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Blejske novice
Občinski svet je začel z delom
Ustanovna seja je bila 23. novembra, občinski svet pa je potrdil mandate članom in članicam sveta ter županu. Prvič, odkar se je Občina Bled odcepila od bivše Občine Radovljica,
ima svet 17 članov in ne več 20, tako je namreč
sklenil občinski svet v prejšnji sestavi in sicer
potem, ko se je odcepila bivša Krajevna skupnost Gorje. Župan Janez Fajfar ni znova zaprisegel, saj je dejal, da velja prisega izpred štirih
let, ko je začel svoj prvi mandat. ‘’Prva naloga
sveta bo sedaj formiranje delovnih teles, se
pravi odborov in komisij, ki jih bomo potrjevali na izredni seji v začetku januarja, potem pa
pride seveda na vrsto proračun,’’ je povedal
župan in dodal, da bo v proračunu za prihodnje leto veliko denarja namenjenega za dokončanje projektov, ki so že v delu. Občinski svet
je na ustanovni seji imenoval tudi Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki
ji predseduje Janez Petkoš, DeSUS, v njej pa
so še štirje predstavniki strank oziroma list, ki
so na lokalnih volitvah dobile največ glasov.
Romana Purkart

Razstava adventnih venčkov
Adventni čas je tudi čas, ko okrasimo svoje domove. Mlad slovenski
florist Jure Geržina, ki si je v preteklih letih nabiral izkušnje pri najbolj
priznanih slovenskih mojstrih floristike, že drugo leto zapored predstavlja svojo kreativno vizijo adventnih venčkov pri romantični cerkvici na
Bledu. Za ogled razstave imate čas le še do nedelje! Jure Geržina obožuje cvetje in vse, kar je povezano z njim, ustvarjanje s cvetjem pa je
vse, kar si je želel že od malih nog, zato so njegove mojstrovine oblikovane z izjemno natančnostjo, vsak adventni venček pa predstavlja svojo
zgodbo. Vedno sledi novim svetovnim trendom na področju cvetja,
kombiniranja z raznoraznimi materiali in barvami, ki jih preplete z
zgodbo, ambientom in tudi z željami ljudi. V starem župnišču si razstavo lahko ogledate vsak dan od 16. do 20. ure. R. P.

Odprtje zimske sezone na Bledu
Zadnji novembrski konec tedna je bil hkrati tudi prvi adventni, na Bledu pa so se že začele slovesnosti in prireditve ob praznikih. Turistično
sezono so slovesno odprli na Pokljuki in na Bledu, kjer je na terasi hotela Park zaživel sejem, na ogled pa so bili adventni venčki, ki so jih izdelali udeleženci in udeleženke na delavnici Turističnega društva Bled.
V nedeljo sta nastopila dva pevska zbora - Pletna Bled in Triglav Lesce, v soboto pa so se predstavili študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, nastopil pa je tudi Pihalni orkester Lesce. Več o
dogodkih in prireditvah pa si lahko preberete v Koledarju prireditev.
Uredništvo Blejskih novic Vam želi lepe in mirne praznike!
Romana Purkart

Aktualno

Drage občanke, spoštovani občani!
Občinski svet Občine Bled se je v novi sestavi
končno konstituiral na svoji prvi seji 23. novembra 2010. Rezultate volitev članov občinskega
sveta in župana je predstavila Občinska volilna
komisija pod predsedstvom Danje Rus, upokojene sodnice. Prav njej, kot tudi njeni sekretarki,
donedavni občinski pravnici Sandri Žumer in
vsem požrtvovalnim članicam in članom volilne
komisije se za odlično opravljeno, čeprav ne
vedno hvaležno delo, iskreno zahvaljujem.
Potrjeni so bili mandati novih občinskih svetnic in svetnikov, ki jih bo z novim sklicem
manj, le še sedemnajst in ne več dvajset. Med
njimi je pet novih, dva moška in tri ženske,
ostalih dvanajst pa je ohranilo svoj položaj.
Ker sem bil tudi sam imenovan za svetnika, me
je moral novi občinski svet te dolžnosti najprej
odrešiti, zato da sem bil lahko imenovan za župana. Odkar v samostojni Sloveniji deluje nova
občina Bled, sem njen prvi župan, ki je bil izvoljen drugič. Volivci ste mi s tem dali priznanje za dosedanje delo ter me hkrati skupaj z
občinskim svetom in upravo še bolj zavezali k
uspešnemu ustvarjanju v javno korist v naslednjih štirih letih. Na seji je bila potrjena tudi občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki jo po novem sestavljajo predstavniki prvih petih strank in list z najboljšim
izidom na volitvah. Na naslednji seji, predvidoma takoj po Novem letu, me bo na svetniškem sedežu zamenjala ing. Majda Loncnar.
Na tej seji bodo potrjeni tudi mandati vseh petih krajevnih skupnosti, ter člani odborov in
komisij. Ko bodo vse te procedure za nami, se
bomo najprej lotili proračuna naše občine.
Že naslednji dan po seji sem imenoval tudi novega podžupana, vsestranskega Tonija Mežana,
za katerega sem prepričan, da bo svoje naloge
opravljal po najboljših močeh, vestno, pa tudi s
srcem za naš prelepi kraj. Na Bledu smo že iz
časov mojega predhodnika, g. Jožeta Antoniča
navajeni, da mora biti župan ”ljudski”, kar poleg protokola, ki ga je na Bledu veliko, županu

vzame precej časa. Zato je več kot prav, da se
zahvalim mojima dosedanjima podžupanoma,
politično zelo izkušenemu gospodu Bojanu Žerovcu, pa tudi mag. Slavku Ažmanu, četudi
funkcije ni opravljal do konca mandata.
V teh dneh nas je razveselila novica, da je
akademska slikarka in naša častna občanka
gospa Melita Vovk prejela nagrado za življenjsko delo, za kar ji iz srca čestitamo. Blejsko
društvo upokojencev me je povabilo na zelo
prijetno skupno praznovanje članov, ki so letos
dopolnili osemdeset ali devetdeset let.
December je sploh mesec pričakovanja novega leta, ko se prireditve vrste kar druga za dru-

go. Poleg že tradicionalnega dogajanja bi vas
vseeno še posebej rad povabil na koncert vrhunskih glasbenikov Orkestra Slovenske policije s svetovno znanim rojakom iz Železnikov,
tenoristom Janezom Lotričem, ki bo v festivalni dvorani v torek, 8. decembra. Za ta izjemni
glasbeni dogodek se moramo zahvaliti Policijski postaji Bled. Ne bo manjkalo niti vrhunskega športa, saj bo od 12. decembra naprej Bled
gostil svetovno prvenstvo v hokeju za mlade
do 20 let, od 15. do 19. decembra pa bomo na
Pokljuki lahko spremljali tekme svetovnega
pokala v biatlonu. Da nam ne bo dolgčas, je
znala poskrbeti tudi država, ki je Blejce ”nagradila” z visoko oceno vrednosti nepremičnin. Kako se temu zoperstaviti, preberite v
članku Matjaža Berčona.
Po domovih je že zadišala Miklavževa peka.
Še posebej otroci se veselijo praznovanj in obdarovanj, kar jim od srca privoščimo. Ker do
vseh, ki bi jim radi zaželeli veselih praznikov
ter sreče in zdravja v novem letu, ne bomo mogli, jih vsaj pokličimo po telefonu ali pošljimo
voščilnico katerega izmed mnogih dobrodelnih združenj. To bodo še posebej cenili tisti, ki
so tudi sami potrebni pomoči. Ko se bomo s
praznimi žepi po novem letu le oddahnili od
vse bolj plehkega potrošniškega blišča, se zamislimo nad skromnim, a brezčasnim sporočilom starodavne kroparske kolednice: ”Preč je
zdej to staro leto, žihr smo veseli vsi, k’smo
novga leta učakali ...”
Vaš župan
Janez Fajfar

Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave, da tri reči,
po katerih v življenju najbolj hrepenimo - sreči, svobodi in
duševnem miru - vedno pridobimo tako, da jih podarimo
nekomu drugemu v letu 2011 jih podarjamo tudi mi.

Želimo Vam lepe božične praznike,
v novem letu pa sreče, zdravja in zadovoljstva.
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Župan Janez Fajfar, občinski svet, sveti KS in občinska uprava

REPUBLIKA SLOVENIJA
Državni zbor
Poslanska skupina DeSUS

❆❆❆❆

VOŠČILO
OBČANKAM IN OBČANOM OBČIN
BLEDA, BOHINJA IN GORIJ
Prijetne praznike, v letu 2011 vam želim,
da bi z družino, prijatelji, s sabo, s svetom
in z vsemi ljudmi delili čim več ljubezni, sreče,
zdravja, veselih trenutkov, znanja in uspešnih dni!

Vesele božične praznike ter zdravo in srečno novo leto 2011
Vam želi poslanec Anton Urh
Obveščam Vas, da sem v poslanski pisarni, v prostorih Občine Bohinj,
vsak prvi ponedeljek med 12. do 14. uro in vsak tretji ponedeljek med 14. do 16. uro.
Dobrodošli!

Aktualno

Predsedniški forum na Bledu
Na Letnem forumu najvišjih vodilnih (t. i.
Predsedniškem forumu), ki ga je IEDC Poslovna šola Bled organizirala že 23. leto zapored, je letos sodelovalo 90 predsednikov ter
članov uprav in nadzornih svetov, generalnih
direktorjev podjetij in državnih ustanov in visokih gostov iz petnajstih držav. Osrednji govornik na forumu, ki je potekal pod naslovom ”Poslovanje na novi način: napoved konkurenčnosti za leto 2011 in kasneje” je bil prof. dr. Stephane Garelli, urednik ”IMD letnega poročila o
konkurenčnosti”, najbolj celovite študije o konkurenčnosti narodov na svetu. Vsakoletni Predsedniški forum IEDC-Poslovne šole Bled predstavlja priložnost za srečanje vodilnih v podjetjih in v državni upravi s kolegi iz drugih držav
ter za vpogled v najnovejša spoznanja iz managerske teorije in prakse z vidika mednarodno
uveljavljenih predavateljev. Letošnji osrednji
govornik je bil prof. dr. Stephane Garelli,
ugledni mednarodni strokovnjak za konkurenčnost, sicer profesor za svetovno konkurenčnost
na švicarski poslovni šoli IMD Lausanne in
urednik IMD letnega poročila o konkurenčnosti, v svetu najbolj znane in celovite študije
konkurenčnosti narodov.
Forum je odprla prof. dr. Danica Purg, direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled, ki
je v svojem uvodnem nagovoru udeležencem
sporočila, da šola naslednje leto praznuje 25letnico in vezano na konkurenčnost, kot osrednjo nit letošnjega Predsedniškega foruma, dejala: ”Prepričana sem, da je IEDC-Poslovna
šola Bled v 25 letih delovanja pomembno prispevala h konkurenčnosti Srednje, Južne in
Vzhodne Evrope s postavljanjem najvišjih
standardov na področju razvoja managementa
v Regiji.”
Prof. dr. Stephane Garelli, osrednji govornik
na Predsedniškem forumu, je v svojem predavanju dejal, da je za dvig konkurenčnosti potrebno spremeniti miselnost in se osredotočiti

Prof. dr. Stephane Garelli
na poenostavitev poslovnega modela. ”Med
ključnimi konkurenčnimi prednosti podjetja je
pretvoriti kompleksnost ponujenih izdelkov/storitev v enostavnost za uporabnika,” je
dejal prof. Garelli. ”Države, kot je Slovenija,
naj se za izboljšanje konkurenčnosti usmerijo
na hitro rastoče trge, še posebej v Afriki in Aziji, kjer je tudi v prihodnje pričakovati razmeroma hitro rast,” je svetoval prof. Garelli. Ob
tem je poudaril, da morajo podjetja prilagoditi
svoj poslovni model posameznim geografskim
področjem, medtem ko je naloga izvršne oblasti zagotoviti predvidljivost, transparentnost in
jasnost nacionalne zakonodaje, zagotovitev
ustrezne infrastrukture, povečanje zaposlovanja, ustvarjanje ustrezne ravni majhnih in srednje velikih podjetij, ki so izvozno usmerjena,
ter zagotovitev okolja, ki bo pritegnilo tuje neposredne investitorje, s pomočjo katerih bodo
uspešno rasla tudi domača podjetja. V sklopu

Kaj storiti, če se ne strinjate z vrednotenjem
svoje nepremičnine?
V Sloveniji pa tudi na Bledu že dlje časa buri duhove predviden nov
način obdavčitve nepremičnin. Ožji del občine Bled okoli jezerske
sklede se je znašel v najvišjem, 20. razredu. Do sedaj je bila za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Občina Bled
razdeljena na pet območij, sedaj pa je območje z najvišjim koeficientom razširjeno na celotno zaledje Prešernove ceste, Naselje Jaka
Bernarda in podobno. Številni občani se v zvezi s tem obračajo na
občinsko upravo in na posamezne občinske svetnike, čeprav je edina
pristojna za dajanje informacij Geodetska uprava. Odgovor na vse
pobude je zelo preprost - prejemniki, ki se z informativnim
izračunom ne strinjajo, ga enostavno lahko zavrnejo, bodisi v pisni
obliki po pošti preko obrazca E, ki ste ga prejeli po pošti v sklopu informativne brošure (sredinski listi), bodisi preko spletne aplikacije
”OVN” na www.obvescanje.si. Lastniki nepremičnin lahko pripombe
sporočijo do 25. januarja 2011. Lastniki naj najprej popravijo podatke
s spletno aplikacijo, naslednji dan se bo v aplikaciji pokazala popravljena vrednost. Šele po novem izračunu, v kolikor se ne strinjajo z
novo vrednostjo, lastniki podajo pripombe na modele vrednotenja. Če

