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Skoraj tri tisoč športnih navdušencev iz 42
držav se je zbralo na prvih Svetovnih zimskih
masters igrah na Bledu. Slovesno so jih odprli
v ponedeljek na blejskem olimpijskem trgu,
tekmovalke in tekmovalce sta pozdravila mi-
nister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič, ki je
med drugim dejal, da je šport zelo pomemben,
tudi zato, ker se prebivalstvo pospešeno stara,
udeležencem pa je zaželel prijetno vzdušje in
dobro druženje na Bledu. Igre je odprl
predsednik združenja masters iger, bivši
predsednik danskega olimpijskega komiteja
Kai Holm, v imenu športnic in športnikov pa je
slovesno zaprisegel olimpionik Miro Cerar.
Prizorišča tekmovanj so bila v občinah Kranjs-
ka Gora, Jesenice, Radovljica, Kranj, Šenčur,
Cerklje in Bled.

Besedilo in foto: R. P.

Zimske igre na Bledu

Ognjeno odprtje iger

Katja, čestitamo!
Olimpijski trg pred blejsko športno dvorano je bil takoj po odprtju ma-

sters iger prizorišče sprejema Blejke Katje Višnar, smučarske tekačice, ki
je tik pred olimpijskimi igrami dosegla uvrstitev kariere - 2. mesto v ekip-
nem sprintu skupaj z reprezentančno kolegico Vesno Fabjan. Sprejem so
ji pripravili prijatelji z Bleda in iz domačega kluba - njen prvi trener Vin-
ko Poklukar je dejal, da je vedno verjel vanjo in je kar žarel od ponosa.
Katji so pripravili tudi posebno presenečenje - njen fant, norveški super
šprinter Ola Vigen Hattestad ji je v slovenščini zapel in na kitaro zaigral
‘’Ko boš prišla na Bled ...’’ Katja, srečno v Vancouvru! R. P.

Ledeni na Bledu
Bled je predzadnji januarski konec tedna gostil okoli sedemsto

‘’ledenih’’ ... pa ne samo mož, ampak tudi žena! Grajsko kopališče je
bilo prizorišče tekmovanj za svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, ki
so se jih udeležili tekmovalke in tekmovalci iz devetnajstih držav sveta,
tudi iz Slovenije. Za posebno dobrodošlico je poskrbel tudi župan Janez
Fajfar, ki se ni ustrašil štirih stopinj, kolikor so jih namerili vodi v
jezeru, in kakšnih pet pod ničlo, kakršna je bila temperatura zraka, saj
je tudi sam skočil v vodo ... Sicer pa so bili plavalke in plavalci nav-
dušeni nad Bledom, pa tudi nad samim vzdušjem! R. P.
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Pred vami je prva številka novih Blejskih no-
vic. Ker je s koncem lanskega leta je potekla
pogodba z dosedanjim izdajateljem, podjetjem
Specom iz Lesc, smo objavili razpis za nove-
ga. Prijavili so se trije, med katerimi je bil kot
najugodnejši ponudnik izbran Gorenjski glas.
Decembra je odstopila tudi urednica, gospa
Romana Erjavec, zato je časopisni svet potrdil
novo, prav tako novinarko, gospo Romano Pur-
kart, ki z novicami pokriva naše območje na
Radiu Triglav. Spodobi se, da se vsem, ki so
dolga leta ustvarjali naše priljubljeno glasilo,
iskreno zahvalim, novi ekipi pa zaželim čim
bolj uspešno delo.

Staro leto se je začelo poslavljati bolj kislo,
s poplavami na božično jutro. Kljub nemajhni
škodi smo jo v primerjavi z Bohinjem še kar
dobro odnesli. Gasilci so kot vedno preprečili
najhujše in reševali, kar se je dalo. Od ”bele-
ga” božiča, zaradi katerega je posebej na Bled
prišla celo večja skupina iz Avstralije, tako ni
bilo kaj dosti. Na splošno pa je bil Bled, tudi
zaradi ukinjenih viz za dober del naše nekda-
nje skupne države, dobro zaseden tudi ob no-
vem letu in po njem. 

Na pobudo občinskega odbora Socialnih de-
mokratov nas je 20. januarja sprejel dr. Patrick
Vlačič, minister za promet, s strokovnimi so-
delavci iz DRSC. V delegaciji sta bila poleg
mene in strokovnih sodelavcev še oba svetnika
iz vrst SD, gospod Ludvik Kerčmar in gospa
Jana Špec. Ministra smo seznanili, da smo sto-
rili vse, kar je v naši pristojnosti. Rečeno nam
je bilo, da denar ni vprašljiv, da pa se mora pri-
praviti vse, da se lahko začne z deli na krožiš-
ču v Betinu, saj ta del bodoče južne obvoznice
gradbenega dovoljenja ne potrebuje. Zaradi
slabih izkušenj so nam toplo priporočili, da to
zadnjo varianto krožišča na prvi seji potrdi tudi
naš občinski svet.

V sklopu obnove veslaške infrastrukture je
bil podrt sodniški stolp. Načrt za novega je se-
veda gotov, a kaj ko so zdaj ugotovili, da bi

moral stati za en meter bliže Zaki, ker da je
proga prekratka, na startu pa se je ne da presta-
viti. Tudi pri tribunah smo končno prišli do
ustreznih načrtov, ki so se prilagodili nepredvi-
denim spremembam lastništva na tem območ-
ju. Zdaj čakamo le še na vreme, da se lahko za-
čne z deli, tako da bo vse nared za svetovni po-
kal v veslanju konec maja. Telovadnica in han-
gar pa sta v bistvu že obnovljena. 

Ko smo že pri športu, ne moremo mimo dveh
velikih prireditev, ki sta popestrili zadnjo tretji-
no januarja. Svetovno prvenstvo v zimskem pla-
vanju je bilo res edinstveno, še sam sem se na-
močil v mrzli vodi, in to v družbi finske vele-
poslanice, s katero sva se nato ogrela v novi sav-
ni ... Za vsak primer sta bila blizu tudi zdravnik
in župnik, a nadomestnih županskih volitev
pred rednimi, ki bodo jeseni, vsaj kot zaenkrat
kaže, le ne bo. Tekmovanje je odlično uspelo, še
posebej so bili nad vsem, tudi nad ceno pijače,
navdušeni finski udeleženci, ki so prileteli z
dvema posebnima letaloma. Velik uspeh so tudi
prve zimske olimpijske igre za veterane, ki so na
Gorenjsko privabile čez tri tisoč ljudi z vseh
koncev. Na prave, v Vancouver pa gredo kar tri-
je mladi smučarski tekači iz naše občine, ki jim
seveda želimo čim boljšo uvrstitev. Katja Višnar
je z nedavnim drugim mestom v Ribinsku že
nakazala, da jo bo treba jemati zares, zato vsem
trem želim čim boljšo uvrstitev.

IEDC, visoka poslovna šola, je na delavnico
”Made in Bled”, ki jo je vodil priznani profe-
sor Colin, pritegnila zelo široko paleto vseh, ki
so povezani z blejskim turizmom. Sklenjeno je
bilo, da bo vsak po svojih najboljših močeh
upravičil sloves te blagovne znamke. Mogoče
bomo enkrat tudi v blejskem turizmu spoznali,
da je prava moč le v slogi.

Omenjeno predavanje in obe veliki športni
tekmovanji sta nam dali toliko pozitivne ener-
gije, kot je že dolgo nismo bili deležni. Upam,
da se nas je prijela bolj, kot tista gripa, s kate-
ro so nas strašili še ne tako daleč nazaj. Pred
nami je slovenski kulturni praznik, ko se bo
karavana pohodnikov na poti iz Radovljice v
Vrbo ustavila tudi pred najstarejšim spomeni-
kom Prešernu, ki je prav pri nas na Bledu.
Upravičimo to čast in se udeležimo kratke pro-
slave v ponedeljek, 8. februarja, dopoldne. 

Vaš župan 
Janez Fajfar

Spoštovane občanke in občani

BLEJSKE NOVICE (ISSN 1855-4717) - Ustanovitelj in
izdajatelj: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Pravice izdajatelja izvaja: Gorenjski glas, d. o. o.,
Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Odgovorna
urednica: Romana Purkart. 

Časopis izhaja v nakladi 3.300 izvodov, brezplačno
ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Bled. Pripra-
va za tisk: Gorenjski glas, d. o. o, Kranj, tehnični ured-
nik Grega Flajnik. Tisk: tiskarna Littera picta, d. o. o.,
Medvode. Distribucija: Pošta Slovenije. 

Naslov uredništva: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Ble-
iweisova cesta 4, 4000 Kranj, tel. 04/201-42-00,
elektronski naslov: blejskenovice.bled@gmail.com.

