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December na Bledu
Blejska zimska pravljica na okrašeni Jezerski promenadi bo 

med 4. decembrom in 17. januarjem gostila skoraj štiristo nasto-
pajočih. Letos bo na Bledu prvič postavljena Praznična zimska 
vas! Praznična zimska vas bo odprta od ponedeljka do petka od 
14. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10. do 21. 
ure. Najmlajše do 24. decembra čaka tudi Božičkova pošta. 

Letos bo prenovljen tudi Krog prijateljstva, ki bo postal Olim-
pijski krog varnosti, Bled pa se bo skupaj s športniki, obiskovalci 
in domačini skušal vpisati v knjigo rekordov! Blejski december 
bodo popestrila tudi tradicionalna dogajanja na gradu. Na zgor-
nji fotografiji so čarovnice, ki so grad zavzele konec oktobra. 

:: Romana Purkart

:: Foto: Boris Pretnar
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Olimpijski krog  
varnosti
V letu 1999 smo si na Bledu prvič 

podali roke v Krogu prijateljstva in po-
skušali objeti slovenski biser. Na predza-
dnji dan starega tisočletja smo obkrožili 
Blejsko jezero in s potrkavanjem zvonov 
iz otoka priporočili pet tsoč želja. 

Krog prijateljstva smo od takrat pri-
rejali vsako leto in uživali na prireditvi, 
ki nam je s svetlobnimi predstavami na 
in ob jezeru polepšala predpraznični 
čas. To je bil čas za druženje s prijate-
lji in znanci v družbi klubov in društev 
občine Bled. 

Tokrat bodo z vami in s športniki 
pod okriljem Olimpijskega komiteja 
Slovenije poskušali ponovno objeti Blej-
sko jezero in se z rokovanjem največ 
ljudi v trenutku združitve športnikov 
tekačev na glavne odru vpisati v Guin-
nessovo knjigo rekordov. 

Za zabavo bo poskrbela Ylenia Zo-
bec z bandom ter požiralka in bruhalec 
ognja, neverjetna manipulatorja ognja, 
ki z vragolijami ogrejeta še tako mrzle 
dni.

Vabljeni na Bled, da postanete del 
olimpijskega kroga varnosti ob jezeru!

:: Turizem Bled

Delo blejskih borcev in  
srečanje na Goreljku
Blejska krajevna organizacija za ohranja-

nje vrednot NOB skrbi za spoštovanje do-
moljubja in je varuh sloge in strpnosti. Člani 
se skušajo vživeti v razmere časa, ko so naši 
predniki stali pred pomembnimi odločitva-
mi, ki so bile takrat za narod potrebne. 

Združenje ZB za vrednote NOB Rado-
vljica in Odbor Prešernove brigade orga-
nizirata v soboto, 12. decembra, ob 11. uri 
spominsko slovesnost ob 72-letnici boja 
III. bataljona Prešernove brigade. Slove-
snost bo na mestu boja – pri spomeniku 
na Goreljku v bližini hotela na Pokljuki. 
Slavnostni govornik bo Milan Gorjanc, 
član predsedstva Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije. 
:: Združenje borcev za vrednote NOB 

Radovljica  

Drage občanke, 
spoštovani občani,
že dolgo ne tako čudovito babje leto, 

kot smo včasih imenovali zdajšnje indi-
jansko poletje, se je zadnjo soboto s pr-
vim snegom za letos dokončno poslovilo.  

30. oktobra smo skoraj pozabili na 
Dan reformacije, čeprav smo z njo še 
kako povezani. Sam Primož Trubar je 
bil poleti 1561 gost na Blejskem gradu. 
Na verske razprtije druge polovice šest-
najstega stoletja spominja manjša zbirka 
nad grajsko tiskarnico mojstra Janeza, ki 
je posvečena prvima tiskanima slovenski-
ma knjigama, Trubarjevima abecedniku 
in katekizmu. Ne pozabimo, da je moralo 
po porazu reformacije z blejske posesti v 
pregnanstvo v nemške dežele na severu 
kar 33 družin, ki naj bi jih sicer pošteno 
izplačali. V luči aktualnih dogodko pod 
soncem nič novega…

Neverjetno se je prijela t. i. noč čarov-
nic. Grad je kar pokal po šivih. Sam nad 
uvozom tujih šeg in navad nisem navdu-
šen, a Zavod za kulturo, ki z gradom upra-
vlja, se mora obnašati kar se da tržno. Z 

letošnjim rekordnim obiskom, s skoraj 
tisoč obiskovalci v povprečju na dan, se 
zares lahko pohvali. Čeprav se po pogodbi 
15 % iztržka nakaže Narodnemu muzeju 
Slovenije, ki skrbi za muzejsko zbirko in 
hkrati predstavlja lastnico, državo, ostaja 
še kar precej sredstev. Ta se preudarno 
nalagajo  v obnovo tisočletnega lepotca na 
skali nad jezerom, pa tudi v vzdrževanje 
Festivalne dvorane, v kulturne prireditve, 
promocijo Bleda in še kaj, za kar smo Za-
vodu za kulturo vedno hvaležni.

Turizem Bled se je že dvanajstič zapo-
red izkazal z jesensko narodno-zabavno 
hit parado. Letos so jo prvič raztegnili na 
dva večera. Zaradi negotovega, žalostnega 
političnega in varnostnega stanja v Evro-
pi, je prišlo tudi do nekaj odpovedi. Več 
kot 2.700 navdušenih obiskovalcev se 
kljub vsemu nepopisno zabavalo, pred-
vsem iz nemško govorečih alpskih krajev. 

Izjemno lepo je uspela tudi nedelja, 
posvečena svetemu Martinu, ki je celo 
blejski patron. Mašo je spremljalo en-
kratno petje cerkvenega pevskega zbora, 
ki se mu je pridružila diplomantka salz-
burškega Mozarteuma, domačinka, so-
pranistka Andreja Geržina, ob spremlja-
vi začasnih orgel. Za nove se še zbirajo 
sredstva. Župnišče uporabe otoške in žu-
pnijske cerkve za koncerte ne zaračunava, 
zato bi bilo lepo, da bi tudi tisti, ki cerkev 
obiskujejo le ob glasbenih prireditvah, kaj 
prispevali za nove orgle. Župljanke so na 
Slovenskem trgu pogostile veliko število 
domačinov in ostalih, ki so se potem radi 
premaknili k jezeru na martinovanje v 
družbi z vrhunskimi slovenskimi vinarji. 
Vzdušje je bilo nepozabno.

Adventno dogajanje bo letos še po-
sebej pestro. Na Bledu uradno začnemo 
ustvarjati svojo zimsko pravljico v petek, 
4. decembra, s prižigom lučk ob petih po-
poldne in koncertom Neishe na prostem. 
Prvič bo postavljena praznična zimska 
vas, nove, lične lesene stojnice so že tu! 
Vse do 17. januarja 2016 bo na prazničnih 
stojnicah možno kupiti darila in se okrep-
čati s tipičnimi gorenjskimi jedmi ter pi-
jačo. Mimogrede, Okusi Bleda trajajo še 
do zadnjega novembra, kar pomeni, da 
za pičlih 15 evrov lahko poskusite sijajni 
meni po najboljših blejskih restavracijah, 
ki so pristopile projektu oživitve gostin-
ske ponudbe v mrtvi sezoni. 

Čeprav bodo naslednje novice izšle že 

sredi decembra, vas vseeno že zdaj obve-
ščam, da nas turistični delavci v sodelova-
nju z Olimpijskim komitejem Slovenije 
vabijo v sredo, 30. decembra, da s sti-
skom rok sklenemo krog okoli jezera in 
se vpišemo v Guinessovo knjigo rekordov. 
Projekt so, času primerno, poimenovali 
Olimpijski krog varnosti … 

:: Vaš župan Janez Fajfar 
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Urejenih več manjših 
odsekov cest
Zadnji mesec so Občino Bled zazna-

movale številne manjše gradbene investi-
cije na cestah in drugem komunalnem 
omrežju. Poleg nadaljevanja del ob se-
verni obvoznici, kjer se gradi še naveza-
va na novo Poslovno-stanovanjsko cono 
Seliše ob tovarni Kovinska, so bila odprta 
gradbišča na več drugih odsekih po ob-
čini. Adriaplin mora namreč pospešeno 
zaključiti program izgradnje manjkajočih 
delov omrežja. Tako so se izvedla dela na 
Savski cesti na Mlinem, ob Rečiški cesti 
in v Dobju v Zasipu. Na Mlinem in v Za-
sipu je s sočasno izvedbo odvajanja pada-
vinskih voda oziroma obnovo vodovoda 
ter postavitve javne razsvetljave pristopila 
tudi občina. 

fasad je prenovila Kovinska, kot smo že 
napovedali, je podrt eden od propadajočih 
objektov v središču Bleda, in sicer hiška 
pri Diagnostičnem centru pod starim ki-
nom, ter do konca odstranjeni objekti in 
ruševine na območju bivše Gorenčeve 
žage ob Kolodvorski cesti.

Na decembrski seji bo predvidoma 
dokončno potrjen podrobni prostorski 
načrt za urejanje Seliš. Tako bo občina 
lahko po Novem letu pristopila k pridobi-
vanju gradbenega dovoljenja za ureditev 
celotne infrastrukture. Program komu-
nalnega opremljanja, skupaj s prenosi 
preko 8.000 m2 zemljišč v občinsko last, 
je vreden skoraj 2 mil. EUR. Obetavne pa 
so tudi napovedi Sberbank, Mercatorja in 
Petrola, ki vsi pospešeno pripravljajo svo-
je načrte v območju. Na drugi strani smo 
tik pred obnovitvijo postopka sprejema 
prostorskega akta za območje LIP Bled. 
Vse to so kazalci gospodarskega okreva-
nja, po drugi strani pa si po dolgem času 
tudi na Bledu lahko obetamo nova delov-
na mesta.

Država primaknila 
441.000 EUR za Rečiško 
cesto
Po večletnem mrtvilu je letos država 

pospešila nekatera investicijska vzdrže-
valna dela na državnih cestah, ki jih lahko 
spremljamo vsepovsod po Sloveniji, ne-
kaj tudi v naši občini. Najpomembnejše 
za nas pa je, da sta se tako južna kot sever-
na razbremenilna cesta znašli v progra-
mih sofinanciranja za leti 2016 in 2017, 
in sicer s po 1,4 oz. 1,74 mil. EUR. Tako je 
občina z državo podpisala ločen sofinan-
cerski sporazum za 441.000 EUR za ob-
novo voziščne konstrukcije Rečiške ceste 
v dolžini 750 m od Kolodvorske ceste do 
gorjanske meje ob tem, ko bo za razliko 
do 1,2 mil EUR občina odkupila zemlji-
šča, zgradila nov pločnik in avtobusni po-
stajališči, postavila javno razsvetljavo in 
obnovila vso komunalno infrastrukturo v 
cesti, vključno s hišnimi priključki. Dela 
se bodo izvajala poleti, tranzitni promet 
skozi Rečico in Bled proti ter s Pokljuke 
bo preusmerjen preko Poljan na Lipce.

Občina ima vse pripravljeno za ta-
kojšnjo izvedbo manjšega, začasnega 
krožišča na Ljubljanski cesti pri Petrolu 
in gradnjo avtobusnih postajališč, cestne-
ga prehoda in druge infrastrukture ob 
Penzionu Mlino v kolikor bo pridobila 
še ustrezna soglasja lastnikov zemljišč 
in drugih deležnikov. V nasprotnem pri-
meru bo sredstva preusmerila v številne 
druge potrebne naložbe.

 Na Bledu gradimo  
petkrat ceneje
Poleg trenutnih naložb v državne 

ceste na Bledu, smo v zadnjih mesecih 
lahko zasledili še vsaj dve primerljivi na 
Gorenjskem, in sicer gradnjo krožišča v 
Šenčurju in obvoznice v občini Gorenja 
vas – Poljane. Obvoznica Škofja Loka bo 
po zahtevnosti in vrednosti primerljiva 
šele z gradnjo blejske južne razbreme-
nilne ceste. Krožišče v Šenčurju so tako 
zgradili za 230.000 EUR brez prometne 
opreme in javne razsvetljave, krožišče 
na Bledu, ki ga nameravamo urediti do 
spomladi, vključno s prometno opremo 
in javno razsvetljavo pa bo stalo 70.000 
EUR. Povprečen strošek gradnje bodoče 
severne razbremenilne ceste, tj. del Se-
liške in Rečiške ceste, skupaj s pločniki, 
avtobusnimi postajališči in vso komunal-
no opremo ter projektno dokumentacijo 
znaša 1.700 EUR na tekoči meter, obvo-
znica v Gorenji vasi pa kar 8.900 EUR.