Predsedniškega foruma je pod vodstvom dr.
Petra Kraljiča, člana mednarodnega svetovalnega odbora McKinsey in profesorja na IEDC,
potekala tudi okrogla miza na temo konkurenčnosti, na kateri so sodelovali Mitja Gaspari, minister za razvoj in evropske zadeve Republike Slovenije, Matjaž Gantar, predsednik
uprave KD Group, Riccardo Illy, predsednik
Skupine Illy, Goran Radman, podpredsednik
hrvaškega nacionalnega odbora za konkurenčnost, in dr. Žiga Turk, generalni sekretar skupine za premislek o prihodnosti EU. Udeleženci
okrogle mize so sklenili, da je za dvig konkurenčnosti podjetij poleg uspešne poslovne strategije potrebna tudi jasna nacionalna zakonodaja, ki omogoča enostavne in hitre administrativne postopke, vlaganje v znanje in vstop
podjetij na tuje trge.
Tanja Zabukovnik,
IEDC-Poslovna šola Bled

bo na določenem območju več kot 50 odstotkov lastnikov podalo
pripombe na vrednotenje, potem bo Geodetska uprava ponovno
proučila utemeljenost pripomb in verjetno tudi popravila izračune.
Zato je prav, da se lastniki v čim večjem številu odzovejo in s tem
izrazijo svoje nestrinjanje.
Matjaž Berčon, občinski svetnik

Seminar IEDC-Poslovne šole Bled
za lokalno skupnost
IEDC-Poslovna šola Bled organizira brezplačen seminar z naslovom
”Zelen in trajnostno naravnan Bled”, ki je namenjen prebivalcem Bleda in okolice. Seminar bo potekal v petek, 21. januarja 2011, med
12.30 in 16. uro, v prostorih IEDC-Poslovne šole Bled (Prešernova
cesta 33), vodila pa ga bo dr. Nadya Zhexembayeva, predstojnica katedre za trajnostni razvoj in predavateljica na IEDC-Poslovni šoli Bled.
Seminar bo tudi priložnost za pogovor in diskusijo med predavateljico
in udeleženci o zelenem in trajnostnem razvoju Bleda kot konkurenčni
prednosti kraja in njegovem pozicioniranju v svetu.
Informacije in prijava: Tadeja Omovšek, tel.: 04/5792 500 ali spletna pošta: tadeja.omovsek@iedc.si
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Aktualno
Občina Bled v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v občini Bled (UL RS št. 67/2008) objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PRIREDITEV, KI SE BODO DOGAJALE
V OBČINI BLED V LETU 2011
1. Predmet razpisa:
Sofinanciranje prireditev na območju občine Bled:
- prireditve, ki nimajo profitnega značaja in so namenjene najširšemu
krogu občanov, obiskovalcem in turistom,
- prireditve, ki imajo prepoznavno vsebino in značaj,
- prireditve, ki so sestavni del ponudbe kraja in imajo promocijske
učinke,
- praznovanje jubilejnih obletnic društev ter neprofitnih organizacij s
sedežem v občini Bled.
Prireditve in dogodki, ki niso predmet tega razpisa:
- prireditve, ki so namenjene ustvarjanju dobička,
- programi v gostinskih lokalih,
- pohodi, izleti in ekskurzije in podobne aktivnosti,
- športna tekmovanja, turnirji in prireditve - organizatorji lahko kandidirajo na razpis za sofinanciranje programov športa v občini v letu
2011, ki bo objavljen v eni od naslednjih številk Blejskih novic.
2. Pogoji in merila za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo:
- kulturna in druga društva,
- javni in zasebni zavodi,
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je
vezana na predmet razpisa.
Vsak organizator prireditve se lahko kot nosilec prireditve na razpis prijavi
z največ 2 (dvema) prireditvama.
Merila za ocenjevanje programov:
Pomen prireditve za občino:
- prireditev je v pretežni meri namenjena občanom
- do 20 točk
- prireditev je namenjena občanom in turistom
- do 30 točk
Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne
konstrukcije prireditve - do 10 točk
Dosedanje delo oz. reference
- prireditev izvedena prvič - do 5 točk
- prireditev uspešno izvedena več kot 1 x - do 10 točk
- prireditev uspešno izvedena več kot 3 x - do 30 točk
Vstopnina:
- prireditev brez vstopnine - do 10 točk,
- prireditev z vstopnino do 10 EUR - do 5 točk
- prireditev z vstopnino nad 11 EUR - 0 točk
Organizacija prireditve:
- če je organizator prireditve samo prijavitelj - 0 točk
- pri izvedbi prireditve sodeluje vsaj še 1 društvo
oz. drug organizator prireditve - do 10 točk

max 30 točk
max 10 točk

max 30 točk

max 10 točk

Samodejna merilna naprava za merjenje
hitrosti na Bledu in električna polnilnica
Medobčinsko redarstvo občin Bled in Bohinj je konec poletja začela izvajati meritve hitrosti s samodejno merilno napravo, ki slikovno dokumentira prekrške. Zakonsko podlago imamo občinski redarji v ZVCP-1.
Trije občinski redarji so opravili ustrezno usposabljanje in dobili tudi certifikat, da lahko upravljajo z napravo. Samodejno merilno napravo najemamo od pojdeta, ki se s to dejavnostjo ukvarja že 20 let, naprava pa
sodi med sodobnejše. Lokacije, kjer se opravljajo meritve, so bile izbrane
v sodelovanju s policijo, na predlog občanov in na podlagi opažanj občinskih redarjev. Kakšnih večjih težav ob začetku dela nismo imeli, pri gasilskem domu na Prešernovi cesti na Bledu pa je večkrat postavitvi nasprotovala odgovorna oseba, GD Bled. To se nam zdi čudno, saj oni naj4

-

pri izvedbi prireditve sodeluje več društev
oz. organizatorjev prireditve - do 15 točk
- pri izvedbi prireditve sodelujejo prijateljska mesta
oz. je pri izvedbi prireditve vključeno sodelovanje
mednarodnih organizacij oz. združenj - do 20 točk
Skupaj število možnih točk:

max 20
100 točk

Prednost pri sofinanciranju bodo imele prireditve, ki:
-

pomenijo obogatitev kulturne ponudbe na območju občine Bled,
pomenijo oživitev starih običajev in dogodkov,
so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja,
imajo posreden ali neposreden vpliv na spodbujanje turizma v občini,
spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih,
povezujejo več društev, zavodov in drugih organizacij k skupni
organizaciji prireditev,
spodbujajo povezovanje s prijateljskimi in drugimi občinami oz.
vključujejo sodelovanje mednarodnih organizacij.

3. Rok porabe sredstev
Sredstva sofinanciranja morajo biti porabljena v letu 2011.
4. Razpisna dokumentacija in vsebina prijave:
Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci so dosegljivi na spletni strani
Občine Bled ali spletni strani Turizma Bled.
Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce lahko zainteresirani prijavitelji
v razpisnem roku prevzamete v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Bled. Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglaša s preverjanjem
namenske porabe sredstev, dodeljenih na podlagi tega razpisa.
Rok za oddajo prijav na ta razpis je 15. 1. 2011 na naslov:
Občina Bled, Cesta svobode 13 - 4260 Bled.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna oznaka:
”Razpis za sofinanciranje prireditev 2011” in na zadnji strani izpisan
polni naslov prijavitelja.
5. Okvirna višina sredstev sofinanciranja:
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prireditev in dogodkov
s strani Občine Bled - 30.000 EUR. Pogoj za podpis pogodbe so zagotovljena sredstva za ta namen v proračunu Občine Bled za leto 2011.
Dokončna višina sredstev sofinanciranja za posamezno prireditev bo znana
po sprejemu proračuna občine Bled za leto 2011.
6. Obvestilo o izbiri:
Komisija, ki jo je imenoval župan Občine Bled, bo prispele vloge ocenila v
skladu z merili in pripravila predloge za sofinanciranje prireditev v letu
2011.
Izbrani izvajalci bodo o višini sredstev sofinanciranja obveščeni v roku 30
dni po sprejetju Proračuna Občine Bled za leto 2011.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju prireditev, v
katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja sredstev sofinanciranja.
Št. razpisa: 410-85/2010
Datum: 26. 11. 2010
Janez FAJFAR
Župan

bolj potrebujejo umiritev prometa na tem odseku, saj pri izvozu iz objekta takoj zapeljejo na Prešernovo cesto. Do sedaj smo napravo najeli osemkrat in z njo opravili 113 meritev na lokacijah po občinah Bled in Bohinj.
Meritve smo izvajali tako med tednom kot tudi konec tedna, podnevi in
ponoči. Hitrost smo izmerili 14890 vozilom, od tega je hitrost prekoračilo 1021 voznikov osebnih vozil in 29 tovornih vozil. Največja izmerjena
hitrost v naselju je bila 91 km/h, kar pomeni 1000 evrov globe, 9 kazenskih točk, sodišče pa bo izreklo še prepoved vožnje motornega vozila. Zoper kršitelje smo že začeli izdajati plačilne naloge. Pa še to: Občina Bled
je v sodelovanju s Turizmom Bled uredila električno polnilnico na parkirišču pri športni dvorani na Bledu. Polnilnica je namenjena vozilom, ki
potrebujejo omenjeno polnjenje. Polnjenje je brezplačno. Kartica za polnjenje je na voljo na recepciji Hotela Krim na Bledu.
Boris Sodja, vodja medobčinskega redarstva MIR-1

Aktualno, društva

Turistična taksa za leto 2011

Tisti, ki nimate dostopa do spletnih strani, nam le-to sporočite, da se
uskladimo glede poročanja podatkov.

Na podlagi 28. in 30. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l.
RS, št. 2/2004) morajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Pobrano turistično takso so
zavezanci dolžni nakazovati do 25. v mesecu za pretekli mesec na račun občine Bled.
Do 25. v mesecu za pretekli mesec je treba občini predložiti tudi mesečno poročilo o številu prenočitev in znesku turistične takse.

Obrazec ”Poročilo o številu prenočitev in znesku turistične takse”
so dolžni mesečno pošiljati vsi zavezanci, tudi zavezanci, ki so v Poslovnem registru Slovenije vpisani kot sobodajalci, ki turiste sprejemajo na
prenočevanje le občasno in imajo manj kot 15 ležišč.

Nadzor nad odvajanjem in pobiranjem turistične takse opravlja pristojni
občinski inšpekcijski organ v skladu z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo v nadaljevanju zakon).
Znesek turistične takse za nočitev je tudi v letu 2011 1,01 EUR, 50 %
znesek turistične takse pa 0,51 EUR.

NOVOST V LETU 2011
Občina Bled bo po 01. 01. 2011 uvedla obvezno poročanje števila nočitev preko spletne strani eTuristične takse.
Zavezanci za plačilo turistične takse bodo v januarju 2011 prejeli uporabniška imena in gesla za dostop do spletne strani ter natančna navodila za
uporabo.
Prvo oddajanje poročil bo za prenočitve v mesecu januarju 2011
(rok 25. 02. 2011).

Ali želite postati prostovoljec
ali prostovoljka hospica?
Sem prostovoljka hospica. Poklicala je žena bolnika, ki sem ga
spremljala:
”Mož umira, težko diha, hrope in ne zaveda se več. Prosim, pridite,
če morete!”
”Bom prišla, ta čas pa pokličite svoje otroke.”
Bolnika s pljučnim rakom so odpustili v domačo oskrbo, ker mu v
bolnišnici niso mogli več nuditi zdravljenja, potreboval je samo nego,
paliativno (blažilno) oskrbo ter človeka, ki bi se mu posvetil. Tako smo
ga obiskovale patronažna sestra, negovalka in prostovoljka. Njegovo
ženo je medicinsko osebje že prej pripravilo na težke zadnje ure, česar
se je zelo bala.
Ta dan se mojega prihoda še ni zavedal. Oči je imel rahlo priprte, na dotik se ni odzival, hropel je. Stopila sem k njemu, mu povedala svoje ime,
ga prijela za roko in mu obrisala čelo. Hropenje se je stopnjevalo, zato sem
vso trepetajočo gospo napotila v kuhinjo, da bi pričakala svoje otroke in
morda tudi vnuke. Še prej pa je pripravila svečo in blagoslovljeno vodo.
Povedala sem ji, da jo bom poklicala, ko bodo prišli zadnji trenutki. Zadovoljna je odšla. Sedela sem ob bolniku in premišljevala. Ali mu je kdo
povedal, da bo njegova žena zmogla sama poskrbeti zase? Ali se zaveda,
da so otroci odrasli, da so že nekaj časa neodvisni? Roko sem mu položila na mrzlo čelo in mu tiho in mirno začela to pripovedovati. Povedala sem
mu tudi, da je v življenju veliko dosegel, veliko dobrega naredil, vzgojil
štiri otroke, ki si uspešno utirajo pot v življenje. Precej časa sem tiho sedela ob njem, ko je v kuhinji nastopil nemir. Vedela sem, da je eden od
otrok z družino. Tedaj se je bolnik nenadoma dvignil v postelji in hotel nekaj povedati. Poklicala sem njegovo ženo in obiskovalce. Bolnik se je nasmehnil, pogledal vse, ki smo stali okrog njega, se zopet ulegel, začel počasneje dihati, gledal je nekam v daljavo in v nekaj minutah za vedno odšel. Medtem pa sem prižgala svečko, ki mu je kazala pot slehernika.
Vdova se je čudila, da je bil bolnik vseskozi tako miren, brez strahu
in panike, ki jo je v bolnišnici neprestano kazal. Kaj ste naredili z
njim? ... Nič. Dobil je tisto, kar je želel - ljubezen sočloveka: vašo in
vaših otrok in mojo, ki sem mu jo dala s svojo prisotnostjo in časom,
razumevanjem njegove situacije, upoštevala sem njegove želje brez pričakovanja povračila.
Pa ti, kako bi ravnal v gornjem primeru? Ali bi sploh bil pripravljen
spremljati umirajočega bolnika? Bi lahko več ur tiho presedel ob bolniku, če bi bilo potrebno? Si čustveno in socialno dovolj trden?

