3 Občinske novice

4 Potovalne navade

občank in občanov

12 Koledar

prireditev

13 Novembrski
okusi Bleda

10

Blejske novice
ISSN 1855-4717, oktober 2016

Gradbeno dovoljenje za osrednji
del severne obvoznice vloženo!
Župan Občine Bled Janez Fajfar je v petek, 21. 10., osebno na Upravni enoti v Radovljici oddal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za osrednji del severne razbremenilne ceste. Priprava dokumentacije, vključno
s sprejemom prostorskega načrta, je trajala več let. V tem času je občina
pridobila tudi pravico graditi na vseh zemljiščih na novi trasi, hkrati pa
v zadnjih dveh letih izvedla rekonstrukciji Seliške in Rečiške ceste. Občina je tako za vsa dosedanja gradbena dela, dokumentacijo in zemljišča
namenila že blizu 3 milijone evrov, od tega je približno pol milijona prispevala država, v tem trenutku pa je v usklajevanju še financiranje osrednjega dela, ki ga bo v celoti prevzela država.
Skoraj sočasno je bila prejšnjo soboto v celoti asfaltirana Rečiška cesta, po kateri je ta teden že stekel promet. Dela ob cesti, na pločnikih in
stranskih ulicah se bodo sicer še nadaljevala, tako do so možne občasne
delne zapore.
:: Občina Bled
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Aktualno

Pogovor v mestni hiši v Černovicah v Ukrajini.

Spoštovane občanke in
občani,
po desetih letih, odkar sem župan, sva
prejšnji petek v drugem nadstropju Upravne enote v radovljiški »Čebelici« z direktorjem naše uprave končno predala najmanj
30 kg težko dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja za izgradnjo Severne razbremenilne ceste. Da smo v zadnjem
času z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je
odgovorna za državne ceste, našli skupni
jezik, lahko sklepate tudi iz drugih prispevkov te in prejšnjih izdaj Blejskih novic.
Optimizem nam vliva obnova Rečiške ceste, pri kateri je bila občina Bled udeležena
s skoraj milijon evri, kar je četrtina vseh
sredstev, ki nam na leto ostanejo za investicije. Krajanom Rečice in občanom sosednje občine Gorje se zares zahvaljujem za
potrpljenje. Če ne bi bilo kar štiridest dni
dežja, ki je skupaj s podtalnico zalival tudi
štiri metre globoke izkope za polaganje
vseh mogočih vodov, bi promet stekel že
prej. Konec dober, vse dobro! Brezobzirne
voznike pa opozarjam, da jim nismo zgradili novega dirkališča. Še posebej pozivam
k previdni vožnji v teh vse krajših dneh,
saj pločniki in javna razsvetljava ob cesti
še niso gotovi. Vseeno si upam trditi, da se
na občinski infrastrukturi že leta ni toliko
naredilo.
Skupaj z vami se konec tega tedna veselim tudi obnovljene Kajuhove ceste na
Dobe, popolnoma na novo zgrajene komunalne opreme na širšem območju Seliš in
tudi Mercatorjevi temelji že štrlijo v zrak.
Streho obljubljajo še v letošnjem letu. Zaključi smo še nekaj drugih manjših projektov, a za občane, ki živijo ob teh ulicah, prav
tako pomembnih: Hrastova, Sebenjska, Pod
hribom … Nekaj dela pa nas čaka še sedaj
v jesenskem času vse do trde zime. Predvsem bi izpostavil nadaljevanje Cankarjeve
proti Selu, kjer smo se z lastniki prav tako
uspeli dogovoriti za razširitev ceste.
Dostikrat pozabljamo na izjemne dosežke naših prednikov ne le v turizmu in