Oglasno trženje: Jure Tomažin, tel. 04/201-42-33,
031/378-741, jure.tomazin@g-glas.si

Blejske novice Proračun pod streho 
in dražje smeti

Blejski občinski svet je na zadnji seji potrdil proračun občine za prihodnje leto. To
pomeni, da je občina zagotovila denar za vrsto investicij, saj je proračun, kot je povedal di-
rektor občinske uprave magister Boris Malej, izrazito investicijsko naravnan, saj je nekaj
manj kot osem milijonov evrov namenjenih prav za investicije, celotni prihodki v prihod-
njem letu pa bodo v višini dobrih štirinajst milijonov evrov. Svetnike je daleč najbolj skr-
bela usoda obeh razbremenilnih cest, ki pa se je po obisku blejske delegacije pri ministru
vendarle začela vsaj nekoliko razpletati. Proračun je bil med novembrsko in decembrsko
sejo tudi v javni obravnavi, med drugim je občinska uprava upoštevala tudi predlog, da se
zagotovi denar za dokončanje investicije na Bohinjski Beli - kot je znano, so v vasi ob-
novili komunalno infrastrukturo, letos bodo z izgradnjo pločnikov investicijo končali. Z
novim letom je v občini Bled dražje ravnanje z odpadki. Država je namreč sprejela nov
pravilnik in novo metodologijo obračunavanja cen, ki jo občine morajo upoštevati. Glavna
novost je, da je v novi metodologiji zajeto načelo ‘’povzročitelj plača’’. Gospodinjstva, ki
imajo 120-litrske zabojnike za smeti in jih infrastruktura odvaža enkrat na teden, bodo
plačala mesečno 3,79 evra več. R. P.
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Turistična taksa za letos
Na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju

razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004) morajo
pravne osebe javnega in zasebnega prava, sa-
mostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci
in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočeva-
nje, pobirati takso v imenu in za račun občine
hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Po-
brano turistično takso je treba nakazati do 25.
v mesecu za pretekli mesec na račun občine
Bled, ki je naveden na obrazcih ”Poročilo o
številu prenočitev in znesku turistične takse”.
Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Obči-
ne Bled in na spletni strani občine. Znesek tu-
ristične takse za nočitev je tudi letos 1,01 evra,
50-odstotni znesek turistične takse pa 0,50
evra. Za vse informacije v zvezi z obračunava-
njem in nakazovanjem turistične takse lahko
pokličete na telefonsko številko 04/575 01 30.
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja tu-
rizma pa lahko občine določijo tudi letno pav-
šalno turistično takso lastnikom počitniških hiš
ali počitniških stanovanj. Občina Bled bo na
podlagi omenjenega zakona in Odloka o turi-
stični taksi občine Bled (Ur. l. RS, št.
137/04,87/09) izdala lastnikom počitniških ob-
jektov odločbe o letni pavšalni turistični taksi
za leto 2009 predvidoma marca letos. Poziva-
mo vse lastnike počitniških objektov, da sporo-
čijo občinski upravi Občine Bled vse morebit-
ne spremembe glede lastništva, kvadrature, na-
slova stalnega bivališča in druge, ki so se zgo-
dile v letu 2009. Za vse informacije v zvezi s
posredovanjem podatkov za odmero pavšalne
turistične takse lahko pokličete na telefonsko
številko 04/575 01 32.

Mag. Bojana Novak, 
vodja oddelka za urejanje prostora 

in gospodarske javne službe ter 
infrastrukturo na občini Bled

Veslaški center in ciljna regatna
arena Zaka na Bledu

Izgradnjo in obnovo veslaškega centra in cilj-
ne regatne arene Zaka na Bledu delno sofinan-
cira EU in sicer iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007 - 2013. Investitorica, to je Občina Bled, je
investicijo razdelila na tri faze: Prva pomeni
izvedbo prenove telovadnice in hangarja v
Mali Zaki, druga rušenje in novogradnjo sod-
niškega stolpa ter izvedbo zunanje ureditve
Male in Velike Zake, tretja pa rušenje in novo-
gradnjo tribun v Veliki Zaki. Konec novembra
smo dobili gradbeno dovoljenje za zunanjo
ureditev v Veliki in Mali Zaki ter sodniški
stolp, za investicijsko-vzdrževalna dela pri ob-
novi hangarja in telovadnice pa gradbeno do-
voljenje ni bilo potrebno. Za izvajalca del pri
telovadnici in hangarju v Mali Zaki je bil ob-
javljen javni razpis, izbran je bil izvajalec Ma-
kro 5 gradnje iz Kopra. Dela so v zaključni fazi
in bodo v celoti zaključena do konca februarja.

Celotna vrednost investicije v obnovo hangarja
in telovadnice je 790.939,76 evra. Projektno
dokumentacijo je pripravilo podjetje Multiplan
arhitekti iz Ljubljane. Za izvedbo gradbenih
del za sodniški stolp - sklop A, je bil izbran iz-
vajalec SGP Tehnik Škofja Loka, s katerim je
bila podpisana pogodba v višini 306.458,76
evra. Izvajalec je že porušil stari sodniški stolp
in pripravlja gradbišče za izvedbo pilotiranja
za novi stolp. Vsa dela bodo zaključena pred-
vidoma marca. Za izvedbo del zunanje uredit-
ve v Mali in Veliki Zaki - sklop B, je bil izbran
izvajalec Kovinar gradnje-ST Jesenice, s kate-
rim je bila podpisana pogodba v višini
736.271,44 evra. Tudi ta dela bodo zaključena
predvidoma marca. Projekte je izdelalo podjet-
je ARHE, d. o. o., iz Ljubljane. Stare tribune v
Veliki Zaki bomo porušili in zgradili nove, ki
bodo sprejele okoli petsto gledalcev, imele
bodo posebne prostore za novinarje. Trenutno
pridobivamo projektno dokumenatcijo in grad-
beno dovoljenje. Projekte izdeluje podjetje
Multiplan arhitekti iz Ljubljane. 

Anton Kovačič, 
višji referent na področju investicij

Komunalni prispevek v občini
Na občinski upravi so zaradi številnih vpra-

šanj občank in občanov o izdaji odločb o ko-
munalnem prispevku, ki jih uprava izdaja po
uradni dolžnosti, pripravili pojasnilo. Občina
Bled na območju celotne občine gradi kanali-
zacijsko omrežje, s čimer omogoča priključitev
obstoječih objektov na javno kanalizacijsko
omrežje. Poleg tega je Občina Bled zgradila
Centralno čistilno napravo, na katero priklju-
čuje javno kanalizacijsko omrežje. Vse to po-
meni izboljšanje opremljenosti stavbnega zem-
ljišča, zaradi česar Občina Bled izdaja odmer-
ne odločbe po uradni dolžnosti. Merila za od-
mero komunalnega prispevka je predpisala dr-
žava s Pravilnikom o merilih za odmero komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007,
v nadaljevanju: Pravilnik). Odmerjena višina
je odvisna predvsem od velikosti parcele in 

objekta. Pravna podlaga za izdajo odločb je
poleg Pravilnika tudi Odlok o programu oprem-
ljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Bled, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 122/2007 in je začel ve-
ljati 13. januarja lani. Centralna čistilna napra-
va je nov objekt komunalne infrastrukture,
zato izboljšanje opremljenosti stavbnega zem-
ljišča občina zaračunava vsem lastnikom ob-
stoječih objektov. Temu sledi določba 3. od-
stavka 14. člena Odloka o programu opremlja-
nja in merilih za odmero komunalnega pri-
spevka za območje Občine Bled, ki določa,
”da so zavezanci obstoječih objektov, ki so že
plačali komunalni prispevek za priključitev na
kanalizacijo, ob priključitvi na čistilno napravo
in po predhodnem pisnem obvestilu občine
dolžni plačati še trideset odstotkov stroškov
komunalnega prispevka za kanalizacijo”. Pla-
čilo komunalnega prispevka za kanalizacijo
predstavlja enkratni strošek lastnika objekta.
Lastnikom, ki so v preteklosti že plačali komu-
nalni prispevek za kanalizacijo, se z odločbo
odmeri le trideset odstotkov celotnega komu-
nalnega prispevka za kanalizacijo in sicer za
priključitev na čistilno napravo. Tovrstno zara-
čunavanje komunalnega prispevka po uradni
dolžnosti zaračunavajo vse občine, ki so zgra-
dile novo komunalno opremo (kanalizacija, či-
stilna naprava), po istih merilih. Centralna či-
stilna naprava je pridobila uporabno dovoljenje
avgusta 2008. Z zaračunavanjem komunalnega
prispevka je občina pričela lani poleti, ko smo
pridobili podatke Geodetske uprave RS o veli-
kosti objektov. Občina je do sedaj izdala od-
ločbe lastnikom objektov na območju KS Rib-
no, na območju Dindola, Dob in Zagoric. Zdaj
prejemajo odločbe lastniki objektov v KS Za-
sip in KS Rečica. Kasneje bodo prejeli odloč-
be še lastniki objektov na ostalih območjih ob-
čine Bled. 