Za vse informacije v zvezi z obračunavanjem in nakazovanjem turistične
takse lahko pokličete na telefonsko številko 04/575 01 30.

LETNA PAVŠALNA TURISTIČNA TAKSA
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma lahko občine določijo
tudi letno pavšalno turistično takso lastnikom počitniških hiš ali počitniških stanovanj. Občina Bled vsako leto na podlagi omenjenega zakona in
Odloka o turistični taksi občine Bled (Ur.l. RS, št. 137/04,87/09) izda
lastnikom počitniških objektov odločbe o letni pavšalni turistični taksi za
preteklo leto.
Vse lastnike počitniških objektov pozivamo, da sporočijo občinski upravi
Občine Bled vse morebitne spremembe glede lastništva, kvadrature, naslova stalnega bivališča, ipd., ki so se zgodile v letu 2010.
Za vse informacije v zadevi odmere pavšalne turistične takse lahko pokličete na telefonsko številko 04/575 01 32.
Občinska uprava Občine Bled

Kaj je tisto, kar bi te pritegnilo v hospic? Premisli! In če misliš, da bi
to zmogel ali zmogla, pokliči na hospic, kjer ti bomo dali odgovore na
vprašanja, ki se ti porajajo. Povabili te bomo na 40-urno usposabljanje,
ki ga organiziramo.
Kontaktna št. 051/416 421
Prostovoljka Stana

Inšpekcijski nadzor nad pobiranjem
turistične takse
Župana Občin Bled in Bohinj sta 15. julija 2010 znotraj Medobčinskega inšpektorata in redarstva imenovala osebo, ki bo opravljala inšpekcijsko nadzorstvo nad spoštovanjem določb Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (ZSRT) (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-) (Uradni list RS, št. 59/06-uradno prečiščeno besedilo), Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 9/04) in Odloka o turistični taksi v Občini Bled (Uradni
list RS, št. 137/04 in 87/09). Inšpektor usmerja nadzor predvsem nad
pobiranjem turistične takse, ki jo mora zavezanec v imenu Občine pobrati in odvesti na posebni račun Občine, oddajanje mesečnih poročil
do 25. v mesecu za pretekli mesec in pravilnemu vodenju knjige gostov in pobrane turistične takse. Občina seznanja inšpektorja o nepravilnostih pri odvajanju turistične takse oziroma poročil. Zato se je v
letni sezoni inšpektor posvetil predvsem nadzoru seznamov pogostih
kršiteljev. Opravljenih je bilo 52 nadzorov, od tega je bilo sestavljenih
13 zapisnikov o ogledu. Izrečene sta bili dve globi in naloženo kršiteljem, da so odvedli turistično takso tudi za leto 2009. V štirih primerih
je bil opravljen ogled tudi z davčnim inšpektorjem. Davčni inšpektor je
enemu subjektu izdal odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti (delo
na črno). Opravil se je tudi nadzor mladinskih hotelov oziroma youth
hostlov. Inšpektorja je predvsem zanimalo, če imajo potrebno dokumentacijo za opravljanje dejavnosti oddajanja sob, če odvajajo turistično takso kot veleva zakonodaja. Na Bledu je samo en objekt, ki ima
uradno naziv Youth hostel in lahko odvaja turistično takso v polovičnem znesku. Vsi ostali objekti imajo samo naziv ”HOSTL”, kar pa ni
prekršek. Pri enem oddajalcu se je ugotovilo, da je kljub temu nepravilno oddajal turistično takso. Vso nepravilno oddano TT je nato poravnal. Pravno podlago za nadzor in delovanje ima občinski inšpektor
v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-uradno
prečiščeno besedilo).
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Aktualno, društva

Duhovni vikend za sodelavce Karitas in dejavnosti Marijinega doma
Sodelavci župnijskih Karitas radovljiške dekanije so doživeli duhovni
vikend na temo dobrodelnost z naslovom ”Nosite bremena drug drugemu”, ki je potekal 5. in 6. novembra pri sestrah Hčerah Marije Pomočnice v Marijinem domu na Bledu.
V pogovoru, molitvi, filmu in delavnici so odkrivali in poglabljali duhovne temelje karitas - dejavne ljubezni. V dobrodelnosti, ki ima izvir
v samem Bogu, so nam zgled svetniki, zlasti pa Marija, ki gre k teti Elizabeti v naglici, da bi ji pomagala. Marija ne postavlja v središče sebe,
marveč ustvarja prostor za Boga, v tem je tudi njena veličina. K poglobljenemu in zavzetemu služenju potrebnim je udeležence močno nagovoril g. Tone Kompare, župnik v Trnovem in direktor Škofijske karitas
Ljubljana. V vseh ostaja zavest, da se učinkovitost naših Karitas ne meri
predvsem po količini opravljenih dejavnosti, ampak predvsem po globini krščanskega nagiba, ki nas pri delu vodi. Marijin dom pripravlja še
nekaj dejavnosti - duhovne vaje ”Pridi in poglej” za 7., 8. in 9. razred od
petka, 10. decembra, z začetkom ob 18. uri do nedelje, 12. decembra, z
zaključkom ob 14. uri. Dogodek silvestrovanje v služenju pripravljajo
za mlade do 30. leta. Program se začne v petek, 31. decembra, ob 10.
uri in zaključi v soboto, 1. januarja 2011, ob 10.30. Zadnjo januarsko

soboto, 29. januarja, bo ob 20. uri predavanje za zakonce, starše in mlade.
Predavatelj bo mariborski nadškof pomočnik Marjan Turnšek, ki nam
bo spregovoril o vrednoti družine. Sestra Martina Golavšek

Na podlagi 22. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 2/04) in Odloka o turistični taksi v občini Bled (Ur. l. RS št.
137/2004, 87/2009) Občina Bled objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI BLED ZA LETO 2011
1. Predmet in namen razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev na
območju občine Bled oz. sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine.
Predmet sofinanciranja so praviloma programi z vsebinami, ki so podrobneje
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
2. Pogoji za prijavijo na razpis:
Na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v okviru letnih programov turističnih
društev se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju občine Bled,
- so registrirani po Zakonu o društvih,
- da v obdobju zadnjih dveh let redno izvajajo programe, projekte in druge aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma, ki so v javnem interesu,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenega programa,
- imajo program dela društva potrjen s strani pristojnega organa društva,
- so Občini dostavili poročilo o realizaciji programa in doseženih rezultatih v
preteklem letu, vključno s finančnim poročilom ter prikazom vseh virov financiranja programa,
- da izvajajo dejavnosti, katerih izvajanje je na ravni turističnega območja v javnem interesu, skladno z 21. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
3. Merila in način ocenjevanja programa
Izvajanje informacijske dejavnosti:
- brez informacijske pisarne ........................................................................... 5 točk
- uradne ure informacijske pisarne: od junija do septembra ................ 15 točk
- uradne ure informacijske pisarne: odprta vse dni v letu ..................... 50 točk
max 50 točk
Dejavnost društva:
- društvo prispeva k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega
prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma .................. do 10 točk
- društvo vzdržuje javne površine in skrbi za urejanja kraja
in okolice ................................................................................................. do 10 točk
max 20 točk
Št. članov društva s plačano članarino:
- do 100 članov .............................................................................................. 10 točk
- nad 100 članov ............................................................................................ 15 točk
- nad 500 članov ........................................................................................... 30 točk
max 30 točk
SKUPAJ ŠTEVILO MOŽNIH TOČK:
100 točk
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4. Okvirna višina sredstev sofinanciranja
Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih
društev v občini: proračunska postavka 20120101 - sofinanciranje programov turističnih društev: 25.000 EUR.
Pogoj za podpis pogodbe so zagotovljena sredstva za ta namen v proračunu
Občine Bled za leto 2011.
Dokončna višina sredstev sofinanciranja za posamezno društvo bo znana po
sprejemu proračuna občine Bled za leto 2011. Izbrani izvajalci bodo o višini
sredstev sofinanciranja obveščeni v roku 30 dni po sprejetju Proračuna Občine Bled za leto 2011.
5. Razpisna dokumentacija in rok za oddajo prijave
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Bled,
lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. Vse
dodatne informacije dobite na e-pošti: marjana.burja@bled.si ali po telefonu
04/575-01-29.
Rok za prijavo na ta razpis je 31. januar 2011 na naslov:
Občina Bled, Cesta svobode 13 - 4260 Bled, s pripisom ”Sofinanciranje
programov turističnih društev v letu 2011” in na zadnji strani izpisan polni
naslov prijavitelja.
6. Obvestilo o izboru:
Komisija, ki jo je imenoval župan Občine Bled, bo prispele vloge ocenila v
skladu z merili in pripravila predlog za sofinanciranje programov turističnih
društev v letu 2011.
Dokončna višina sredstev sofinanciranja bo znana po sprejemu proračuna
občine Bled za leto 2011. Izbrani izvajalci bodo o višini sredstev sofinanciranja programov v turističnih društvih obveščeni v roku 30 dni po sprejetju Proračuna Občine Bled za leto 2011.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti turističnega društva za leto 2011. V pogodbi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja sredstev sofinanciranja.
Številka: . 410-84/2010
Datum: 26. 11. 2010
Janez Fajfar
Župan

Aktualno

Zasipški upokojenci na Primorskem
Člani upokojenskega društva Zasip smo se
novembra odpravili na poučno popotovanje
po naši prelepi Primorski. Prvi biser, ki smo
si ga ogledali, so bile vsem nam dobro znane
Sečoveljske soline. V okviru dejavnosti Muzeja solinarstva se sol še prideluje na način, ki izvira iz 14. stoletja. V multimedijski dvorani
smo si ogledali tudi kratek film. Videli smo,
da je za vrečko soli treba veliko ročnega
dela. Drugi popotniški biser pa je bil Strunjan,

kjer smo se udeležili 10. jubilejnega praznika
kakijev. Kulinarično - zabavno prireditev je
obiskalo rekordnih 15 tisoč obiskovalcev.
Vrstila so se predavanja o predelavi in sušenju kakija, predstavljene so bile vse vrste kakijev, podelili so nagrado za največji strunjanski
kaki. Strunjanske gospodinje so nas poučile
o zdravilnih lastnostih tega sadeža, te pa so
veliko provitamina A, vitamin C, pomoč pri
razstrupljanju telesa, pospeševanje prebave ...

Turistično društvo Ribno na obisku
v Beli krajini
Tako kot kaže že tradicija, smo se člani TD Ribno tudi letos odpravili na izlet po naši dragi Sloveniji. Tokrat smo odšli na ogled Bele krajine. Sobota se je prebudila s soncem obsijanimi Gorjanci in napovedala
prekrasen novembrski dan. Na Jugorju nas je pričakala lokalna vodnica Tatjana Zupančič, ki je bila naša vodnica, prihaja pa iz Turistično informacijskega centra Semič. Odpeljali smo se v vas Maline in obiskali
turistično-ekološko kmetijo Pecel, kjer nam je gospodar predstavil
kmetijo, gospodinja pa je pripravila belokranjsko malico. Dobrodošlico
nam je izrekel semiški podžupan Janez Mavnar. V Semiču smo se sprehodili po starem trškem jedru in si ogledali njegove znamenitosti. Obiskali smo vas Sela, kjer smo se ustavili pri družini Pavlin, ki se ukvarja s čebelarstvom. V vasi Krupa smo si ogledali izvir reke Krupe, ki je
življenjski prostor človeške ribice in edino nahajališče jamske školjke.
V Metliki smo obiskali Belokranjski muzej, kjer je predstavljeno življenje ljudi od prazgodovine do sredine 20. stoletja. Na gradu Metlika
nas je toplo sprejela simpatična županja Renata Brunskole, ki je bila
vesela našega obiska in prijatelja, blejskega župana Janeza Fajfarja.
Obisk Bele krajine smo zaključili v vasi Vavpča, kjer smo obiskali
vinogradniško sadjarsko kmetijo Malnarič. Jože Soklič, TD Ribno

Prostovoljci na Dobri gori
Na Dobro goro so speljane tri lepo urejene sprehajalne poti. Za urejanje teh že več let skrbijo prostovoljci iz sekcije Ljubitelji Dobre
gore. Tako so od lanskega novembra, ko je vetrolom zaprl kar dve
poti, s poti odstranili dve podrti smreki in še nekaj gabrov. Aprila tega
leta pa je večja skupina prostovoljcev obnovila vse polomljene stopničke, izkopala drenaže, pograbila poti in porezala grmovje, ki je oviralo nemoteno hojo na Dobro goro. Med letom so posamezni člani

Naš izlet se je zaključil primerno času martinovanja, v vinski kleti, kjer smo degustirali
primorska vina in njihov cenjeni pršut. Pika na
i pa je bila prijazna pogostitev na kmečkem turizmu, kjer smo se naužili domačih dobrot in
tako polni lepih vtisov zaključili naš primorski
izlet. Ob dobri družbi in še boljši organizaciji
se znamo zasipski upokojenci prav prijetno
zabavati in združiti prijetno s koristnim.
Anica Žemva

opravljali potrebna vzdrževalna dela. Pri tem bi posebej izpostavili
prispevek Marjana Šolarja. Novembra je skupina prostovoljcev znova
pograbila poti in izkopala drenaže, da bo pot bolj varna in da deževje
ne bo spodkopavalo poti. Spomladi so za dan zemlje spet posadili drevo, tokrat javor na vrhu Dobre gore. O prostovoljnih akcijah člani vodijo tudi evidenco, iz katere sledi, da je bilo v enem letu opravljenih
116 ur prostovoljnega dela. V knjigi vpisov pa je vsako leto zabeleženih okoli 4000 obiskov. Vladimir Silič, predsednik sekcije

Nagrada za življenjsko delo častni
občanki Bleda Meliti Vovk
Na sredi novembra odprtem slovenskem bienalu ilustracije, ki je do
10. februarja na ogled v Cankarjevem domu v Ljubljani, so nagrado za
življenjsko delo podelili blejski slikarki in častni občanki Bleda Meliti Vovk, ki je svojemu bogatemu naboru nagrad dodala še eno, tokrat
torej nagrado za življenjsko delo. Na ljubljanski likovni akademiji je
diplomirala leta 1951, grafično specialko je opravila pri profesorjih
Božidarju Jakcu in Riku Debenjaku. Posvečala se je slikarstvu,
grafiki, ilustraciji, gledališki scenografiji in kostumografiji. Njena hči
Ejti Štih je izjemno cenjena slikarka, ki živi in dela v Boliviji. R. P.