gospodarstvu, temveč tudi v kulturi in znanosti. Blejski rojak prof. dr. Josip Plemelj
(1873 – 1967), ki ga uvrščajo med vodilne
matematike začetka 20. stol., je kar deset
let, skoraj do konca prve svetovne vojne
poučeval matematiko na univerzi v Černovicah, glavnem mestu najbolj vzhodne
avstro-ogrske dežele Bukovine. Zanimivo
mesto danes pripada Ukrajini. Spomin
na velikega znanstvenika, kasnejšega soustanovitelja in prvega rektorja ljubljanske
univerze, je še vedno živ, zato sem se z veseljem odzval vabilu na praznik mesta. Župan Oleksiy Kaspruk je zagotovil, da bodo
Plemlju naslednje leto odkrili spominsko
ploščo, mogoče pa po njem celo preimenovali še kako izmed ulic tega lepega mesta.
Medtem sem naletel še na podatek, da je na
isti univerzi pred njim poučeval geografijo
Aleksander Jurij Zupan, po rodu iz Zasipa,
kasnejši profesor na znameniti univerzi v
Gothi in urednik ene glavnih evropski geografskih revij svojega časa.
Prihaja praznik vseh svetih ali dan mrtvih. Z vsem dolžnim spoštovanjem do
preminulih, vam vseeno polagam na srce,
da si preberete članek o svečah. Če bomo s
svojimi bližnjimi, ki bodo ta svet zapustili pred nami, še tu na zemlji ravnali malo
bolje, se nam za spokoj lastne duše ne bo
treba tako drago in zraven še okolju škodljivo odkupovati.
Na Bledu stoji prekrasna župnijska
cerkev posvečena najbolj priljubljenemu
jesenskemu svetniku, sv. Martinu, ki ga
nekateri častijo kar vse leto. Tudi prav, če
zato ne trpijo drugi. Praznik sovpada z največjo prireditvijo narodno-zabavne glasbe,
ki je po alpskem delu Srednje Evrope razprodana že dolgo vnaprej. Še kdo pa se je
odločil priti novembra na Bledu tudi zaradi
nastopa Godbe Gorje, pri kateri igra precej
naših občank in občanov. Letos je bila že
drugič povabljena na otvoritev Oktoberfesta v Münchnu! Ta glasbena zvrst, ki se je
uradno prezirala cela desetletja, navdušuje
obiskovalce vseh slojev od blizu in daleč. Iz
pobratenega Briksna pridejo sedanji in kar
dva bivša župana s spremstvom. Udeležili
se bodo tudi proslave ob dvajsetletnici Zgodovinskega društva Bled.
Jesen je čas izletov v bližnjo in daljno
okolico. Naši občani, organizirani v več
kot sto društvih, veliko hodijo po svetu. S
tem si širijo obzorje in hkrati pomagajo
pri večji razpoznavnosti naše prelepe domovine in naših ljudi. Naj bo tako še dolgo! Šolski otroci pa naj čimbolj izkoristijo
krompirjeve počitnice,
V torek, 15. novembra, ob 15.uri bomo
na pročelju Mercatorjeve trgovine na Mlinem ponovno odkril kip blejskega pisatelja Toneta Svetine. Vljudno vabljeni!
:: Vaš župan Janez Fajfar

3. Prgarski dan
22. oktobra smo Prgarji organizirali
in izvedli tretji Prgarski dan. Turistično
in Kulturno-umetniško društvo sta poskrbela za pestro dogajanje v Domu krajanov
Zasip, otroci so izdelovali različne izdelke,
popoldan pa smo nadaljevali s kulturnim
programom, ki mu je sledila degustacija
prgarskih dobrot. Kulturni program je
otvorila Vokalna skupina LIP Bled, nastopili so Mladi prgarji, pevka Martina Špik
in harmonikar Niko Kraigher.
Rdeča nit dogodka je bila Prga, po
kateri smo Zas'plani dobili drugo ime.
Poimenovanje izvira še iz časa Marije
Terezije, ko je v teh krajih primanjkovalo živeža in so morali tukajšnji kmetje po
ukazu cesarice posušiti hruške (tepke).
Suhe sadeže so nato zmleli in zmešali z
moko, ki so jo nato uporabili za raznovrstne jedi. Posebej znana jed je bil prgin
kruh, ki je poleg dobrega okusa tudi dolgo
obstojen. Najbolj zagnana Prgarka Bojana Pipan je na podlagi pripovedovanj in
lastnega znanja ter domišljije zapisala
različne recepte za sladke in slane jedi,
namaze, marmelade, katerim je skupno
to, da vsebujejo prgino moko. Obiskovalci
smo poskusiti prgin kruh, prgin zvitek na
posteljici, prgine cvrčke, polnjene prgine
krpice, prgin narastek, prgin zavitek, prgino potico, prgine čebulne obročke, prgine cmokein prgine štruklje. Žejo pa smo
potešili s hruševo vodó.