Mag. Bojana Novak, 
vodja oddelka za urejanje prostora 

in gospodarske javne službe ter 
infrastrukturo na občini Bled

Pojasnila občinske uprave

Obvoznici

Se vendarle premika?
Kot je znano, je blejski občinski svet za zadnji seji lani decembra sprejel sklep, da mora žu-

pan januarja sklicati izredno sejo občinskega sveta, na katero bo povabil tudi ministra za pro-
met Patricka Vlačiča, tema srečanja pa bo izgradnja obeh razbremenilnih cest. Do seje ni pri-
šlo, so se pa župan Janez Fajfar s sodelavci ter svetnika SD Jana Špec in Ludvik Kerčmar
20. januarja sestali z ministrom in direktorjem Direkcije za ceste Gregorjem Fickom. Kot so
sporočili z Občine Bled, so se dogovorili, da bodo še letos začeli z gradnjo krožišča v Betinu,
na trasi bodoče južne obvoznice pa bodo začeli s parcelacijo in odkupi zemljišč. Direkcija za
ceste bo za gradbeno dovoljenje zaprosila, ko bodo zemljišča odkupljena, potem pa se bo za-
čela dejanska gradnja. Potrebni denar tako za gradnjo krožišča kot tudi za odkup zemljišč je
zagotovljen v državnem proračunu. Župan bo z rezultati pogovorov občinski svet seznanil na
februarski seji, ko bo tudi predstavil izgradnjo krožišča. Občinska uprava bo pomagala pri ure-
janju odkupov zemljišč. Sestanek se je zgodil na pobudo obeh svetnikov SD.

Romana Purkart
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IEDC-Poslovna šola Bled je 22. januarja gostila več kot petdeset
predstavnikov blejske lokalne skupnosti in vseh drugih, ki aktivno de-
lujejo v blejskem okolju in posebej za njih organizirala brezplačen se-
minar ”Narejeno na Bledu (Made in Bled)”. Goste in druge mešča-
ne Bleda je pozdravila prof. dr. Danica Purg, predsednica IEDC-
Poslovne šole Bled, ki je v uvodnem nagovoru predstavila dejavnosti
in dosežke šole ter poudarila ambasadorsko vlogo IEDC pri promociji
in prepoznavnosti Bleda v svetu, udeležence seminarje pa je pozdravil
tudi župan Janez Fajfar. 

Sledilo je predavanje z naslovom ”Narejeno na Bledu”, ki ga je vodil
prof. dr. Colin Egan, predstojnik Cola-Coline katedre za marketing
na IEDC. Profesor Egan je v predavanju poudaril, da je osnova za ob-
likovanje uspešne blagovne znamke kraja zgraditev čustvene povezave
med storitvami kraja in njegovimi obiskovalci. In kaj daje čustveno
vrednost blagovni znamki konkretne destinacije? To je atmosfera kra-
ja, hotel, v katerem je gost nastanjen, gostoljubnost lokalnih prebival-
cev in nenazadnje celosten vtis, ki ga obiskovalec dobi o obiskani turi-
stični destinaciji. Zanimivemu predavanju je sledila živahna razprava
in delo v skupinah, kjer so udeleženci seminarja razpravljali o značil-
nostih Bleda kot blagovne znamke; strinjali so se, da premišljeno
upravljanje Bleda kot blagovne znamke lahko pomembno prispeva k
povečanju in ohranjanju prepoznavnosti Bleda v svetu. 

Tanja Zabukovnik

IEDC-Poslovna šola Bled pripravila seminar 
”Made in Bled” za meščane Bleda 

Sodniški stolp blejskega veslaškega centra v
Veliki Zaki je po 44 letih padel. Postavljen je
bil za potrebe prvega svetovnega prvenstva v
veslanju leta 1966, ob nadaljnjih prvenstvih -
leta 1979 in 1989 - pa so ob stolp postavili še
leseno konstrukcijo, da so lahko zadovoljili za-
hteve. Za svetovno prvenstvo, ki ga bo Bled
gostil prihodnje leto, pa stari stolp ni bil več
zadosten, zato bo na njegovem mestu zrasel
nov, ki bo svojo vlogo izpolnjeval že konec
meseca maja, ko se bo svetovna veslaška elita
pomerila na prvi letošnji tekmi svetovnega po-
kala prav na Bledu. Podiranje stolpa je izvedlo
podjetje SGP Tehnik iz Škofje Loke, dogodku
pa so prisostvovali člani Organizacijskega od-
bora Svetovnega prvenstva 2011. Njegov pred-
sednik Janez Benčina je poudaril pomen ruše-
nja starega stolpa, ki napoveduje začetek po-
trebnih del v Veliki Zaki. Dodal je še: ”Kot
organizatorji svetovnega prvenstva smo veseli,
da se izgradnja športne strukture na Bledu ne-
moteno nadaljuje. Danes žal rušimo nekaj sta-
rega, zato da se bo to umaknilo nečemu nove-
mu, in sicer stolpu, ki bo bolj sodoben, mode-
ren ter funkcionalno zasnovan. Novi objekt bo
tudi bolj prijazen obiskovalcem Bleda. Po eni
strani bo stolp namenjen funkcijam izvedbe
veslaških tekem, po drugi strani pa tudi obis-
kovalcem, saj bo lahko opravljal vlogo raz-
glednega stolpa, s tem pa bo omenjena lokaci-
ja večfunkcionalna.” Medtem je direktor ob-
činske uprave Bleda Boris Malej, ki v organi-
zacijskem odboru skrbi za infrastrukturo in in-
vesticije, dejal, da so gradbena dela v Mali
Zaki že skoraj končana (obnova telovadnice in

čolnarne; zunanja ureditev Male Zake pa je še
v polnem teku). Z mešanimi občutki je dogo-
dek pospremil blejski župan Janez Fajfar:
”Na današnji dogodek gledam z rahlo mešani-
mi občutki, saj je bil sodniški stolp eden red-
kih lepih modernih objektov, zgrajenih po voj-
ni na Bledu. Vendar se zavedam, da so časi
drugačni in da stolp ni več ustrezen. Novi stolp
bo opravljal več vlog in s te strani pa se dogod-
ka in izgradnje novega objekta veselim.”

Zasnovo novega stolpa je predstavil arhitekt
Miha Kajzelj, ki je skupaj s Sandro Banfi in Iz-
tokom Lemajićem soavtor tega projekta. Zuna-
nje stene prostorov novega stolpa bodo stekle-
ne, zato so ga poimenovali kar ”nevidni”, saj

naj bi združeval funkcijo veslaškega sodniške-
ga stolpa ter ohranitev ambienta v smislu na-
ravne vrednote. Predsednik Veslaške zveze
Slovenije Denis Žvegelj pa je izrazil zadovolj-
stvo: ”To je ena izmed prelomnic v slovenskem
veslanju, predvsem zato, ker bomo dobili sodo-
ben objekt, s pomočjo katerega bomo lahko
organizirali veslaška tekmovanja na najvišjem
nivoju. Poleg tega pa je dodaten plus večna-
menskost objekta (razgledna ploščad, čolnarna,
veslaški muzej). S svojo zasnovo pa naj bi se
vklopil v samo okolico, kraj, in bo v naslednjih
10, 20 letih predstavljal dodatno atrakcijo Blej-
skega jezera.”

Veronika Bakać

Sodniški stolp je padel!
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Že vrsto let turistični društvi Bled in Bohinj-
ska Bela decembra s podelitvijo priznanj za-
ključite vsakoletno akcijo ‘’Moja dežela, lepa
in gostoljubna’’, ki teče pod okriljem Turistič-
ne zveze Slovenije. Letos smo to storili v petek,
11. decembra, v hotelu Astoria na Bledu. V
poletnih mesecih sta komisiji obeh društev
opravili naporno delo in s fotoaparatom v roki
po dolgem in počez prehodili oba kraja. Še
težja naloga je bila izbor dobitnikov priznanj,
saj iz leta v leto opažamo več lepo urejenih
hiš, balkonov in vrtov, kar nas izjemno veseli
in prepričani smo, da k temu prispeva tudi ta
akcija. Na Bledu smo tokrat podelili štiriintri-
deset priznanj v kategoriji zasebnih hiš, preje-
le pa so jih družine Rakuš s Kumerdejeve, Ži-

ško z Gradnikove, Kobilica, Kerčmar, Vam-
pelj z Rožne, Kunč/Vrečer, Pobegajlo in Zu-
pan z Gregorčičeve, Žerovec in Podjed z Jar-
ške, Švigelj z Levstikove, Žvegelj in Sušnik z
Želeške, Knific in Polenčič z Jelovške, Lazar
z ulice Na Jasi, Vidic z Mlinske, Kunčič s
Savske, Mulej, Kovač, Jakun in Petek z Valva-
zorjeve, Repe z Jamove, Colja s Kolodvorske,
Dekič in Mitrovič s Prešernove, Šolar s Se-
benjske, Ulčar s Trubarjeve in Potočnik z Ri-
klijeve ter Marjan Peterman z Rožne, Zinka
Šimnic s Selske ceste, Maruša Medič z ulice
Na Jasi, Olga Mlakar z Jermanke, Vida Jarc s
Poljske in Slavka Ulčar z ulice Za žago. Pri-
znanji za najlepše urejen stanovanjski blok sta
prejeli skupnosti stanovalcev Za žago 2 in