Slovesnost ob obletnici boja
Prešernove brigade
Območno združenje za vrednote NOB Radovljica organizira v
soboto, 18. decembra, ob 11. uri spominsko slovesnost ob 67-letnici
boja III. bataljona Prešernove brigade. Slovesnost bo na mestu boja pri spomeniku na Goreljku v bližini hotela na Pokljuki. Govornik na
spominski slovesnosti bo predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije tovariš Janez Stanovnik. R. P.
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Turizem, prireditve

Božič na Bledu
Menda bo bel! Tudi, če ne bo, bo vseeno
topel in tak, kot mora biti. 25. decembra ob
16. uri bo na terasi hotela Park koncert otroške in odrasle vokalne skupine Krila z bogatim programom božičnih, slovenskih in črnskih duhovnih pesmi, obiskal pa jih bo tudi
Božiček. Ob 17. uri se bo v Grajskem kopališču začela Legenda o potopljenem zvonu z
božičnim potopom blejskih potapljačev in
njihovih prijateljev iz vse Slovenije, ob 20.
uri pa bo v cerkvi svetega Martina še koncert pevskega zbora Blejski odmev. R. P.

KOLEDAR
PRIREDITEV

Praznični december na
Blejskem gradu
Tudi grad s svojo izjemno lego, starostjo in
vsem, kar ponuja, pričakuje novo leto in se
poslavlja od starega - novo bo zanj še posebej pomembno, saj bo slavil tisočletnico
prve pisne omembe. Zadnja novembrska in
vse decembrske sobote, razen božične, je
bila oziroma bodo v znamenju prižiganja
svečk na adventnem venčku in nastopov
pevskih zborov. Vse to se dogaja ob 11. uri,
prvo decembrsko soboto pa bodo gostje na
gradu mladi pevci in pevke zborčka DO-REMI. 11. decembra bodo nastopili člani in članice mešanega pevskega zbora Anton Tomaž Linhart iz Radovljice, 18. decembra bo
grad gostil mešano pevsko skupino dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica. 31. decembra ter 8. januarja pa dogajanje na gradu prevzemajo ‘’grajski’’- grajska gospoda bo namreč sprejemala oba dneva ob 11. uri! R. P.

Krog prijateljstva in blejska
vodna simfonija!
Predzadnji dan leta 2010 se bodo občani,
obiskovalci in turisti znova družili na krogu
prijateljstva okoli Blejskega jezera. Dogajanje se bo začelo ob 12. uri s ponudbo na
stojnicah ob jezeru, ob 15. uri bo v Veliki
Zaki zaživel otroški tabor, ki ga pripravlja
Društvo za varstvo okolja Bled, letošnja velika novost pa je dogodek z naslovom Blejska vodna simfonija z legendo o nastanku
Blejskega jezera, ki se bo zgodila ob 17.45
v Veliki Zaki. Prireditev bodo zaključili z
ognjemetom. R. P.

Jubilejni novoletni gala
koncert in silevstrovanje
Dvajseti novoletni gala koncert v Festivalni dvorani tokrat prinaša nastop Simfoničnega orkestra, ki ga bo vodil dirigent in
skladatelj Lojze Krajnčan. Lojze Krajnčan
je svojo glasbeno pot začel kot pozavnist v
Simfoničnem orkestru RTV Slovenija in nadaljeval kot jazz solist v Big Bandu. Zdaj je
dirigent in aranžer te ugledne glasbene zasedbe. Tokratni koncertni program je sestavljen iz Krajnčanove avtorske glasbe in
združuje najboljše iz obeh glasbenih svetov:
zvok simfonikov z jazzovsko improvizacijo,
klasične soliste z jazzovskimi. Gre za izjemen
8

MIKLAVŽEV VIKEND - DRUGI ADVENTNI VIKEND
Sobota, 4. 12.

od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
ob 11. uri Blejski grad
od 16. - 19. ure Ob jezeru
ob 16. uri Terasa Kavarne Park
ob 20. uri Festivalna dvorana Bled

od 20. - 24. ure Restavracija Panorama
Nedelja, 5. 12. od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 9. - 12. ure Hotel Triglav
od 16. - 19. ure Ob jezeru
od 16. - 20. ure Staro župnišče pri cerkvi
sv. Martina
ob 16. uri
ob 17. uri
ob 17. uri
ob 19. uri

Petek, 10. 12.

Terasa Kavarne Park
Terasa Kavarne Park
Zasip
Festivalna dvorana Bled

Miklavžev sejem domače in umetnostne obrti
Prižiganje svečk na adventnem venčku ob božični glasbi
Ponudba sladkih dobrot (Kavarna Park, Vila
Prešeren, Penzion Mlino)
Pozdrav graščakov z Blejskega gradu s prikazom
srednjeveških plesov in mečevanjem
Najlepša viža 2010:
izbor najlepše narodno zabavne pesmi
Miklavžev ples
Miklavžev sejem domače in umetnostne obrti
Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica
za otroke (stare od 4 do 12 let) - Sv. Miklavž
Ponudba sladkih dobrot (Kavarna Park, Vila Prešeren,
Penzion Mlino)
Prodajna razstava adventnih venčkov, namiznih
aranžmajev, svečnikov ter adventnih okraskov za na
vrata
Miklavž prihaja! - Miklavž na obisku z igrico za otroke
Odhod na sprehod z baklami ob jezeru
Miklavževanje z otroško igrico
Koncert Policijskega orkestra z gostom Janezom
Lotričem

TRETJI ADVENTNI VIKEND
Sobota, 11. 12. od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
ob 11. uri Blejski grad
od 16. - 19. ure Ob jezeru

12. - 18. 12.

ob 19.30 Info središče
Triglavska roža na Bledu
od 20. - 24. ure Restavracija Panorama
Športna dvorana Bled

Nedelja, 12. 12. od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 9. - 12. ure Hotel Triglav
ob 11. uri Penzion Mlino
ob 13. uri Športna dvorana Bled
od 16. - 19. ure Ob jezeru

Adventni sejem domače in umetnostne obrti
Prižiganje svečk na adventnem venčku ob božični glasbi
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
”Večer muzikalov”: Tina Hribar, klavir, Vida Mihelčič,
sopran, Alen Kofol, bariton
Plesni večer z živo glasbo 60-ih let
IIHF Svetovno prvenstvo 2011 v hokeju na ledu
U20 divizija I
Nastopajo: Avstrija, Danska, Slovenija, Kazahstan,
Hrvaška, Litva
Adventni sejem domače in umetnostne obrti
Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica za
otroke (stare od 4 do 12 let)
Nedeljska otroška matineja- lutkovna predstava
Kozliček Meketajček -Lutkovno gledališče Jesenice
IIHF Svetovno prvenstvo 2011 v hokeju
na ledu U20 divizija I
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)

ČETRTI ADVENTNI VIKEND
SVETOVNI POKAL V BIATLONU od 16. - 19. 12. in SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU U 20 DIVIZIJA I od 12. - 18. 12.
Ponedeljek, 13. 12.

ob 15. uri Športna dvorana Bled

IIHF Svetovno prvenstvo 2011 v hokeju na ledu
U20 divizija I

Turizem, prireditve
Torek, 14. 12.

ob 18.30 Športna dvorana Bled

Sreda, 15. 12.

ob 13. uri Športna dvorana Bled

Četrtek, 16. 12. od 15. - 19. ure Terasa Kavarne Park
ob 10.30 Športni center Pokljuka
ob 18.30 Športna dvorana Bled
Petek, 17. 12.

od 15. - 19. ure Terasa Kavarne Park
ob 15. uri Športna dvorana Bled

Sobota, 18. 12. od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 10. - 12. ure Info središče
Triglavska roža na Bledu
ob 11. uri Blejski grad
ob 11.15 Športni center Pokljuka
ob 12. uri Športna dvorana Bled
od 16. - 19. ure Ob jezeru
ob 16. uri Terasa Kavarne Park

od 20. - 24. ure Restavracija Panorama
Nedelja, 19. 12. od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
ob 11. uri Penzion Mlino
ob 12.30 Športni center Pokljuka
od 16. - 19. ure Ob jezeru
ob 16. uri Terasa Kavarne Park
ob 18. uri Festivalna dvorana Bled

Sreda, 22. 12.

IIHF Svetovno prvenstvo 2011 v hokeju na ledu
U20 divizija I
IIHF Svetovno prvenstvo 2011 v hokeju na ledu
U20 divizija I
Adventni sejem domače in umetnostne obrti
E.on Ruhrgas IBU Svetovni pokal v biatlonu
IIHF Svetovno prvenstvo 2011 v hokeju na ledu
U20 divizija I
Adventni sejem domače in umetnostne obrti
IIHF Svetovno prvenstvo 2011 v hokeju na ledu
U20 divizija I
Adventni sejem domače in umetnostne obrti
Triglavska tržnica in praznični program za otroke
Prižiganje svečk na adventnem venčku ob božični glasbi
E.on Ruhrgas IBU Svetovni pokal v biatlonu
IIHF Svetovno prvenstvo 2011 v hokeju na ledu
U20 divizija I
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Kreativna delavnica: novoletni okraski
Blejski otroci ob plesu in pesmi krasijo novoletno jelko.
Novoletna poslanica blejskega župana.
Smučarski ples
Adventni sejem domače in umetnostne obrti
Nedeljska otroška matineja - lutkovna predstava
Žogica Nogica: Lutkovno gledališče Jesenice
E.on Ruhrgas IBU Svetovni pokal v biatlonu
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Obisk zajčka Sportyja z Božičkom in obdaritev otrok
Božični koncert Glasbenega centra Do - Re - Mi

BOŽIČNI PRAZNIKI
Četrtek, 23. 12.

ob 17. uri Hotel Triglav

Petek, 24. 12.

ob 19. uri
od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 16. - 19. ure Ob jezeru

ob 16. uri Trgovski center Bled
ob 16. uri Terasa Kavarne Park
ob 17. uri Terasa Kavarne Park
ob 24. uri Cerkev sv. Martina
25. 12. - 2. 2. ponedeljek - zaprto,
med tednom - 15. do 17. ure ;
sobota, nedelja in ob praznikih - 14. do 18. ure
Sobota, 25. 12. od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 16. - 19. ure Ob jezeru
ob 16. uri Terasa Kavarne Park

od 16. - 18. ure
ob 17. uri
ob 20. uri
od 20. - 24. ure

Po Bledu
Grajsko kopališče Bled
Cerkev sv. Martina
Restavracija Panorama

Nedelja, 26. 12. od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 9. - 12. ure Hotel Triglav
ob 10. uri Kupljenik
ob 11. uri Penzion Mlino
od 16. - 19. ure Ob jezeru
ob 16. uri Terasa Kavarne Park

Odprtje božičnega sejma umetnin in starin.
Sejem bo odprt do 28. 12.
Večerja s porcelanom Catbriyur.
Božični sejem domače in umetnostne obrti
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Blagoslov jaslic
Nastop folklorne skupine in pozdrav Božička s pevci
Odhod na sprehod z baklami ob jezeru
K polnočnici...
Ogled gibljivih jaslic pri Janezu Zupanu Bohinjska Bela 144

Božični sejem domače in umetnostne obrti
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Koncert otroške in odrasle vokalne skupine Krila
z bogatim programom Božičnih, slovenskih in črnskih
duhovnih pesmi. Obisk Božička
Božiček s kočijo po Bledu
Legenda o potopljenem zvonu
Božični koncert MPZ Blejski odmev
Božični ples
Božični sejem domače in umetnostne obrti
Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica za
otroke (stare od 4 do 12 let)
Sejem sv. Štefana z blagoslovom konj
Predstava Čarodej Toni in medved Čalapinko. Otroke
bosta obiskala tudi Božiček in zajček Sporty
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Krasitev novoletne jelke z graščaki z Blejskega gradu
ter prikaz srednjeveških plesov

glasbeni dogodek, ki pomeni izziv glasbenikom in je vsekakor dogodek presežkov v
slovenskem glasbenem prostoru. Tudi solisti bodo vrhunski: Benjamin Ziervogel, violina; Boštijan Lipovšek, rog; Primož Grašič,
kitara; Blaž Jurjevčič, klavir; Primož Fleischman, saksofon; Kristijan Krajnčan, bobni in Romana Krajnčan, vokal. In kakšen bo
silvester? Pravega silvestrovanja na prostem
na Bledu že nekaj let ni bilo, letos pa bo
drugače! 31. decembra bo namreč oživela
Promenada, kjer se boste v novo leto lahko
podali skupaj z ansamblom Gregorji. Najmlajši bodo v letos 2011 skočili že nekoliko
prej, ob 15. uri bo namreč že tradicionalno
otroško silvestrovanje v trgovskem centru z
vsem, česar so otroci vajeni - programom,
darili in otroškim šampanjcem. R. P.