:: Matjaž Berčon, Občina BledPo večletnem zelo neurejenem stanju 
se je temeljito obnovil spodnji del Savske 
ceste v Ribnem proti mostu, bolj temelji-
te obnove je bila deležna tudi cesta proti 
Zasipu, ki se je že močno pogrezala in 
predstavljala nevarnost zlasti za kolesarje 
ob robu vozišča. V teh dneh sledita poško-
dovana odseka med Mlinom in Selom ter 
kamnita zložba in del ceste na Kupljenik. 
Končno se ureja prvi del Cankarjeve ce-
ste. Pri tem opozarjamo na popolno zapo-
ro in obvoz iz Dindola v smeri Ribna ter 
nazaj proti Bledu.

 Občina spodbuja  
tudi več investicij v 
gospodarstvu
Po zgledno preurejenih fasadah in 

strehah nekaterih hotelov v letošnjem 
letu, ki so jih praviloma izvajali sočasno 
z energetskimi obnovami, so se izvedla še 
dela na strehi Hotela Krim, kjer so name-
ščene številne infrastrukturne naprave in 
antene. Tako je prvi stik z Bledom z novo 
fasado in zastiranjem raznih elementov 
na strehi močno izboljšan. Eno od svojih 
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Pravljična pot na Blejski grad
Med dogodki za otroke in družine, 

ki jih vsako leto pripravimo na Blejskem 
gradu, je med našimi najmlajšimi obisko-
valci najbolj priljubljena decembrska Pra-
vljična pot na Blejski grad. 

Zavod za kulturo Bled vabi na jutrišnji koncert »In the mood«
Za odličen glasbeni uvod v praznični december v ritmih 

swinga vas v Zavodu za kulturo Bled jutri, 28. novembra 2015, 
ob 20. uri vabimo v Festivalno dvorano Bled na koncertni večer, 
ki smo ga poimenovali »In the mood«.

Nastopajoči orkester Bid Bang Radovljica, solista Ana Soklič 
in Mitja Šinkovec so zagotovilo za odličen koncertni večer. Pod 
vodstvom profesorja glasbe mag. Blaža Trčka bo 20-članski orke-

ster skupaj s solistoma izvajal dela avtorjev, kot sta Glenn Miller 
in Duke Ellington. To bo koncertni večer s programom, ki ga 
bodo tokrat premierno predstavili. 

Cena vstopnic je15 evrov. Prodajno mesto: Turistično društvo 
TIC Bled (04 574 11 22), prodajna mesta Mojekarte.si in www.
mojekarte.si.

Vabljeni!

Obisk v glasbenem centru DO RE MI

Prgarski dan
Sobota, 24. oktobra, je minila v zna-

menju »prge«. To je ime za posušeno 
hruško tepko, iz katere so včasih pekli 
prgin kruh in po kateri so se Zasipljani 
imenovali tudi Prgarji. 

Z željo obujati to tradicionalno jed v 
novih oblikah smo s sodelovanjem Turi-
stičnega društva Zasip in Kulturno ume-
tniškega društva Zasip že drugič izpe-
ljali Prgarski dan. Dopoldne so potekale 

ustvarjalne delavnice, kjer so najmlajši na 
koncu ponosno razkazovali svoje umetni-
je v obliki hruške tepke in strašnih bitij, 
saj se je bližala tudi noč čarovnic. 

Popoldne smo nadaljevali s kultur-
nim programom, kjer smo predstavili 
nekaj odsekov iz pestre zgodovine Zasi-
pa, z igralskim talentom so nas navdušili 
Mladi Prgarji, za kulinarične dobrote pa 
so poskrbele naše Prgarke. Zopet je dišalo 
po prgi!

:: TD in KUD Zasip 

Prireditev se bo začela 12. decembra 
2015 ob 14. uri ob vznožju pešpoti na 
grad (Grajsko kopališče), kjer bodo otroke 
in njihove starše pričakali vodniki in jih 
ob raziskovanju dogodivščin pravljičnih 
junakov popeljali po grajski poti skozi za-
čarani gozd vse do gradu. Tam bomo sku-
paj okrasili grajsko božično drevo, ki smo 
ga poimenovali Drevo prijateljstva in si v 
Viteški dvorani ogledali otroško baletno 
predstavo Jelkina želja. 

Ob dogodku Pravljična pot na Blejski 
grad poteka tudi akcija na družbenem 
omrežju facebook.  Poimenovali smo 
jo Drevo prijateljstva (The tree of frien-
dship), z njo pa želimo prenesti lepe mi-
sli v prazničnem času in povezovati dru-
žine prek družbenega omrežja. In kako 
poteka? Otroci, ki bodo s starši obiskali 
Pravljično pot, bodo lahko že pripravlje-
ne okraske (dobili jih bodo pri vodnikih) 
opremili z dobrimi željami in jih podpi-
sali, lahko pa jih naredijo tudi doma in 
prinesejo s seboj. Z njimi bodo ob koncu 
Pravljične poti na Blejskem gradu okrasili 
grajsko božično drevo, Drevo prijateljstva. 
Po lastni izbiri lahko fotografijo okraska 
ob pomoči staršev objavijo tudi na face-
book strani Facebook/TreeOfFriendship. 
Vsak obiskovalec Blejskega gradu si bo po 
13. decembru z Drevesa prijateljstva lahko 
izbral svoj okrasek, na facebooku poiskal 
njegovega lastnika in se povezal z njim.

Dogodek v Zavodu za kulturo Bled 
pripravljamo v sodelovanju z blejskim 
društvom Moj Klub.

Vstopnice za prireditev (enotna cena 
za vse obiskovalce je 5 evrov) so že na vo-
ljo, in sicer na naslednjih prodajnih me-
stih: Turistično društvo TIC Bled (04 574 
11 22), prodajna mesta Mojekarte in www.
mojekarte.si. Vstopnice bo mogoče kupiti 
tudi na dan dogodka na prizorišču. 
:: Zavod za kulturo Bled, foto: Boris 

Pretnar

V ponedeljek, 26. oktobra, so bili v 
glasbenem centru DO RE MI na obisku 
člani Evropske agencije za inkluzijo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potre-
bami. Predstavnik agencije je tudi naš 
krajan, gospod Alen Kofol, ki je bil tudi 
organizator oktobrskega posveta članov 
agencije na Bledu. Učenci glasbenega 
centra DO RE MI so gostom pripravili 
mali koncert in ustvarili prijetno vzdušje 
za pogovor, ki je sledil. Mentorja Nuša Pi-
ber in Primož Kerštanj sta že v pripravah 
novega dogodka, ki bo ugledal dan me-
seca februarja in v katerem bodo glavno 

vlogo prevzeli Bor, Jernej, Matic in Nal, 
fantje, ki so s svojim igranjem na klavir 
navdušili tudi gospoda Alena Kofola in 
njegove goste.

Otroci na gradu
V soboto, 17. oktobra, so učenci glas-

benega centra DO RE MI izvedli prvega v 
nizu mesečnih javnih nastopov z naslo-
vom Otroci na gradu. Nastop so pripravi-
li v idiličnem okolju Viteške dvorane na 
Blejskem gradu. 

Novembrski je bil 21.
:: Špela Globočnik, DO RE MI   



5Aktualno

Pogovorni večer o preizkušnjah in trpljenju
17. oktobra smo se zbrali pri sestrah 

hčerah Marije Pomočnice na prvem pogo-
vornem večeru v novem šolskem letu na 
temo preizkušenj in trpljenja v življenju. 
Gost večera je bil domačin p. Damjan Ri-
stić, jezuit in duhovnik, ki je obdarjen s 
pretanjenim posluhom tako do glasbe kot 
tudi do ljudi. Pater Damjan je spregovoril 
o krščanskem pogledu na vsakdanje pre-
izkušnje. Zakaj trpimo, kako doživljam 

nah pogovarjali o osebnih preizkušnjah 
in o tem, kako nas trpljenje – telesno, 
duševno, še najbolj pa duhovno – obliku-
je in vpliva na to, kar smo postali. Vsak 
človek trpljenje doživlja drugače, vsi pa 
smo prišli do zaključka, da nas trpljenje 
bogati.

»Naš Bog je drugačen, vstopil je v 
našo bolečino, ko je postal človek. V tr-
pljenju rastemo, upamo, se zveličamo …« 

Oktober je fest' na Bled'!

svojo bolečino, smo sočutni do trpečih, 
kako lahko pomagamo bližnjemu in tudi 
o tem, kako nam izkušnja trpljenja pove-
ča sposobnost razumeti/ljubiti sočloveka. 
Po predavanju smo se v manjših skupi-

je zaključil p. Damjan. S pesmijo, molitvi-
jo in tišino smo v kapeli sklenili duhovno 
bogat večer.

:: Marija Tišler Serianz

Zares, zares je bil »fest'« oktober na 
Bled', saj smo člani Kulturno umetniške-
ga društva Bled pripravili že tretjo pri-
reditev »Oktober je fest' na Bled'«. Tako 
smo 24. oktobra v Festivalni dvorani Bled 
spremljali prireditev, polno glasbe, petja, 
plesa in dobre volje, ki jo je vodil naš dol-
goletni častni član Franci Černe. 

Pravo oktobrsko vzdušje je pričaral 
jesensko okrašen oder, na katerem so se 

zvrstili številni nastopajoči. Za dobro in 
veselo vzdušje sta poskrbela na letošnjih 
festivalih večkrat nagrajeni ansambel 
»Amadeus« ter ansambel »Žargon«, ob 
njihovih poskočnih taktih polke in valčka 
pa so se zavrteli člani Folklorne skupine 
Bled. Verjamemo, da so ob tem marsiko-
ga v občinstvu prav tako zasrbele pete in 
bi se jim bil z veseljem pridružil. Da pa 
smo se z glasbo na odru sprehodili tudi 

po  Solčavskem, so s svojim petjem po-
skrbele Ljudske pevke »Pušeljc«. Poleg 
gostov so se na prireditvi predstavile tudi 
vse tri sekcije Kulturno umetniškega dru-
štva Bled. Folklorna skupina Bled, z več 
kot 69-letno tradicijo in hkrati najstarej-
ša sekcija KUD-a Bled, se je predstavila v 
novih ljudskih oblačilih iz obdobja 1860–
1900 z Bleda in okolice. Člani Folklorne 
skupine Bled pod umetniškim vodstvom 
Matejke Nabernik so se tako predstavili z 
odrsko postavitvijo gorenjskih plesov in 
solističnih spretnostnih plesov z imenom 
»Vrtna Veselica « in »Palesglajs«, ki so se 
včasih plesali na  Bledu in v okolici. Poleg 
najstarejše sekcije sta na odru nastopili 
še preostali dve sekciji društva, pevska in 
godčevska.

Kot vsako leto smo tudi letos podari-
li  vstopnice varovancem Doma Matevža 
Langusa in domu starostnikov iz Rado-
vljice. Ker smo letos želeli pomagati še 
bolj, predvsem tistim, ki so pomoči naj-
bolj potrebni, smo se odločili, da po 1 eur 
od vsake prodane vstopnice namenimo 
Luku Poru iz Gorij, ki trpi za posledicami 
spinalne mišične atrofije. Čeprav dvora-
na ni bila v popolnosti zasedena, smo se 
člani KUD-a Bled odločili, da Luku name-
nimo 512 eur – toliko, kolikor je število 
sedežev v Festivalni dvorani Bled. Luka in 
njegova starša so se donacije zelo razve-
selili in se prisrčno zahvalili vsem, ki so 
prispevali k temu, da bo Lukov vsakdan 
v prihodnosti vsaj malo lažji. Z njimi se 
veselimo tudi mi in misel na to, da lah-
ko s svojim delom nekomu pomagamo, 
nam daje dodatno moč in zanos za naše 
ustvarjanje v bodoče. Po končanem pro-
gramu smo veselo vzdušje iz dvorane 
preselili v avlo, kjer smo se vsi skupaj ob 
domačih dobrotah – kruhu, zaseki, vinu 
in pecivu – poveselili še naprej in prijetno 
pokramljali.

V Kulturno umetniškem društvu Bled 
imamo še veliko projektov in načrtov za 
v prihodnje, za katere upamo, da bodo 
obrodili sadove. Leto 2016 bo za nas prav 
posebno leto, saj bomo praznovali jubi-
lej – 70 let društva, naše društvo je bilo 
namreč ustanovljeno leta 1946. Folklorna 
skupina Bled pa sodi  med najstarejše fol-
klorne skupine na Slovenskem.