Hvala vsem,ki so pomagali pri izvedbi dogodka, predvsem pa Občini Bled za
sredstva, ki so omogočila organizacijo dogodka. Vabimo vas na dogodke, ki se bodo
v Prgariji odvijali v naslednjih mesecih.
Kulturniki bodo poskrbeli za vrsto prireditev še v tem letu: igro Usodna pletna, v
goste prihajajo dramske skupine, za najmlajše pa bomo organizirali cel kup matinej, iger na prostem in delavnic, da jim
v teh mrzlih mesecih ne bo dolgčas. Za
več informacij o prireditvah, ki se odvijajo
v Zasipu vabljeni k ogledu spletne strani
www.zasip.si in facebook strani Turističnega društva Zasip. Lep prgarski pozdrav!
:: Mateja Vilman, TD Zasip

Občinske novičke I Dogajanja

Občinske novice
Blejski obvoznici
Poleg spodbudne novice s prve strani, ko je v tem tednu stekel promet po
obnovljeni Rečiški cesti in bila oddana
vloga za gradbeno dovoljenje za severno
obvoznico, se končno premika tudi na
trasi južne obvoznice. Država je namreč
v proračunih za leti 2016 in 2017 zagotovila sredstva za nakupe zemljišč. Prve
ponudbe in odkupe bo državna Direkcija
za infrastrukturo v tesnem sodelovanju z
občino izvedla še letos.

Prvi ex-tempore uspel!
Društvo Atelje Bled je na Bledu organiziralo prvi slikarski ex-tempore, ki je k
sodelovanju privabil več kot šestdeset slikark in slikarjev, nastalo je več kot sedemdeset slik. Strokovno žirijo je vodil ddr.
Damir Globočnik, grand prix pa je žirija
podelila mladi slikarki Andreji Srna, članici Ateljeja Bled.

je žirija podelila slikarki Andreji Srna za
sliko »Odsev«. Kompozicija je nastala
s povezovanjem slikarskih in risarskih
pristopov, ki jih je poenotila značilna razpoloženjska barvna lestvica. Slikarka je
dogajanju v značilnem blejskem pejsažu
z otokom, cerkvijo in gradom zoperstavila pogled v skrivnostne globine jezera, v

Med nagrajenimi so bili še avtorji:
Catherina Zavodnik, Sergej Hanonin,
Janez Mohorič-Mokrnk, Vinko Bogataj,
Veronika Vesel Potočnik, Tomaž Perko,
Marko Sambrailo, Chris Engels in Neva
Bilač.
Prvo nagrado (grand prix) Bleda, ki jo
je podelilo Slikarsko društvo Atelje Bled,

katerih je odkrila naravne in domišljijske
oblike ter celo skrivnostna bitja, je zapisala žirija.
Pohvaliti gre tudi blejsko turistično
gospodarstvo, ki je prispevalo nagrade za
slikarje in slikarke.
:: RP

Urbana prenova Seliš
Popolnoma novo podobo z obnovljenim delom Kajuhove ceste in gradnjo vse
ostale infrastrukture znotraj območja dobivajo Seliše. Poleg cest, pločnikov in javne razsvetljave se že vidijo temelji nove
Mercatorjeve trgovine, ki bo pod streho še
pred letošnjim Božičem. Otvoritev napovedujejo za marec 2017, pred velikonočnimi prazniki.