Najlepša viža spet na Bledu
Prvi program Radia Slovenije prireja
sklepno prireditev ”Najlepša viža 2010”, ki
bo potekala v Festivalni dvorani na Bledu, z
neposrednim radijskim prenosom na 1. programu Radia Slovenija ob 20. uri. Prireditev
Najlepša viža leta 2010 bo 4. decembra ob
20. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Najlepša viža leta 2010 je finalni izbor najlepše
narodnozabavne viže za leto 2010. Predstavilo se bo 12 mesečnih zmagovalcev istoimenske oddaje na Radiu Slovenija, lanski
zmagovalec in gostje večera. Izbirala se bo
najlepša viža leta 2010 s telefonskim glasovanjem. Nastopili bodo: ansambel Vrisk,
ansambel Zaka’pa ne, ansambel Spev, ansambel Rosa, ansambel Novi spomini, ansambel Slovenski zvoki, ansambel Naveza,
ansambel Zlati muzikanti, ansambel Tonija
Verderberja, ansambel Šestica in ansambel
Modrijani. R. P.

Uspeh blejskih kuharjev na
tekmovanju v Luksemburgu
Na kuharskem tekmovanju za svetovni
pokal Villeroy & Boch, ki je od 20. do 24.
novembra potekalo v Luksemburgu, sta uspešno sodelovala tudi dva zaposlena Sava
Hotelov Bled. Simon Bertoncelj, vodja
kuhinje v Grand Hotelu Toplice je kot
samostojni razstavljavec osvojil srebrno
medaljo. Alma Rekić, vodja slaščičarske
delavnice v Hotelu Park, pa je v ekipnem
tekmovanju osvojila dve bronasti medalji.
Simon Bertoncelj, ki je od leta 2009 član
slovenske nacionalne kuharske ekipe, je
na tekmovanju sodeloval kot samostojni
razstavljavec. Tekmoval je v kategoriji A, ki
vključuje razstavo hladnega banketnega
krožnika za osem oseb ter dveh hladnih
in dveh toplih ”fingerfood” prigrizkov. V
močni mednarodni konkurenci, v tej kategoriji je namreč tekmovalo kar petdeset kuharjev, je dosegel izjemno visoko
uvrstitev in tako osvojil srebrno medaljo.
Tekmoval je tudi kuhar Igor Jagodic iz Vile
Bled. Na ekipnem tekmovanju je v okviru
slovenske nacionalne ekipe sodelovala tudi
Alma Rekić, vodja slaščičarske delavnice v Hotelu Park. Nacionalna ekipa je
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tekmovala na kulinarični razstavi in v
kuhanju menija s tremi hodi za 105 oseb. V
obeh kategorijah so osvojili bronasto
medaljo. Član mladinske reprezentance je
bil tudi Jonatan Zupan, mladi kuhar iz
hotela Triglav Bled. Gre za drugo največje
svetovno tekmovanje kuharjev in slaščičarjev, na katerem je letos sodelovalo več kot
2400 udeležencev iz 53 držav. V petih dneh
so na razstavišču pripravili in postregli več
kot 5600 obrokov hrane.
Alenka Bešter, Sava hoteli Bled

Barmani blejske Višje šole
v Prešovu
Osemnajstič po vrsti je Hotelirska akademija Prešov oz. Hotelova akademia Prešov
na Slovaškem organizirala mednarodno barmansko tekmovanja Eurocup. Vsako leto
sodelujejo tako ekipe šol iz Slovaške kot
tudi ekipe šol iz drugih evropskih držav. Evropsko združenje hotelirskih in turističnih
šol (AEHT) s sedežem v Luksemburgu pa
tekmovanje vključuje v uradni koledar dogodkov. Na letošnjem tekmovanju EUROCUP 2010, ki je potekalo 27. oktobra, se je
pomerilo 43 šol iz sedmih držav, od tega 29
slovaških in 14 tujih. Udeleženci so tekmovali v dveh kategorijah, in sicer v pripravi
”long drink” in ”soft drink” (brezalkoholnega) koktajla. Med skupno 86 tekmovalci so
bili tudi študentje naše Višje strokovne šole
za gostinstvo in turizem Bled: Metod Gradišar, Anže Gorenc in Simon Pribac pod vodstvom mentorja, Petra Mihelčiča. Vsi trije
tekmovalci so pokazali ogromno strokovnega znanja, saj sta Metod Gradišar in Anže
Gorenc osvojila srebrno medaljo, Simon
Pribac pa je osvojil bronasto. Vse skupaj pa
je zadostovalo, da je šola skupno osvojila
srebrno medaljo.
Jana Špec, direktorica Višje strokovne
šole za gostinstvo in turizem Bled

Ob 18. uri Festivalna dvorana Bled

Novoletni koncert Godbe Gorje in proslava
ob državnem prazniku

NOVOLETNI PRAZNIKI
Ponedeljek, 27. 12.
od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 16. - 19. ure Ob jezeru
Torek, 28. 12.

od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 16. - 19. ure Ob jezeru

Sreda, 29. 12.

od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 16. - 19. ure Ob jezeru

od 16. - 18. ure
ob 20. uri
Četrtek, 30. 12 od 10. - 19. ure
od 16. - 19. ure

Po Bledu
Festivalna dvorana Bled
Terasa Kavarne Park
Ob jezeru

Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Dedek Mraz s kočijo po Bledu
Veselo po domače
Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)

KROG PRIJATELJSTVA

Petek, 31. 12.

Sobota, 1. 1.

Nedelja, 2. 1.

od 12. ure dalje pešpot ob Blejskem jezeru Ponudba na stojnicah ob jezeru:
Na poti okoli jezera lahko spoznate dejavnosti društev
in klubov Občine Bled in se na stojnicah tudi okrepčate.
od 15. ure dalje Velika Zaka
Otroški tabor: Prireditev za otroke v organizaciji Društva
za varstvo okolja Bled.
ob 16. uri Pod Kavarno Park
Promenadni koncert godbe Gorje
ob 16.30
Dedek Mraz z blejskim fijakerjem obišče prizorišča
ob jezeru
ob 16.30 Terasa Kavarne Park
Ognjeni show s skupino Čupakabra in obisk
Dedka Mraza
ob 16.40 Terasa Kavarne Park
Odhod na sprehod z baklami ob jezeru: Na glavnem
prizorišču na Promenadi in na stojnicah ob jezeru boste
prejeli eno od 1000 bakel, s katerimi se odpravite
na voden sprehod ob jezeru.
ob 17.45 Velika Zaka- tribune
Blejska vodna simfonija ter predstavitev legende
o nastanku jezera
ob 18. uri Blejsko jezero
Ob 18. uri se bomo skupaj ozrli v nebo nad Bledom, ki
bo zažarelo in prisluhnili pritrkovanju zvonov iz blejske
farne cerkve in cerkve na otoku.
od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
ob 11. uri Blejski grad
Predsilvestrski ples z graščakom na Blejskem gradu
od 14. - 16. ure Po Bledu
Dedek Mraz s kočijo po Bledu
ob 15. uri Trgovski center Bled
5. silvestrovanje za otroke na Bledu
od 16. - 19. ure Ob jezeru
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
od 22. ure Promenada
Silvestrovanje z ansamblom Gregorji
ob 00.05 Blejsko jezero
Ognjemet
od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
od 16. - 19. ure Ob jezeru
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
ob 16. uri Terasa Kavarne Park
Novoletna bovla
ob 16. uri Terasa Kavarne Park
Novoletna poslanica graščakov z Blejskega gradu in
prikaz srednjeveških plesov
ob 18. uri Festivalna dvorana Bled
20. novoletni gala koncert, Simfonični orkester
s skladateljem in dirigentom Lojzetom Krajnčanom in
vrhunskimi solisti
od 20. - 24. ure Restavracija Panorama
Zaplešimo v novem letu!
od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
od 16. - 19. ure Ob jezeru
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
ob 16. uri Terasa Kavarne Park
Animacija študentov Višje strokovne šole Bled
”Veseli prazniki”
ob 17. uri Terasa Kavarne Park
Odhod na sprehod z baklami ob jezeru

V NOVEM LETU
Sobota, 8. 1.
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od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
ob 11. uri Blejski grad

Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
Ledeni ples z graščakom

Turizem, prireditve
od 16. - 19. ure Ob jezeru

Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)
Otroški program: Predstava na obisku:
Sv. Trije Kralji in koledniki

ob 16. uri Terasa Kavarne Park

Nedelja, 9. 1.

od 20. - 24. ure Restavracija Panorama
od 10. - 19. ure Terasa Kavarne Park
od 9. - 12. ure Hotel Triglav
od 16. - 19. ure Ob jezeru

Vsi na ples! - Vabljeni na zabavo in ples s skupino Sunset
Novoletni sejem domače in umetnostne obrti
Kuharska šola Uroša Štefelina:
Kuharska delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let)
Ponudba sladkih dobrot
(Kavarna Park, Vila Prešeren, Penzion Mlino)

NAPOVEDUJEMO
20. - 23. 1.
5. 2.
4. - 6. 2.
26. 2.
5. - 6. 3.
5. - 8. 3.
12. 3.
17. - 20. 3.
18. - 21. 3.
23. - 27. 3.

Bled
Bled
Bled
Športni center Pokljuka
Kranjska Gora
Bled
Športni center Pokljuka
Planica
Športni center Pokljuka

16. srečanje alpskih zavarovanih območji - Trofeja Danilo Re
Pokal Bleda v zimskem plavanju
4. mednarodni balonarski festival Bled 2011
Eurosank 2011 - najatraktivnejši slalom v zgodovini slovenstva!
50. Svetovni pokal Vitranc Kranjska Gora 2011
Pustne prireditve
21. Pokljuški maraton Adriatic Slovenica
Svetovni pokal v smučarskih skokih Planica 2011
Finale alpskega pokala v biatlonu
Mednarodni pisateljski dogodek ”Blejski PEN”

* Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe bodo objavljene
na spletni strani www.bled.si. Za več informacij se obrnite na TIC Bled Tel.: +386 4 / 574 11 22

DODAJMO ŽIVLJENJE LETOM IN NE LETA ŽIVLJENJU!

VABILO
DRAGE STAREJŠE OBČANKE IN SPOŠTOVANI OBČANI!
Le kdo se ne zaveda, kako hitro teče čas.
Tu je december in z njim naše tradicionalno srečanje.
Če ste lani preživeli z nami prijetno popoldne,

VAS PRISRČNO VABIMO TUDI LETOS ŽE NA TRADICIONALNO

24. NOVOLETNO DRUŽENJE,
ki bo V TOREK, 7. DECEMBRA 2010, OB 16. URI
V HOTELU KRIM NA BLEDU.
Zabavala Vas bosta KULTURNO DRUŠTVO VITEZA GAŠPERJA
LAMBERGERJA in CITRAR TINA KELBL.
Veselimo se ponovnega srečanja z Vami.

Skupaj bomo nazdravili prazničnemu letu 2011!
Krajevne organizacije Rdečega križa
Bled, Bohinjska Bela in Zasip
Župan Občine Bled
Janez Fajfar
Društva upokojencev Bled in Zasip
Pa še to: Organiziran bo brezplačen avtobusni prevoz. Odhod avtobusa bo ob 15.00 uri pred
Gostilno Batišt, potem pa Pr’ Ribč ter pri Kulturnem domu na Bohinjski Beli. Avtobus bo pot
nadaljeval preko Sela, Ribnega, Bodešč in Koritnega na Bled. Odhod avtobusa iz Zasipa na Bled
pa bo ob 15.30. Avtobus bo ustavljal na vseh rednih postajališčih. Po končani prireditvi vas bo
avtobus čakal za Hotelom Krim. V avtobusu je zagotovljeno spremstvo prostovoljk Rdečega križa.

Veselo po domače tudi letos
ob koncu leta
Veseli december je potrkal na vrata in folklorna skupina Bled-Gorje v sodelovanju z
otroško folklorno skupino pripravlja še bolj
veseli konec decembra. Vse je namreč že nared za tradicionalno, 12. prireditev ”Veselo po
domače”, ki bo v Festivalni dvorani 29. decembra ob 20. uri. Folklorna skupina KUD Bled
je k sodelovanju povabila številne nastopajoče, njihovo glasbo in ples pa bosta z besedo
povezala Franci Černe in humoristka Cenka.
Nastopili bodo ansambli Saša Avsenika, Iskrice, Veseli svatje in še kdo, ki bo, kot pravijo
organizatorji, poskrbel za presenečenje. R. P.

Koncert!
Ženska vokalna skupina Društva upokojencev Bled pod vodstvom zborovodkinje
Metke Piber Rutar pripravlja prvi letni koncert. Ta bo v petek, 10. decembra, ob 18. uri
v dvorani TNP na Bledu. Gostje večera
bodo pevci Veteranskega pevskega zbora
pod vodstvom Francija Podjeda. R. P.