Radi bi se zahvalili Občini Bled in 
Zavodu za kulturo Bled za vso podporo, 
ustrežljivost in pomoč. Vsem obiskoval-
cem prireditve še enkrat hvala za obisk, 
ob tej priložnosti pa vas vse ponovno vabi-
mo na četrti »Oktober je fest' na Bled'«, ki 
bo 22. 10. 2016 v Festivalni dvorani Bled!
:: Kulturno umetniško društvo Bled
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Društvo Žarek aktivno 
na Bledu
Društvo za delo z mladimi v stiski Ža-

rek že nekaj časa izvaja svojo dejavnost 
tudi na Bledu. Svojo dejavnost društvo 
izvaja v dveh programih.

  Program »Naj mladih ne vzgaja 
ulica« je namenjen mladim v obdobju 
odraščanja. Nudimo jim pomoč in pod-
poro pri zdravem načinu odraščanja ter 
pri kritični izbiri raznovrstnih ponudb. 
Mladim želimo pomagati pri reševanju 
vsakodnevnih konkretnih težav, jih opol-
nomočiti in spodbujati v zdravo družab-
nost in ustvarjalnost. Na Bledu smo vam 
na voljo vsak ponedeljek od 13. do 17. ure 
v prostorih Mladinskega centra. 

Vse aktivnosti so brezplačne in vse-
bujejo vzgojno učno pomoč, pomoč pri  
domačih nalogah, usmerjanje pri  dru-
žabnih igrah in ustvarjalnih delavnicah, v 
primeru potrebe so na voljo tudi razbre-
menjevalni in svetovalni pogovori. Do-
brodošli tudi prostovoljci in prostovoljke, 
ki bi nam pomagali pri izvajanju učne 
pomoči.  

Program »Komuna Skupnost Žarek«  
je namenjen zdravljenju odvisnosti od 
drog oz. alkohola. V okviru programa de-
lujejo tudi sprejemni centri, kjer nudimo 
pomoč vsem, ki želijo ven iz zasvojenosti 
ter pri tem rabijo pomoč ter usmerjanje 
glede abstinence in nadaljnjega urejanja 
težav. Pomoč nudimo tudi svojcem zasvo-
jenih.

S sprejemnimi centri smo se lokacij-
sko približali občanom. Na Bledu deluje-
mo v prostorih ob Festivalni dvorani vsak 
ponedeljek od 18. do 20. ure oz. po dogo-
voru na telefonu  040/790 345.

Nudimo informacijske, svetovalne in 
motivacijske razgovore v smeri prepozna-
vanja odvisnosti in odločitve za nadaljnje 
korake v aktivnem soočanju z njo. 

Svojci lahko zaprosijo za  individual-
na svetovanja, redno pa že več let deluje 
tudi skupina za svojce odvisnikov. Doslej 
vključeni navajajo, da so spoznali, kako 
širše poznavanje problematike, medse-
bojna izmenjava izkušenj ter strokovno 
usmerjanje opogumlja in dodaja osebno 
moč. Če se srečujete s kakršnimkoli pro-
blemom odvisnosti, pridite. Skupno nam 
bo šlo lažje.

Za vsakršne dodatne informacije lah-
ko pokličete na telefon društva 040/790 
345 (Ivanka).

:: Zora Košir Zupan

Folklorno društvo Bled na Dolenjskem

16. oktobra smo se odpeljali na tri-
dnevni izlet po Dolenjski. Prvi dan smo si 
v ozki dolini na robu Gorjancev ogledali 
za obiskovalce odprti del kartuzijanskega 
samostana Pleterje, t.j. staro gotsko cer-
kev z multivizijsko predstavitvijo zgodo-
vine kartuzije in življenja menihov v njej. 
Pred samostanskim kompleksom smo 
obiskali muzej na prostem z eksponati 
ljudskega stavbarstva na Dolenjskem. 

V Šmarjeških toplicah smo se v naro-
dnih nošah s plesom in pesmijo predsta-
vili hotelskim gostom.

Drugi dan smo obiskali obnovljeni 
grad Rajhenburg nad Brestanico. Njegov 

obstoj je datiran nekje okoli leta 1000 in 
ima burno zgodovino Danes je v gradu 
Muzej slovenskih izgnancev in stalna raz-
stava »Trapisti v Rajhenburgu«.

Od tam nas je simpatična vodička Si-
mona pospremila v »hišo trte in vina Ku-
nej« v Brestanici. 

Zadnji dan smo obiskali turistično 
destinacijo »Vinski dvor Deu Malkovec« 
nad Mokronogom, od tam smo se zape-

ljali še do Žalostne gore nad Mokrono-
gom. S sprehodom okoli romarske cerkve 
»Žalostne matere božje« smo z ogledi po 
Dolenjski zaključili. 

:: Tatjana Svete

Martinovanje na Sladkem vrhu
Društvo upokojencev Zasip se je od-

zvalo povabilu družine Kauran na marti-
novanje na Sladki vrh. Tja smo se odpelja-
li 3. novembra, saj so bili vsi ostali termini 
do martinovega že zasedeni. Že po tem 

smo sklepali, da morajo biti dobri gostite-
lji, in res se nismo motili.

Na Sladkem vrhu nas je pričakal Mi-
tja, član družine Kauran, in bil ves dan z 
nami. Odpeljal nas je do najlepšega vrha 
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v Slovenskih Goricah, Marije Snežne  ali 
Zgornje Velke. V farni cerkvi nas je spre-
jel župnik in nam predstavil zgodovino 
cerkve. Povedal  nam je, da je dal cesar Jo-
žef II. porušiti marsikateri samostan, ker 
ni maral puščavnikov. Tako so na njegov 
ukaz porušili tudi samostan na desnem 
bregu Mure pri Cmureku, imenovan Ein-
siedelnberg, iz tega materiala pa so zgra-
dili cerkev Marije Snežne. V samostanski 
kapeli je bila tudi slika Marije Snežne, 
ki so jo prenesli v novo cerkev in jo tako 
tudi poimenovali.  V bližini cerkve je tudi 
stalna razstava kiparja Gabriela Kolbiča. 
Ogledali smo si nekaj skulptur iz sloven-
skega kulturnega življenja.

Pot smo nadaljevali do broda na Muri, 
ki je kulturni spomenik posebne vrste, saj 
se kot prevozno sredstvo ohranja že 150 
let. Do leta 1922 je potekal promet čez 
reko izključno z brodi. Je edinstven dr-
žavni mejni prehod. Sedaj ga uporabljajo  
predvsem turisti, saj preko broda vodijo 
naveze mednarodnih kolesarskih poti in 
pešpoti.

Po teh potepanjih in pripovedovanju 
našega vodiča smo zavili še k njim do-
mov, kjer so nas sprejeli še ostali člani 
družine.Za dobrodošlico so nas pogostili 
s kozarčkom penine in ocvirkovko. Pozno 
kosilo je bilo sestavljeno zgolj iz domačih 
jedi s poudarkom na jedeh, ki se strežejo 
okoli praznika sv. Martina. Po obilni hra-
ni smo se spustili v vinsko klet, kjer smo 
imeli degustacijo njihovih vin. Pridružil 
se nam je tudi hudomušni kitarist. Da je 
bilo pa vse še požegnano, se nam je pri-
družil škof, ki je žegnal bolj nas kot vino, 
ker je bilo zato pač še prezgodaj. 

:: Anica Žemva, DU Zasip

Vojak 1915-1918
V Triglavski roži je bila 4. novembra 

predstavitev knjige Vojak 1915–1918, ki 
jo je ob 100-letnici začetka prve svetovne 
vojne izdala Mohorjeva založba.  Avtor 
knjige Janez Žerovc je vojne zapiske voja-
ka Jakoba Prešerna zbral in uredil v knji-
go. Prešern je tudi avtor večine fotografij 
v knjigi. 

Poslušalce je pozdravil predsednik 
Muzejskega društva Bled Srečko Vernig, 
večer pa je moderiral znani radijski vodi-
telj in gledališki igralec Franci Černe. Dr. 
Jakob Prešern se je rodil v Begunjah na 
Gorenjskem leta 1888. Bil je pravnik, po-
topisec, fotograf, pisatelj in ljubitelj gora. 
Preživel je štiri leta na frontah prve sve-
tovne vojne. V svojo beležnico je vestno in 
natančno stenografiral dogodke, grozote 
in trpljenje avstroogrskega vojaka v prvi 
bojni črti in v neposrednem zaledju. Po 
vojni je dnevnike pretipkal, po smrti jih 

je zapustil svojemu pranečaku. Janez Že-
rovc iz Radovljice je slišal zanje, jih iskal 
in dobil, nato pa poskrbel za kritični pre-
pis, prispeval je spremno besedo, opombe 
in poskrbel za slikovno gradivo ter dona-
cije in videospot o knjigi. Njegovi zapiski, 
ki so tudi slogovno imenitno delo, so na 
javno objavo čakali več kot 90 let.    

:: Ivanka Korošec

Pravne informacije 
v okviru Blejskega 
medgeneracijskega 
projekta
V oktobru in novembru je v okviru 

Blejskega medgeneracijskega projekta po-
tekalo pravno informiranje na temo dedo-
vanja in z njim povezanih dednopravnih 
poslov. Občani so s predavanji pridobili 
okvirni vpogled v sistem dedovanja in 
dobili pravne odgovore na številna vpra-
šanja. Skozi svoja predavanja podajam 
smernice, predstavljam osnovne institute 
pravnih področij ter občane seznanjam z 
njihovimi pravicami in dolžnostmi – vse z 
namenom ozaveščanja ter posledično pre-
prečitve marsikaterih nepotrebnih pravnih 
sporov. Tudi v prihodnje želim pomagati 
občanom, ki se soočajo s pravnimi pro-
blemi ter jih s pomočjo predavanj pravno 
opismenjevati tako, da bodo svoje pravice 
in dolžnosti poznali in jih znali uporabljati 
v vsakodnevnih pravnih situacijah.

Vabljeni ponovno 9. decembra ob 17h 
v sejno sobo Športne dvorane Bled. Tokrat 
bomo spoznali  različna lastninskopravna 
razmerja. Predavanja so brezplačna.

:: Nadja Vidic, uni.dipl.prav.

Vide praznujejo
V letu 2016 sekcija vezilj »Vide Blej-

ske« pri Društvu upokojencev Bled pra-
znuje 10. obletnico začetka tečaja vezenja. 
Zakaj »Vide Blejske«? V spomin na gospo 
Vido Paulušo, veliko ljubiteljico ročnih 
del. Ob tej obletnici bi želele prikazati 
vezene izdelke po vaših predlogah. Mogo-
če imate idejo ali pa doma kakšen vezen 
izdelek svojih prednic? Vesele bi bile, če 
nam ga pokažete.

Kje nas najdete? Vsak četrtek imamo 
od 9. do 11. ure v prostorih DU Bled tečaj. 
Lahko nas obiščete ali pa pokličete gospo 
Bredo na telefon 031 316616. Hvaležne 
vam bomo.

:: Blejske Vide

Koritno in Koritno na 
Koritnem 
Zadnjo novembrsko soboto, ki jo je 

sonce izdatno obsijalo, so na Koritnem 
že desetič »obudili« ŠIMNA, nekoč uve-
ljavljen vaški običaj, sedaj nekoliko po-
sodobljen, saj  je ŠIMEN postal vzrok za 
skupno druženje vaščanov in gostov.

KORTINO je  vas, ki nima cerkve, 
nima pokopališča, nima gostilne, ima pa 
ŠIMNA in letos tudi omembe vreden ju-
bilej: 950- letnico prve omembe vasi KO-
RITNO (CORITNA).

Slovenija ima kar 4 vasi KORITNO, 
poleg naše vasice v občini Bled, še v obči-
ni Brežice, Majšperk in Oplotnica.

Najbolj obljudeno Koritno je naše, v 
občini Bled, ki ima več kot 200 prebival-
cev, tik za petami so Štajerci s Koritnega 
pri Oplotnici (z nekaj pod 200 prebival-
ci), vasici  Koritno v občini Brežice in Maj-
šperk pa beležita pod 100 prebivalcev. 

Že lani so gorenjski Koritnani zveda-
vo začeli iskat povezavo med vasicami in 
tako zvabili med Gorenjce predstavnike 
štajerske vasice iz občine Oplotnica. Spo-
znavanje in druženje je trajalo kar dva 
dni in Gorenjci so letošnje poletje obisk 
vrnili.

