvajalcem osebnega dopolnilnega dela širši spekter del in socialnovarstvenih pravic.
Od 1. 1. 2015 se mora posameznik, ki želi opravljati osebno
dopolnilno delo, pred začetkom opravljanja dejavnosti priglasiti v seznam izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, ki ga vodi
Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Priglasitev lahko kot do sedaj opravi osebno na upravni enoti ali pa prek
e-portala s spletnim digitalnim potrdilom.
Vsak izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora za legalno
opravljanje le-tega vnaprej pridobiti vrednotnico. Vrednotnica
velja za koledarski mesec, ne glede na to, koliko delovnih ur izvajalec osebnega dopolnilnega dela opravi. Cena vrednotnice je
trenutno 9 evrov, od tega se 7 evrov nameni prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 evra pa za zdravstveno
zavarovanje.
Vrednotnico je zaenkrat možno kupiti le na upravni enoti,
kasneje bo možna pridobitev tudi prek portala e-uprava.
Obveznost nakupa vrednotnice se loči glede na vrsto priglašene dejavnosti. V kolikor so to dela pod točko A: občasna pomoč
v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske
stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin, občasna pomoč pri kmetijskih delih, občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego, občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju
šolskih in študijskih obveznosti, občasno prevajanje in lektoriranje, občasno izvajanje umetniških in drugih kulturnih vsebin
ob zasebnih dogodkih, občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali
na domu lastnika, mora vrednotnico kupiti naročnik. Dela pod
točko A lahko izvajalec osebnega dopolnilnega dela opravlja le za
fizične osebe. Opravljanje del za pravne osebe, tuj pravni subjekt
ali samozaposleno osebo ni dovoljeno.
Pri delih opredeljenih, pod točko B: izdelovanje in prodaja
izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki
ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju, izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju

Poslanska pisarna na Bledu
Poslanka Državnega zbora RS Irena Kotnik (Stranka Mira
Cerarja) je februarja odprla svojo poslansko pisarno tudi na
Bledu. V prostorih Občine Bled bo občankam in občanom na
voljo vsak prvi ponedeljek v mesecu med 17. in 19. uro. Naslednji termin je 2. 3. 2015. Za obisk se je potrebno predhodno
najaviti po telefonu 070-811-300 ali po e-pošti ppsmc.radovljica@gmail.com.
:: RP

Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Radovljica marca v
blejskem zdravstvenem domu organizira dve krvodajalski akciji, in sicer v torek, 3. marca, od 7. do 14. ure in v sredo, 4.
marca, od 7. do 13. ure. Krvodajalci naj s seboj prinesejo veljavni osebni dokument, pred odvzemom pa naj zaužijejo lahek
obrok. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je možno
darovati kri vsak torek od 7.30 do 11.00.
:: RP

in se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po tradicionalnih
postopkih, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki, mletje žita, žganje apna in oglja na tradicionalni način in prodaja teh izdelkov, pa mora vrednotnico kupiti
izvajalec osebnega dopolnilnega dela. Dela pod točko B se lahko
opravlja tudi za pravne osebe, tuje pravne subjekte in samozaposlene osebe.
V primeru, ko izvajalec osebnega dopolnilnega dela opravlja
dejavnosti pod točko A za več različnih naročnikov, mora vsak
od teh naročnikov za istega izvajalca imeti svojo vrednotnico. S
plačilom prispevkov za socialne prispevke v vrednosti 9 evrov si
plačate 1 dan pokojninske dobe v kolikor niste upokojenec.
Letno bo lahko izvajalec osebnega dopolnilnega dela zaslužil
do 5.948,64 EUR pri čemer v posameznem polletju zaslužek ne
sme presegati 2.974,32 EUR oz. treh povprečnih mesečnih neto
plač iz preteklega leta.
Spremenjene so tudi obveznosti poročanja o doseženih prihodkih, po novi zakonodaji se poročilo oddaja ob polletju, do
10. 7. 2015 za prvo polletje in do 10. 1. 2016 za drugo polletje na
Finančno upravo RS.
Prav tako mora posameznik mesečno vse svoje dohodke iz
osebnega dopolnilnega dela napovedati za odmero akontacije
dohodnine pri uradu Finančne uprave RS.
Izvajalci osebnega dopolnilnega dela, ki so osebno delo priglasili pred 1. 1. 2015, lahko to delo opravljajo pod pogoji in na
način, veljaven na dan 31. 12. 2014, po novem sistemu pa morajo
priglasiti osebno dopolnilno delo najkasneje do 30. 6. 2015. V
času do ponovne priglasitve lahko opravljajo dela, ki so jih priglasili po starem sistemu, za legalno opravljanje teh del pa v tem
obdobju ni potrebna vrednotnica oziroma plačilo prispevkov.
Na upravni enoti Radovljica smo z namenom, da bi izvajalcem osebnega dopolnilnega dela in bodočim priglasiteljem
osebnega dopolnilnega dela olajšali postopek in prehod na delo
po novih predpisih, pripravili zloženke z vsemi podatki v zvezi z osebnim dopolnilnim delom, za dodatne informacije pa
smo na voljo v času uradnih ur, po tel.: 04 5371 626 oziroma
04 5371 609, v ponedeljek, torek, četrtek 8.00–15.00, v sredo
7.00–17.00 in v petek 8.00–13.00, lahko pa se na nas obrnete
tudi preko elektronskega naslova: ue.radovljica@gov.si.
mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica

Tečaji Društva upokojencev Bled
Zadnji teden v januarju smo člani Društva upokojencev Bled
zaključili dva tečaja, ki sta bila organizirana v sodelovanju z
Ljudsko univerzo Radovljica v računalnici Osnovne šole prof.
Josipa Plemlja na Bledu.
Tečaj računalništva je potekal vsak četrtek popoldan pod vodstvom predavateljice Bojane Jamnik. Zanimanje za tečaj je bilo
med upokojenci zelo veliko, vendar smo jih v tem terminu vključili lahko le 17, ostali se bodo tečaja lahko udeležili v jesenskem
terminu.
Prav tako je od novembra potekal tečaj digitalne fotografije
pod vodstvom fotografa Aljaža Hafnerja. Udeleženci smo utrdili
osnove fotografiranja in spoznali obdelavo slik s pomočjo računalnika. Oba tečaja smo udeleženci z veseljem obiskovali, tudi
zato, ker je potekal v domačem kraju, na Bledu. Zahvaljujemo se
vsem, ki so nam to omogočili, še posebno obema predavateljema, upravni enoti in vodstvu osnovne šole za uporabo njihovih
prostorov.
Rozika Špilak, DU Bled