Mlinska cesta 1. V kategoriji najlepše urejen
balkon sta priznanji prejeli družina Čemažar z
Alpske ceste in Renata Pernuš z Gregorčičeve
ulice. V kategoriji najlepše urejena kmetija sta
bili letos podeljeni dve priznanji in sicer kme-
tijama družine Pazlar s Prežihove ceste in dru-
žine Rant z Riklijeve. Priznanji za najlepše
urejen turistični objekt sta letos prejela hotel
Astoria kot najlepše urejen hotel in Vila 
Kolinska v kategoriji penzionov, v kategoriji 
najlepše urejene javne ustanove pa Višja stro-
kovna šola za gostinstvo in turizem Bled in In-
frastruktura Bled. Občini Bled smo podelili
priznanje za lepo urejene parkovne površine,
posebno priznanje pa je za zasaditev z nagelj-
ni letos prejela družina Tomažič s Cankarjeve
ulice. Na Bohinjski Beli so priznanja za ure-
jene hiše dobile družine Pintar, Antloga, in
Ravnik ter Mojca Ravnik in Simona Ravnik
Purgar, vsi z Bohinjske Bele. Istočasno je Tu-
ristično društvo Bled podelilo nagrade in pri-
znanja zmagovalkam foto natečaja z naslovom
Turizem in Bled, ki je potekal v poletnih 
mesecih. Izmed prispelih šestindvajsetih foto-
grafij jih je štiriindvajset ustrezalo, te so oce-
nili strokovna žirija in obiskovalci razstave v
hotelu Astoria. S fotografijo Bled v ogledalu
je zmagala Nataša Božović iz Ljubljane, ki je
osvojila tudi drugo mesto s fotografijo 
November, tretje mesto pa je pripadlo Marici
Faletič iz Nove Gorice za fotografijo Blejski
grad. Nagrade so prispevali Hotel Astoria,
Hotel Krim in Turistično društvo Bled.

Vanja Piber, Turistično društvo Bled

Turizem ... smo ljudje!
Najlepši in najboljši v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna

Naša članica nas je opozorila na napako v
knjigi dr. Boža Repeta Bled v soncu ves
žari, ki jo je Turistično društvo Bled izda-
lo ob 130-letnici delovanja. Na fotografiji
na strani 120 ni fijakar Franc Mežan, pač
pa Franc Kežar, poleg njega pa je njegova
snaha Rezka Kežar. Vsem prizadetim se
opravičujemo. TD Bled

Zmagovalna fotografija natečaja Turizem in Bled / Nataša Božović, Bled v ogledalu

Sprejem za goste iz Dubrovnika
V hotelu Golf so 6. januarja pripravili sprejem za skupino stalnih

gostov iz Dubrovnika, ki že več kot 20 let vsako zimo prihajajo na
Bled. Pobudnik vsakoletnega druženja na Bledu je Ivo Rudenjak,
znani poslovnež iz Dubrovnika in lastnik več gostinskih lokalov, ki
je bil leta 2007 zaradi številnih zaslug pri promociji Bleda in
Slovenije na Hrvaškem imenovan za častnega občana Bleda. Med
približno petdeset gosti, ki so tokrat obiskali Bled, je bil tudi zna-
meniti skladatelj Djelo Jusić, znan tudi kot avtor muzikala Dan od
amora, ki je novembra 2007 gostoval tudi na Bledu. Sprejema so se
udeležili tudi župan občine Bled Janez Fajfar, direktor občinske up-
rave mag. Boris Malej, direktorica LTO Bled Eva Štravs Podlogar ter
nekateri drugi vidni predstavniki lokalne skupnosti. Predsednik up-
rave Sava Hotelov Bled Fedja Pobegajlo je ob tej priložnosti gospo-
du Rudenjaku izročil darilo v znak zahvale za dolgoletno zvestobo. 

Sava hoteli Bled Na sliki od leve: Fedja Pobegajlo, Ivo Rudenjak, Janez Fajfar, Djelo Jusić 
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Na obisku pri najboljših
Simon Bertoncelj, vodja kuhinje v Grand

Hotelu Toplice, je novembra tri tedne delal v
restavraciji Gordon Ramsay at Claridge’s v
Londonu. Restavracija Gordon Ramsay at Cla-
ridge’s je ena od dvanajstih restavracij Gordo-
na Ramsayja v Londonu. Nahaja se v petzvez-
dičnem hotelu Claridge’s v prestižni četrti
Mayfair v središču Londona. Restavracija ima
osemdeset sedežev, odprta je v času kosila in
večerij in je nenehno razprodana. Tako v času
enega obroka postrežejo od sto trideset do sto
petdeset oseb. V restavraciji dela približno se-
demdeset zaposlenih. 

Delo v kuhinji poteka v šestih enotah: priloge,
hladna kuhinja, sladice, ribe, tople predjedi in
meso z omakami. Kuharji so razporejeni po
enotah in vedno opravljajo isto delo, dokler ne
napredujejo v naslednjo enoto. Vsaka enota je
zadolžena za celoten postopek od predpriprave
do kuhanja. Z delom začnejo ob 7. uri zjutraj in
do 11. ure samo pripravljajo sestavine in kuhajo
omake. Ko se začnejo kosila, morajo biti delov-
ne površine očiščene in vse nared za nemoteno
pripravo hrane. V času kosila štiri ure v kuhinji
vlada nepopisen vrvež. Hrana, ki gre na mizo,
mora biti namreč vsa pripravljena v istem tre-
nutku, noben krožnik ne sme čakati. Šef kuhinje
ves čas nadzira izdajo hrane in preizkuša vse
jedi, preden gredo na krožnik. Njegovi pomoč-
niki pa nadzirajo delo posameznih enot in gar-
nirajo krožnike. Zvečer se postopek ponovi. Re-
stavracija je odprta do enajste ure zvečer, vendar
je kuhinja do enih ponoči v pripravljenosti, če bi
restavracijo morda obiskal kakšen zvezdnik. 

Simon Bertoncelj je izkusil delo v vseh 
šestih enotah, čeprav kuharji sicer zelo počasi
napredujejo iz ene v drugo enoto. Pravi, da se
sami postopki ne razlikujejo bistveno od naših,
veliko večji pomen kot pri nas pa namenjajo iz-
biri prvovrstnih sestavin. Izredno pozornost
namenjajo tudi konstantni kakovosti hrane -
jedi morajo vedno imeti povsem enak okus.
Neustrezno pripravljena jed preprosto ne pride
na krožnik. 

Delo v takšni restavraciji pomeni odlično od-
skočno desko za nadaljevanje kariere, saj ku-
harju prinese izjemno referenco. 

Sava hoteli Bled 

V Hotelu Ribno je konec preteklega leta potekala manjša prenova.
Poleg obnovljene kuhinje, ki sicer gostom ponavadi ostane skrita, se
lahko sedaj pohvalimo s popolnoma prenovljenimi dvoranami za
seminarje, naši gostje pa so najbolj veseli novega wellness prostora.
V slednjem se nahajajo izmenična finsko-zeliščna savna, infrardeča
savna, topli masažni bazen, prostor za počitek in prostor za masaže,
v kratkem pa mu bomo dodali še nekaj orodij za vadbo. Januarja pa
je v Hotelu Ribno potekala prva šola zdravja s skupinskim postenjem
pod vodstvom priznanega svetovalca za zdravo življenje Marjana
Videnška. Videnškov program za zdrav življenjski slog je navdušil
že številne udeležence, od katerih so mnogi tudi povsem ozdravili od
različnih bolezni. Šola zdravja bo v Hotelu Ribno potekala še marca,

aprila, maja in novembra, v njenem okviru pa bo vsakič organizirano
tudi predavanje za zunanje obiskovalce. Marjan Videnšek je po vsej
Sloveniji in tudi zunaj njenih meja znan kot neodvisni raziskovalec
prehranskega razstrupljanja organizma in posta ter vpliva pravilne
prehrane na kakovost življenja. Diplomiral je na Life Science Insti-
tute v Kanadi. Je avtor številnih člankov o zdravi prehrani, postu in
zdravju ter moderator številnih radijskih in televizijskih oddaj. Vsak
mesec organizira programe skupinskega postenja, ki jih letno obišče
več kot 200 udeležencev. Tesno sodeluje s kliniko za postenje dr. Otta
Buchingerja iz Nemčije in je član številnih mednarodnih združenj,
kjer svoje znanje še dodatno izpopolnjuje.

Marjeta Šifer, Hotel Ribno

Novosti v Hotelu Ribno

Prenova in šola zdravja
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LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE BLEDA, BOHINJA, KRANJSKE GORE IN
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

vabijo na tečaj

za usposabljanje

LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
Bleda, Bohinja in Kranjske Gore z licenco.

Pogoji za prijavo:
- končana V. stopnja izobrazbe;
- znanje najmanj enega tujega jezika;
- veselje do vodenja in dela z ljudmi.