Letos so se Štajercem na Gorenjskem 
pridružili še Dolenjci, s Koritnega pri Je-
senicah na Dolenjskem, v občini Brežice. 
Kako veseli so bili povabila zgovorno pri-
ča podatek, da je iz vasice, ki šteje borih 
28 hiš (pa še med temi so 4 neobljude-
ne), pripeljal na gorenjsko KORITNO 
kar avtobus Dolenjcev. Pridružili  so se 
jim  lanskoletni »obiski« s Koritnega pri 
Oplotnici.

Tako bogato okrepljena druščina je 
Šimna slavila krepkih ducat ur. Dolgčas 
seveda ni bilo, saj so domačini poskrbeli 
za program:  poleg ogleda vasi so bili go-
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Zaščita mladih dreves 
ob OŠ Bled
Za uspešno rast mladih dreves mo-

ramo le-ta zaščititi pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi in lačno divjadjo. Pri 
tem projektu je sodelovalo nekaj učencev 
iz 9. b pod vodstvom učiteljice Renate 
Štern, nekaj učencev iz 3. b pod vodstvom 
učiteljice Bernardke Bernard ter šolska 
psihologinja Alenka Weithauser.

stje in domači deležni nastopa folklorne 
skupine Rudi Jedretič iz Ribnega, obiskal 
in pozdravil jih je podžupan občine Bled, 
Toni Mežan. V dolenjskih vrstah je bil 
tudi harmonikar, Štajerci pa so se,tako 
kot lani, izkazali s svojimi ljudskimi pev-
ci…no, zazvenela pa je  tudi (tako kot raz-
kriva fotografija) skupna »vseslovenska 
KORTINO« glasbena zasedba. 

Ne gre zamolčati, da so se mize tudi 
letos šibile od dobrega, še zlasti sladke-
ga. Napekle so domače gospodinje, mize 
na Lesarjevi domačiji, ki vsako leto gosti 
ŠIMNA, pa so dodobra obtežili tudi do-
lenjski in štajerski gostje z dobrotami iz 

njihovih kuhinj in vinskih kleti. Dolenj-
ci so vsakemu udeležencu podarili par 
grabelj…tako bo, ko se ponudi priložnost 
za prihodnje srečanje, gorenjska vasica 
KORITNO še lepša…in četudi ne, saj so 
bili gostje nad lepoto Koritnega pri Bledu, 
prijaznostjo in gostoljubnostjo vaščanov 
navdušeni.

V nedeljo pa smo s Štajerskimi Kori-
tnani nadaljevali ogled Šobca in ogled ter 
znamenitosti čudovite »Radolce«. Tu se je 
naše srečanje končalo na toplem sončku 
in ob prijetnem klepetu.

Srečno drugo leto.
:: Branka Smole

Mladost poda roko starosti
Učenci Podružnice Bohinjska Bela smo obiskali Dom sv. 

Martina v Srednji vasi. Za oskrbovance doma smo pripravili na-
stop z veliko petja in plesa, ki je ogrel njihova srca. S slovensko 
pesmijo in ljudskim plesom smo popestrili njihov vsakdan in 
poskrbeli za nasmeh na obrazu. S seboj smo prinesli otroško 
igrivost in živahnost, oskrbovanci pa so na nas prenesli svojo 
umirjenost in toplino. Po nastopu so jim učenci razdelili me-
tuljčke, ki so jih sami izdelali zanje in jim tako polepšali dan. 
Takšna srečanja pustijo trajen spomin v srcih in zato se novih 
že veselimo!

:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Vodil nas je gospod Bojan Žnidaršič 
iz Slovenskega rodovnega gibanja Tržič, 
društva za kvaliteto življenja. S seboj je 
prinesel biodinamični premaz, ki je vse-
boval ilovico, kravji gnoj, sirotko in lesni 
pepel. Ta premaz rastlino ščiti pred mra-
zom in živalmi, da ne pojedo lubja, poleg 
tega pa grenkoba premaza ščiti organi-
zem in ga neguje.

S tem smo pomagali naravi in izvedeli 
veliko novega.

:: Tina Čpajakovič, Jan Fabjan, Jernej 
in Hana Žitnik, OŠ Bled
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NAGRADNA IGRA IN NAGRAJENCI 
OKTOBRSKEGA ŽREBANJA
Žirija je 5. novembra 2015 med kuponi za oktober izžrebala nasle-
dnje številke:

605304, 605307, 
605321, 605329, 

605333

Vse dobitnike kuponov, prejetih v oktobru 2015, prosimo, da pre-
verite njihove številke. Morda ste prav vi med srečnimi nagrajenci! 
Nagrade lahko prevzamete na Rečiški 2 na Bledu, in sicer najpozne-
je do 30. 12. 2015, zato pohitite. Če se v tem času ne boste zglasili 
v prostorih Infrastrukture d.o.o. in se izkazali z drugim delom kupo-
na, do nagrade ne boste upravičeni. Več o sami igri in nagradah si 
lahko preberete na spletni strani www.ibled.si.

PRAZNIKI BREZ ODPADKOV  
(ZERO WASTE) 
Ob bližajočih se praznikih vam tudi mi predlagamo nekaj idej, kako 
letošnja božič in novo leto lahko praznujete okolju prijazneje. 

•  Namesto plastične ali naravne jelke dom lahko okrasite  
s pušpanom ali katerim drugim okrasnim grmičevjem,  
ki ga imate med letom zunaj v loncu. 

•  Okraske za zelenje in dom izdelajte doma ali kupite v 
starinarnici; tako boste imeli povsem unikatno okrašeno 
stanovanje. 

•  Voščilnice lahko izdelate sami 
iz lanskih prejetih voščilnic ali 
pa iz papirja za zavijanje daril. 
Tako bo nastalo manj smeti, pa 
še bolj osebne bodo, saj boste 
uporabili svojo ustvarjalnost. 

•  Darila za vaše drage lahko 
izdelate sami: specite piškote 
ali skuhajte marmelado in za 
njihovo shranjevanje uporabite 
kozarce, ki jih že imate doma.

VAŠE MNENJE
Na naši spletni strani imate možnost oddati svoje mnenje. Odgo-
vorite le na eno vprašanje in nam s tem pomagajte do povratnih 
informacij o naših storitvah. Vprašanja bomo menjavali mesečno. 
Z vašim oddanim glasom vam bomo naše storitve lahko še bolj 
približali. Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Prvo vprašanje, na katerega je odgovorilo 60 anketirancev, je bilo: 

Ali menite, da imate dovolj možnosti za recikliranje?

Kar 81,7 % (49 anketiranih) vas meni, 
da vam omogočamo dovolj možnosti 
za recikliranje, 18,3 % (11 anketiranih) 
tistih, ki ste oddali svoj glas, pa vas 
meni, da možnosti ni dovolj. V kolikor 
imate predlog, kako bi možnosti za re-
cikliranje lahko še povečali, nam, pro-
sim, pišite na info@ibled.si.

E-SPOROČANJE STANJA VODOMERA
Da se bo dejanska poraba vode na vašem odjemnem mestu me-
sečno obračunavala, vam omogočamo preprost vnos stanja vodo-
mera prek spletne aplikacije e-komunala. Prek naše spletne strani 
www.ibled.si je med drugimi omogočeno tudi sporočanje stanja 
vodomera. Obrazec boste našli na prvi strani desno, v območju E-
-komunala. Samo kliknite na »Sporočanje stanja vodomera« in 
odprl se vam bo priročen obrazec za vnos podatkov. Enak obrazec 
sem vam bo odprl tudi, če v vaš spletni brskalnik vpišete naslednjo 
povezavo: http://www.infrastruktura-bled.si/sl/e-komunala/vpis-
-stanja-stevca-za-vodo.

Zaradi točnosti mesečnega obračuna predlagamo, da stanje 
vodomera odčitate zadnji dan v mesecu, stanje pa nato spo-
ročite najpozneje do 3. dneva naslednjega meseca. Tako spo-
ročeno stanje bo podlaga za obračun storitev vodarine. Prepozno 
sporočena stanja se pri tekočem obračunu ne bodo upoštevala. 

Za lažji vnos podatkov smo pripravili tudi navodila, ki jih najdete 
pod obrazcem. V primeru težav nas lahko pokličete na 04/578 05 
12 in 04/578 05 35.
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DOLŽNOSTI OBČANOV V ČASU 
ZIMSKIH RAZMER
1. Lastniki parcel, na katerih sadno in okrasno drevje posega v 

zračni prostor ceste oz. telo pločnika, so dolžni drevje ustrezno 
obrezati. Če omenjenega dela lastniki ne bodo opravili, bodo 
prejeli odločbo občinskega redarja.

2. V času pluženja in posipanja naj lastniki vozil svojih vozil ne 
puščajo na površinah, na katerih s tem onemogočajo pluženje 
oz. posipanje.

3. Lastniki objektov snega s svojih zemljišč ne smejo odmetavati 
oz. odlagati na javne površine.

4. Lastniki vozil, ki perejo vozila v bližini cest, naj tega v zimskem 
času ne počnejo, saj voda, ki odteka na cesto, lahko povzroči 
poledico.

5. Lastniki objektov so dolžni odstranjevati sneg in ledene sveče, 
ki visijo s streh in žlebov ter ogrožajo mimoidoče.

6. Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov, kjer nastajajo me-
šani komunalni odpadki in ločene frakcije, morajo izvajalcu 
javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v 
zimskem času s tem, da redno odstranjujejo sneg ob zabojnikih 
in z njihovih pokrovov.

POŠKODBE V ČASU ZIMSKE SLUŽBE
Vse poškodbe, nastale zaradi pluženja, posipanja oz. poledenelega 
cestišča, je treba prijaviti izvajalcu zimske službe skladno z obliga-
cijskim zakonikom. O dogodku je treba pripraviti poročilo, priloge 
naj vsebujejo tudi policijski zapisnik in zdravniški izvid, v kolikor je 
bil opravljen. Če prijava ni oddana v roku, oškodovanec do povra-
čila škode ni upravičen.

Oškodovanec mora škodo, nastalo med izvajanjem zimske službe, ki 
jo je opravljala Infrastruktura Bled d.o.o. ali kdo od njenih podizva-
jalcev, prijaviti na sedežu podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. Hkrati 
je škodo treba prijaviti tudi pri zavarovalnici Generali zavarovalnica 
d.d. Ljubljana. 

PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
Všečkajte našo stran, da boste lahko ves čas sledili 
vsem našim novostim, pobudam, nagradnim igram in 
obvestilom. 

ZIMSKA SLUŽBA
Zimska služba ob sneženju in poledici skrbi za prevoznost občin-
skih cest ter za prehodnost javnih površin. V zimskem obdobju, ki 
traja od 15. novembra do 15. marca, se ceste vzdržujejo v skladu 
s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest in Programom zimske službe v ob-
činah Bled in Gorje. 

V občini Bled sta za zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih po-
vršin odgovorna koncesionar Gradbeništvo Prestor d.o.o. iz Kranja 
in Infrastruktura Bled d.o.o., v občini Gorje pa Infrastruktura Bled 
d.o.o.

Zimska služba zajema naslednje dejavnosti:

•  priprava zimske mehanizacije
•  postavitev in vzdrževanje snežnih kolov
•  priprava deponij
•  kontrolni pregledi cestišča
•  strojno pluženje cest in pločnikov
•  posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici
•  ročno čiščenje stopnišč, parkirišč, prehodov, mostov ter čiščenje 

cestnih požiralnikov
•  po prenehanju sneženja odvoz snega z javnih površin
•  pospravilo in čiščenje deponij
•  pospravljanje snežnih kolov
•  čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije

Glede na obseg del in intenziteto rednega vzdrževanja za zagotovi-
tev prevoznosti cest v zimskem času so posamezne ceste, površine 
ali cestni odseki razvrščeni v prednostne razrede glede na kategori-
jo, gostoto in strukturo prometa ter krajevne potrebe.

Pri pluženju in posipanju imajo prednost:

•  glavne prometnice, povezave med naselji, poti do dializnih 
bolnikov,

•  stranske poti po večjih naseljih, stopnišča, pločniki in poti do 
trgovin, šol in vrtcev ter težjih invalidov,

•  poti do manjših zaselkov (do treh hiš), parkirišča, parki ter 
sprehajalne poti,

•  parkirišča pri pokopališčih in pokopališča, javne površine, 
ekološki otoki, kolesarske poti. 