Zaščita in reševanje

klic v sili in obveščanje občanov pred naravnimi in drugimi nesrečami
Februarja praznujemo mednarodni dan klica v sili 112. Dan
ni naključen, saj 11. 2. brez ločila predstavlja tudi številko klica
v sili. V EU-ju so to klicno številko pričeli uporabljati leta 1991.
Priporočilo Sveta Evrope je, naj se številka 112 kot mednarodni nujni klic uporablja v vseh
državah Evrope. Zdaj jo uporabljajo vse članice EU-ja in še
nekatere druge države Evrope. V Sloveniji smo številko 112 kot
klic v sili pričeli uporabljati leta 1997. Z direktivo Sveta Evrope
velja za vse članice Evrope, da je klic v sili brezplačen in dosegljiv 24 ur na dan vse dni v letu. Na to številko se sporočajo vsi
klici v sili za vse vrste nesreč, tudi za nujno medicinsko pomoč
in policijo. Policijo se lahko pokliče tudi direktno na njen klicni
center 113. Uredba tudi določa, da mora država zagotoviti prikaz
lokacije, s katere je bil klic sprožen, da tudi takrat, ko kličoči ni
dal podatkov o lokaciji nesreče, reševalne službe najdejo ponesrečence. Zloraba klica v sili je tudi kaznivo dejanje, vsi klici se
samodejno snemajo s podatkom telefonske ali GSM-številke.Ti
podatki se shranjujejo šest mesecev.
Za nemoteno delovanje sistema obveščanja in alarmiranja je
v Sloveniji 13 regijskih centrov za obveščanje in Center za obveščanje Republike Slovenije, kjer sprejemajo nujne klice na enotno evropsko številko 112.
Na številko 112 kličite za vse vrste nesreč, ogroženost občanov, vedno, kadar potrebujete pomoč reševalcev. Sporočilo mora
vsebovati naslednje podatke: kdo kliče, kakšna je nesreča oziroma, kaj se je zgodilo, kraj nesreče, kdaj se je zgodila, koliko je
poškodovanih oziroma ogroženih, možen opis poškodb in kakšne so okoliščine nesreče. Čim več uporabnih podatkov bo posredovano na center za obveščanje, tem hitrejša in učinkovitejša
pomoč bo poslana na kraj dogodka. Po končanem nujnem klicu
ne prekinite klica, dokler operater, ki je sprejel klic, ne potrdi, da
je razbral potrebne podatke za ustrezno ukrepanje in aktiviranje
reševalnih enot. Klic v sili lahko pošljete tudi preko SMS-sporočil, vsebuje pa naj čim več podatkov.
Center za obveščanje na osnovi obvestil aktivira ustrezne reševalce ali enote za reševanje in pomoč. Pri vseh vrstah nesreč
ali požarih center potrebne enote aktivira s tihim pozivanjem
preko pozivnikov, ki jih nosijo reševalci in gasilci. Za gasilce in
enote civilne zaščite Občine Bled uporabljamo tudi tiho pozivanje s SMS-sporočili preko mobitela. To vrsto pozivanja se izvaja
tudi preko centra za obveščanja ali lokalno, preko ustrezne apli-

1. OPOZORILO NA NEVARNOST enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se
uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.
Vključite radio ali TV in spremljajte
obvestila o nevarnostih ter ukrepajte v
skladu z njimi.

kacije v občini. Sistem pozivanja preko SMS-sporočil nam omogoča pozivanje reševalnih enot tudi v primeru, ko iz regijskega
centra to ni možno.
Pri vseh opozorilnih znakih je potrebno vedeti, da moramo
takoj vključiti televizijske ali radijske sprejemnike, preko katerih
boste izvedeli za vrsto nesreče, nevarnosti, ki nam zaradi nesreče grozijo, ter vsa potrebna navodila za ustrezna ukrepanja
za vašo varnost oziroma navodila za primer evakuacije v zbirne
centre. Preko teh medijev boste v primeru nesreče dobili tudi
vsa potrebna navodila in informacije, ki so potrebne za primere
posamezne nesreče. V primeru izpada elektrike uporabite brezžične sprejemnike.
Lokalne radijske postaje bodo posredovale informacije lokalnega pomena v primeru nesreč in navodila, kako priti do informacij, ki so za vas pomembne.
Z lokalno radijsko postajo Triglav bomo v času vaje Potres
Bled 2015, ki bo 10. 4. 2015, poskusno predvajali potrebna obvestila, ki bi bila objavljena v primeru potresa. Frekvenca Radia
Triglav na Bledu je 96.00.
Upamo, da vam bodo te informacije koristile v primerih, ko
boste potrebovali klic v sili.
:: Štab Civilne zaščite Občine Bled

2. NEPOSREDNA NEVARNOST - zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se
uporabi ob nevarnosti poplave, večjem
požaru, radiološki in kemični nevarnosti,
nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.
Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte v
skladu z njimi.

3. KONEC NEVARNOSTI - enoličen
zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti,
zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.
Spremljajte radijska in televizijska obvestila.

4. PREIZKUS SIREN je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!
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Turizem I Prireditve

Novice iz
Sava Hotelov Bled

Koledar prireditev
www.bled.si

Konferenca CRN v hotelu
Golf
Konec januarja smo v Hotelu Golf
gostili tridnevno konferenco združenja
CRN. Congress Rental Network (CRN) je
združenje 43 podjetij iz 41 držav, ki so zastopniki za kongresno opremo blagovne
znamke Bosch. Podjetja so specializirana
za zagotavljanje najboljših tehničnih rešitev za konference in poslovne sestanke po
celem svetu. V številnih razpravah, kjer
so si udeleženci premierno uporabljali
najnovejši Boschov brezžični diskusni
sistem, so izmenjali bogate izkušnje in
ideje ter določili smernice nadaljnjega
razvoja. Del bogatega spremljevalnega
programa je bila tudi zaključna večerja v
baročni graščini v Radovljici. Naslednja
skupščina bo organizirana v Južnoafriški
republiki.

Obisk ameriškega
veleposlanika
Brenta Hartleya
Z željo po spoznavanju Slovenije sta
ameriški veleposlanik, njegova ekselenca
Brent Hartley in njegova soproga najprej
obiskala Bled. V jezerskem salonu Grand
Hotela Toplice sta se ob prečudovitem pogledu na Blejski otok in grad sladkala z
našo Originalno blejsko kremno rezino.
Navdušena nad sprejemom in edinstveno sladico sta napovedala svoj vnovičen
obisk, ki se ga lahko nadejamo v kratkem.

datum

ura

lokacija

prireditev

Petek, 27.2.

11:00

Blejsko drsališče z razgledom pri hotelu Park

Šola drsanja, prikaz umetnostnega drsanja in
hokeja na zabaven način

17:00

Blejski mladinski center

Delavnica Košarice za pomladne cvetlične
aranžmaje

17:00

Blejsko drsališče z razgledom pri hotelu Park

Tečaj drsanja za otroke

21:30 – 23:00

Ledena dvorana Bled

Disco na ledu

27.2. – 1.3.

17:00 – 17:00

Sprehajalna pot okoli
Blejskega jezera

3. Ruth-in tek v spomin na Ruth Podgornik Reš

Sobota, 28.2.