Vlogo ter kopijo dokazila o končani V. stopnji izobrazbe pošljite na enega izmed naslovov:

TURIZEM BLED, Cesta svobode 11, 4260 Bled;
TURIZEM BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica;
LTO KRANJSKA GORA, Kolodvorska ul. 1 b, 4280 Kranjska Gora.

Prijave sprejemamo do 18. februarja 2010. 

Prosimo, da vlogi pripišete, v katerem tujem jeziku boste opravljali izpit.

Predavanja bodo potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu, z 
začetkom predvidoma konec februarja. Praktični del pouka bodo kandidati opravili z
ogledi krajev Bleda, Bohinja in Kranjske Gore in njihovih znamenitosti. Predavanja bodo
trajala približno 60 ur. 
Zaključni izpit je planiran sredi aprila.
Več o programu na spletni strani www.vgs-bled.si pod naslovom lokalni vodniki.
Cena tečaja je 170 EUR (ddv vključen) ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj 15 tečajnikov.

Dodatne informacije: 
TURIZEM BLED, tel.: 04/5780 500; 
TURIZEM BOHINJ, tel.: 04/5747 590; 
LTO KRANJSKA GORA, tel.: 04/5885 020.

OBČINA BLED, TURIZEM BLED 
in  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

vabijo na

ENODNEVNI PROGRAM 
USPOSABLJANJE

za lastnike taxi službe, 
pletnarje in kočijaže

Vlogo pošljite na naslov:
TURIZEM BLED, 
Cesta svobode 11, 4260 Bled;
ali po mailu info@dzt.bled.si - 
za program usposabljanja 

V vlogi navedite svoj naslov in kontakt 
(e-pošta ali gsm).

Prijave sprejemamo do 18. februarja 2010. 

Usposabljanje bo potekalo na Višji 
strokovni šoli za gostinstvo in turizem na
Bledu v sredo, 10. marca 2010.
Več o programu na spletni strani
www.vgs-bled.si in www.bled.si pod 
naslovom program usposabljanja.
Cena tečaja je 50 EUR (ddv vključen) 
ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj 20 
tečajnikov. V ceno je vključeno vodenje
tečaja, gradivo za udeležence, kava in
osvežilni napitki in prigrizki.
Vabljeni!

Dodatne informacije: 
TURIZEM BLED, tel. 04/5780 500; 

Zabavali smo se ...
Decembra je bilo tudi v vrtcu na Bledu za-

bavno; dobili smo nove igrače, med drugim
jih je prinesel tudi župan občine Bled Janez
Fajfar. Otroci so mu zaželeli srečno novo leto
2010 in mu ob spremljavi kitare zapeli pesmi
o zimi. Kljub ukrepom zaradi pojava nove
gripe, ki smo jih bili dolžni izvajati v vrtcu,
smo pripravili marsikaj zanimivega. Med
drugim so starši pomagali na novoletnih de-

lavnicah okrasiti igralnice, obiskal nas je de-
dek Mraz. V začetku meseca smo imeli Mi-
klavžev zajtrk, na katerem je bilo veliko suhe-
ga sadja. V posameznih oddelkih so si v tem
času otroci ogledali različne igrice, pripravili
lepe novoletne voščilnice in jih na popoldan-
skih srečanjih s starši razdelili. Zadnje dni
smo zaplesali na novoletnem plesu. 

Blejski vrtičkarji

Lanska sezona 
nekoliko slabša

Glede na leto 2008 je bilo lani na Bledu
za okoli pet odstotkov manj nočitev, lahko
pa bi bilo še precej slabše, pravijo na zavo-
du Turizem Bled. Podatki namreč kažejo,
da je močno upadel obisk nemških in an-
gleških gostov, ki so bili na Bledu vedno
na prvem mestu - angleških kar za trideset
odstotkov, nemških pa skoraj za dvajset.
Na srečo pa se je povečal obisk italijanskih
gostov, ki so postali na Bledu najštevilnej-
ši, saj so lani ustvarili kar dvanajst odstot-
kov vseh nočitev. Velik porast so zabeleži-
li tudi pri japonskih gostih, pa pri nizo-
zemskih, hrvaških, izraelskih, in zanimivo,
tudi slovenskih. Strokovnjaki pravijo, da 
je blejsko sezono rešila prav velika razpr-
šenost gostov, ki so prihajali iz toliko raz-
ličnih držav. Letošnje prve dni leta so na
Bledu napolnili predvsem gostje s Hrva-
ške, iz Rusije in Srbije, ki so ostali tudi po
novem letu, konec januarja pa je bil Bled
napolnjen s športniki iz vsega sveta - zara-
di dveh velikih prireditev, zimskega plava-
nja in masters iger. Romana Purkart
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Devetindevetdeset let
Janeza Svetine

V ponedeljek, 18. januarja, je Janez Svetina z
Rečiške 25 na Bledu praznoval 99. rojstni dan.
Je najstarejši krajan na Rečici in najstarejši
član Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Ob
prazniku so ga obiskali predstavniki območne-
ga veteranskega združenja Zgornja Gorenjska
in mu zaželeli obilo zdravja. Pravi, da zanj do-
mači dobro skrbijo in da ni računal, da bo do-

živel tako starost. Še vedno pa rad bere, časo-
pisa Dnevnik in Družino.

Janez Svetina z Rečice je oče v vojni za Slo-
venijo v Radgoni tragično preminulega prvo-
rojenca, psihologa, prevajalca in svetovnega
popotnika Janeza Svetine, ki je umrl zaradi
strela iz oklepnega vozila JLA 28. junija leta
1991 v Gornji Radgoni. Rina Klinar
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Pohod spomina in 
prijateljstva

Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Zgornja Gorenjska tudi letos ob
slovenskem kulturnem prazniku organizi-
ra pohod spomina in prijateljstva. Pohod-
niki se bodo iz Radovljice, kjer se bo po-
hod začel ob 7. uri in 40 minut, odpravili
do Prešernovega spomenika na Bledu in
nato skozi Piškovco v Vrbo. Ob Prešerno-
vem spomeniku na Bledu bo ob 10.30 slo-
vesnost, na kateri bodo sodelovali recita-
torji osnovne šole dr. Josipa Plemlja z Ble-
da in Veteranski pevski zbor. Ob 11. uri
bodo pohodniki nadaljevali pot skozi 
Piškovco v Vrbo, kamor bodo prispeli
predvidoma ob 12.45. Tam se bodo udele-
žili slovesnosti, po koncu prireditve pa b
o organiziran avtobusni prevoz do Doma
veteranov v Radovljici. R. P.

Margolfa v Ribnem
Dramska skupina kulturnega društva

Rudija Jedretiča Ribno pripravlja jutri, v
soboto, 30. januarja, novo premiero: na
oder bodo postavili Margolfo avtorja 
Daria Foja v režiji Sergeja Verča. Premie-
ra bo ob 19.30, prva ponovitev pa že v 
nedeljo, 31. januarja, ob 19. uri. Nastopila
bo domača igralska zasedba pod vod-
stvom Rada Mužana.  R. P.
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Jože Strmole, najstarejši Zasipljan
Jože Strmole, najstarejši Zasipljan, je 17. 

decembra praznoval 98. rojstni dan. 
Mladost je preživel v številni družini v majhni

vasici Skrovnik pri Mokronogu na Dolenjskem.
Po odsluženih vojaških obveznostih do kralja
Aleksandra je kot številni Dolenjci prišel za
kruhom v Železarno Jesenice. Zaposlil se je v
konstrukcijski delavnici, nato pa je od leta 1946
dalje vse do upokojitve 1979 delal na tedanjih 
visokih pečeh - plavžih. Tako je sedaj tudi 
najstarejši še živeči jeseniški plavžar. Po poroki 
z ženo Albino se je leta 1941 preselil z Blejske
Dobrave v Zasip, kjer sta si zgradila dom in sedaj
uživata sadove svojega dela. Zanju lepo skrbita
oba sinova s snahama, redno pa ju obiskujejo in
razveseljujejo trije vnuki in štirje pravnuki.

Ob visokem jubileju ga je obiskal in s košaro
dobrot obdaril blejski župan Janez Fajfar,
voščili so mu predsednik KS Ciril Kraigher,
predsednica RK Minka Sračnjek, predsednica
Društva upokojencev Jožica Lukan ter številni
sosednje in prijatelji. Jože je bil gostov zelo
vesel in je z njimi pokramljal o svoji mladosti,
o svojem delovanju kot kurirju med NOB, o
svoji udeležbi aktivistov v Ukancu leta 1943 
in o tekočih dogodkih v Zasipu, saj je kljub 
visoki starosti še izredno bister in vedoželjen. 

Za postrežbo so poskrbeli domači in vsi 
skupaj ob prijetnem vzdušju slavljencu tudi 
zapeli in mu zaželeli predvsem zdravja in
vnovično snidenje ob 100-letnici. R. P.

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR 
+ poštnina.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju.