Asfaltirane Hrastova ulica,
Sebenjska cesta in Pod hribom ter odcep proti Šobcu
Poleg velikih gradbišč na Rečiški cesti
in Selišah je občina jeseni izvedla še več
manjših obnovitvenih projektov. Po skoraj dveh letih se je zaključila novogradnja
kanalizacije in obnove druge infrastrukture v Sebenjah v Zasipu. V dveh mesecih
je bila zaključena prenova Hrastove ulice
na Jermanki. Na novo se je uredil dotrajan cestni priključek s Police pod Koritnim proti Šobcu.

Poročni oktober
Oktobra je v Festivalni dvorani potekal prvi poročni sejem Bled. Dogodek
je popestril raznolik spremljevalni program, na sejmu se je predstavilo več kot
štirideset različnih ponudnikov poročnih
storitev, obiskalo pa ga je skoraj tristo
bodočih poročnih parov za leto 2017. Po-

ročni sejem Bled je navdušil tudi blejske
ponudnike, ki so se na sejmu predstavili
s svojo ponudbo.
:: Nadja Vidic

Oddana vloga za gradnjo
komunalne infrastrukture
v Ribnem
V tem sklopu se bo uredila manjša
stanovanjska soseska za gradnjo osmih
stanovanjskih objektov na začetku Ribnega, pod Gostilno Štefan. Občina mora
zemljišča predhodno komunalno urediti,
hkrati pa se bo to naselje navezovalo na
prenovo Izletniške ceste proti Zadružnemu domu in Hotelu Ribno.
:: Matjaž Berčon

Anamarija Nuša Mulej, župan Janez Fajfar, Mateja Legat, Nadja Vidic, Lea Ferjan, Urška P. Ažman
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Dan odprtih vrat hiše pri Mraku
Občina Bled, Muzejsko društvo Bled, Gorenjski muzej Kranj
in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, so zadnji septembrski petek prvič po skoraj 25-ih letih
odprli vrata Mrakove domačije in omogočili ogled hiše v stanju
pred prenovo.
Mrakova domačija na Rečici je ena izmed redkih ohranjenih domačij iz 18. stoletja, kjer sta se ohranila tako tradicionalen način gradnje kmečkih hiš kot celotna zasnova notranjih
prostorov. Župan Janez Fajfar je poudaril pomembnost obnove
Mrakove hiše za občino, saj celotna domačija predstavlja kmečko kulturo in način življenja blejskega kmeta, ki je danes že redkost v tem prostoru. Saša Roškar iz ZVKDS, Območna enota
Kranj, je predstavila arhitekturo domačije in njene značilnosti,
napovedala pa je tudi posege, med drugim sanacijo strehe, sondiranje, pripravo konservatorskega načrta itd. Mag. Tatjana Dolžan Eržen iz Gorenjskega muzeja je opisala Mrakove in njihovo
hišo ter s pomočjo slikovnega gradiva prikazala celoten potek
do sedaj opravljenega dela, Ana Vrtovec Beno pa je predstavila
najdeno gradivo ter napovedala nadaljnje delo na predmetih, tj.
popis in konserviranje/restavriranje zbirke predmetov. Predsednik Muzejskega društva Bled Srečo Vernig je obiskovalcem razkril družinsko drevo družine Slivnik, ki ga je že pred leti naredil
Miha Andoljšek.

Nad udeležbo in odzivom domačinov smo bili več kot navdušeni, saj je prišlo okrog 70 obiskovalcev. Hvala vsem! Kakšna
je zgodovina hiše, kdo so bili nekdaj živeči lastniki, s čim so se
ukvarjali? Kakšno je bilo življenje na Bledu in na Rečici nekoč,
kako so ljudje živeli, kako je potekal vsakdan in način življenja
blejskega kmeta? Vse to in še kaj nam lahko pomaga pri obnovi
in oblikovanju vsebin, ki jih bo predstavljala Mrakova hiša.
Vse, ki bi radi delili svoje spomine na družino Slivnik in Mrakovo hišo ali nam ponudili pomoč pri zbiranju gradiva (fotografij, predmetov, drugih informacij) ali predstavili svoj predlog,
vabimo, da se oglasijo predsedniku Muzejskega društva Bled
Sreču Vernigu ali kustosinji mag. Tatjani Dolžan Eržen (tatjana.
erzen@gorenjski-muzej.si; 04/ 201 39 61 ) ali Ani Vrtovec Beno
(ana.beno@gmail.com; 031/ 862 102). Za vso pomoč in informacije se vam že vnaprej zahvaljujemo!
:: Ana Vrtovec Beno