11:00

Šport hotel Pokljuka

Turnir v hokeju z metlami

16:00

Blejsko drsališče z razgledom pri hotelu Park

Animacije na ledu

18:00

Blejsko drsališče z razgledom pri hotelu Park

Drsalna predstava Lucky Lookers on Ice

Nedelja, 1.3.

10:00

Zadružni dom Ribno

Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in
škratkom predstavčkom: Semafor in zima

Sreda, 4.3.

19:00

Infocenter Triglavska roža
Bled

Sredin večer: Predavanje Dušice Kunaver: Čar
lesa (spremljevalni dogodek razstave Gozdovi
Kranjske industrijske družbe)

20:00

Festivalna dvorana Bled

Gledališka predstava ART

Četrtek, 5.3.

19:00

Viteška dvorana na Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: Zgodovina
Bohinja od 1914 do 1945 po raziskavah Tomaža
Budkoviča: predava Mojca Kambič Budkovič

Petek, 6.3.

19:30

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Večerni pogovor z dr. Ernestom Petričem,
častnim občanom Občine Bled

21:30 – 23:00

Ledena dvorana Bled

Disco na ledu

9:00

Od Višc na Blejski grad

Dan črnega teloha: od Višc mimo Murovega
spomenika na Blejski grad. V Viteški dvorani
sledi projekcija fotografij črnega teloha Francija
Ferjana.

10:00

Rudno polje, Pokljuka

25. Pokljuški maraton v smučarskem teku

10:00

Blejski mladinski center

Delavnica izvezenih čestitk »Ustvarjalne
duš'ce«

11:00

Šport hotel Pokljuka

Pokljuški turnir za posameznike v badmintonu
na snegu

19:00

Zadružni dom Ribno

Komedija Angel varuh ali kdo je g. Shaffler v
izvedbi Teatra Šentviškega

9.00 – 22.00

Vila Prešeren

Poseben ženski dan v Vili Prešeren

Sobota, 7.3.

Nedelja, 8.3.
Petek, 13.3.

18:00 – 22:00 Restavracija Panorama

Družabno srečanje za starejše občane

18:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Ljubezen iz daljave: Kako skozi podobe o ljubezni do ljubezni? Predavanje Društva Lectorium
Rosicrucianum

21:30 – 23:00

Ledena dvorana Bled

Disco na ledu

13.3. – 15.3.

10:00

Rudno polje, Pokljuka

Alpski pokal v biatlonu

Sobota, 14.3.

10:00

Blejski mladinski center

Pomladna delavnica »Grebenčkanje – tkanje
zapestnic«

11:00

Šport hotel Pokljuka

Pokljuški turnir za dvojice v odbojki na snegu

13:00

Festivalna dvorana Bled

Proslava ob 20-letnici Zveze srbskih društev v
Sloveniji

15:30 – 17:00

Terasa Kavarne Park Bled

Gregorjevo – praznik pomladi: folklorna in
kulinarična prireditev

Turizem I Prireditve
Torek, 17.3.

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Četrtek, 19.3.

18:00

Višja strokovna šola za
Predavanje Kluba Gaia Sezonske lepotice za
gostinstvo in turizem Bled balkone in gredice: predava Loreta Vlahovič

Petek, 20.3.

9:00

Infocenter Triglavska roža
Bled

Obeležitev 40-letnice organiziranega monitoringa jezer v Sloveniji (Agencija RS za okolje)

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Pravljica o letečem kovčku: lutkovna predstava
Gledališča Smejček

18:00

Osnovna šola Bled

Predavanje Atletskega društva Bled: Živčno-mišične funkcije trupa – v kontekstu preprečevanja in zdravljenja bolečine v križu: predava dr.
Nejc Šarabon

19:30

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Španski večer: potopisno predavanje s kulinaričnimi presenečenji z Davidom Heredorom
Zorzom in Moniko Kralj

10:00

Blejski mladinski center

Debata Manipuliranje ženskega obraza: kako
skozi oči poslovnega sveta v današnjem svetu
vidimo žensko in njen obraz

Sobota, 21.3.

21.3. – 23.3.

Svet drugačnih občutenj: otvoritev razstave
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih
Kranj

10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska roža
Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program:
predstavitev turistične destinacije Gorenja vas
– Poljane

10:00

Šport hotel Pokljuka –
Debela peč

Šport hotel vabi v hribe: pohod do Blejske koče
na Lipanci in na Debelo peč

9:00 – 15:00

Festivalna dvorana Bled

Trendi v floristiki 2015: Razstava izpita FlorCert
ter Evropski florist 1. stopnje, seminar Evropski
florist 1. stopnje: Poročna floristika 2

Nedelja, 22.3. 18:00 – 22:00 Restavracija Panorama

Družabno srečanje za starejše občane

Torek, 24.3.

18:30

Infocenter Triglavska roža
Bled

Nastop glasbenega centra DO RE MI ob materinskem dnevu

Sreda, 25.3.

19:00

Festivalna dvorana Bled

Koncert Srednje šole Jesenice ob materinskem
dnevu

19:00

Infocenter Triglavska roža
Bled

Sredin večer: Odprtje fotografske razstave ob
30-letnici Fotokluba Triglavski narodni park

Četrtek, 26.3.

18:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Predavanje Društva za varstvo okolja Bled:
Uničujoč vpliv kmetijske politike na populacije
travniških ptic

Sobota, 28.3.

17:00

Blejski mladinski center

Igranje namiznega nogometa z državnim
prvakom Simonom Zormanom

21:00

Šport hotel Pokljuka

»Večeras je naša fešta« bal: odganjanje zime z
glasbeniki iz Sarajeva

Nedelja,
29.3.

10:00 – 17:00 Šport hotel Pokljuka

Pokljuški smnj: tržnica domačih izdelkov

19:00

Gledališka predstava Parole, Parole

Festivalna dvorana Bled

TEDENSKI PROGRAM PRIREDITEV:
Vsako soboto 20:00 –
24:00

Restavracija Panorama

Sobotni plesni večeri

Vsako sredo

18:30

Blejski mladinski center

Slikanje z Anjo Tolar iz Slikarskega društva
Atelje Bled

1.3. – 31.3.

v del. času

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Čudoviti pisani svet: razstava učencev podružnic Ribno in Bohinjska Bela

6.3. – 31.3.

v del. času

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Razstava Obrazi Bleda - dr. Ernest Petrič, diplomat, nekdanji politik, sedanji ustavni sodnik in
častni občan Občine Bled

17.3. – 31.3.

v del. času

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Svet drugačnih občutenj: razstava Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije

18.2. – 22.3.

8:00 – 16:00

Infocenter Triglavska roža
Bled

Razstava Gozdovi kranjske industrijske družbe

25.3. – 19.4.