Najbolj zelena je blejska
občina
V Centru varne vožnje na Vranskem je 17.
novembra potekala slovesnost Zelena občina
Slovenija 2010, ki ga je v okviru projekta Zelena Slovenija pripravilo podjetje Fit Media,
d. o. o., nosilec blagovne znamke Zelena
Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za
okolje in prostor, Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije. Na natečaj,
ki je letos potekal prvič, se je prijavilo 47 občin, med njimi 8 mestnih, 24 velikih in 14
malih občin. V kategoriji občin z več kot
5000 prebivalci je strokovna komisija, ki ji je
predsedoval dr. Dušan Plut, nagrado za najbolj zeleno občino podelila Občini Bled. Občine so v prijavni dokumentaciji odgovarjale
na vprašanja o upravljanju z odpadki in vodami, o energetski varčnosti, o prostorskem načrtu, zelenih površinah in o drugih aktualnih
okoljskih temah v lokalnih skupnostih. Pri
pregledu zbranih podatkov je strokovna komisija ugotovila, da imajo občine največ
okoljskih težav na področju odpadkov. Na
področju ravnanja z vodami bo potrebno še
veliko korakov narediti na področju urejanja
kanalizacijskega omrežja. Pozitivni premiki
so med občinami opazni na področju učinkovite rabe z energijo. Večina občin namreč že
sistematično zamenjuje klasične žarnice pri
javni razsvetljavi z varčnimi žarnicami. Na
razglasitvi je Občina Bled poleg priznanja in
zastave najbolj zelene občine prejela še električni skuter. V kategoriji Mestnih občin je
najbolj zelena Mestna občina Velenje, v kategoriji občin z manj kot 5000 prebivalci pa
občina Vransko. Ob tem dodajmo, da so kopalci Grajsko kopališče Bled v akciji iskanja
naj kopališča v Sloveniji ponovno izbrali za
najlepše in najboljše kopališče! Tretje mesto
je pripadlo kopališču hotela Toplice. Franci
Pavlič, Občina Bled, Romana Purkart
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Društva

Obisk v Furlaniji
V soboto, 13. novembra, so bili predstavniki Občine Bled na obisku v furlanski občini Gemona (slov. Humin), ki je že dolgaleta pobratena z Vrbo na Koroškem. Že
nekaj let je tudi občina Bled vsaj enkrat na
leto vključena v to sodelovanje s skupno
kulturno prireditvijo v enem od treh krajev.
Z Bleda so letos nastopili Folklorna skupina
kulturnega društva Rudija Jedretiča iz Ribnega in hip-hop skupina Blejskega plesnega
studia, in kot vedno, poželi navdušen
aplavz. Spremljala sta jih direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar in župan Janez Fajfar, ki je med drugim z obema ostalima, županom Vrbe Ferdinandom Voukom
in novim županom Gemone Paolom Urbanijem, prerezal torto z grbi vseh treh občin.
Čeprav Bled z občino Gemona ni pobraten,
so gostitelji pokazali velik interes za skupne
čezmejne evropske projekte, saj so italijanske občine še v večjih finančnih večjih težavah kot naše. R. P.

Tretje srečanje
članic Gasilske zveze

Podali smo roko

Na Podružnični šoli Bohinjska Bela smo
se odzvali na akcijo ”Podajte nam roko”, ki
jo že peto leto organizira Nivea v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.
Vsi učenci od 1. do 5. razreda so z veliko
vneme izdelali roke, kajti za vsako bodo v
Učni sklad Nivea prispevali po pol evra.
Ponosni smo, da smo s tem dodali svoj kamenček v mozaik ter vsaj malo prispevali za
pomoč pri izobrazbi otrok iz socialno
šibkejšega okolja. Alenka Branc Demšar,
POŠ Bohinjska Bela

Septembra je potekalo 3. srečanje članic Slovenije v organizaciji Komisije za članice Gasilske zveze Gorenjske in PGD Ribno pri Bledu
ter v sodelovanju z Gasilsko zvezo Gorenjske.
Namen srečanja je bil predvsem druženje in
navezava stikov. Srečanje je potekalo pod Ribensko goro, sodelovalo pa je 450 članic iz vse
Slovenije. Srečanje je bilo namenjeno vsem
članicam prostovoljnih gasilskih društev, postavljena je bila samo spodnja starostna meja,
zgornje starostne meje pa ni bilo, kar pomeni,
da so se tega srečanja udeležile tudi veteranke.
Srečanje je potekalo v dveh delih. Začelo se
je z orientacijskim pohodom, nadaljevalo se je
z družabnimi igrami. V orientaciji se je pomerilo 56 ekip. Srečanja so se udeležile tudi članice iz PGD Zasip, Bohinjska Bela in Gorje. Med
srečanjem nam jo je zagodel dež, tako da se 17
ekip žal ni moglo udeležiti orientacijskega pohoda, ki je potekal okoli Ribenske gore v dolžini 2,9 kilometra. Na poti so morale ekipe mimo
osmih kontrolnih točk. Čas same orientacije ni
štel, ampak samo čas izvedbe naloge in negativne točke na posameznih kontrolnih točkah.
V družabnih igrah se je pomerilo samo 12
ekip, ker nam je ponagajal dež.
Na zaključni slovesnosti je vse udeleženke
pozdravila predsednica Komisije za članice

Gorenjske Manca Ahačič in se jim zahvalila za
udeležbo, tekmovalke in udeleženke so nagovorili predsednik Gasilske zveze Gorenjske
Jože Smole, podpredsednik GZ Gorenjske in
član Upravnega odbora GZS Jože Derlink in
namestnica Komisije za članice GZ Gorenjske
in članica Sveta za članice GZS Saša Kejžar.
Med razglasitvijo rezultatov se nam je pridružil in nas pozdravil poveljnik GZ Gorenjske
Milan Dubrovac. Prvih šest ekip pri orientacijskem pohodu in prve tri ekipe pri družabnih
igrah so prejele praktične nagrade. Vsaka sodelujoča ekipa je prejela priznanje za udeležbo, prav tako pa je vsako sodelujoče društvo
prijelo bilten, v katerem je opisano delovanje
članic na Gorenjskem od leta 1986 do danes.
Zahvala za organizacijo 3. Srečanja članic
Slovenije gre vsem članicam Komisije za članice GZ Gorenjske, vsem sodnikom in sodnicam na kontrolnih točkah, PGD Ribno pri Bledu za pogostitev in organizacijo prireditvenega
prostora. Zahvala pa gre tudi Gasilski zvezi
Gorenjske in vsem gasilskim zvezam na Gorenjskem za vso podporo pri organizaciji tega
srečanja.
Tina Golja, Gasilska zveza Gorenjske,
Komisija za članice

Izvajamo geodetske storitve:
▲

vpis zemljišča pod stavbo in vpis v kataster
stavb
▲ geodetski načrt za potrebe PGD ter za uporabno
dovoljenje
▲ zakoličenje objektov
▲ geodetski načrt omrežja gospodarske javne
infrastrukture
▲ ureditve mej
▲ parcelacije
▲ izravnave mej

Trigonometer, d. o. o., Za žago 1a, 4260 Bled
041 790 282, 041 677 976, storitve@trigonometer.si
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Podeželski izdelki na razstavi
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je konec oktobra na Kokrici pripravil skupno
predstavitev dejavnosti 21 rokodelcev, zeliščarjev, čebelarjev, pletilstva in sadjarjev z gorenjskega podeželja, največ iz občin Bled, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Jesenice, Preddvor in Mestne občine Kranj. Precejšnje zanimanje med obiskovalci je bilo za razna poslovna
darila ali darila za rojstni dan, kot so najrazličnejši medeni izdelki, razni likerji s priznanih
kmetij in suhi krhlji ter žganje, zeliščni čaji in razna mazila ter izdelki iz lesa, stekla, keramike,
tekstila, domače volne. Predstavitev je bila namenjena tudi članom kmečkih gospodarstev z
možnostjo razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Tako lahko ponudniki dobijo možnost zaslužka in zaposlitve. Veliko od teh razstavljavcev je že uveljavljenih, nekateri pa so začeli
sodelovati s centrom lani in letos. Center ima tudi svojo blagovno znamko. Med razstavljavci
je bila tudi Zvonka Stanič z Bleda z izdelki iz domače ovčje volne, kot so rokavice, šali, kape,
nogavice, igrače in pleti. Janez Kuhar

Mladi

Ogrožene živali
iz odpadnega materiala
Učenci 9. razredov smo 16. novembra imeli
zelo zanimiv tehniški dan. Vsak učenec je v
dvojicah ali pa posamezno izdelal eno od
ogroženih živali na svetu. Uporabili smo samo
odpadni material, kot je na primer papir, vreče
in odpadna embalaža. Tako so se sedaj v avli
na ogled postavile vse mogoče živali tega sveta, velike in majhne; naj omenim, da imamo tri
zelo velike žirafe, slone, bizona, jaguarja,
želve, pingvina ... Razstavo so si ogledali
predstavniki podjetja Infrastruktura Bled, ki
bodo najbolj izvirne izdelke tudi nagradili.

Čeprav je bilo izdelovanje živali prijetno in zanimivo, si želimo čim manj materiala za izvajanje takih projektov, to pa lahko dosežemo s
tem, da odpadke ločujemo in s tem jih tudi recikliramo. Tehniški dan smo nadaljevali z
ogledom Infrastrukture Bled, kjer so nam zelo
nazorno pokazali, kako se ločuje odpadke.
Predstavili pa so nam tudi novosti, ki jih bodo
uvedli. Ena izmed teh je tudi označevanje
zabojnikov s čipi, preko katerih bodo lahko
nadzorovali količino odpadkov posameznega
gospodinjstva. Ogledali pa smo si tudi novo

vozilo za odvoz odpadkov in njegovo delovanje. Zaskrbljujoče so številke o količini proizvedenih odpadkov na območju naše občine.
Razveseljuje pa nas, da je naša občina v vrhu
glede ravnanja z odpadki. Pot smo nadaljevali
tudi do tovarne Lip Bled, kjer so nam predstavili izdelovanje kvalitetnih vrat in podbojev.
Žal pa je tudi to tovarno, tako kot mnoge
druge, prizadela recesija. Ta tehniški dan je bil
zelo zanimiv, saj smo spoznali, kako pomembno je sobivanje z naravo.
Ajda Stare, 9. razred OŠ Bled

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
■

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

predpisovanje očal ■ kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični
okulistični pregledi!
www.optika-berce.si
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Mladi, obletnice

Gospa Francka Silič
in njenih 97 let

Slavljenko smo na njen 97. rojstni dan, 23.
oktobra, obiskali župan Janez Fajfar in
prostovoljki Rdečega križa Bled. Vsako leto
nas preseneti in razveseli z dobro voljo in
smehom. Občutek imamo, da se sploh nič
ne postara. Pesti jo samo sklepna revma,
sicer pa ne potrebuje nobenih zdravil. Zajtrk
in večerjo si še vedno pripravlja sama. Še
vedno rada bere, posluša radijske in televizijske novice. Zanima jo tudi šport. Če
slučajno sin ne more gledati kakšne zanimive tekme, mu gospa Francka z veseljem
pove rezultat. Čeprav ji v mladosti ni bilo
tako lepo kot danes, se rada povrne s pogovorom prav v ta čas. Rodila se je na Selu kot
najstarejša od 11 otrok. Živi sta še dve sestri. Bila je v veliko pomoč staršem pri
varstvu otrok, domačih opravilih in kasneje
tudi pri izboljšanju družinskega proračuna.
Njen oče je bil železničar in je bil za štiri
leta službeno premeščen v Gospič. Takrat
se je vsa družina preselila tja. Prvi razred
osnovne šole je pričela obiskovai v
Gospiču. Po enem mesecu je oče ugotovil,
da ta šola zanjo ne bo dobra, in se je vrnila
k starim staršem na Selo. Obiskovala je šolo
v Ribnem. Takoj, ko se je naučila pisati in
brati, si je zapisala naslov v Gospiču, ki ga
še danes natančno pove. Ob slovesu smo ji
zaželeli še naprej veliko zdravja, dobrega
počutja, optimizma in da se naslednje leto
zopet vidimo. Jožica Pazlar, RK Bled

Justina Cerkovnik, 96 let
Praznovanje gospe Justine smo objavili že
v prejšnji številki, zdajle pa objavljamo še
fotografijo! Vse najboljše!

Med za zajtrk
Tudi letos smo se v Vrtcu Bled pridružili
dobrodelni akciji Čebelarske zveze Slovenije
”En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev
v naših vrtcih”. Član Čebelarskega društva
Bled-Gorje, čebelar Andrej Ambrožič nam
je predstavil delo čebel in čebelarja. Otroci
so si ogledali zaščitno obleko čebelarja in jo
tudi pomerili. Pri tem jim je pomagal župan
občine Bled Janez Fajfar, ki nas je razveselil
s svojim obiskom. Otroci so zapeli pesmico
o čebelici in domov odnesli zloženko, ki bo
staršem pomagala ob piku čebele. S pomočjo dobrodelne akcije so otroci spoznali, da so
čebele v naravi nujno potrebne za ohranjanje
naravnega ravnovesja in našega zdravja. Ob
tem se zahvaljujemo tudi vsem donatorjem,
ki so nam omogočili pokušino medu.
Anita Urevc,
Vrtec Bled

Decembrsko dogajanje v osnovni
šoli Antona Janše v Radovljici
Šolo je ustanovila Občina Radovljica,
obiskujejo pa jo učenci iz občin Radovljica,
Bled, Gorje in Bohinj. Učenci dnevno prihajajo v šolo, ki je organizirana kot devetletna
osnovna šola. Obiskujejo jo učenci z motnjami v duševnem razvoju, nekateri imajo
več razvojnih motenj, nekateri so gibalno
ovirani, dolgotrajno bolni in otroci z avtističnimi motnjami. Šola izvaja prilagojen
program z nižjim izobrazbenim standardom
za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvo-

ju in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju. Šola izvaja zraven omenjenih programov še mobilno defektološko službo. Kljub napornemu in
izjemno odgovornemu delu pa bodo učitelji
21. decembra ob 17. uri v Linhartovi dvorani
v Radovljici pripravili gledališko predstavo
za otroke in starše. To bo Zvezdica Zaspanka Frana Milčinskega.
Romana Purkart

Broomball - začenja se nova sezona
S prihodom zime se začenja tudi nova sezona v ligi broomball. Posamično ekipo sestavlja osem igralcev oziroma igralk, na ledu
so naenkrat lahko samo trije, prijaviti pa jih je
treba na začetku sezone, saj menjave do zaključka lige niso dovoljene. Igralke in igralci
morajo imeti hokejsko zaščitno čelado, dres s
številko, priporočajo pa se tudi ščitniki za
roke in noge. Palico za igranje in žogico
priskrbi organizator. Igra se v čevljih. Tekme

v broomballu trajajo dvakrat po 15 minut,
liga pa ima 20 moških in 10 ženskih ekip.
Sekretar lige Boris Sodja je sporočil, da bo
sestanek vodij ekip v torek, 14. decembra, ob
18. uri na Mlinem, kjer bodo poravnali tudi
startnino, ki za moške ekipe znaša 140 evrov,
za ženske pa 65. Prijave ekip do 14. decembra
zbira Lili Ošterbenk po elektronski pošti
info@dtz.bled.si. Liga se bo začela v torek,
21. decembra.
Romana Purkart