V navodilih 

za pripravo jedi 

avtorica želi 

podati osnovno

znanje o 

pravilnem 

ravnanju z živili,

da ne bodo 

samo "nasitna", 

ampak tudi 

zdrava.

Redna cena knjige: 26 EUR, 

cena za naročnike: 22 EUR + poštnina

Spiralna vezava, 255 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, 

torek in četrtek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, 

v petek od 8. do 14. ure, ali jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali

na: narocnine@g-glas.si.
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Koledar prireditev za januar 
in februar 2010

VSAKO SOBOTO OD 9. URE DALJE
Grajsko kopališče
Sobotni tek - strokovno vodeni treningi teka

PETEK, 29. JANUARJA, OB 9. URI 
Rudno polje, Pokljuka 
World Winter Masters Games 2010 
Biatlon - šprint

SOBOTA, 30. JANUARJA, OB 9. URI 
Rudno polje, Pokljuka 
World Winter Masters Games 2010
Tek na smučeh - štafete

OB 18. URI 
Zborno mesto: križišče Mrzli Studenec, Pokljuka
Triglavski narodni park: Brezplačen voden
izlet: Ob polni luni na planino Lipanca

OB 19.30
Zadružni dom Ribno
Premierna uprizoritev igre Daria Foja ”Markol-
fa” v režiji Sergeja Verča in izvedbi članov
dramske skupine KD Rudija Jedretiča Ribno

NEDELJA, 31. JANUARJA, OB 9. URI 
Rudno polje, Pokljuka 
World Winter Masters Games 2010 in 20.
Pokljuški maraton Adriatic Slovenica
Tek na smučeh - maraton

OB 19. URI
Zadružni dom Ribno
Ponovitev igre Daria Foja ”Markolfa” v režiji
Sergeja Verča in izvedbi članov dramske
skupine KD Rudija Jedretiča Ribno

PONEDELJEK, 1. FEBRUARJA, OB 17. URI
Blejski mladinski center
”Kul pondelki”, kreativni preblisk z obliko-
valko Jasno

SREDA, 3. FEBRUARJA, OB 19. URI
Info središču Triglavska roža na Bledu
Triglavski narodni park: Sredin večer - 
gledališče: Komedija Zadrege v bolnišnici 
dr. Egidija Sršena (R. Cooney), Dramska
skupina ”Bc”, Bovec

PETEK, 5. FEBRUARJA, OB 11. URI
Ob Prešernovem spomeniku na Bledu
V spomin dr. Francetu Prešernu z učenkami
in učenci OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

OB 13. URI
ob Športnem parku Bled
3. mednarodni balonarski festival Bled 2010
Polet balonov

OB 18. URI
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled
Podelitev priznanj Blaža Kumerdeja - Zavoda
RS za šolstvo in otvoritev razstave o Kumerde-
jevih nagrajencih. Nastopa Linhartov oder pod
vodstvom Alenke Bole Vrabec in učenci Glas-
bene delavnice Musike iz Radovljice

OB 18. URI
Dom krajanov Zasip 
Kulturni večer ob prazniku: nastopajo Prgarke
in Navihanci

OB 19. URI
Zadružni dom Ribno
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku: 
nastopajo: učenci OŠ Ribno, odrasla folklorna
skupina KD Rudija Jedretiča Ribno ter mešana
pevska skupina dr. France Prešeren iz Žirovnice

OB 19. URI
Kulturni dom na Bohinjski Beli
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v
izvedbi KD Bohinjska Bela

SOBOTA, 6. FEBRUARJA 
ob Športnem parku Bled
3. mednarodni balonarski festival Bled 2010

OB 9. URI
Polet balonov

OB 18. URI
Nočni dvig balonov

OB 20. URI
Festivalna dvorana
Koncert Perpetum Jazzile

OD 20. URE DALJE
Restavracija Panorama
Valentinov ples s skupino Sunset

NEDELJA, 7. FEBRUARJA, OB 8.30
Zbor pred gostilno Rot
14. tradicionalni turni smuk in pohod na
Galetovec

OB 9. URI
ob Športnem parku Bled
3. mednarodni balonarski festival Bled 2010
Polet balonov

OB 16. URI
Zadružni dom Ribno
Lutkovna matineja z Miri in dedkom

OB 18. URI
Restavracija Panorama
Družabno srečanje starejših občanov

PONEDELJEK, 8. FEBRUARJA, OB 10.30
ob Prešernovem spomeniku na Bledu
8. pohod spomina in prijateljstva iz
Radovljice do Prešernovega spomenika na
Bledu in dalje v Vrbo: proslava, na kateri
bodo sodelovali recitatorji OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled ter Veteranski pevski zbor

OB 16. URI
Blejski mladinski center
”Stend up o Prešernu”, mladinsko popoldne
ob kulturnem prazniku

SREDA, 10. FEBRUARJA, OB 19. URI
Info središču Triglavska roža na Bledu
Triglavski narodni park: Sredin večer - fotografi-
ja: Skupinska razstava članov Foto kluba Ljub-
ljana, v sodelovanju s Foto klubom TNP

ČETRTEK, 11. FEBRUARJA, OB 16. URI
Blejski mladinski center
”Bolšji sejem”: izmenjava rabljenih pustnih
kostumov

PETEK, 12. FEBRUARJA, OB 9.30
Dom krajanov Zasip
Medved išče pestunjo: igrico predstavijo
Prgarke Vrtcu Bled

OB 16. URI
Blejski mladinski center
”Valentinovi srčki”, kreativna delavnica za
otroke in mladino z oblikovalko Jasno

OB 18. URI
Dom krajanov Zasip
Žabji koncert: nastop mladih iz glasbene
skupine Navihanci 

SOBOTA, 13. FEBRUARJA, OD 15.00 - 17.00
Trgovski center Bled
Pustni žur na Bledu. Pustni sprevod od 
Festivalne dvorane do Trgovskega centra ter
pustno rajanje s Sportyjem: pustni ples mask,
izbor najlepše maske, pustne čarovnije s 
čarodejem Janijem in pustni krofi 

OD 20. URE DALJE
Restavracija Panorama
Pustovanje z bogatimi nagradami s skupino
Sunset in Tonijem Mežanom

OD 20. URE DALJE
Hotel Jelovica
Pustovanje z bogatimi nagradami s skupino
Trio Sympathy

NEDELJA, 14. FEBRUARJA, OB 10. URI
Dom krajanov Zasip
Pustno rajanje za otroke 

OB 16. URI
Festivalna dvorana
Pustni živ - žav za otroke

PONEDELJEK, 15. FEBRUARJA, OB 17. URI
Blejski mladinski center
”Kul pondelki”, kreativni preblisk z obliko-
valko Jasno

TOREK, 16. FEBRUARJA, OD 10. DO 12. URE
Trgovski center Bled
Otroško pustovanje s Sportyjem

SREDA, 17. FEBRUARJA, OB 19. URI
Info središču Triglavska roža na Bledu
Triglavski narodni park: Sredin večer - 
odprtje arheološke razstave: Od rude do jekla
v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj

ČETRTEK, 18. FEBRUARJA, OB 18. URI
Avla OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Premierna uprizoritev ”Pike Nogavičke”

PETEK, 19. FEBRUARJA, OB 17. URI
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled
Lutkovna predstava za otroke: ”Od kdaj kače nosijo
očala”, Lutkovno gledališče Ringo raja z Jesenic

OB 19.30
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled
Blejski večer: ”Presenetljivi Iran”, pred-
stavitev Metke Žnidar, profesorice zgodovine

SOBOTA, 20. FEBRUARJA, OD 10. - 12. URE
Info središču Triglavska roža na Bledu
Triglavski narodni park: Triglavska tržnica in
SOS: Kozje mleko in kozji sir, Igor Mrak,
stanar iz Grgarja

OB 11. URI 
Info središču Triglavska roža na Bledu
Triglavski narodni park: Brihta raziskuje: Od rude
do jekla 



Galerija 14 in Trend 2009 

V hotelu Lev v Ljubljani so decembra
slovesno podelili nagrade za vizualno ustvar-
jalnost, Trend 2009. Med nagrajenci je bil
letos tudi modni in umetniški fotograf Jane
Štravs, nagrado pa je dobil za razstavo Ame-
rican Express. Razstava je nastala v soustvar-
janju in organizaciji družinskega podjetja
Studia Černe ter Galerije 14 s Prešernove 14 z
Bleda, kjer je bila oktobra razstava tudi
postavljena. Podobe, rezultat brezhibne
izvedbe odličnega vizualnega projekta, je še
vedno moč videti v galerijah Černe.