8:00 – 16:00

Infocenter Triglavska roža
Bled

Fotografska razstava ob 30-letnici Fotokluba
Triglavski narodni park

RAZSTAVE:

Na Bledu šahirajo najboljši
mladi šahisti
V hotelu Golf se med 21. in 28. februarjem odvija največje mladinsko šahovsko tekmovanje v Sloveniji. V različnih
kategorijah za naslove državnih prvakov
ter uvrstitev na evropska in svetovna prvenstva tekmujejo otroci stari od 6 do 18
let. Gre za najbolj množično tekmovanje
v Sloveniji, saj se ga vsako leto udeleži
okoli 250 otrok iz cele Slovenije. Bled je
bil nekdaj pravo šahovsko mesto, kjer so
se igrala številna prvenstva, mednarodna
tekmovanja, leta 2002 pa je Slovenija na
Bledu gostila tudi šahovsko olimpiado.
Otroci tako lahko spoznavajo prizorišče
najimenitnejšega tekmovanja, kjer so
šahirali največji šahovski strokovnjaki
in svetovni prvaki. Tudi Slovenci imamo
svetovno prvakinjo v šahu Lauro Unuk, ki
bo na Bledu nastopila v kategoriji deklic
do 16 let.
:: Dijana Garibovič, Sava Hoteli Bled

Novice iz Sportine
Turizma
8. marec v Vili Prešeren
V počastitev mednarodnega dneva
žena v Vili Prešeren na Bledu pripravljamo ponudbo, ki prinaša novi spomladanski jedilnik, vsem damam poklonimo ob
naročilu napitka ali sladice še posebno
čokoladno jagodo. V primeru lepega vremena bodo obiskovalci lahko na terasi
Vile Prešeren uživali ob zvokih pianina in
violine. Ob naročilu Blejske kremne rezine – »kremšnite«, drugo podarimo. Naše
osebje se bo potrudilo, da vam bo ta dan
ostal v lepem in prijetnem spominu.

Svetovno znani zdravilec
Maksim Osipov se vrača v
Hotel Ribno
Svetovno znani ruski zdravilec Maksim Osipov bo med 02.03. in 08.03.2015
ponovno gostoval v Hotelu Ribno. Pri svojem delu dosega najboljše rezultate pri
problemih z glavobolom in migrenami,
pri bolečinah hrbtenice in križa, išiasu,
psihičnih in imunskih težavah, stresu ter
pri različnih zdravstvenih težavah otrok.
Za rezervacijo terapije pokličite na 04 578
31 00 ali pišite na info@hotel-ribno.si.
:: 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

Kulturni praznik na Bledu
Ob številnih prireditvah in dogodkih ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Bled, je bila osrednja slovesnost na praznični dan ob pol enajstih dopoldne, ko se je okoli dvesto udeležencev veteranskega pohoda na poti iz Radovljice do Vrbe ustavilo pri najstarejšem posvetnem spomeniku Prešernu na Bledu.
Osrednji govornik je bil predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar, ki je v svojem govoru spomnil na domoljubje, na boj
brez orožja, ki ga bije slovenska družba danes ter na pomen kulture, na kateri je narod zrasel in utemeljil svojo državnost. Ne
nazadnje je bila prav ”pisateljska ustava” tista, ki je začrtala pot
slovenski osamosvojitvi.
Blejski župan Janez Fajfar je spomnil tudi na spomenik Prešernu, ki so ga Nemci med drugo svetovno vojno vrgli v jezero, a
so ga domačini takoj po vojni postavili nazaj.
V kulturnem programu so nastopili Veteranski pevski zbor
pod vodstvom Franca Podjeda ter učenke in učenci blejske
osnovne šole.
:: Romana Purkart

Atelje razstavlja
V Festivalni dvorani na Bledu je na ogled razstava 25 slik članov novoustanovljenega slikarskega društva Atelje.
Društvo združuje večinoma ljubiteljske slikarje in slikarke,
ki do začetka dela v društvu slikarskih izkušenj niso imeli. Mentorica mag. Anja Tolar Tomšič pravi, da je člane društva najprej
naučila obrti, potem pa jim pustila proste roke pri ustvarjanju.
Za tokratno razstavo, ki so jo odprli ob slovenskem kulturnem prazniku, so slikali na temo Prešeren in njegov čas.
:: RP

Dobrodelni koncert
Veteranski pevski zbor skupaj s harmonikarskim orkestrom
Ad hoc in solistoma Janjo Hvala in Darkom Petermanom ter
zborčkom z Bohinjske Bele 15. marca ob 19. uri v Infocentru Triglavska roža Bled organizira koncert v počastitev dneva Rudolfa
Maistra. Koncert bo hkrati tudi dobrodelen, saj bodo izkupiček
namenili Kulturnemu društvu Bohinjska Bela.
:: RP

Koncert ob materinskem dnevu
Na Srednji šoli Jesenice, kamor dijaki in dijakinje hodijo, da
bi postali vzgojitelji in vzgojiteljice, medicinske sestre, ekonomisti, administratorji/ke in strojniki, se je začelo peti. In poje se
na ves glas. Vse skupaj se je začelo zaradi glasbe. In predvsem
zaradi slovenske glasbe. Dobre, kvalitetne. Imamo jo. In imamo je dovolj. Zbor je nastal ravno zato. Da gre slovenska glasba
med mlade. Zbor deluje od leta 2013. Ustanovila ga je Nataša
Vester Trseglav.V njem trenutno prepeva kar 59 mladih pevk in
pevcev z največjim veseljem in žarom. Začeli so z zlato slovensko popevko, letos pa prepevajo tudi novo slovensko popevko,
takšno, ki nastaja ta trenutek. Pod taktirko, mentorstvom in novimi aranžmaji, ki jih za zbor piše Nataša Vester Trseglav, pridno
vadijo. Pred koncerti zelo intenzivno. In ko se vse poklopi in je
energija prava, letijo. Zato so si nadeli ime kar “Letim 2013”.
V zadnjem letu so imeli že 6 samostojnih koncertov. Lani so
napolnili z glasbo dvorano Gledališča Toneta Čufarja, Festivalno
dvorano Bled, Linhartovo dvorano v Radovljici, kjer so pomagali
gasilcem, letos pa so že koncertirali na slavnostni akademiji ob
50-letnici delovanja Radia Triglav, kjer so dobili tudi žlahtno povabilo v Državni svet RS.
Na Bled, v Festivalno dvorano, pa vas vabijo ob materinskem
dnevu, 25. marca, ob 19. uri.
:: Srednja šola Jesenice

Razstava ob dnevu črnega teloha
Fotograf Franci Ferjan se je s svojimi fotografijami letos
vključil v obeležitev dneva črnega teloha, ki ga vsako leto organizira Naravoslovno društvo Bled pod vodstvom Jožeta Skumavca.
Digitalna projekcija fotografi, ki bo spremljala otvoritev razstave,
bo 7. marca ob 10. uri na Blejskem gradu. Fotografije bodo na
ogled v grajskem stolpu.
:: RP

Kultura

Glasbeni center DO RE MI
Učenka glasbenega centra
DO RE MI odlična na regijskem tekmovanju
Učenka Glasbenega Centra DO RE
MI Lana Omovšek se je v torek, 10. februarja 2015, v sklopu
44. Tekmovanja mladih glasbenikov
Republike Slovenije udeležila 18. regijskega tekmovanja Gorenjska 2015, ki je
potekalo v Glasbeni šoli Radovljica. Nastopila je v kategoriji violina 1.b in osvojila
Zlato priznanje ter drugo mesto. Lani in
njenemu mentorju, Tomažu Maleju, ter
korepetitorju Primožu Kerštanju čestitamo za lep uspeh.