Vidnost televizije Alpski odmevi
Glede na različne informacije v zvezi s
prehodom na digitalni sprejem televizijskih
programov po 1. decembru vas obveščamo,
da na vidnost TV Alpski odmevi to ne vpliva, saj jo že sedaj lahko spremljate bodisi
preko Telemachovega kabelskega omrežja v
analogni programski shemi na kanalu 05 bodisi preko www.alpskiodmevi.tv. Za tiste, ki
14

pa sicer televizijske programe spremljate že
preko digitalne programske sheme, je
možen ogled programa TV Alpski odmevi
samo z ročnim preklopom na analogni način
na televizijskem sprejemniku oziroma s pomočjo daljinca, so sporočili iz TV Alpski
odmevi.
Romana Purkart

Obletnice

Gospa Vera Martinjak,
90-letnica
Na Cesti v Vintgar - na Gmajni, sta župan občine Bled in prostovoljka Rdečega križa obiskala gospo Vero Martinjak, ki je praznovala
svoj življenjski jubilej. Obiska se je zelo razveselila. Prisotna sta bila tudi sin Vlado in snaha
Nastja. Razvnel se je vsestranski klepet, saj je
gospa še vedno polna življenja in dobre volje.
Martinjakova mama se je rodila 26. oktobra
1920 na Jesenicah, kjer je tudi preživljala mladost in se v tedanji meščanski šoli izučila za šiviljo. Med drugo svetovno vojno je bila s starši
in nečakom, za katerega je skrbela, izgnana v
Avstrijo. Po končani vojni so se vrnili oz. preselili na Bled, ker je bila njihova hiša na Jesenicah med bombardiranjem porušena. Tukaj se
je poročila in do leta 1952 živela na Mlinem.
Nato so z možem Pavlom in otroci dobili stanovanje na Gmajni, kjer še sedaj živi z vnukom.
Dneve si krajša s prebiranjem časopisov in revij, pozimi pa še vedno splete tudi nekaj parov
nogavic za domače. Pred desetimi leti je umrl
mož Pavel, zato ji sedaj lepo starost krajšajo
obiski hčerke Mete z vnuki in sina Ladislava z
ženo Nastjo. Ob slovesu gospa Vera ni mogla
skriti veselja, da si tudi župan vzame čas za obisk.
Zaželela sva ji še naprej veliko dobrega počutja in obilo zdravja. Jožica Pazlar, RK Bled

Veseli in delovni december v
Blejskem mladinskem centru
Veseli december je že potrkal na naša
vrata in novo leto bo ravnokar tu! Od 3. do
24. decembra zbiramo prijave za tečaj
modnega risanja in oblikovanja, ki ga bom
vodila univ. dipl. inž. oblikovanja Jasmina
Djordjević. Pošljite nam elektronsko pošto, če se ga želite udeležiti! Boljši sejem
bo zaživel 3. decembra ob 16. uri,
kreativne delavnice ob sredah pa bodo namenjene izdelovanju okraskov in voščilnic
iz različnih materialov. 10. decembra bo
ob 19. uri predavanje Avstralija, dežela
vseh kultur, ki ga pripravlja študent in
stand up komik Andrej Colarič. Mladinski
večer poezije in proze bo 18. decembra ob
17. uri, ki se ga lahko udeležijo vsi pesniki
in pisatelji ter stand up komiki!
Jasmina Djordjević, BMC

Miklavževanji v blejski
župniji in v Zasipu
Sv. Miklavž bo blejsko župnijo obiskal v
nedeljo, 5. decembra, ob 15. uri. Sveti
Miklavž nas bo obiskal v župnijski cerkvi
sv. Martina na Bledu. V Zasip pa bo
Miklavž s seboj pripeljal tudi otroško igrico 5. decembra ob 17. uri. Prireditev bo v
farni cerkvi. R. P.

Pridemo
pa spucamo!

Praznimo in čistimo greznice, lovilce maščob, male
čistilne naprave, fekalna črpališča in kemijska stranišča,
razne bazene in jame, peskolove, ponikovalnice ...
Visokotlačno čistimo odtočne kanale (hišne priključke,
kuhinjske odtoke), industrijsko kanalizacijo, razne cevi,
kanale, cevovode, cestne propuste, podcestne podboje ...
Pregledamo in posnamemo z barvno video kamero
večje in manjše kanale.
Izvajamo nizkotlačne preizkuse in vodotesnost kanalizacije in meteornih cevi.
Hitro in stroškovno učinkovito izvedemo popravila
odtočnih in kanalizacijskih cevi brez izkopa.

prevozi in ureditev pokojnikov ter
pokop z žalnim sprevodom
velika izbira krst in žar
ureditev vseh potrebnih dokumentov
organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih
v občinah Bohinj, Bled,
Radovljica in Gorje

Mežan, komunalne storitve, d. o. o.,
Prešernova 64, 4260 Bled
Tel. 041/654 188, 04/574 26 50
E-pošta: info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si
15

Kultura

Rado Mužan 30 let na odru
Kdo ga ne pozna? V tridesetih
letih dela je ustvaril več kot 60
predstav, zdaj pa se odpravlja v pokoj. ‘’To bo vsekakor moja zadnja
sezona v jeseniškem gledališču,’’
pravi Rado in v smehu na vprašanje, ali je to potem konec vsega
njegovega bogatega gledališkega
dela, odgovori: ‘’Ma, seveda ne!’’
In točno to smo tudi pričakovali,
Rado je namreč preveč vpet v različno gledališko dogajanje, v lutke
in igro ter režijo v Ribnem, pa v

srednjeveško dogajanje na Blejskem gradu. ‘’Tam nas veliko dela
še čaka, saj grad drugo leto praznuje tisočletnico prve omembe,’’ pravi. Ravno tako, kot je prepleteno in
pestro njegovo delo na različnih
odrih, je pestra tudi zgodovina njegovih vlog na jeseniškem odru.
Njegova prva predstava datira v
leto 1979, ko je igral v Razbitem
vrču Heinricha von Kleista, zadnja
pa je letošnji Ogenj iz Andaluzije
Federica Garcia Lorce, ki je kot

spremljevalni dogodek odprl letošnje Čufarjeve dneve na jeseniškem
odru. ‘’Zanimivo, na Čufarjevih
dnevih smo Jeseničani tekmovali s
Fimfarumom, zelo pa se je odrezala tudi naša, ribenska Markolfa,’’
pravi Rado. Strokovna žirija srečanja je Fimfarum Jana Wericha v režiji Gregorja Čušina razglasila za
najboljšo predstavo Čufarjevih
dnevov, Markolfa pa je prišla pri
žiriji v ožji izbor, medtem ko ji je
publika namenila drugo mesto!

Ta veseli knjižni svet

Ti nori tenorji

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je oktobra začela z
novo akcijo spodbujanja branja za odrasle bralce z naslovom Ta veseli
knjižni svet. Akcija poteka v knjižnicah občin Radovljica, Bled, Bohinj
in Gorje. Bralci si lahko izberejo katerokoli knjigo s seznama. Ob izposoji bodo dobili posebno knjižno znamenje, na katerega bodo za
vsako prebrano knjigo dobili žig. Hkrati bodo izbrano knjigo ocenili.
Bralci, ki bodo do konca akcije prebrali vsaj šest proznih del in eno
pesniško zbirko, bodo na zaključni prireditvi prejeli priznanje za sodelovanje v akciji Ta veseli knjižni svet in nagrado. V akciji Ta veseli
knjižni svet so dobrodošli tudi bralci drugih slovenskih knjižnic, ki
nam lahko svoje ocene knjig pošljejo po elektronski ali klasični pošti.
Akcija, s katero želimo ponuditi kvalitetno slovensko in prevodno leposlovje, bo trajala do 30. aprila prihodnje leto. Branje je užitek!
Barbara Klinar, Irena Razingar, Olga Iskra, knjižnica A. T. Linharta

Na odrskih deskah Kulturnega doma Bohinjska Bela je 6. novembra
2010 premiero, v izvedbi Gledališča Belanskega, doživela komedija
mednarodno priznanega dramatika Kena Ludwiga - Ti nori tenorji. Dogajanje je postavljeno v Cleveland leta 1934. Operna hiša povabi na gostovanje največjega tenorista tistega časa Tita Merellija, da bi zvečer pel
Otella. Zvezdnik pride prepozno, zaradi pomirjeval in alkohola obleži.
In zgodba se začne zapletati ... Režiserka Bernarda Gašperčič je ob nastajanju predstave napisala: ”Lahko rečem, da sem pri delu z igralci uživala. Poskušala sem pri njih odkrivati stvari, ki jih v prejšnjih predstavah še nismo videli. To se mi tudi zdi ena pomembnejših nalog, saj želimo z vsako novo predstavo pokazati malo ”drugačne” igralce. Draga
publika, vi boste tisti, ki boste o tem sodili. Pa ne prehudo prosim. Vsi
igralci so naravnost genialni, saj poleg svojih rednih služb, družinskih
obveznosti in vsega, kar počnemo vsi vsak dan, dnevno preživijo po tri
ure na vajah, poleg tega se morajo besedilo učiti še doma. In zakaj?
Zato, ker imajo radi gledališče, ker se želijo česa novega naučiti, predvsem pa zato, drage gledalke in cenjeni gledalci, da vi preživite lepo urico in pol, da se sprostite, nasmejite. Kaj pa še človek hoče več? ”Publika, ki je dvorano napolnila do zadnjega kotička, je z dolgotrajnim aplavzom in nasmejanimi obrazi potrdila, da nam je uspelo. Uspelo je režiserki Bernardi, da je z izkušenostjo in pozitivno energijo povezala celotno ekipo; uspelo je scenaristki Bernardi, da je ženski del ekipe užival
pri izdelovanju in barvanju scene; uspelo je igralcem, saj smo z dobrim
odzivom iz dvorane pozabili na vso začetno tremo in skupaj s publiko
uživali. Skratka, uspelo je vsem sodelujočim, da smo na oder postavili
res dobro predstavo in da smo poleg tega tudi odlična družba.
Francka Smolej, Gledališče Belansko, foto: Bernarda Gašperčič

NOVA ZVEZDA
MED POROČNIMI SALONI
Za vse bodoče neveste odpiramo
nov poročni salon na Bledu - POROČNA ZVEZDA.

POROČNA ZVEZDA d.o.o., CESTA SVOBODE 19, BLED

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na Bledu,
Cesta svobode 19.
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Fasadarstvo Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, Jesenice

Otvoritev bo 10. 12. 2010 ob 19. uri in se bo začela
z modno revijo, ki jo bo vodila Sanja Grohar.
V kreacijah poročnih in večernih oblek se bodo
sprehodile znane misice Sandra Adam, miss
Slovenije 2010; Tara Zupančič, miss Alpe Adria
International; Anamarija Avbelj, miss Universe 2008;
Tjaša Kokalj, miss Universe 2007; Nataša Pinozza,
miss Universe 2006. Predstavile vam bodo poročne
in večerne obleke prestižnih blagovnih znamk, kot so
PRONOVIAS BARCELONA, DEMETRIOS MILANO,
ENZOANI, BENJAMIN ROBERTS,..

Rado Mužan je znan tudi po
tem, da je v Ribnem uspel oživiti
dramsko dejavnost na domačem
odru, saj je igralska skupina kulturnega društva Rudija Jedretiča
počivala več kot deset let. ‘’Zdaj
nam gre dobro, dogaja se, lutke so
se tudi prijele, tako da bomo delali še naprej, vsekakor,’’ pravi
Rado in mi mu seveda verjamemo, saj si ga človek pač ne more
zamišljati kot upokojenca pred TV
zaslonom! Romana Purkart

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31

Šport

Na svetovnem prvenstvu se je
najbolje odrezal Luka Špik
V boju za uvrstitve so se na
tokratnem svetovnem veslaškem
prvenstvu na novozelandskem
jezeru Karapiro merile štiri
slovenske posadke, od katerih je
najbolje veslal Luka Špik. Bitko je

bil z najboljšimi skifisti sveta in
zasedel šesto mesto. Rok Kolander
in Tomaž Pirih, ki sta po mnogih
spremembah posadke četverca veslala v dvojcu, sta bila dvanajsta.
Enako uvrstitev sta zabeležila tudi
Matevž Malešič in Jure Cvet v
lahkem dvojnem dvojcu, ki sta tako
naredila kvalitativen prestop iz C
finala na lanskem SP v B finale na
letošnjem. Štirinajsto mesto pa je
zaznamovalo dvojni dvojec, v
katerem sta veslala Jan Špik in
Gašper Fistravec. Selektor Miloš
Janša je ob zaključku dejal, da so
malo zaostali za optimističnimi
napovedmi, a kot ključen rezultat
omenja uspeh Luke Špika, ki
dokazuje, da se uvršča v skupino
vrhunskih svetovnih skifistov. Na
zaključni slovesnosti prvenstva je
predsednik FISA Denis Oswald
predal zastavo predsedniku Organizacijskega odbora za pripravo
svetovnega prvenstva 2011 Janezu
Benčini. In rojstvo svetovnega prvenstva 2011 na Bledu bo čez devet
mesecev ...
Veronika Bakač

Uspehi blejskih atletov
Atletsko društvo Bled se znova lahko pohvali z odličnimi rezultati!
V Slovenj Gradcu je bilo oktobra državno prvenstvo v cestnem teku,
na katerem je bila Tina Klinar (na fotografiji) tretja na 1000 m, Petra Race pa je z močno izboljšanim osebnim rezultatom na 10 km dosegla šesto mesto. V okviru ljubljanskega maratona je Petra Race na
10 km dosegla tretje mesto, na razdalji 4 km pa je Tina Klinar dosegla 17. mesto in izboljšala osebni rezultat. V atletskem društvu Bled
otroci pridno trenirajo kljub slabšemu vremenu in mrazu. Atletika je
šport, ki zahteva veliko volje in odrekanja, saj res ni enostavno trenirati v takih pogojih. Zato je treba pohvaliti vse, ki trenirajo in delajo,
hvala pa tudi podjetju Infrastruktura, ki je na stadionu uredila boljšo
razsvetljavo. Robert Bogožalec, Atletsko društvo Bled