Potovalne navade občank in
občanov
Občina Bled je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije. To je strateški dokument, s katerim Bled želi vzpostaviti
trajni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih
mest in storitev za vse, izboljša varnost, zmanjša onesnaževanje
in emisije toplogrednih plinov ter porabo energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter
izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja ter s tem kakovost bivanja prebivalcev na območju občine Bled.
Intervjuje in ankete smo opravili s predstavniki različnih starostnih skupin in različnih institucij ter podjetij. Vprašanja so se
nanašala na potovalne navade občanov in na prometno ureditev.
Intervjuvali smo deset oseb, starih nad 30 let, v anketi pa je sodelovalo 334 občanov, od tega 136 moških in 198 žensk.

Občani Bleda se na delo in po opravkih najpogosteje vozijo
z avtomobilom, v večini primerov so v avtu sami. Po opravkih
gredo pogosto tudi peš, redkeje pa z avtobusom ali vlakom. V
Ljubljano in druga mesta vprašani potujejo z avtom, le nekaj več
kot 10 % uporablja druga prevozna sredstva, najpogosteje avtobus ali vlak. To so lahko razlogi, da je večina občanov nezadovoljna s pretočnostjo prometa, kar se odraža s pogostimi zastoji, ki
so še bolj pereči med turistično sezono. Želijo si bolj sklenjene,
osvetljene in varne kolesarske povezave. Tisti, ki javni promet
uporabljajo, so z njim zadovoljni. Pogostost lokacij avtobusnih
postajališč in cene vozovnic se jim večinoma zdijo primerne.
Vprašani bi dopolnili omrežje javne razsvetljave, uredili
varne šolske poti, uredili več površin za pešce ter več parkirnih
površin za kolesa. Prometne površine bi prilagodili osebam z
različnimi omejitvami, umirili bi promet v naseljih, zmanjšali
število avtomobilov, na drugi strani pa povečali število parkirnih
mest za avte. Zagotovili bi več prehodov za pešce, s katerimi bi
povečali varnost, omogočili bi brezplačna parkirišča na obrobju
mesta ter posledično brezplačen prevoz do centra mesta.
Faza analize stanja se je končala, naslednja faza narekuje
opredelitev vizije in prioritet. Zato je pomembno, da občani še
naprej sodelujete pri izdelavi CPS s svojimi predlogi. V prihodnjih mesecih se bomo osredotočili na vaše vizije o Občini Bled.
:: Jasmina Kodela

VABIMO VAS NA KRVODAJALSKO AKCIJO
V Domu Joža Ažmana Bohinjska Bistrica:
• v ponedeljek, 21. novembra, od 8. do 13. ure.
V Festivalno dvorano Bled:
• v torek, 22. novembra , od 7. do 14. ure;
• v sredo, 23. novembra, od 7. do 13. ure.
S seboj prinesite veljavni osebni dokument!