Nastop mladinskega
pevskega zbora DO RE MI z
Galom Gjurinom
V petek, 13. februarja 2015, je v Festivalni dvorani na Bledu nastopil Gal Gjurin
z gosti. Njegovemu povabilu k sodelovanju
smo se v Glasbenem centru DO RE MI z
veseljem odzvali. Tako so s priznanim
umetnikom nastopile pevke mladinskega
zbora DO RE MI, ki so z njim odpele dve
pesmi, in sicer Srce in Mrak. Dekleta so
doživela novo lepo glasbeno izkušnjo, ki je
prav gotovo ne bodo pozabile.
:: Špela Globočnik, DO RE MI

Učenci Glasbenega centra
DO RE MI v Krškem igrali v
dobrodelne namene
V Glasbenem centru DO RE MI imajo
že vrsto let posluh za delo z otroki in mladostniki z avtizmom. Njim in njihovim
staršem veliko pomeni, da svoje glasbe-

no znanje lahko pokažejo na nastopih z
drugimi učenci glasbenega centra, kjer so
deležni podpore in aplavza.
Prav posebne priložnosti pa so, ko so
ti učenci vabljeni na glasbene dogodke,
ki prispevajo k uresničitvi določenih projektov. Tak glasbeni dogodek je potekal v
soboto, 14. februarja, v Krškem, kjer je zasedba Čudoviti um (Jernej Arko, Nal Frankovič, Matic Jensterle in Bor Maltar) pod
mentorstvom Primoža Kerštanja in Nuše
Piber sodelovala na revijalnem nastopu
dobrodelne akcije OTROCI OTROKOM.
Tako so se pridružil 820-im glasbenikom
iz vse Slovenije, ki so v petih slovenskih
krajih s svojim glasbenim nastopom zbirali sredstva za uresničitev pilotnega projekta Celostna zgodnja obravnava za slepe
in slabovidne otroke od rojstva do 6. leta
starosti.
Veseli smo, da so bili del te akcije.
:: Klavdija K. Jensterle
Foto: Jana Šnuderl.

Foto: Gregor Vidmar

Obisk predstavnika Federacije Willems
V pustnem času, od nedelje, 15. februarja, do srede, 18. februarja, se je na obisku Glasbenega centra DO RE MI mudil
predstavnik Federacije Willems iz Francije, gospod Christoph Lazarges. Prisostvoval je na različnih učnih urah, sam izvedel uro pouka z našimi učenci ter opravil
posvet z učitelji.

Kulturni praznik v Ribnem
V Zadružnem domu v Ribnem smo obeležili spomin na našega velikega pesnika dr. Franceta Prešerna. Učenci ribenske
šole so s svojimi mentoricami pripravili zanimiv kulturni dogodek v kraju. Za uvod so nam zapeli učenci pevskega zbora OŠ
Ribno. Program so nadaljevali mladi recitatorji. Popeljali so nas
v svet ugank in doživeto zaigrali Povodnega moža. Navdušili so
nas tudi mladi glasbeniki. Predstavili so se nam plesalci odrasle
in otroške folklorne skupine kulturnega društva Ribno. Osrednji gost prireditve je bil gospod Franc Ankerst, ki je nekaj časa
živel v Ribnem. V njegovem ustvarjalnem življenju se prepleta
glasba, poezija, pisanje ugank, rezbarjenje in še mnogo drugih
stvari. Z veseljem se je odzval našemu povabilu. Predstavil nam
je svojo poezijo in povedal marsikaj zanimivega o svojem življenju. Želimo mu veliko energije in optimizma tudi v bodoče in še
mnogo ustvarjalnih uric.
:: Blanka Valant, Podružnica Ribno
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Milena Zupančič v šoli na Bohinjski
Beli
Pred slovenskim kulturnim praznikom nas je v šoli na Bohinjski Beli s svojim obiskom razveselila gospa Milena Zupančič, odlična slovenska igralka, ki je doma v našem kraju. Šolarji
so imeli z njo intervju, v katerem je med drugim spregovorila o
času, ko je še obiskovala našo šolo. Povedala nam je, kakšna je
bila njena pot do igralskega poklica in kaj ji je pri njenem delu
všeč. Z nami je delila tudi svoje bogate izkušnje srečevanja z
otroki po svetu iz časa, ko je delovala kot ambasadorka UNICEF-a. Nato se je gospa Milena skupaj z ravnateljico naše šole gospo
Natašo Ahačič udeležila naše proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, kjer so otroci iz vrtca skupaj s šolarji nastopili v
pestrem kulturnem programu. Naše druženje nas je vse obogatilo. Milena Zupančič bo ostala zapisana v srcih otrok kot vzornica
z odprtim srcem, ki jim je v spodbudo na poti oblikovanja sebe
in svoje življenjske poti.
:: Veronika Koselj, podružnica Bohinjska Bela

Januarski utrip v šoli

Novoletno veseljačenje in praznovanje je že daleč za nami,
pred nami pa mesec, poln preizkušenj za vse učence. Zelo delaven, morda za koga celo preveč stresen. Vsak dan znova, vsako uro znova preverjanje, ocenjevanje znanja. Iskanje zadnjih
trenutkov, zadnjih priložnosti za dokazovanje znanja, kajti ob
koncu januarja je ocenjevalna konferenca, ko se zaključi prvo
ocenjevalno obdobje, pred nami pa le še polovica šolskega leta.
Čisto brez tekmovanj mesec vendarle ni minil. Veliko učencev se je udeležilo kadetskega šahovskega prvenstva, kjer so dosegli lepe uspehe.
V prvi polovici januarja je bilo državno tekmovanje iz astronomije. Dva učenca sta osvojila srebrno Dominkovo priznanje.
V Bohinj so odšli učenci tekmovat v znanju maternega jezika, tam je namreč potekalo regijsko tekmovanje za Cankarjevo
priznanje. Držimo pesti za dobre rezultate!
Učiteljica fizike učencem osmega razreda vsako leto ponudi
posebno zanimivo uro – astronomsko opazovanje. Učenci lahko
opazujejo vsa čudesa nočnega neba. Tokrat je uspelo ujeti jasno
noč le prvi skupini učencev, ki so bili vsi do zadnjega navdušeni.
Tudi tisti, ki jim sicer fizika ni najljubši predmet.
Januar se je zaključil z rahlo spremembo urnika za sedmošolce, saj so imeli zadnji petek v okviru Preventive odvisnosti
delavnice o alkoholu.
:: E. S. Starič, OŠ Bled

Mi pa beremo – medgeneracijsko
branje tudi na OŠ Bled
Na pobudo Bralne značke Slovenije in Knjižnice A.T. Linharta Radovljica smo se tudi na naši šoli odločili za projekt medgeneracijskega branja.
Poleg aktivnosti, ki jih sicer v šoli izvajamo že kar nekaj časa,
z namenom, da bi mladim približali in priljubili branje, smo
se odločili, da k branju poleg učencev pritegnemo tudi starejše
bralce.