Posipanje se začne ob verjetnosti nastanka poledice ali začetku sne-
ženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pluženje se na glavnih 
prometnicah začne ob 10 cm snega, na vseh drugih stranskih ce-
stah in parkiriščih pa po 15 cm snega. Kontrolni pregledi cestišča 
potekajo dnevno ob verjetnosti nastanka poledice.
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JASLICE NA BLEJSKEM JEZERU
Jaslice sestavljajo figure in hlevček ali votlina, ki tridimenzionalno 
predstavljajo prizore Kristusovega rojstva, poklonitve pastirjev in 
treh kraljev. Značilne so za Rimskokatoliško cerkev in Katoliške cer-
kve vzhodnega obreda. Prva znana upodobitev živih jaslic sega v 
leto 1223, ko je sv. Frančišek Asiški v Grecciu (Italija) obhajal božični 
večer v votlini nad vasjo. Na Slovenskem so prve cerkvene jaslice 
postavili jezuiti v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani leta 1644. Poldrugi 
meter visoke figure so zaporedoma v različnih prizorih prikazovale 
božične skrivnosti.

Že dlje časa smo razmišljali, da bi jaslice v naravni velikosti po-
stavili tudi »na Blejskem jezeru«, natančneje v Grajskem kopa-
lišču. No, ideja je zdaj dozorela. V soju luči, ob zvokih glasbe in 
čudoviti kulisi adventnega časa bodo prava paša za oči. Jaslice 
so bile izdelane in unikatno poslikane v lokalnem okolju. Ogle-
dovali si jih boste lahko med 18. decembrom in 9. januarjem 
med 16. in 20. uro.

SMUČIŠČE Z NAJLEPŠIM RAZGLEDOM
Nova zimska sezona na smučišču Straža Bled se nezadržno pribli-
žuje in za vas znova pripravljamo nekaj novosti. Med drugimi smo 
usposobili otroško vlečnico na sredini smučišča, posodobili smo 
tudi zasneževanje, kar nam zdaj omogoča, da ob ugodnih razme-
rah smučišče zasnežimo v šestih dneh. V sodelovanju z Wellnes-
som Živa smo pripravili pakete smučanja, kopanja in kosila v hotelu 
Golf. Po novem letu bomo nadaljevali s tedenskimi dogodki, ki smo 
jih uvedli že v pretekli sezoni. Ker želimo spodbuditi smučanje na 
domačem smučišču, bomo vsem otrokom OŠ BLED in OŠ GORJE 
podarili dnevno smučarsko karto.

Velika novost na Straži Bled je sezonska smučarska karta po 
izjemnih cenah, ki velja tudi za nočno smuko. Karte so že v 
prodaji! Več informacij najdete na spletni strani www.straza-
-bled.si. 

REKREACIJSKO DRSANJE IN DISKO NA 
(B)LEDU
V Ledeni dvorani Bled bomo nadaljevali z urami rekreacijskega dr-
sanja, v času novoletnih počitnic in potem vse do konca zimskih 
počitnic pa bomo znova izvedli priljubljeni DISCO NA LEDU – rekre-
acijsko drsanje ob disko glasbi in svetlobnih efektih. Vabimo vas, da 
si tudi za rekreacijsko drsanje priskrbite sezonsko karto.

Straža Bled  Grajsko kopališče Bled  Ledena dvorana Bled
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Koledar prireditev
  Zimska pravljica na Bledu

datum ura lokacija prireditev

2. – 30.11. v del. času Restavracija 1906 Bled
Vila Bled, Vila Prešeren
Restavracija Grill 
Hotel Kompas Bled
Restavracija Chilli
Hotel Astoria
Restavracija Panorama

Okusi Bleda v blejskih restavracijah – posebni 
promocijski jedilniki po enotni ceni 15 eur

15.11. – 28.2. 9:00 – 21:00 Terasa Kavarne Park Blejsko drsališče z razgledom s tedenskim 
animacijskim programom:
Vsako sredo, 18:00 – 21:00: Curling 
Vsak petek, 20:00 – 21:00: Salsa zmigovanje
Vsako soboto, 11:00 – 12:00: Drsanje z 
labodkoma Zakijem in Rozi
Vsako soboto in nedeljo, 18:00 – 21:00: 
Drsanje v ritmih DJ glasbe

Petek, 27.11. 19:00 Galerija 14 Bled Odprtje razstave Mersada Berberja: Pogledi

Sobota, 28.11. 10:00 – 13:00 Hotel Kompas Bled Delavnica izdelave adventnih venčkov

10:00 – 19:00 Festivalna dvorana Razstava adventnih venčkov

15:00 – 17:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Delavnica za otroke in mladino: Barbota 
barvna sobota

16:00 – 18:00 Club Stop Bled Disco matineja v Clubu Stop

20:00 Festivalna dvorana Koncert Bid Bang: In the mood

20:00 – 24:00 Pub Lovec Bled Zabava ob 3. obletnici Puba Lovec

Nedelja, 29.11. 10:00 – 16:00 Festivalna dvorana Razstava adventnih venčkov

18:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Zaključna prireditev – Predstavitev zbornika 
ob 90-letnici KUD Zasip s podelitvijo 
priznanj

Ponedeljek, 30.11.
11:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Tečaj nemškega jezika

Torek, 1.12.
9:00
10:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Vadba za hrbtenico in raztezanje 
Delavnica za mamice: Dojenje in 
partnerstvo

Sreda, 2.12.
9:00
17:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Pilates 
Glasbena ustvarjalnica za najmlajše

20:00 Festivalna dvorana Koncert čarobnih melodij: Eroika

Četrtek, 3.12. 18:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Rokodelske delavnice: Brezplačna delavnica 
blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji 
Društva za varstvo okolja Bled

18:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip:  
Kulturni program v počastitev 140-letnice 
rojstva Vide Jerajeve in otvoritev razstave 
zbiratelja Leopolda Kolmana

4. – 6.12. 9:00 – 18:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip:  
Razstava zbiratelja Leopolda Kolmana

4.12 – 17.1.
pon. – pet.:
sob., ned. in praz.:

14:00 – 20:00 
10:00 – 21:00

Jezerska promenada Praznična zimska vas: Okusi Bleda – zimska 
ponudba, božičkova pošta, sejem unikatnih 
daril in izdelkov

Petek, 4.12.
9:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Prižig lučk in 
otvoritev, koncert Neishe s skupino in  
ognjena predstava

17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Ustvarjalna delavnica za otroke z 
Dominikom Mlakarjem: Snežko snežak

Turizem I Prireditve

Novičke iz  
Sava Hotelov Bled
Blejsko drsališče z razgledom 
Bled se že od nekdaj ponaša s slove-

som ene najbolj romantičnih destinacij v 
Evropi in v skladu s tem smo v sodelova-
nju s podjetjem Lucky Luka in arhitektko 
Petro Volavšek pripravili koncept roman-
tičnega drsališča na prostem, ki je letos 
umeščeno na terasi Kavarne Park. Drsa-
nje je mogoče vsak dan do 28. 2. 2016, 
od 9. do 21. ure, razen ko na drsališču po-
tekajo drugi organizirani dogodki. Otroci 

do 12. leta drsajo brezplačno, medtem ko 
odrasli za zabavno aktivnost na ledu od-
štejejo 2 eur, na voljo je izposoja drsalk, 
čelade in pripomočka za lažje drsanje za 
najmlajše drsalne navdušence. Poskrblje-
no pa je tudi za pestro spremljevalno do-
gajanje – vse od salse na ledu, otroškega 
drsanja z labodkoma Zakijem in Rozi, dr-
sanja v ritmih DJ-a in popularne novosti: 
curlinga! Privlačna je zimska kulinarična 
ponudba: topli napitki, slastni zavitki, sli-
vov cmok s pravo vanilijevo kremo, mini 
hamburgerji, slastna klobasa z zeljem s 
curryjem in še več. Na bLEDu je super!

 Novost v Wellnessu Živa 
V Wellness Živa prihaja novost: Oxy 

sistem. Gre za najsodobnejši in luksu-
zni tretma za osvežitev kože s kisikom, 
ki med drugim vsebuje tudi nastavek za 
diamantni piling obraza. Z združeva-
njem treh različnih tehnologij uporabe 
kisika na koži obraza ali telesa pospeši 
obnavljanje celic in razvoj novega kolage-
na v koži. Tretma je izjemno prijeten in 
ima takojšnji učinek, saj je koža po njem 
bolj odporna na zunanje vplive, osvežena, 
napeta in sijoča. Priporoča se vsem, ki bi 
želeli vidno osveženo in bolj sijočo kožo 
na obrazu, zmanjšati videz utrujenosti in 
izboljšati ten ali osvežiti in okrepiti kožo 
po izpostavitvi sončnim žarkom. 

Uspešna turistična sezona  
Letošnja uspešna turistična sezona se 

v Sava Hotelih Bled nadaljuje tudi v je-
senskih mesecih. Hotel Park ostaja odprt 
tudi v zimski nizki sezoni, kar gre pripi-
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datum ura lokacija prireditev

5. – 8.12. 9:00 – 15:30 Blejski otok Advent na Blejskem otoku - Dnevi potice ob 
prazniku brezmadežnega spočetja device 
Marije: prikaz peke potice v Potičnici

5. – 8.12. 12:00 – 18:00 Izletniška kmetija Dornk 
na Mlinem

Razstava preko 100 različnih božičnih jaslic

Sobota, 5.12. 10:00 – 13:30 Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer

11:00 Blejski otok Advent na Blejskem otoku: vodeni ogledi po 
razstavni galeriji

16:00 Terasa Kavarne Park Predstava za otroke in obisk Miklavža

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Miklavžev večer: 
Obisk Miklavža s spremstvom, koncert 
Mance Špik, kulturni program KD Bohinjska 
Bela in folklorni nastop KUD Bled ter 
svetlobni hoduljar

20:00 Festivalna dvorana Špas teater: Moški so z Marsa, ženske so 
z Venere

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

Nedelja, 6.12. 16:00 Terasa Kavarne Park Obisk graščakov z Blejskega gradu s 
srednjeveškimi plesi in mečevanjem

16:30 Zbor: Terasa Kavarne 
Park

Sprehod z baklami ob jezeru

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert Glasbenega 
studia Osminka in akro-joga

Ponedeljek, 7.12.
11:00
18:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Tečaj nemškega jezika 
Meditacija

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop mladih 
talentov studia Osminka

Torek, 8.12.
9:00
10:15
17:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Trening sproščanja 
Božičkova ustvarjalnica - izdelovanje 
obeskov za božično drevo

15:00 Blejski otok Advent na Blejskem otoku: sv. maša ob 
Marijinem prazniku, po sv. maši koncert 
Marijinih pesmi: Vida Mihelčič - sopran, 
Jaka Mihelač - bariton, Jure Smrekar - orgle

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Karaoke

Sreda, 9.12.
9:00
17:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Pilates 
Koristne pravne informacije: dedno pravo

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Glasba za dušo 
in srce - violinist  Branko Brezavšček in 
pianistka Maja Tajnšek

18:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Rokodelske delavnice: Brezplačna delavnica 
blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji 
Društva za varstvo okolja Bled

Četrtek, 10.12. 18:30 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: Prof. 
Andrej Guštin – Prekratka zgodovina vesolja

Petek, 11.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert Lada 
Leskovarja z Gipsy swing kvintetom, 
program ob 100-letnici rojstva Franka 
Sinatra ter svetlobni duo

17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Pravljica za otroke: Mišek hribolazec

18:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Predavanje dr. Jana Bizjaka o pravilnem 
rezu sadnih in okrasnih rastlin

18:00 – 20:00 Terasa Kavarne Park SpogLEDovalnica na ledu

12. – 13.12. 12:00 – 18:00 Izletniška kmetija Dornk 
na Mlinem

Razstava preko 100 različnih božičnih jaslic

Sobota, 12.12. 8:30 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Izdelava mozaične okrasne "kugle"

sati intenzivnim in uspešnim prodajnim 
aktivnostim, novim produktom, kot je 
Blejsko drsališče z razgledom na terasi 
Kavarne Park, uspešnemu sodelovanju z 
bližnjimi smučišči ter bogatemu dogaja-
nju na Bledu, ki poteka v organizaciji lo-
kalne turistične organizacije.

:: Anja Kralj, Sava Hoteli Bled

Kratke novičke  
Sportine Turizma 
Izjemno uspešno martinovanje 
ob Blejskem jezeru!
Že petič je potekal dogodek Sportina 

podarja Martina, tradicionalno martinova-
nje ob jezeru, letos z res pestrim izborom 
vinarjev ter obogateno kulinarično po-
nudbo, saj so se Vili Prešeren in Sportini 
Turizem pridružili še Restavraciji Chilli, 
Restavracija Hotela Triglav ter Restavracija 
Hotela Jelovica. Letošnji obisk je bil izje-
men, prav tako nas je razvajalo toplo jesen-
sko vreme. Hvala vsem za sodelovanje in 
obisk – se vidimo naslednje leto!