Kultura, prireditve
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OB 20. URI
Festivalna dvorana
Komedija Špas teatra: Optimist

OD 20. URE DALJE
Restavracija Panorama
Valentinov ples s skupino Sunset

NEDELJA, 21. FEBRUARJA, OB 16. URI
Zadružni dom Ribno
Lutkovna matineja z Miri in dedkom

OB 18. URI
Restavracija Panorama
Družabno srečanje starejših občanov

PONEDELJEK, 22. FEBRUARJA, OB 17. URI
Blejski mladinski center
”Kul pondelki”, kreativni preblisk z 
oblikovalko Jasno

ČETRTEK, 25. FEBRUARJA, OB 18. URI
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled
”Biotska raznovrstnost - zakaj in kako bi jo
ohranjali ”, predavanje biologinje mag. 
Martine Kačičnik Jančar

SOBOTA, 27. FEBRUARJA, OB 19. URI
Info središču Triglavska roža na Bledu
Triglavski narodni park: Gora in alpinist: 
fotografsko-literarni večer in predstavitev 
knjige Pavle Kozjek - Življenje alpinista, v
sodelovanju z Založbo Didakta, Radovljica

OD 20. URE DALJE
Restavracija Panorama
Smučarski ples s skupino Sunset

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

Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kul-
turnega društva Bohinjska Bela, je v letošnji
sezoni pripravilo novo predstavo ‘Oprostite,
napačna soba’.

Avtorja besedila No room for love - v prevo-
du Jakoba J. Kende Oprostite, napačna soba -
sta Anthony Marriott ter Bob Grant. Režiserka

Bernarda Gašperčič je poskrbela za zelo dina-
mično predstavo, ki od vsakega igralca zahte-
va veliko odrsko disciplino, natančnost, kon-
centracijo in zaupanje do soigralcev. Z igro so
se že predstavili na domačem odru, spoznali
pa so jih že in jih še bodo tudi po drugih go-
renjskih odrih.                      Francka Smolej 

Oprostite, napačna soba!
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Ponedeljki v BMC-ju ostajajo namenjeni
kreativcem, ki ustvarjajo skupaj z našo obliko-
valko Jasno. Na koncu šolskega leta bomo pri-
pravili modno revijo, zato še vedno vabimo
vse, ki radi oblikujejo, šivajo ter rišejo, da se
nam pridružijo. Torej, Kul pondelki 1., 15. in
22. februarja ob 17. uri. Ste kdaj v zadregi,
kako bi se lotili prenove svojega stanovanja?
Kje začeti, kje kupovati in kako pri tem privar-
čevati? Biti izviren, poigrati se z barvami, pra-
vilno razporeditvijo pohištva ... Vse to in še
več vam bo predstavila oblikovalka Alenka
Niccolini. Tečaj oblikovanja notranjega prosto-
ra, vsako sredo od 10. februarja naprej, ob 16.

uri ali po dogovoru. Cena tečaja bo odvisna od
števila udeležencev. Prijave zbiramo do 8. fe-
bruarja. Slovenski kulturni praznik bomo obe-
ležili na čisto odštekan način. Izvedli bomo
‘Stend up o Prešernu’, kjer nam bodo mladi
povedali, kaj in kako. Dobimo se 8. februarja
ob 16. uri. Bliža se pust, pust krivih ust ... in
vsakoletne težave, kateri in še kje najti ta ko-
stum. Da vam olajšamo delo, pripravljamo
‘bolšji sejem’, kjer si boste rabljene pustne ko-
stume izmenjali. In dobili še kakšno dobro ide-
jo. 11. februarja ob 16. uri. Za vse zaljubljence
pripravljamo kreativno delavnico 12. februarja
ob 16. uri, kjer boste za svoje najdražje izdela-

li ‘Valentinove srčke’. Vse se odvija na Tru-
barjevi 7, Bled (stavba starega Vrtca Bled).
Vse informacije na www.bmc-bled.com. Prija-
ve sprejemamo po telefonu številka 040/429
941 ali e-naslovu info@bmc-bled.com 

Lidija Kozelj, BMC

Blejski mladinski center v februarju

Na tradicionalnem srečanju in tekmovanju nadzornikov in uslužbencev
parkov v Alpah za trofejo ‘’DANILO RE’’, ki je bilo od 19. do 22. ja-
nuarja v Engadinu v Švici, je ekipa nadzornikov Triglavskega narodne-
ga parka med štiriinštiridesetimi ekipami iz šestih držav osvojila prvo
mesto. Tekmovanje nadzornikov ima že petnajstletno tradicijo. Šti-
ričlanske ekipe se pomerijo v štirih posamičnih disciplinah in sicer v
turno-smučarskem vzponu, veleslalomu, teku na smučeh in streljanju z
zračno puško. Točkujejo se posamezne uvrstitve v vsaki disciplini, skup-
ni zmagovalec je tista ekipa, ki zbere največje število točk. Triglavski
narodni park se z eno ali več ekipami že vrsto letu udeležuje tega tek-
movanja, dvakrat - leta 2006 in 2008 - smo že osvojili tretje mesto. K
prvi zmagi ekipe TNP sta letos največ pripomogla Dušan Podlogar (na
sliki med tekom), ki je bil drugi v smučarskem teku, in Tine Štular, ki je
osvojil tretje mesto v streljanju. Člana prve ekipe TNP sta bila še Franci
Štros (5. v veleslalomu) in Primož Ravnihar (13. v turno-smučarskem
vzponu). TNP-jevci so zmagali pred ekipo Švicarskega narodnega parka,
tretji pa so bili nadzorniki narodnega parka Visoke Ture (Grossglockner)
iz Avstrije. Tudi druge tri ekipe TNP-ja so bile uspešne - druga ekipa je
osvojila 11. mesto, tretja pa 14., med dekleti pa so TNP-jevke zasedle
skupno tretje mesto. Naslednje leto januarja bo tradicionalno srečanje in
tekmovanje nadzornikov za trofejo ‘’Danilo Re’’ na Bledu, Voglu in na
Rudnem polju gostil Triglavski narodni park.             M. Š., foto: A. Z.

Nadzorniki Triglavskega narodnega parka najboljši!

Dušan Podlogar med tekom
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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 petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

Center za socialno delo Radovljica in Li-
ons klub Bled sta decembra pripravila že
tradicionalno novoletno obdaritev otrok iz rej-
niških družin. Rejniške družine so se zbrale v
avli osnovne šole Antona Janše v Radovljici,
kjer so jih z glasbo pričakali učenci šole, s
čarovniškimi triki pa čarovnik Brane. Poln koš
daril so dedku Mrazu pomagali nakupiti člani
in članice Lion’s kluba Bled in Centra za so-
cialno delo Radovljica. Glasba in občudovanje
raznih sort magije človeka zlakoti, zato so za
dobrote poskrbeli člani dobrodelnega kluba
Leo in Žito Gorenjka Lesce. 

Vsem, ki so prispevali svoj delež k temu, da
so otroške oči zažarele, gre seveda velika za-
hvala - lepo je namreč vedeti, da smo pripravl-
jeni darovati svoj čas in poiskati poti, da
preživimo lepe skupne trenutke, saj kot bi
rekel Mali princ, ki je krasil steno avle: ‘’Bist-
vo je očem nevidno’’ ...

Besedilo in foto: Meta Šilc

Bistvo je očem nevidno ...

Otroško 
silvestrovanje

Tudi letos so najmlajši po zaslugi Športne
agencije Sporty in Liste Tonija Mežana
zadnji dan starega leta silvestrovali in se do-
bro zabavali. Četrto silvestrovanje za naj-
mlajše je prineslo bogat zabavni program in
koš daril, obiskalo pa ga je kar okoli tisoč
ljudi. Vreme je bilo sicer slabo, vendar za-
bave ni pokvarilo, saj so dogajanje iz trgov-
skega centra preselili v Festivalno dvorano.
Otroke so že ob prihodu z baloni pričakali
njihovi številni prijatelji: Nodi, želvak Fran-
ček, medved Čalapinko, pujsek Papi, Lev-
ček, zajček Sporty ... Prireditev je na odru v
spremljevalnem programu popestril klovn
Jaka s Piko Nogavičko. Otroci so si ogleda-
li lutkovno predstavo Trije snežaki v izved-
bi Lutkovnega gledališča Jesenice, obiskal
jih je dedek Mraz s svojimi prijatelji. Osred-
nja gostja je bila Damjana Golavšek. Njen
pevski nastop je ob 16. uri prekinilo simbo-
lično odštevanje zadnjih sekund starega
leta, Toniju in Damjani so pomagali odšte-
vati blejski veslač Miha Pirih, občinski svet-
nik Liste Tonija Mežana Rado Mužan, de-
dek Mraz in vsi njegovi prijatelji. Ob koncu
so najmlajši dobili darila, sledilo pa je še
eno presenečenje - mini ognjemet, nad kate-
rim so bili obiskovalci še posebej navduše-
ni. Prireditev se je zaključila z obljubo, da
se znova srečamo na 5. silvestrovanju za
otroke na Bledu 31. decembra 2010. Iskrena
hvala vsem sponzorjem. 

Organizatorja, Uroš Ambrožič in Toni
Mežan upava, da bo letos boljše vreme, pa
tudi, da si bo prireditev morda ogledal tudi
kakšen blejski politik, saj sva jih na četrto
silvestrovanje povabila okoli petindvajset ... 