Glavni namen projekta je, da se tudi starejši bralci seznanijo
z literaturo, ki je priporočena za mlajše bralce in se s tem približajo njihovemu svetu in njihovemu razmišljanjuProjekt medgeneracijskega branja ponuja kvalitetne in nagrajene slovenske knjige, bralci več generacij pa se na mesečnih
srečanjih o njih pogovarjajo in delijo svoja občutja ob branju izbrane knjige.
Prvo srečanje smo izvedli v mesecu januarju, na njem smo
pod vodstvom gospe Tilke Jamnik prebirali vedno simpatične
pesmi Andreja Rozmana – Roze iz knjige Izbrane Rozine v akciji.
Za branje do naslednjega srečanja smo izbrali knjigo Vinka
Möderndorferja Kot v filmu. Zanimivo bo poslušati, kako smo
ljudje različnih starosti in življenjskih izkušenj doživljali pričujoči roman.
:: Elizabeta Žnidaršič - Erži

Mladi

Tečaj smučanja
Tudi v letošnjem letu smo v Vrtcu
Bled lahko veseli, da Občina Bled našim
otrokom omogoča brezplačne športne tečaje.
Kot prvi je bil letos na vrsti tečaj smučanja, ki pa je bil za razliko od prejšnjih
let izveden na domačem terenu smučišča
Straža. Pogoji so bili kljub pomanjkanju

snega v tistem času optimalni in otroci so
uživali ob različnih snežnih aktivnostih.
Od prvih zavojev do čisto prave tekme
med vratci pa so jih s strokovnim delom
pripeljali učitelji smučanja športne agencije Sporty.
:: Aleš Kavalar

Preganjali smo zimo
Tudi letos smo na pustni torek pustne
šeme iz vrtca in šole preganjale zimo na
Bohinjski Beli.
Zapeli, zaplesali in poropotali smo

pred šolo in po vasi. Upamo, da smo
zimo uspešno pregnali in bomo kmalu
pričakali pomlad.
:: Maja Poklukar, vrtec in šola na
Bohinjski Beli

Januarska raziskovanja
Pikapolonic
Decembrska vrnitev v prenovljeni vrtec je bila pravi izziv, da smo se Pikapolonice januarja odločile, da ga raziščemo.
Z načrtom v roki smo se odpravili na raziskovanje. Odprli smo vsa vrata v vrtcu,
pokukali v vse prostore. Raziskovano pot
smo označevali na načrtu, ki smo ga nosili s seboj.
Zelo smo se razveselili povabila, da
obiščemo hotel Astoria in ga tudi spoznamo. Ko smo prvič vstopili v recepcijo
hotela, nas je sprejel gospod Martin Lahajnar, ki skrbi za promocijo hotelskih in
gostinskih poklicev. Poskrbel je, da je bilo
spoznavanje hotela otrokom zanimivo in
zabavno. Iskali smo Zverjasca, ki se nam
je skril. Ob iskanju smo spoznavali prostore hotela in delo zaposlenih. Na koncu nam je prebral pravljico o Zverjascu,
posladkali smo se s piškoti in odžejali s
sokom.
Naslednji teden smo v hotelski kuhinji kot pravi kuharji ustvarjali bananino
pecivo in biskvitne kroglice pod vodstvom
Kati Mikelj, ki je kot prava vodja kuhinje
poskrbela, da je vse potekalo tako, kot je
prav.
Mislim, da je bil obisk za otroke resnično prijetno doživetje, saj me vedno,
kadar vidijo hotel Astoria, opomnijo: »Poglej, naš hotel!«
Upam, da bo to prijetno doživetje katerega od otrok, ko odraste, spodbudilo,
da se bo odločil za delo v turizmu, saj
nam Bled na tem področju nudi veliko
različnih možnosti za ustvarjanje in zaslužek.
:: Slavi Lokar, Vrtec Bled

Praznik po naše

Vabimo Vas na našo prireditev, ki
bo v torek, 24. marca, ob 17.30 uri v
avli OŠ Bled.
Za vse marčevske praznike Vam
poklanjamo dve predstavi: Medvedek
Pu in njegovi prijatelji
in Vzorni soprog. »Mama ima petindvajset urni delavnik, pa še vedno
dobi urico časa za otroško predstavo.«
Mladi gledališčniki želimo deliti večer z Vami!
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Obletnice, Šport

90 let Nežke Vidic
Nona Nežka, kot jo kličemo domači, saj imamo del družine na Krasu, je še danes zelo aktivna. Še vedno skrbi za urejen
vrt in prideluje vrtnine, ki jih z veseljem podari svoji družini in
znancem. Veliko ji pomenijo obiski svetih maš, na katere se velikokrat odpravi kar sama s svojim novim vozičkom.
Rojena je bila na Štajerskem, 5. februarja 1925 v Starošincih,
mladost pa je preživela v Račah. Na Bled se je preselila z možem
Alojzom in si tu ustvarila družino. Oba sta delala v hotelih na
Bledu in tudi doma oddajala sobe. Takratni gosti se ob praznikih
še vedno spomnijo nanju.
:: Urška Slana

Atletsko društvo Bled organizira zanimivo in poučno predavanje Živčno-mišične funkcije trupa, in sicer v kontekstu
preprečevanja in zdravljenja bolečine v križu. Predavanje bo
20. marca ob 18. uri v avli blejske osnovne šole, vstopnina pa
je štiri evre. Predaval bo priznani strokovnjak dr. Nejc Šarabon.
Dr. Šarabon je predavatelj in nosilec številnih dodiplomskih in
podiplomskih predmetov na študijskem programu Aplikativna
kineziologija na Univerzi na Primorskem. Hkrati je direktor
in ustanovitelj podjetja S2P. Po končanem dodiplomskem in
podiplomskem študiju na Fakulteti za šport in Zdravstveni fakulteti (fizioterapija) na Univerzi v Ljubljani je svoje znanje
nadgradil še s postdoktorskim študijem na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v UKC Ljubljana. V svoji trenerski karieri
je sodeloval z mnogimi športniki na področju kondicijske priprave in fizioterapije.
:: AD Bled

Drsalci DD Labod Bled se s tekmovanj običajno vračajo z medaljami

Dogodki Atletskega društva Bled
Atletsko društvo Bled v prihajajočih dneh pripravlja vrsto
dogodkov. Med njimi je 2. Brooksov tek okoli jezera. Tek bo v
soboto, 4. aprila, ob 10. uri. Start in cilj bosta na Veslaški promenadi nad Grajskim kopališčem, dolžina teka pa je 5800 m.
Prijave so možne preko spleta in na samem prizorišču, najkasneje pol ure pred tekmovanjem. Prijava mora vsebovati ime,
priimek, spol in datum rojstva. Informacije so na voljo na spletni strani www.adbled.si. Prvi trije v kategoriji absolutno prejmejo medaljo. Vsak nastopajoči dobi energijsko pijačo, energijsko tablico in blejsko kremno rezino. Startnina znaša 11 evrov.
Poravnate jo na transakcijski račun: SI 56 03139-1000291677
ali na prizorišču tekmovanja. Vodja prireditve in informacije:
Robert (041 295 136). Na ogled bo tekaška oprema Brooks, ki jo
bo možno po ugodnih cenah tudi kupiti.