Silvestrovanja v hotelih  
Sportina Turizem
Tudi letos smo za naše goste pripravili 

pester program silvestrovanj. V Vili Pre-
šeren se silvestrovanje začne ob 19. uri, 
z odličnim 6-hodnim menijem, ter se 
nadaljuje pozno v noč z zabavo z DJ-jem,  
seveda pa ob polnoči sledi ogled ognje-
meta z najboljše lokacije. V Hotelu Krim 
bo silvestrovanje letos prvič v Kuhinji pri 
Stricu Bojanu, z zagotovljeno zabavo za 
odlično ceno. V Hotelu Ribno pa bo že 
tradicionalno silvestrovanje z živo glasbo, 
plesom in lastnim polnočnim ognjeme-
tom. 

Decembrska druženja  
v prijetnem ambientu
Novost v Kuhinji pri Stricu Bojanu je 

decembrska ponudba poslovnih ali zaseb-
nih srečanj v prijetni restavraciji, odprti 
letos. Prostor je dovolj velik tudi za večje 
skupine, vse pa razvajamo s pestro izbiro 
jedilnikov po ugodnih cenah. Rezervacije 
na telefonski številki (04) 579 70 00.

:: Manca Dežman 
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Sobota, 12.12. 14:00 Zbor: začetek 
sprehajalne poti na 
grad nad Grajskim 
kopališčem

Pravljična pot na Blejski grad

15:00 – 17:00 Blejski mladinski center,
Športna dvorana Bled

Delavnica za otroke in mladino: Barbota 
barvna sobota

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop ženskega 
pevskega zbora Pletna in beneška hoduljarja

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

Nedelja, 13.12. 10:00 Zadružni dom Ribno Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in 
škratkom predstavčkom: Mačji kralj in obisk 
Dedka Mraza

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Zabava z glasbeno 
skupino Arrow z ognjenim plesalcem

Ponedeljek, 14.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop mladih 
talentov studia Osminka

Torek, 15.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Karaoke

17:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Delavnica za mamice: Kaj res potrebujem 
za dojenčka

16. – 20.12. Športni center Triglav 
Pokljuka

Svetovni pokal v biatlonu

Sreda, 16.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Glasba za dušo 
in srce - violinist  Branko Brezavšček in 
pianistka Maja Tajnšek

Četrtek, 17.12. 19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Potopisno predavanje Blejk Nine in Eve: 
Kalifornijsko poletje z blejskim pridihom

18.12. – 9.1. 16:00 – 20:00 Grajsko kopališče Bled Razstava jaslic v naravni velikosti: 5 
postavitev s svetlobnimi in zvočnimi efekti

OSREDNJE PRIREDITVE DO KONCA LETA

Petek, 18.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert pevskega 
zbora Anton Tomaž Linhart Radovljica ter 
požiralke in bruhalca ognja

Sobota, 19.12 17:00

20:00

Jezerska promenada Praznična zimska vas: Koncert Ota 
Pestnerja in akro-joga 
Biatlon zabava z ansamblom Slovenski 
pozdravi

Nedelja, 20.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop KD Rdeče 
tipke - Trio Slovenski pozdravi in plesni 
nastop Moj Klub ter artistov skupine Kreativ

Četrtek, 24.12 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Božiček prevzame 
pošto in obišče otroke ter svetlobni hoduljar

Petek, 25.12. 17:00 Velika Zaka – tribune Legenda o potopljenem zvonu

18:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Kreativ – ognjeni duo

Sobota, 26.12. 10:00 Kupljenik Sejem sv. Štefana in žegnanje konj

17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop Folklorne skupine 
Zala iz Žirovskega Vrha ter ognjeni hoduljar

18:00 Festivalna dvorana Novoletni koncert Godbe Gorje ob 
državnem prazniku

Nedelja, 27.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Otroški program: 
Ježek v božični noči v izvedbi Irene Razingar 
ter degustacija jedi iz prgine moke z 
razstavo ročnih izdelkov vaških žena in 
kulturni program KUD Zasip; svetlobni 
hoduljar in akro joga

Ponedeljek, 28.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Nastop KD IS viteza 
Gašperja Lambergarja in ognjenega dua ter 
predstavitev Občine Naklo

Torek, 29.12. 17:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Večer s citrami: 
Dejan Praprotnik in beneška hoduljarja ter 
predstavitev TD Mengeš

20:00 Festivalna dvorana Veselo po domače s Folklornim društvom 
Bled

Turizem I Prireditve

Ekskurzija turisti-
čnega podmladka OŠ 
Bled
 Turistični podmladek OŠ Bled se je 

10. novembra odpravil na strokovno ek-
skurzijo po Sloveniji. Člani podjetniško-
-turističnega krožka so nam po poti pove-
dali nekaj več o mestih in zanimivostih, 
mimo katerih smo se peljali. Ponovili 
smo zanimivosti o Bledu, izvedeli nekaj 
novih podatkov o Radovljici in Kranju. Pri 
Ljubljani smo slišali pripovedko o Šmarni 
gori, ki govori, kako so domačini z zvija-
čo pregnali Turke, zato še danes zvon na-
mesto ob 12.00 zvoni ob 11.30. Naučili pa 
smo se tudi himno turističnega podmlad-
ka z naslovom Turizem smo ljudje.  V vasi 
Vitanje smo si ogledali Kulturno središče 
evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT). 
Večkrat smo bili začudeni in presenečeni 
nad tem, kako so si ljudje pred stotimi leti 
predstavljali polete v vesolje. Videli smo, 
kakšno hrano jedo v vesolju, kako izgleda 
naša Zemlja z roba našega Osončja in po-
snetek robota na Marsu. 

Zavita cesta in dobra volja sta nas vodili 
naprej v Prekmurje. Gorat svet se je posto-
poma spreminjal v ravninskega. Prispeli 
smo v vas Grad, ki stoji na mestu v pradav-
nini aktivnega vulkana. Krtek Oli nam je 
razložil vse o nastanku vulkanov, nato pa 
smo si nadeli čelade in se skozi cev podali 
na pot v središče vulkana. Oli nam je po 
poti povedal, kako nevarni so lahko izbru-
hi vulkanov, kako je nastalo naše vesolje, 
kaj se skriva pod zemljo in kakšne kamni-
ne sestavljajo plasti pod zemljo. 

Po skupinskem slikanju smo se od-
pravili proti Mariboru, kjer smo se skozi 
staro mestno jedro odpravili s turističnim 
vlakcem in se nato še popeljali z ladjico 
po reki Dravi. 

Pot nazaj smo si krajšali z nagradnim 
kvizom, ustavili pa smo se tudi na Troja-
nah, kjer smo si privoščili slastne krofe. 

Za uspešno izvedeno ekskurzijo se 
zahvaljujemo Turističnemu društvu Bled, 
ki nam bo v celoti pokril stroške avtobu-
snega prevoza.

:: Peter Zupan, OŠ Bled
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Sreda, 30.12. 15:00 Jezerska promenada, 
pešpot okoli jezera

Praznična zimska vas & Krog prijateljstva – 
sklenimo olimpijski krog varnosti: poskus 
sklenitve Guinessovega rekorda s športniki, 
Ylenio Zobec z bandom ter požiralko in 
bruhalcem ognja, ognjemet,….

20:00 Festivalna dvorana Novoletni koncert: Čarobna noč zgodb 
o ljubezni: italijanski operni pevci s 
simfoničnim orkestrom

Četrtek, 31.12. 15:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: 10. Silvestrovanje za 
otroke: Romana Kranjčan, Ula Ložar, Ana 
Skumvač, mlade pevke Glasbenega studia 
Osminka, dedek Mraz s spremstvom in 
zdravimi darili za vse otroke, miličnika na 
hoduljah, dinozaver Mikec, Janja in Jan

20:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Silvestrovanje z 
Beneškimi fanti, skupino Arrow in skupino 
Kreativ z ognjenimi predstavami

24:00 Jezerska promenada Praznična zimska vas: Čarovnija laserja in 
ognjemeta

RAZSTAVE:

23.9. – 28.2. 8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Spoznaj divjad in lovsko dejavnost 
v TNP

12.11. – 31.12. 8:00 – 18:00 Galerija Stolp na 
Blejskem gradu

Razstava Cirila Velkavrha

18.11. – 13.12. 8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

24. Klubska razstava članov Fotokluba TNP

27.11. – 31.1. v del. času Galerija 14 Bled Likovna razstava Mersada Berberja: Pogledi

1. – 31.12. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava članov slikarskega društva Atelje 
Bled: Čarobne podobe slovenskih pravljic

1. – 31.12. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava unikatnih izdelkov: Darilni 
program ustvarjalcev CUDV Radovljica

1. – 31.12. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti: Unikatni rezbarski 
izdelki iz lipovega lesa Ceneta Razingarja in 
Janeza Bahuna

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

Turizem I Prireditve

Pub Lovec praznuje 
tretjo obletnico
V Hotelu Lovec pripravljamo dogodek 

ob tretji obletnici Puba Lovec, ki bo po-
tekal v soboto, 28. novembra, od 20. ure 
dalje. 

Vabljeni k nam v Pub Lovec v soboto, 
kjer bomo organizirali zabavo ob 3. oble-
tnici otvoritve puba. Ponujali bomo veliko 
vrst pijač – domača in mednarodna piva, 
vina, žgane pijače itd. Tudi na prigrizke 
ne bomo pozabili. Na določene pijače 
bomo ta dan ponudili kar 50 % popust. 
Za zabavo bo skrbel DJ, dobre volje pa 
tudi ne bo manjkalo. Pridružite se nam 
tudi vi in tako skupaj z nami začnite pra-
znično decembrsko dogajanje.

:: Ekipa hotela Lovec

Restavracija blejski grad

Martin Jezeršek

Srečo imamo, da izjemna grajska 
utrdba nad Blejskim jezerom gosti tudi 
restavracijo in poleti še kavarno. Prisrčna 
gostinska dobrodošlica dodatno razveseli 
številne obiskovalce, jih na gradu zadrži 
dlje časa in jih spodbudi, da se pogosteje 
vračajo.

V začetku letošnjega leta je upravlja-
nje gostinskih storitev na Blejskem gradu 
prevzelo Jezeršek gostinstvo d.o.o.. Dru-
žinsko podjetje z več kot 30 letnimi izku-
šnjami v gostinstvu si želi, da se Blejski 
grad uveljavi kot ena najpomembnejših 
kulinaričnih točk v Sloveniji, ki ponuja 
sodobno interpretirane tradicionalne jedi 
in pijače ter prijazno postrežbo. 

Ob prevzemu restavracije so Jezerško-
vi osvežili njeno notranjost v okviru dovo-
ljenj Zavoda za kulturno dediščino. Pro-
stor je zdaj bolj svetel in ponuja še boljše 
panorame na grajsko okolico.

V restavraciji Blejski grad se lokalne 
in regionalne jedi pripravljajo na sodo-
ben in prefinjen način ter hkrati ohra-
njajo gastronomsko dediščino Gorenjske 

in Slovenije. Jedilni list sestavljata stalna 
ponudba in sezonska, ki se spreminja gle-
de na letni čas. Strežno osebje z veseljem 
priporoča tudi primerno vinsko spremlja-
vo jedi. 

Kreativno moštvo sestavljajo visoko 
usposobljeni strokovnjaki s področja ku-
linarike in gostinstva. Vodstvo kuhinje 
in razvoja je v rokah Luke Jezerška. Kre-
ativna vodja kulinarike je Ana Šušteršič. 
Jezerškove jedilnike bogatita že od svo-
jih študijskih let. Vodenje gostinstva na 
Blejskem gradu pa so Jezerškovi dodelili 
svojemu dolgoletnemu sodelavcu Aljažu 
Toplaku.

»Izvajanje gostinstva na Blejskem gra-
du je velik izziv zaradi izjemne lokacije 
na strmi pečini. Vključuje veliko logistič-
nih izzivov in fizičnega dela. Vseeno smo 
ponosni na priložnost, da lahko upravlja-
mo gostinstvo na tej čudoviti lokaciji in se 
veselimo ustvarjanja novih kulinaričnih 
doživetij za vse bolj številne obiskovalce 
gradu.« Martin Jezeršek, direktor, Jezer-
šek gostinstvo d.o.o.

Z zagotavljanjem brezpogojne kvali-
tete in z lokalnim povezovanjem si želijo 
Jezerškovi ustvarjati doživetja primerna 
za protokolarne obiske, poslovne goste, 
turistične skupine in za posameznike.

