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Ob prižigu lučk je nastopila Severa Gjurin, 
konec tedna pa so polepšali še Maja 
Bevc in Nejc Škofic s slovensko popevko 
in džezovskimi standardi ter Slovenski 
pozdravi. V soboto so se otroci podali na 
pravljično pot na Blejski grad, v nedeljo 
popoldne pa jih je obiskal Miklavž.
Zimska pravljica na Jezerski promenadi je 
od ponedeljka do četrtka odprta od 15. do 
19. ure, od petka do nedelje pa od 11. do 
21. ure. Prihodnji konec tedna bosta dva 
koncerta – v soboto, 7. decembra, ob 16. 
uri Kristina Oberžan in Bled jazz selec-
tion, v nedeljo, 8. decembra ob 15. uri pa 
ansambel Aufbix.

Letošnja novost na Jezerski promenadi 
je vhodni portal, izdelan po predlogah 
starih slovenskih portalov. Izdelal ga je 
Matjaž Kokalj iz tesarstva Štajf, njegovo 
delo je tudi velik rdeč stol, ki je skupaj z 
vrati ena izmed atrakcij Zimske pravljice 
na Bledu. Zimska pravljica na Jezerski 
promenadi se bo nadaljevala do 5. 
januarja prihodnje leto. Posebni dan na 
Bledu bo tudi letos božično popoldne, 
saj bo ob 17. uri v Grajskem kopališču 
ponovno zaživela Legenda o potopljenem 
zvonu. Dne 30. decembra bo na Jezerski 
promenadi dan, namenjen predstavitvi 
domačih kulturnih društev.

Zimska pravljica na Bledu
Na Bledu so ob prvem adventnem koncu tedna prižgali lučke in odprli zimsko pravljico na Jezerski promenadi.

Bled je zažarel v lučkah.

Letošnja novost na Jezerski promenadi je 
vhodni portal.

V prihodnjem letu se bo začela gradnja 
Medgeneracijskega centra Bled, vredna 
1,6 milijona evrov. Medgeneracijski 
center Bled bo zaokrožil novo podobo 
Seliš, saj bo območju dodal vsebine, ki so 
potrebne predvsem za kakovost življenja 
domačinov. Tam bodo dnevni center za 
varstvo starejših, prostori za delavnice in 

druge aktivnosti na področju medgener-
acijskih dejavnosti, nova knjižnica, muzej 
vezenin, večnamenski prostor …
Občina Bled je za gradnjo že pridobila 
gradbeno dovoljenje, tako da načrtuje 
začetek gradnje v prvih mesecih prihod-
njega leta. Medgeneracijski center bo 
zaokrožil novo podobo Seliš, dela Bleda, 

ki je po propadu podjetja Vezenine tudi 
sam začel propadati. Občina Bled bo v 
prihodnjem letu tudi sofinancirala prevoz 
za starejše Prostofer.
Ena izmed večjih investicij bo tudi obnova 
Jezerske promenade, ki se bo predvidoma 
zaključila v letu 2022 in bo vredna več kot 
dva milijona evrov.

Za naložbe več kot  
sedem milijonov evrov
Blejski občinski svet je na decembrski seji potrdil proračun za prihodnje leto. Odhodkov je za 16,7 milijona 
evrov, od tega za investicije kar 7,3 milijona evrov.

Blejski župan Janez Fajfar je bil povabljen na kongres »St. 
Peterburg in slovanski svet«. Letošnja vodilna tema je bila 
izobraževanje. Predstavil je projekte, ki jih ima Občina Bled 
skupaj z javnimi podjetji in domačo Osnovno šolo prof. dr. Josipa 
Plemlja. Izredno zanimanje je vzbudila akcija »pešbus«. Na kon-
ferenci je bila tudi Sergeja Ažman Lapajne, likovna pedagoginja 
blejske osnovne šole, katere učenci so za tekmovanje »Otroci sli-
kajo St. Peterburg« pri likovnem krožku ustvarili več kot dvajset 
risb na temo nekdanje ruske cesarske prestolnice. Za najboljše 
delo je bila proglašena risba učenke Maje Tičar z balonom, v 
katerem odsevajo znamenitosti tega prelepega mesta. Iskrene 
čestitke pedagoginji in naši mladi umetnici ter njenim sošolcem, 
katerih izdelki so po živahnem sporočilu odstopali od ostalih.

St. Peterburg  
in slovanski svet

Za najboljše delo je bila proglašena risba učenke Maje Tičar z 
balonom, v katerem odsevajo znamenitosti St. Peterburga.

Zelena drevesa Picea pungens  – bodičasta 
smreka bodo tudi letos krasila pravljično 
Jezersko promenado, potem pa bodo 
potrebovala nov prostor za svojo rast! Če 
si za, napiši svoje ime in priimek ter kraj 
bivanja na listo, ki jo dobiš v info hišici na 
Jezerski promenadi, in se nam pridruži 
na podelitvi, ki bo 5. 1. 2020 ob 17. uri 
na Jezerski promenadi! Hkrati lahko 
prispevaš znesek po svoji volji, ki ga bomo 
skupaj z Rdečim križem Bled namenili 
pomoči potrebnim občanom Bleda!

Posvoji  
zeleno drevo

Tudi letos bo mogoče »posvojiti« zelena drevesa, ki v teh dneh krasijo promenado.

Tudi letos ognjemeta ne bo, saj iz okoljskega vidika ni sprejem-
ljiv, bodo pa zato ob polnoči na jezeru prižgali kres. Prvi dan 
novega leta bo na Jezerski promenadi ob 16. uri še koncert 
Prifarskih muzikantov.

Ognjemeta ne bo, bo pa kres

Na Bledu bodo silvestrovali dvakrat – 31. 12. ob 15. uri bodo 
silvestrovali najmlajši, obiskal jih bo tudi Dedek Mraz, od 22. ure 
naprej pa bo veliko silvestrovanje za odrasle s Help! A Beatles 
Tribute bandom.

Dve silvestrovanji na  
Jezerski promenadi

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica že nekaj 
let teče projekt Biseri, ustvarjeni z ljubeznijo. Začelo se je 
s keramiko, ki so jo izdelovali uporabniki, nadaljevalo pa z 
zaposlitvami uporabnikov v gospodarstvu. Center je tako četrto 
leto zapored organiziral adventno večerjo, ki je vsako leto malce 
drugačna, letos je bila v hotelu Astoria na Bledu, program pa je 
nastal skupaj z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turi-
zem Bled. Kot je povedala direktorica CUDV dr. Irena Ceglar, je 
namen tovrstnega sodelovanja in samega projekta, da se gradijo 
mostovi in da se vsako leto povežejo z novimi ljudmi, ki mislijo 
podobno in želijo sodelovati z nami. 

Adventna večerja z Biseri