Cooperjev test in test hoje 2015
Najpomembnejši cilj aerobne vadbe je povečanje količine
kisika, ki ga telo lahko porabi v določenem času. Prav vsi lahko
svojo telesno sposobnost izmerijo s testi (tek na 2.400 metrov
za moške oziroma 1.600 metrov za ženske). Cooperjev test in
test hoje sta primerna za vse starostne skupine, od najmlajših
do najstarejših, od rekreativnih do profesionalnih športnikov,
in za tiste, ki šele začenjajo z vadbo. Letošnji test organizirata
AD Bled in Zdravstveni dom Bled in bo potekal na stadionu.
Preizkus bo 11. aprila, test hoje se bo začel ob 9. uri, Cooperjev
test pa ob 10. uri. Prijavite se lahko po elektronski pošti na
info@adbled.si. Preko spleta bodo prijave zaključene 9. aprila
ob 21. uri, možne pa so tudi na samem prizorišču, vendar najkasneje pol ure pred začetkom preizkušenj. Test hoje je brezplačen, za Cooperjev test pa štartnina znaša tri evre in jo je možno poravnati na prizorišču. Informacije: 041 295 136 (Robert),
031 632 594 (Grega).

Pomlad že trka na vrata, za mlade umetnostne drsalce pa je
počitek še daleč stran. Trdo, a z velikim veseljem skoraj vsak dan
v tednu pridno in zavzeto trenirajo v domači dvorani na Bledu,
zato se lahko pohvalijo tudi z velikimi uspehi na tekmovanjih,
saj je Monika Peterka državna prvakinja za letošnje leto v kategoriji mladink, Špela Lovrenčič v kategoriji rekreativnih drsalk,
Lana Omovšek podprvakinja v kategoriji Deklice B, Julija Lovrenčič pa podprvakinja v kategoriji Deklice C.
Na tekmovanjih v tujini jim gre prav tako odlično, na tekmi
evropskega kriterija v Beogradu izpostavljamo 1. mesto Monike
Peterke, 3. mesto Pie Omovšek in 5. mesto Anike Košir − vsake v
svoji starostni kategoriji. Iz Prage (prav tako tekmovanje v nizu
za evropski kriterij) sta se Pia Omovšek in Julija Lovrenčič vrnili
z dvema četrtima mestoma, na tradicionalnem mednarodno izredno pisanem tekmovanju v Ljubljani za pokal Tivoli pa je bila
Julija Lovrenčič 4., Pia Omovšek 6., Pia Brajlih Novosel, Ajda Silič in Lana Omovšek 8., Tjaša Buršič 10., Alina Košir 11., Trischa
Gašperin 12. in Živa Brajlih Novosel 13.
Do konca sezone drsalce čakajo še tekmovanja v Sarajevu,
Budimpešti, Canazeiu in dve domači tekmovanji na Jesenicah
ter v Kranju.
Na sliki: Pia Omovšek, ki je v letošnji sezoni izjemno napredovala
:: Drsalno društvo Labod Bled

Šport, Vabilo

Športno društvo Moj klub
V sezoni 2014/15 se v športnem klubu
Moj klub veliko dogaja na področju športa
in zdravega načina življenja. Programov
se udeležujejo vse generacije, od najmlajših, starih 3 leta, do seniorjev, ki pridno
trenirajo predvsem v dopoldanskih terminih. V raznih akcijah skrbimo za dodatno
motivacijo za zdrav način življenja. Tako
npr. vsakega, ki se za 1 teden odpove sladkorju, nagradimo s posebno majico, ki se
je ne da kupiti! Priredili smo tekmovanje
v 'plank' izzivu, kjer se je odlično odrezala
predvsem generacija 40+! Naše načelo je:
Vse se da, če se hoče!
PLESNA ŠOLA se s programom jazz
balet in show pripravlja na tekmovanja za
državne pokalne turnirje v marcu. S hip
hopom je Maruša Jakopič že v februarju
dosegla odlično 5. mesto v kategoriji hip
hop solo pionirji, v marcu se ji na tekmi
pridružita celo 2 fanta.
Z BALETNO ŠOLO smo pripravili
predstavo Labodje jezero, ki smo jo odplesali več kot 50-krat po vsej Sloveniji,
predvsem smo z njo razveseljevali otroke
v vrtcih. Z verzijo za odrasle pa smo se
predstavili tudi v blejskih hotelih. V novem letu se pripravljamo na izpite, ki jih
opravljamo na Konservatoriju za glasbo in
balet v Ljubljani. V naši baletni šoli se lahko opravi nižja baletna šola, za kar otroci
prejmejo tudi uradno spričevalo.
V sekciji KICK BOXA so se naši člani (otroci in odrasli) v februarju udeležili
tekmovanja v Kranjski Gori in si prislužili
veliko medalj. Čestitke vsem za pogum!
Prvo nedeljo v februarju smo v ŠD Moj
klub skupaj z Akademijo borilnih veščin
Bohinj organizirali prijateljsko tekmo v

KARATEJU. Otroci so uživali in se marsikateri prvič preizkusili na tekmovanju. Za
nagrado so prejeli medalje in diplome.
Novost v klubu je AKROBATIKA. Poučuje jo Blaž Slanič, ki ste ga imeli priliko
spoznati v šovu talentov. Nepogrešljiv in
odličen trening, primeren tudi za izboljšanje rezultatov v drugih športih. Pri GIMNASTIKI nekatera dekleta nadgrajujejo gibljivost, ki jo potrebujejo pri baletu in jazz baletu, druge pa se pripravljajo na tekmovanja,
katerih se bomo udeležili v jesenskem času.
Zelo dobro obiskane so tudi naše rojstnodnevne zabave, kjer se še posebej potrudimo za najmlajše, da jim rojstni dan
ostane v res lepem spominu. V ponudbi je
veliko tematik, popestrenih s kostumi in zabavnim programom.
Vsako leto skupaj z Zavodom za kulturo
Bled organiziramo 2 veliki prireditvi, to sta
decembrska Pravljična pot na grad in oktobrski HALLOWEEN na Blejskem gradu, ki
smo ga v letu 2014 zaradi množične obiskanosti morali ponoviti kar dvakrat. 30. maja
pa bomo zopet, že petič, napolnili Festivalno
dvorano z našo zaključno predstavo.
Pri skupinskih vadbah se trudimo zagotoviti pester program, da vsak lahko najde
primerno dejavnost zase (joga, pilates, cross
fit, moja vadba, fitkick, orientalski ples, kick
box, obrambne veščine, pole dance ...). Vsako
soboto se pari dobimo na družabnem večeru
v klubu in zaplešemo v parih.
Zakaj trenirati pri nas? Ker na enem
mestu lahko poljubno kombinirate različne
programe po najugodnejših cenah, z najboljšimi trenerji!
Vabljeni v našo družbo!
:: Mojca Jakopič