Vitezi navdušili Ljubljano
Ljubljanski maraton je tekaški praznik že vrsto let in za večino
tekačev tudi vrhunec sezone. Zadnjo nedeljo oktobra se v prestolnici
zbere rekordna množica tekačev in tudi letos ni bilo nič drugače. Letos
nas je v idealnem vremenu teklo več kot 17 tisoč. Vitezi dobrega teka
pa Ljubljanski maraton vsako leto izkoristimo tudi za zabavni nastop v
kostumih, kar je v tujini že navada na velikih maratonih, se v Sloveniji
prijemlje počasi. Vitezi želimo dati zgled, da je rekreacija lahko tudi
zabavna, tako za udeležence kot tudi za gledalce. Letos smo se tako
našemili v viteze-kuharje, v naši opremi pa ni manjkal predpasnik, prava kuharska kapa, kuhalnica, rokavica in recepti za Maratonski lonec,
ki smo jih delili navijačem. Razvedrili smo marsikaterega sotekača,
navijači, ki jih je vsako leto več, pa so bili navdušeni. Še nikoli doslej
nismo slišali toliko navijanja in vzklikov: ”Dajmo, vitezi!” Naša predstava ni ostala neopažena niti medijem. Posneli in poslikali so nas vsi
največji mediji, kar je še dokaz več, da si ljudje v rekreaciji želijo videti ne samo napor in odrekanje ampak tudi razvedrilo in sproščenost.
Marko Roblek, Vitezi dobrega teka

Organizator:
Športna agencija Sporty

ZAVOD S, PREŠERNOVA CESTA 23, BLED

Program:
❄ Mladi pevski talenti glasbene šole Osminka
❄ Predstava za otroke (Lutkovno gledališče Jesenice)
❄ Klovn Žare
❄ Dedek Mraz z darili za vse otroke
❄ Medved Čalapinko
❄ Pujsek Papi
❄ Levček

Povezovalci programa: Zajček Sporty ter Miri in Dedek
Ostalo:
❆ brezplačna poslikava obraza - simbolično odštevanje
zadnjih sekund starega leta s podžupanom Tonijem
Mežanom in ob 16. uri odpiranje otroškega šampanjca
(tega bo dovolj za vse otroke)
❆ žrebanje pisem želja za leto 2010
❆ nagrade sponzorjev za izžrebance
❆ prvi kupon za sodelovanje v žrebanju poiščite
v Gorenjskem glasu, ki bo izšel v torek, 7. decembra!

SAVA HOTELI BLED d.d., CANKARJEVA CESTA 6, BLED

Trgovski center Bled, 31. 12. 2010 ob 15. uri
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Tek okoli Blejskega jezera - tudi pozimi
Ne glede na vreme in ne glede na čas vsako soboto ob 9. uri startajo tekači in tekačice na teku okoli Blejskega jezera. Kot je povedal organizator Damijan Ambrožič, je njihov slogan ‘’Ni slabega vremena,
je samo slaba oprema’’. Ta slogan dobro poznajo številni, ki se redno
ali občasno udeležujejo tekov. ‘’Ni pomembna hitrost, pomembni sta
vztrajnost in želja,‘’ pravi. Tekače spremljajo vaditelji, v povprečju pa
se teka vsako soboto udeleži med 15 in 20 ljudi. Sneg, kot pravijo, ni
nobena ovira! R. P.

Ribnani so spet najboljši v
malem nogometu!
Končala se je medobčinska liga v malem nogometu. Nogometaši
Športnega društva Ribno smo imeli v tekmovanju dve ekipi, in sicer v
skupini A ekipo ŠD Ribno in v skupini C ekipo Ribno mladi. Sezona
je bila več kot uspešna, saj je ekipa ŠD Ribno prepričljivo osvojila
naslov prvaka in tako po lanskem drugem mestu vknjižila novo, po letih
2007 in 2008 že tretjo zvezdico. Kljub temu da smo večkrat imeli
težave pri sestavi moštva zaradi odsotnosti igralcev, smo drugo
uvrščeno ekipo premagali za 12 točk. Pohvaliti je treba jesenski del
lige, ki smo jo zaključili brez poraza. Moštvo je sestavljala mešanica
mlade sveže energije in pa na drugi strani izkušenost starejših igralcev,
kar je skupaj pripeljalo do zmagovalne kombinacije. Vse te razlike pa
je bilo potrebno združiti v pravo harmonijo, kar pa je trener opravil z
odliko. Ekipa Ribno mladi je v skupini C osvojila 4. mesto. Za napredovanje v višji kakovostni razred je v jesenskem delu zmanjkalo
energije, bo pa to prvi cilj v naslednji sezoni.
Obe ekipi bosta v zimskem času vzdrževali kondicijo v telovadnici,
ob prvem toplejšem spomladanskem soncu pa se zopet vidimo na nogometni zelenici pod Ribensko goro. ŠD Ribno

SP v hokeju na Bledu!
Smučarji v Vrbi
Na povabilo pobratene občine Velden/Vrba na Koroškem se je ekipa
Smučarsko tekaškega kluba Bled 25. oktobra, na dan avstrijskega
državnega praznika, udeležila teka po ulicah tega vodilnega koroškega letovišča. V hladnem in deževnem vremenu so naši mladi
tekmovalci pod vodstvom neutrudnih Vinka Poklukarja in Filipa
Kalana pobrali najboljša mesta v vseh kategorijah, v katerih so
nastopili, tako da se skoraj bojim, da nas drugo leto sploh ne bodo več
vabili ... Čestitke! R. P.

Sredi decembra bo Bled v znamenju svetovnega hokejskega prventva divizije 1, skupine B, za mlade igralce do 20 let. Tekmovanja bodo v športni dvorani. Bled je takšno prvenstvo gostil že
dvakrat, in sicer v letih 2002 in 2005. Hokejska zveza Slovenije je
letos ponovno uspešno kandidirala in pridobila celo dve prvenstvi
mladih hokejistov, poleg blejskega bo prvenstvo za igralce do 18 let
marca še v Mariboru. Dvajsetletni reprezentančni hokejisti so na
pragu članskih ekip, tekme bodo zanimive, kakovostne. Poleg domačinov bodo na blejski ledeni ploskvi drsali hokejisti iz Avstrije,
Danske, Kazahstana, Hrvaške, Litve in Slovenije. R. P.

E.ON

IBU WORLD CUP BIATHLON
SEZONA 2010/11

Nakup koledarja je plemenita poteza
Polepšajte vaš dom s koledarjem 2011 s fotografijami poklicnih
gasilcev Gasilsko reševalne službe Kranj in postavni fantje bodo
”varovali” vaš dom kar celo leto!
Cena koledarja je le 10 EUR. Celoten izkupiček od prodaje gre v
humanitarne namene. Z nakupom koledarja boste zadovoljni vi, pa
še pomagali boste.
Koledar lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v
Kranju, ga naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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PROGRAM TEKEM:
Sreda, 15. december 2010
uradni trening
Četrtek, 16. december 2010
ob 10.30 uri - posamično moški 20 km
ob 14.15 uri - posamično ženske 15 km
Petek, 17. december 2010
uradni trening
Sobota, 18. december 2010
ob 11.15 uri - šprint moški 10 km
ob 14.30 uri - šprint ženske 7,5 km
Nedelja, 19. december 2010
ob 12.30 uri - mešane štafete
2 x 6 km in 2 x 7,5 km

Šport, oglasi

Trije Slovenci med elito
Najboljši trije slovenski minigolfisti bodo po končani sezoni 2010
”prezimili” med najboljšimi stotimi na najnovejši jakostni lestvici
avstrijske mini golf zveze z 31. oktobra. Radovljičan Jani Jensterle, ki
brani barve celovškega kluba, se je povzpel na 83. mesto (koeficient
3,982), Danilo Pavšič iz Ljubljane igra za dunajski WAT 21 in zaseda
58. mesto (3,003), domačin Sergej Učakar (celovški 1. KMGC) pa je
po zadnji spremembi že na 38. mestu v moški kategoriji (2,267).
Učakar je septembra uspešno ubranil 2. mesto na koroškem deželnem
prvenstvu, kjer je na šestih turnirjih le za udarec zaostal za zmagovalcem, postal šestič v karieri absolutni slovenski prvak v klasičnem
malem golfu (2000, 2001, 2003, 2006, 2007 in 2010) in tretjič zapored
zmagal na prestižnem Masters pokalu, zaključnem turnirju najboljše
osmerice na Bledu. Edo Zaimovič z Bohinjske Bele, prav tako član
celovškega kluba, je na avstrijski seniorski lestvici na 105. mestu
(6,725). Na domači sceni je letos rezultatsko izstopal Mitja Reinhart
s Posavca (2. mesto na državnem prvenstvu), sledita debitant leta
2010 Davor Kukovič iz Radovljice in komaj 13-letni Ljubljančan Darjan Pavšič s tretjim mestom na handicap tekmovanju. Za blejskimi
minigolfisti je uspešna sezona, zato so strokovne in kritične oči že
uprte v nov tekmovalni ciklus, ki ga pričenjajo februarja v Zgornji
Avstriji, so sporočili iz Mini golf zveze Slovenije, ki ima sedež na
Bledu. R. P.

H ot el T r i g l av B l ed
since 1906

Svetovni pokal v biatlonu
Tudi letos bo Pokljuka gostila svetovni pokal v biatlonu, najboljše
biatlonce in biatlonke bomo na Rudnem polju lahko spremljali od
četrtka, 16. decembra, do nedelje, 19. decembra. Obnovljeni stadion
in biatlonsko središče so tako tekmovalke in tekmovalci kot tudi obiskovalke in obiskovalci, ki jih je vsako let več, dobro sprejeli. R. P.

Knjiga je lepo
božično darilo!

r e s tav r a c i j aB led
1906
since 1906

23. 12. 2010 ob 17.00:
Otvoritev hišnega božičnega sejma z bogatim programom in večerjo
since 1906

... Razveselite sorodnike, prijatelje
in znance - voščite jim za
praznike; pripravili smo pestro
izbiro voščilnic in razglednic,
lahko pa pri nas izberete
material in pripomočke in sami
naredite unikatne čestitke.

Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, Koper

... Da pa nas vsa hitrica ne bo preveč
zmedla, si vzemite čas zase in si
izberite kakšno knjigo, ki vas bo
umirila in sprostila ter pripravila na
praznike.
... Tudi dom pripravite za praznike,
čakajo vas: svečke za adventni
čas, prtički za lepo okrašeno mizo,
pentljice in razne dekoracije.

Kjer b
Kj
boste
t v miru
i iin v llepem
prostoru našli kaj zase, izbrali
darila za prijatelje in svoje
najdražje. Vabljeni!
ob Gimnaziji na Koroški cesti 19
ponedeljek – petek
sobota
nedelja in prazniki

8.00 – 19.00
8.00 – 12.00
zaprto

... Ste mah za jaslice že nabrali?
Jaslične ﬁgure, ovčke in pastirčke,
pa hlevčke… Vse to boste lahko
izbrali pri nas.
... Ob treh Svetih večerih
blagoslavljamo dom: kadilo,
kadilnica in oglje v tabletah vam
bodo v pomoč pri tem opravilu.
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”Sibau ELEGANCE” in ”Sibau ECONOMIC”
kvalitetno okno in kvalitetna vgradnja
Iz energijske bilance zgradbe izhaja, da prav skozi okna pri dobro
izolirani fasadi in strehi uhaja največ toplote. Sodobna varčna okna
morajo torej imeti dobro toplotno prehodnost (U = najmanj 1,2
W/m2K) in tudi dobro zvočno izolacijo (Rw =32dB in več). Zelo
pomembno je, da ima okno ustrezen atest in da je kvalitetno vgrajeno.
Okno ”Sibau ELEGANCE” te dobre lastnosti ima. Narejeno je iz
PVC nemških profilov, ki slovijo po svoji trdnosti, pomembnem
sredinskem tesnilu in preverjeni že večdesetletni uporabi.
Okno ”Sibau ELEGANCE” poleg kvalitete odlikuje še prestižni
dizajn:
● elegantna, zaobljena oblika krila
● širok spekter standardnih barv
bela, mahagoni, zlati hrast, temni hrast rjava,
modra, sv. siva, temno siva, črna,...
Okno ”Sibau ECONOMIC” je dobra kombinacija
kvalitete in cene s standardnim dizajnom:
● ravna oblika krila
● pet standardnih barv
bela, zlati hrast, oreh, rjava

Vsa okna SIBAU so serijsko zastekljena s steklom 4-16-4 Ug = 1,0
Wm2/K s PVC distančnikom, kar bistveno znižuje nastanek kondenza in plesni.
Dobri profili v kombinaciji z okovjem Winkhaus, dobrim steklom,
izkušenimi delavci, monterji in dovršeno tehnologijo pomenijo
garancijo za dobro narejeno okno.
Dela, ki jih opravijo na montaži, so kompletna:
demontaža in odvoz starih oken, montaža novih izdelkov, finalno zaključevanje oken (letvice, kit, mavčne plošče ...), osnovno čiščenje.
V ponudbi imajo tudi vse vrste rolet, žaluzij, polic pa tudi notranjih vrat.
V obdobju praznovanja 10-letnice se je podjetje odločilo ponuditi
svojim strankam na že znižano osnovno ceno okna SIBAU še dodaten
15-odstoten zimski popust.
Za izračun vrednosti novih oken, za brezplačen ogled, svetovanje in
meritve na objektu jih pokličite po tel.: 04/515 38 78, 031/707 484
ali pišite na e-naslov:
sibau.tatjana@gmail.com.