K obisku Blejskega gradu vabijo do-
mačine tudi pozimi, ko se jim lahko za-
radi zmanjšanega vrveža turističnih sku-
pin še bolj posvetijo. Goste bodo grajski 
ambient, razgledi in pristna kulinarika, 
kljub hladnemu zimskem vremenu, ve-
dno znova navdušili.
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ŠKL Tee-ball na OŠ 
Bled
Na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

je 10. novembra potekal športno-rekre-
ativni program ŠKL Tee-ball. Vodil ga je 
gospod Vojko Korošec, selektor državne 
reprezentance v baseballu, pomagala sta 
mu gospod Milan Rogelj in učitelj športa 
Borut Sirk. Pripravili so nam predstavi-
tev novega, dinamičnega in atraktivnega 
športa za najmlajše.

Gospod Vinko je učencem razredne 
stopnje razložil pravila in igra je hitro 
stekla. Učenci so s kijem udarjali žogico, 
ki je bila na posebnem podstavku, ostali 
člani ekipe pa so jo lovili in pri tem žele-
li prehiteti nasprotno ekipo. Pri tej igri se 
igralci stalno menjavajo, zato je priložnost 
za sodelovanje lahko dobili prav vsak. Nad 
igro so bili navdušeni prav vsi, glasno so se 
spodbujali in navijali za svojo ekipo. Lahko 
so se posladkali tudi z malico, ki sta jo pri-
skrbeli podjetji Pečjak in Dana. 

ŠKL Tee-ball je zanimiv in raznolik 
šport, ki nas je zelo navdušil. Zahvaljuje-
mo se vsem, ki so nam omogočili zabav-
no in aktivno dopoldne. Ob predstavitvi 
so nam poklonili tudi osnovno opremo 
in možnost brezplačne udeležbe na sobo-
tnih turnirjih. Sedaj bomo ŠKL Tee-ball 
igrali pogosteje, saj nas je igra očarala.

:: Zala Mišov in  
Katarina Gradnik, 7. a

Oktober v vrtcu Bled
Dogajanj poln mesec smo pričeli s 

tednom otroka, ko so otroci preko pesmi, 
zgodbic, igre,  ter plesov spoznavali otroke 
sveta. Izvedli smo Tek podnebne solidar-
nosti (Karitas), kjer smo tekli v znamenju 
solidarnosti do ljudi v revnejših državah 
(pretekli smo preko 183 kilometrov), imeli 
športno dopoldne, Plesna šola Miki je za 
naše otroke pripravila plesno delavnico, 
obiskali pa so nas tudi vojaki iz Vojašnice 
Boštjana Kekca in za naše otroke pripravi-
li vojaški poligon.

V okviru meseca požarne varnosti 

smo v goste povabili gasilce, ki so nam z 
Jesenic pripeljali gasilno vozilo z 42 me-
trov visoko lestvijo (s katero smo se naj-
pogumnejši lahko dvignili), blejski gasilci 
pa so za otroke pripravili gašenje z vodo 
in peno ter otrokom na ogled ponudili ga-
silno vozilo.

Pred jesenskimi počitnicami pa nas 
je s prisrčno in navihano predstavo raz-
veselila klovnesa Eva Škofic Maurer, ki je 
poskrbela za dopoldne, polno smeha, za-
bave in glasbe.

:: Rebeka Poček Oštir

Skrb za zdravje in sprejemanje drugačnosti na 
Podružnici Ribno
V okviru zdrave šole smo učenci, 

starši in učiteljice sklenili, da se bomo v 
novem šolskem letu veliko gibali, skrbe-
li za zdravje, negovali dobre medsebojne 
odnose in se učili sprejemati drugačnost.

Koordinatorka zdrave šole, gospa Alen-
ka Weithauser, se je  povezala z Zdravstve-
nim domom Bled in v šolo povabila izva-
jalce akcije Za boljše zdravje otrok in mla-
dostnikov. Tako so se prvošolci, z diplomi-
rano medicinsko sestro Anemari Smolej, 
pogovarjali o zdravih navadah, drugošolci 
in tretješolci so se posvetili osebni higie-

ni, učenci 4. in 5. razreda pa so ugotavljali, 
kako preprečiti poškodbe. Skupaj z reševal-
cem in vodjo zdravstvene nege, gospodom 
Gregorjem Robičem, so preizkusili, kako 
nuditi pomoč poškodovancem. Ugotovili 
so, da je prva pomoč zelo pomembna, saj 
pravilno ukrepanje ob nesrečah velikokrat 
reši življenje. Učenci  so predlagali, da bi 
bilo prav, če bi vsako leto obnavljali znanje 
prve pomoči, saj bi se le tako otresli strahu 
in negotovosti glede tega, kako pristopiti k 
poškodovancu.

Dve nepozabni šolski uri pa smo 
preživeli skupaj z gospo Alenko Kos ob 
predstavitvi njene knjige Drugačnost. Do-
taknile so se nas resnične zgodbe drugač-
nih otrok. Občudovali smo njihovo voljo, 
moč in pogum pri premagovanju bolečih 
in težkih trenutkov, hkrati pa so nas raz-
veselili s svojo radoživostjo, srčnostjo in 
optimizmom.

Ob zaključku skupnega druženja smo 
povzeli naša razmišljanja in ugotovili, da 
bo naše življenje polno, sočutno in srečno 
le, če odpremo svoja srca, začutimo drug 
drugega in se sprejmemo take, kot smo.

:: Učiteljica Meri Poklukar

95 let gospe Vere  
Martinjak
Gospa Vera Martinjak s Ceste v Vint-

gar je 26. oktobra praznovala 95. rojstni 
dan. Praznovala je v krogu svojih doma-
čih, obiskali smo jo župan Janez Fajfar in 
prostovoljki KORK-a Bled Metka in Joži-
ca. Obiska in daril je bila zelo vesela, pra-
znovanja sta se udeležila tudi sin, snaha 
in mali pravnuk, ki jo s svojo živahnostjo 
še posebej razveseljuje. Ob odhodu smo 
ji zaželeli trdnega zdravja te ponovnega 
snidenja naslednje leto.

:: Jožica Pazlar
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90 let gospe Milene Kelih90 let gospe Karoline 
Ravnik
Gospa Karolina Ravnik, Krištanova 

Draga z Bohinjska Bele, je rojstni dan 
praznovala 12. oktobra.  Sama si še pri-
pravi zajtrk, za ostalo poskrbita sin in sna-
ha. Pri osebni negi ji pomaga tudi hčerka. 
Sicer pa rada pogleda kako nadaljevanko. 

Obiskali sta jo predstavnici KORK-a 
Bohinjska Bela. Izročili sta ji košaro do-
brot Občine Bled ter cvetje in torto kot 
pozornost s strani KORK-a. 

Obiska je bila vesela.
:: KORK Bohinjska Bela

90 let gospe Marije 
Ropret
18. septembra je visoki jubilej pra-

znovala gospa Marija Ropret z Bohinjske 
Bele 98. Prijazna soseda Marija Strgar jo 
je povabila na kosilo.  Ob tej priložnosti so 
jo obiskale predstavnice KORK-a Bohinj-
ska Bela ter župan občine Bled, g. Janez 
Fajfar, in predsednik sveta KS Bohinjska 
Bela, g. Bojan Brglez. Izročili so ji košaro 
dobrot  Občine Bled ter cvetje in torto kot 
pozornost s strani KORK-a. 

:: KORK Bohinjska Bela

20. septembra pred 90-imi leti se je 
rodila Milena Kelih iz Zasipa pri Bledu, 
sedaj stanovalka Doma starejših občanov 
dr. Janka Benedika.

Proti koncu septembra smo v lepem 
jesenskem dnevu praznovali na njenem 
domu v Zasipu.

Gospa Milena se je rodila v Sežani. 
Ker je bil oče Andrej Cerkvenik član TI-
GR-a, je leta 1928 zbežal pred fašizmom 
v takratno Jugoslavijo in dobil zaposlitev 
na Bledu. Po treh letih sta se mu pridru-
žili tudi žena Marija in hčerka Milena. 
Osnovno šolo je obiskovala na Bledu, ka-
sneje pa je zaključila meščansko šolo na 
Jesenicah. V partizane je odšla meseca 
marca 1944. Delala je na Okrožni tehni-
ki Jesenice, Okrajni tehniki Škrjanc Emil 
v Bohinju ter Pokrajinski tehniki za Go-
renjsko vse do osvoboditve.

Leta 1946 se je poročila z Radom Ke-

lihom. Rodila sta se jima hčerka Jana in 
sin Dušan. Najprej so živeli na Bledu, leta 
1954 pa so se z Mileninimi starši preselili 
v novo hišo v Zasip. Prva njena zaposlitev 
je bila na sedežu Občine Bled, po združi-
tvi občin leta 1967 pa je bila premeščena 
na Občino Radovljica. Delala je na oddel-

ku za gospodarstvo, do upokojitve pa pri 
sodniku za prekrške. Žal je leta 2002 pre-
minil mož Rado, ostala je sama. Po treh 
letih je tudi pri operaciji srca umrl sin 
Dušan. Ko pa je tudi ona prestala operaci-
jo na srcu, se je odločila za odhod v Dom 
dr. Janka Benedika. Tam se počuti varno 
in tudi družbe ima dosti, pravi. Zelo rada 
pa pride ob vikendih domov v Zasip k 
hčerki Jani. 

Aktivno je delovala v kulturi in Kra-
jevni skupnosti Zasip, za kar je ob svoji 
90-letnici prejela posebno  priznanje.

:: KS in KORK Zasip
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Uspeh Blejcev!
V soboto, 10. 10. 2015, je bilo v Logatcu državno prvenstvo 

invalidov v namiznem tenisu. Udeležili so se ga tudi štirje Blejci:  
Metka Fartek, Matic Jensterle, Aleksander Đukanović in Miha 
Zupan, kot predstavniki Sožitja Radovljica, OŠ Antona Janše in 
CUDV Radovljica. Tekmovanje je potekalo v različnih kategori-
jah. Domov so se vrnili s tremi medaljami in četrtim mestom. 
Metka Fartek in Aleksander Đukanović sta osvojila zlati medalji. 
Matic Jensterle je osvojil srebro medaljo, Miha Zupan pa je dose-
gel četrto mesto.                                                                         :: DJ

Trgatev jesenskih dobrot v štirih 
slikah
20. septembra se je najboljši slovenski minigolfist Sergej Uča-

kar, ki je medtem dopolnil 50 let, z velikimi črkami vpisal v av-
strijske anale tega pri nas manj prepoznavnega športa. Še tretjič v 
svoji sedemletni karieri pri severnih sosedih je normirano igrišče 
z osemnajstimi polji premagal z ravno toliko udarci, kar ga v seni-
orski konkurenci uvršča na 5. mesto večne lestvice tistih, ki jim je 
taisti rezultat uspel večkrat. V štirih krogih je na celovški napravi 
»zmogel« 63 enk (v luknjo s prvim) in za končno zmago odigral 
82 udarcev (20, 18, 20, 24). S tem se je petič zapored povzpel na 
najvišjo stopničko Koroškega deželnega prvenstva.

Na 16. mednarodnem mini golf festivalu so zablesteli doma-
čini. Letošnje tradicionalno blejsko tridnevno tekmovanje je bila 
prava parada zvezdnikov, saj je kar sedem tujcev v svojih kate-
gorijah zasedalo mesta med najboljšimi desetimi na aktualnih 
jakostnih lestvicah. Strah je bil povsem odveč: med seniorji in 
absolutno je slavil Danilo Pavšič (181 udarcev v šestih krogih) in 
se prvič v šestnajstih letih okitil z naslovom zmagovalca Odpr-
tega prvenstva MGZS. 2. mesto je zasedel Sergej Učakar (185), 
tretje pa eden največjih evropskih mojstrov, 54-letni Herbert Bäk 
z Dunaja (187). Ekipa celovškega 1. KMGC, kjer igrata Učakar in 
Jani Jensterle, je prepričljivo osvojila moštveni pokal.

Letošnji finale državnega prvenstva za posameznike je v prvih 
oktobrskih dneh postregel z epskim dvobojem med večnima riva-
loma – Pavšič je imel pred zaključnima krogoma 4 udarce pred-
nosti pred Učakarjem. Z rezultatom 244 udarcev v osmih krogih 
(44 pod parom igrišča) je Sergej Učakar še devetič postal absolu-
tni državni prvak. Izkazala sta se tudi Darjan Pavšič (mladinci) in 
Primož Mohorič (moški) z naslovoma v svojih kategorijah.

Kolesarske dirke
Kolesarke in kolesarji so se pomerili na dirkah za Veliko na-

grado Občine Gorje in  mednarodni dirki ob Blejskem jezeru. 