Zimsko plavanje na
Bledu
Predzadnjo soboto v februarju se je
v le štiri stopinje ''toplo'' Blejsko jezero
pognalo okoli 60 tekmovalk in tekmovalcev iz devetih držav. Največ tekmovalcev je bilo iz Slovenije in sosednjih
držav Italije, Avstrije in Hrvaške, pa
tudi iz Velike Britanije in Slovaške. Vsi
udeleženci so se že pred plavanjem in
takoj po njem lahko pogreli v savni, za
svoj pogum pa so prejeli priznanje.
Tekmovalci ne smejo biti oblečeni v
neoprensko obleko, temveč se v mrzlo
vodo podajo v kopalkah. Po priporočilu tistih, ki se s tem športom redno
ukvarjajo, je za sodelujoče bistveno, da
imajo na glavi plavalno kapo, saj s tem
preprečijo prehlad. Sicer pa naj bi bilo
zimsko plavanje zdrav šport, ki pomaga krepiti imunski sistem.
:: RP

ODPRTO TEKMOVANJE V
VELESLALOMU
Smučarski klub Bled v sodelovanju
z Infrastrukturo Bled v torek, 3.3.2015,
ob 18.00 uri vabi na odprto tekmovanje
v veleslalomu v spomin na Andreja Klinarja, ki bo na smučišču Straža. Celoten razpis je objavljen na spletni strani
SK Bled www.sk-bled.si . Do 2. marca
do 20. ure se lahko prijavite na naslov
marjan.planinsek@telemach.net. Informacije: 041 737 957 ali 040 124 074
:: VABLJENI

VABILO
8. marca ob 16. uri vabljeni v Zadružni dom Ribno na predstavitev filma El Caracaso. Vstop je prost.
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Oglasi

POPRAVILO OBUTVE
Jože Kralj s.p.

Zasip-Sebenje 31
4260 Bled

gsm: 040 640 545, tel.: 04 574 32 74

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled
G: 041 654 188
T: 04 574 26 50

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

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

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

Ali verjamete,

da je lahko takšna tudi notranjost vašega prenosnika?
Če vam računalnik dela počasi, blokira, se greje, potem
je zagotovo potreben čiščenja prahu ali virusov.

Akcija! 50% popust

za čiščenje prenosnega računalnika in protivirusni pregled! Samo 45€!

Odstranjevanje najdenih virusov in drugih škodljivih programov zaračunamo posebej.
Nudimo vam še: čiščenje procesorjev in ventilatorjev, popravila osnovnih plošč,
menjavo žarnic v displejih, menjavo diskov, presnemavanje podatkov, čiščenje virusov
Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

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

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

Delovni čas za dan žena
7. marec 8. marec
8 - 18h
Še vedno smo na
isti lokaciji, le v
drugih prostorih!

Oglasi

USTVARJAJTE
Z NAMI
–20 %
KUPON

Obiščite trgovine Antus HOBI*

* Popust velja na drobnoprodajne cene samo ob predložitvi kupona v drobnoprodajnih trgovinah Antus HOBI do
30. 4. 2015. Ne velja v spletni trgovini. Popusti se ne seštevajo.

Nudimo vam številne ustvarjalne materiale:

modelirne mase
> barve za različne podlage
> perlice in dodatki za izdelavo nakita
>

vse za izdelavo voščilnic
> izdelki za dekoriranje
> papir

svila
> konstrukcijski kompleti fischertechnik
> fischerTiP

>

>

VELIKONOČNI PIŠČANČEK
Uporabljeni material:
>
>
>
>

1x H10 025 16 Kosmata žica, 50cm, 10 kosov, oranžna
1x 1401 39 021 Decormatt, 15ml, srednje rumena
1x H10 154 08 Jajce iz stiropora, 80mm
2x H10 397 12 Gibljivo oko, okroglo, Φ12mm (1)

Pripravimo si stiroporno
jajce, ki ga dvakrat
prebodemo z leseno palčko.
Dobimo luknjici, v kateri
bomo na koncu prilepili
noge. Jajce pobarvamo z
rumeno akrilno barvo.

Medtem, ko se jajce suši,
izsekamo srca iz rumenega
in oranžnega papirja s
pomočjo kompleta štanc:
4x rumeno srce velikosti
38 mm, 2x oranžno srce
velikosti 38 mm in 1x
oranžno srce velikosti
16 mm.

>
>
>
>

Vsa srca po sredini
prepognemo.

Antus, d.o.o. Jesenice • C. železarjev 12 • 4270 Jesenice
T.: 04 586 51 30 • F.: 04 586 33 50

1x H17 928 06 Komplet štanc, ca. 16/25/38mm, srce
1x AN-B113 Barvni papir, 130g, A4, rumen
1x AN-B140 Barvni papir, 130g, A4, oranžen
1x 0153 00 016 Čopič Marabu-Universal, ploščat, 16

Piščančku oblikujemo
krila iz enega oranžnega
in dveh rumenih 38 mm
src. Manjše, 16 mm srce,
uporabimo kot kljun.

>
>
>

1x U477351 Lepilo UHU Bastelkleber, 60g
1x H14 235 01 Lesene palčke, 20cm, Φ2mm (10)
1x B19210000 Šolske škarje za papir, koničaste

Iz dveh oranžnih kosmatih
žic oblikujemo piščančkove
noge.

Na pobarvano in posušeno
stiroporno jajce prilepimo
dve gibljivi očesi, kljun
in krila.

www.antus.si · kranj@antus.si · ljubljana@antus.si · ANTUS HOBI na
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Zadnja stran

POGREBNE STORITVE

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

NOVA OPTIKA
NA BLEDU!
Poslovni center Union,
Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97
OČESNA AMBULANTA

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.

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

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

Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA

Vzemite si čas zase
in se pustite razvajati
V Wellnessu Živa smo za vas
pripravili posebni celodnevni
SPA za dve osebi:
• 2 x sprostitvena masaža
celega telesa (50 min.)
z omamno dišečimi olji
jasmina in nerolije
• savnanje in kopanje
za samo 86,40 eur

Na golf igri{~u Bled

DARILO:
losjon za telo

Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na:
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah,
porokah in rojstnih dnevih ...
Gsm: 041 762 636
Tel: 01 200 99 21

Dodatne informacije
in rezervacije:
na recepciji Wellnessa Živa
Tel: 04 579 17 02,
e-mail: ziva@hotelibled.com
www.wellness-ziva.com
Ponudba velja od 1.3.-31.3.
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gosttus@gmail.com
www.lake-house-bled.com