Toni Mežan
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Veslaška zveza Slovenije je v začetku janu-
arja podelila priznanja najboljšim športni-
kom za minulo sezono. Olimpijsko priznanje
Veslaške zveze Slovenije so prejeli člani čet-
verca brez krmarja Tomaž Pirih, Rok Roz-

man, Rok Kolander in Miha Pirih ter nji-
hov trener Miloš Janša za osvojeno bronasto
kolajno na svetovnem prvenstvu v Poznanju.
Jubilejno priznanje sta prejela Iztok Čop za
dvajsetletno veslaško reprezentančno kariero

in Luka Špik, ki je član reprezentance že
petnajst let. Luka Špik je bil skupaj z bratom
Janom Špikom in trenerjem Janšo deležen
tudi velikega priznanja, saj sta brata Špik kot
posadka dvojnega dvojca na svetovnem pr-
venstvu v Poznanju osvojila peto mesto in
srebrno medaljo na sredozemskih igrah v
Pescari. 

Veliko priznanje so prejeli tudi člani dvoj-
nega četverca Janez Zupanc, Gašper Fistra-
vec, Janez Jurše in Iztok Čop ter trener Du-
šan Jurše za bronasti medalji na tekmah sve-
tovnega pokala v Münchnu in Luzernu, ter
veslača lahkega dvojnega dvojca Matevž Ma-
lešič in Jure Cvet s trenerjem Janom Ilarjem
za osvojeno bronasto medaljo na sredozem-
skih igrah Pescara 2009. Slednja ekipa je do-
bila tudi priznanje za najodmevnejši preboj v
minuli sezoni. Malo priznanje so prejeli An-
draž Krek, Iztok Butinar, Žiga Pirih, Matej
Rojec, Robert Krašovec, Marko Grace, Blaž
Velcl, Jernej Jurše, Rok Gradišnik in Dušan
Jurše. 

Poleg tega je Veslaška zveza Slovenije po-
delila še plakete za zaslužne veslaške delav-
ce, ki so jo dobili Tomo Levovnik (nekdanji
predsednik VZS za vodenje zveze v mandatu
2004-2009), Slobodan Radujko (nekdanji
predsednik VZS za vodenje zveze v več man-
datih v letih 1992-2004) in Stanko Slivnik
(nekdanji sekretar VZS za delo sekretarja in
tehničnega vodje reprezentanc v letih 1992-
2008).

Veronika Bakać 

Priznanja veslaške zveze
Najboljšim veslačem ob koncu sezone - v novi jih čakata najprej tekma za svetovni pokal na domačem

jezeru, potem pa še svetovno prvenstvo na Bledu.

Iztok Čop in Luka Špik

Priznanje četvercu in selektorju Milošu Janši. Na sliki tudi predsednik Veslaške zveze Slovenije Denis Žvegelj (prvi z leve) in minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič.
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Pridemo, 
pa spucamo!
Pridemo, 
pa spucamo!

Mežan, komunalne storitev, 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

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 kana-
lizacije in meteornih cevi.

Hitro in stroškovno učinkovito izvedemo popravila
odtočnih in kanalizacijskih cevi brez izkopa.

Zdrav duh v zdravem telesu!
Smučišče Straža do 12. februarja obratuje ob sobotah in nedeljah od 9. do 16. ure ter vsak ve-

čer v tednu od 17. do 20.30. Urnik se bo spremenil že 13. februarja - od tega dne bo namreč smu-
čišče odprto vsak dan tako čez dan kot tudi ob večerih. Ledena dvorana je za rekreativne drsal-
ce odprta ob sobotah od 16.30 do 18. ure in ob nedeljah od 9.30 do 11. ure. Urnik se bo spreme-
nil 21. februarja - od tega dne do konca meseca bo rekreacijsko drsanje v dvorani možno vsak
dan dopoldne in popoldne. Tekaško smučarski klub Bled pa je uredil tekaške proge v občini od
osnovne šole Bled do Zasipa, na relaciji Dindol-Ribno - do hotela in na relaciji Bodešče-Korit-
no. Hkrati so iz kluba sporočili, da se nekdo redno vozi z avtomobilom po progah v Zasipu. Pra-
vijo, naj si očividci kar zapomnijo registrske številke in jih sporočijo klubu! R. P.

Olimpijada tudi v Zasipu
Osemnajsta mala zimska olimpijada v Za-

sipu bo! Zima je bila radodarna in Krajevna
skupnost bo zato letos lahko organizirala
olimpijado, na kateri bodo tudi letos sodelo-
vali krajani in krajanke iz vseh zaselkov v
Krajevni skupnosti. Tekmovanja bodo pote-
kala na Homu, kjer bosta tudi otvoritvena in
zaključna slovesnost. Glede na to, da se
bodo teden dni po zasipški olimpijadi zače-
le prave olimpijske igre v Kanadi, povejmo,
da ima tudi občina Bled izvrstne športnike
in športnice, ki se je bodo udeležili! Več o
tem pa v prihodnji številki! R. P.

Srečanje prijateljev Taleža
Članice in člani društva prijateljev Taleža

smo imeli 16. januarja v lovskem domu v
Ribnem zaključno srečanje za leto 2009, na
srečanju pa smo najboljšim pohodnikom
podelili medalje. Med članicami je bila s
tristo dvajsetimi pohodi najboljša Majda
Valant, sto enajst jih je opravila Slavka
Pogačar, sedeminosemdeset pa Gizela
Rosič. Med člani je bil najboljši Frenk
Valant, ki je opravil kar štiristo štiri pohode,
Gaber Pesjak tristo štiriintrideset, Janez
Piber pa tristo petnajst. Najboljša pohodni-
ka, ki sta Talež obiskovala le ob koncih ted-
na, sta bila zakonca Dakič, pokal za naj-
boljši zakonski par pa sta za sedemsto štiri-
indvajset pohodov osvojila zakonca Valant
iz Bodešč. Dušan Žnidaršič

Visok obisk za mlade nogometaše
V času decembrskih praznikov je nogometni klub Bled s pomočjo sponzorjev organiziral že

tretje praznovanje ob zaključku leta, tokrat v hotelu Golf. Mlade nogometaše je obiskal tudi
Božiček, ki je vsem prinesel darila. NK Bled

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



Iz energijske bilance zgradbe izhaja, da so prav okna tista, skozi kate-
ra pri dobro izolirani fasadi in strehi uhaja največ toplote. Sodobna varč-
na okna morajo torej imeti dobro toplotno prehodnost (U=1,3 W/m2K
in manj) in dobro tudi zvočno izolacijo (Rw=32dB in več). Zelo po-
membno je, da ima okno ustrezen atest in da je kakovostno vgrajeno. 

Okna in vrata SIBAU, ki so narejena v lastni proizvodnji v Kranju, te
dobre lastnosti imajo. Narejena so iz PVC profilov Trocal, ki slovijo po
trdnosti, pomembnem sredinskem tesnilu in preverjeni že več de-
setletni uporabi. Dobri profili v kombinaciji z okovjem Winkhaus, iz-
kušenimi delavci in dovršeno tehnologijo pomenijo garancijo za
dobro narejeno okno. 

V mesecu februarju 2010 se je podjetje Sibau, d. o. o., odločilo,
da v smeri ekologije ponudi svojim kupcem za vsako zamenjano
okno do 60,00 evrov.

Za izračun vrednosti starih oken in novih oken, za brezplačen ogled,
svetovanje in meritve na objektu jih pokličite po telefonu 
na številko 04/515-38-78, na mobilni telefon 031/707-484 ali pišite
na e-pošto: sibau.tatjana@gmail.com.

Dela, ki jih opravijo na montaži, so kompletna: demontaža in odvoz
starih oken, montaža novih izdelkov, finalno zaključevanje oken (letvi-
ce, kit, mavčne plošče, ...), osnovno čiščenje. V ponudbi imajo tudi
vse vrste rolet, žaluzij, polic pa tudi notranjih vrat.

Informacije:
sibau.tatjana@gmail.com

Akc i ja
Zamenjava oken:

»STARO
ZA NOVO«
za vsako staro okno
nudimo 60,00 EUR

Akc i ja
Novogradnje: 

10 % zimski popust 
+ količinski popusti

Velika prednost podjetja SIBAU, d.o.o. 
je tudi kratek dobavni rok: 3 tedne.
Nudijo tudi široko izbiro različnih modelov 
in barv lesenih notranjih vrat avstrijske
blagovne znamke Solido.

Okna in vrata SIBAU so izdelana iz vrhunskih
nemških profilov TROCAL in s kakovostnim
okovjem WINKHAUS activPilot. Vsa okna in
vrata SIBAU so izdelana v lastni proizvodnji 
podjetja Sibau d.o.o., izdelke pa si lahko 
ogledate v njihovem razstavnem salonu 
v Formah 12 pri Žabnici.

Akciji trajata 
do 28. 2. 2010.

SIBAU Okna in vrata d.o.o.
Forme 12, 4209 Žabnica
www.sibau-okna.si

Tel.: 04 515 38 78
GSM: 031 707 484
GSM: 031 768 225