V soboto so v Gorjah  na zmagovalnih stopničkah stali tudi 
gorenjski predstavniki. Med mlajšimi mladinci je zmagal Nik 
Čemažar iz kranjske Save, Pri dečkih A je bil Benjamin Pajek iz 
KK Grega Bole Bled tretji. Med deklicami C je bila Maruša Šmit 
iz KK Gorje druga, Eva Prevc iz Save pa tretja. Med deklicami B 
je zmagala Savčanka Ana Ahačič. 

Bled je ponovno gostil mednarodno dirko ob Blejskem jeze-
ru. Med deklicami C je Maruša Šmit iz KK Gorje osvojila drugo 
mesto, pri deklicah B sta prvo in drugo mesto osvojili Savčanki 
Ana Ahačič in Tjaša Sušnik. Med deklicami A je bila najhitrejša 
Katja Jenko iz Save. V isti kategoriji dečkov sta Maj Žnidar in 
Benjamin Pajek iz KK Grega Bole Bled osvojila 2. in 3. mesto, 
Andrej Šranc iz KK Gorje pa je bil četrti. Med mlajšimi mladinci 
je tudi na Bledu zmagal Nik Čemažar iz Save, Savčan Jaka Pri-
možič je bil med starejšimi mladinci drugi.                               :: RP

Zaključni turnir najboljše osmerice sezone 2015 je potekal v 
neugodnih vremenskih razmerah, ki jih je na najučinkovitejši 
možni način »prebral« Danilo Pavšič. Po zmagah v skupinskem 
delu in polfinalu je v velikem finalu kmalu strl odpor slavljenca, 
tisti dan 55-letnega Etbina Zaimoviča z Bohinjske Bele. Mali fi-
nale je z izjemnimi 26-imi udarci zaznamoval Učakar, ki je bil 
boljši od novinca leta, Marjana Zupana.

Hvala gledalcem za izkazano podporo in hvala vsem, ki ste 
na tak ali drugačen način z nami. Vemo, kaj delamo! 

:: ŠD Mini golf Bled

Ingemar in Bruno, Elanova pretek-
lost in prihodnost
Begunjski Elan letos praznuje 70-letnico svojega delovanja 

in v počastitev te visoke obletnice so oktobra pripravili posebno 
slovesnost, na katero so povabili številne smučarske legende, 
zvezda večera v ljubljanski Unionski dvorani pa je bil Ingemar 
Stenmark. Šved, ki  bo čez nekaj mesecev dopolnil 60 let, je Ela-
novo ime ponesel v sam svetovni vrh in mu ostal zvest ves čas 
svoje dolge in izjemno uspešne športne kariere. Prav posebna 
čast, ki mu jo zagotovo zavida marsikateri smučarski navduše-
nec, pa je ob tem pripadla mlademu blejskemu smučarju ra-
dovljiškega smučarskega kluba, 11-letnemu Brunu Božiču. Kot 
trenutno najperspektivnejšemu mlademu smučarju na Elanovih 
smučeh mu je Ingermar Stenmark namreč na osrednji gala pri-
reditvi izročil podpisano štartno številko 86, ki simbolizira število 
njegovih zmag na svetovnih tekmovanjih. In zakaj je prav Bru-
nu pripadla ta čast? Ne po naključju, saj so njegovi rezultati res 
bleščeči. Še letos tekmuje v kategoriji starejših cicibanov, kjer je 
sicer že v minuli sezoni osvojil domala vse, kar se je osvojiti dalo. 
Bil je zmagovalec skupnega pokala, osvojil pa je tudi obe najpo-
membnejši mednarodni tekmi v Italiji in Avstriji. Žal pa se mu je 
zaradi poškodbe izmuznil najprestižnejši slovenski otroški  pokal 
Roka Petroviča, kar ostaja zdaj njegov prvi  letošnji cilj.  

 :: Romana Erjavec
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www.biathlon-pokljuka.com

BMW IBU SVETOVNI POKAL V BIATLONU
BMW IBU WORLD CUP BIATHLON

PRODAJA VSTOPNIC: PETROLOVI BENCINSKI SERVISI, KOMPAS BLED, 
POŠTA SLOVENIJE IN OSTALA PRODAJNA MESTA EVENTIMA.

16. - 20. 12. 2015
POKLJUKA JE NAŠA!

PRODAJA VSTOPNIC: PETROLOVI BENCINSKI SERVISI, KOMPAS BLED, 

Sreda / Wednesday, 16. december 2015
 Uradni trening / Offi  cial training
Četrtek / Thursday, 17. december 2015
14:30 Šprint moški / Sprint Men 10 km
Petek / Friday, 18. december 2015
14:30 Šprint ženske / Sprint Women 7,5 km
Sobota / Saturday, 19. december 2015
11:15 Zasledovalno moški / Pursuit Men 12,5 km
13:30 Zasledovalno ženske / Pursuit Women 10 km
Nedelja / Sunday, 20. december 2015
12:00 Skupinski štart moški / Mass Start Men 15 km
14:30 Skupinski štart ženske / Mass Start Women 12,5 km
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oglas 184 x 130 blejske.indd   1 19/11/15   13:36

Mlade in povsem konkurenčne
Za odbojkaricami Zgornje Gorenjske, ki po sezoni premora 

in igranju v drugi ligi ponovno igrajo med najboljšimi sloven-
skimi ekipami, je polovica rednega dela, njihova trenutna uvr-
stitev pa je v skladu s pričakovanji. Sedmo mesto med desetimi 
ekipami na prvenstveni lestvici morda ne zveni spodbudno, toda 
mlade igralke še okušajo 'slast' igranja med najboljšimi, zato je 
trenutna uvrstitev povsem spodobna. » Z zornega kota navijačev 
mesto, ki ga zasedamo morda res ni navdušujoče, toda s tem kar 
smo prikazali do sedaj, smo lahko kar zadovoljni. Nismo 'topo-
vska hrana', z vsemi ekipami se lahko kosamo enakovredno, kar 
smo že dokazali, zato smo prepričani, da nam bo drugi del pri-
nesel še več rezultatskega uspeha. Dekleta si bodo v prvem delu 
nabrale nekaj več izkušenj, predvsem pa so začutile prvoligaški 
utrip, ki se precej razlikuje od drugoligaškega, zato smo prepri-
čani, da bo šla krivulja v drugem delu sezone navzgor,« pravijo 
v strokovnem štabu Zgornje Gorenjske, ki mu poveljuje glavni 
trener Iztok Kšela. 

Dekleta so bile na devetih tekmah v državnem prvenstvu 
tretjinsko uspešne, na dveh tekmah jih je pokopala ravno neiz-
kušenost, imenitno pa so se odrezale proti aktualnim državnim 
prvakinjam iz Kamnika, ki so jim odščipnile niz, a tudi od velike 
senzacije niso bile daleč. » Za popolno presenečenje proti Calci-
tu nam je zmanjkalo nekaj sreče in pomanjkanje izkušenj, toda 
dokazale smo, da lahko igramo dobro odbojko. Resda smo na 
dveh tekmah igrale tudi slabše od pričakovanj, kar je posledica 
prevelike želje  ali pa nam v ključnih trenutkih popusti koncen-
tracija, kar pa bomo odpravile v nadaljevanju sezone,« ocenjuje 
do sedaj opravljeno delo in zre v nadaljevanje sezone kapetanka 
Pia Blažič. Poleg Blažičeve, ki igra eno izmed glavnih violin v 
ekipe, trener Kšela na tekmah rotira večino igralk, v veliko po-

moč pa sta tudi Američanki Kathhleen Anderson in Jessica Tra-
montozzi. Poleg omenjene trojice so v ekipi Zgornje Gorenjske 
še podajalki Manca Rotar in Eva Pogačar ter Alja Jerala, Nina 
Čuk, Taja Tučen, Meta Avsenik, Lea Crnkič, Mojca Klinar in 
Hana Marzidovšek. 

Cilj Zgornje Gorenjske v tej sezoni je v prvi vrsti obstanek 
v prvi ligi, tihi načrt je sicer uvrstitev v zgornji del razpredel-
nice (med šest najboljših, op. a.) po prvem delu prvenstva oz. 
po osemnajstih krogih, v pokalu Slovenije pa so se prebile med 
osem najboljših, v prvi četrtfinalni tekmi pa so bile uspešnejše 
od Nove Gorice, a jih čaka še povratni obračun. » Od deklet nihče 
ne zahteva uvrstitve v polfinale oz. na finalni turnir, toda s popo-
tnico zmage s prve tekme, se nam morda posreči tudi zgodovin-
ski uspeh,« o pokalnem tekmovanju pravijo v taboru Gorenjk. 

Čeprav je sezona šele na polovici, je povsem jasno, da je eki-
pa Zgornje Gorenjske, ki je sicer sestavljena iz pretežno igralk in 
še niso polnoletne, kvalitetna ekipa z odličnim trenerjem, zato 
je optimizem pred nadaljevanjem povsem na mestu, zastavljeni 
cilj(i) pa tudi povsem dosegljivi. Odbojkarice Zgornje Gorenjske 
bodo v mescu decembru odigrale še pet tekem, štiri v državnem 
prvenstvu in eno v pokalu, od tega bodo trikrat gostovale (Bra-
slovče in Calcit v prvenstvu Nova Gorica v pokalu), dvakrat pa 
bodo igrale na domačem parketu v Zabreznici (proti Novi Gorici 
in Kopru). Dekleta igrajo odlično odbojko, zato si zaslužijo tudi 
podporo s tribun, vstop na tekme je prost. 

Več informacij na www.ok-gorenjska.si.
:: Zoran Račič               
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POGREBNE STORITVE

NOVAK

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412, 041 655 987, 040 887 112

Anton Novak d.o.o.
Hraše 19,  Lesce

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

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH--
CEVI-BREZ-IZKOPA

-- NABAVA-IN-VGRADNJA--
MALE-ČISTILNE--
NAPRAVE

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIH-
PRIKLJUČKOV

-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,-
ODTOKOV-

-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

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 
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ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Oglasi

31.12.2015

KUPON 
za očesni pregled v ambulanti Optike Mesec na Bledu

Naročila na tel. 08 205 77 97
Vrednost 20 €                                                   Kupon velja do 31. 12. 2015      

#

#

Optika Mesec

Ljubljanska cesta 11
4260 Bled
T 08 205 77 97

Cesta maršala Tita 31
4270 Jesenice
T 04 583 26 63

www.optika-mesec.com

Vizitka_85x54_splošna2.indd   1 11/12/14   09:47
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Restavracija je pozimi odprta
vsak dan med 11. in 20. uro.
Rezervacije: 04 / 62 03 444

Dobrodošli

Oglasi

Izreži, pobarvaj in napiši lepo željo, 
nato okrasek na dan prireditve 
skupaj s pravljičnimi junaki 
obesi na Drevo prijateljstva. 
Fotografijo okraska objavi na Facebook/
TreeOfFriendship. Vsak obiskovalec 
Blejskega gradu bo od 13.12. dalje lahko 
izbral okrasek, ga odnesel domov in lastnika poiskal na FB. 
Spremljaj koga bodo tvoje želje osrečile, morda najdeš prijatelje  
na drugem koncu sveta.
 

Enotna cena vstopnice za odrasle in otroke je 5 E. Predprodaja: TIC Bled, 04 574 11 22 in www.mojekarte.si.

      Zberemo se nad Grajskim kopališčem in se skozi čarobni 
gozd pravljic podamo na Blejski grad, kjer okrasimo Drevo   
  prijateljstva in si ogledamo otroško baletno predstavo 
        Jelkina želja v izvedbi baletne šole Moj klub. 
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Hiša slovenskih okusov

Poslovni zaključki in 
prednovoletna druženja
ob edinstveni kulinarični ponudbi in z najlepšim 
razgledom na blejsko panoramo

•  3-hodni meni 
•  hladno-topli bife
•  hladno-topli bife s pijačo 

15 €
20 €

27 €

Posebna ponudba menijev 

kozarec penine, neomejena   
količina belega ali rdečega                  
hišnega vina, voda Zeleni za jutri

V Restavraciji Panorama vas skozi kulinarične in enološke 
specialitete popeljemo na odkrivanje lepot Slovenije. 

Na voljo so tudi termini z živo plesno glasbo: 3.12., 
4.12., 5.12., 10.12., 11.12., 12.12. in 17.12.  po 20. uri.

Za veselo 

praZnično 

vzdušje bo 

poskrbljeno!

Informacije in rezervacije: )040 655 340 *events@hotelibled.com

BID BANG
Festivalna dvorana Bled, 28. november, ob 20. uri
Vstopnice: TIC Bled, Mojekarte.si

moodin
the

Oglasi