Prosimo, da pred odvzemom zaužijete lahek obrok in ne pridete tešči. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je možno darovati kri vsak torek, od 7.30 do 11. ure, tekom celega leta.
:: RKS – Območno združenje Radovljica

Aktualno

Izlet članov TD Zasip v
Prekmurje
37 članov Turističnega društva Zasip
se nas je na jesensko soboto odločilo,
da bomo dan preživeli malo drugače. Šli
smo na ogled Prekmurja. Najprej smo
obiskali oljarno bučnega olja, kjer se s
tovrstno predelavo lokalnih buč ukvarjajo že od leta 1929. Okušali smo dobrote
iz bučnega olja in ugotavljali razliko med
hladno in toplo stiskanim oljem. Obiska-
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Seznam komemoracij Krajevnih organizacij
na območju Združenja ZB za vrednote NOB Radovljica
Begunje na Gorenjskem

F

1. 11. 2016 ob 10. uri na grobišču talcev v Dragi
1. 11. 2016 ob 11. uri na grobišču Grajski park v Begunjah

Gorje

Bled
1. 11. 2016 ob 10. uri na pokopališču

Bohinjska Bela

1. 11. 2016 ob 9. uri na pokopališču

Seznam komemoracij Krajevnih organizacij na območju Združenja in Združen
Ribno vrednote NOB Radovljica

1. 11 .2016 ob 9.30. uri pri spomeniku

1. 11. 2016 ob 9.15. uri pri spomeniku

Begunje na Gorenjskem na pokopališču
01.11.2016 ob 10. uri Zasip
na grobišču talcev v Dragi
31. 10. 2016 ob 15.30. uri01.11.2016
pred centralob 11. uri na grobišču Grajski park v Begunjah

Bohinjska Bistrica

nim spomenikom

1. 11. 2016 ob 9. uri na pokopališču

Bled
01.11.2016 ob 10. uri na pokopališču

Strokovna ekskurzija po Koroškem
Bohinjska Bela

mesta Virunum I v kasnejši rimMuzejsko društvo Bled 01.11.2016
je septembra
ob 9.30 uridanjega
pri spomeniku
organiziralo strokovno ekskurzijo po po- ski provinci Norik. Na vrhu gore je danes
Bistrica
teh naravnih, kulturnih in Bohinjska
zgodovinskih
gotska cerkev Sv. Magdalene, kjer je krstil31.10. 2016 ob 15.30 uri pred centralnim spomenikom
znamenitosti avstrijske Koroške. Ogledali ni kamen s tremi glavami, ki naj bi predsmo si muzej Keltov v Bregu
pri Rožeku, stavljal staro božanstvo Triglav.
Gorje
01.11.2016
ob 9. uri na pokopališču
ki prikazuje način življenja,
kulte, predIzlet smo zaključili na Gosposvetskem
stavo o svetu in družbeno strukturo naših polju, ki ima za Slovence simbolen poprednikov iz obdobja halštatske
Ribno kulture.
men, saj so tukaj ustoličevali karantanske
Na gorski cesti čez Narodni 01.11.2016
park Nockberob 9.15 urikneze
pri spomeniku
na pokopališču
in kasneje
koroške vojvode. Obred,
ge je moč videti bogastvo cemprinovega s katerim so naši predniki – Karantanci
Zasip
gozda, dva gorska prelaza, planšarski
mu01.11.2016 ob 9. uri napodeljevali
pokopališču suverenu oblast, je potekal v
zej na planini in najstarejše zdravilišče v slovenskem jeziku in se je obdržal skozi
Alpah – Karlbad, kjer ledeno hladno gor- sedem stoletij oziroma vse do leta 1414,
sko vodo segrevajo s pomočjo kamnov, ki ko je Ernest Železni kot zadnji prisegel
se v kmečki peči razžarijo vse do 900 °C.
pošteno vladanje, skrb za blagor dežele,
li smo Otok ljubezni, spoznali smo nov
pojem – bürjaštvo, ki pomeni utrjevanje
rečne brežine na reki Muri. Ogledali smo
si ohranjen fenomen na tem prostoru, to
je plavajoči mlin na Muri, ter se peljali z
malo drugačnim prevoznim sredstvom,
in sicer z brodom čez reko Muro. Za konec pa smo se povzpeli še na stolp Vinarium v Lendavskih goricah. Z vrha smo
lahko opazovali štiri države, obsijane s
prelepimi popoldanskimi sončnimi žarki.
Preživeli smo izjemno čudovit in sončen
dan na drugem koncu Slovenije v dobri
družbi članov Turističnega društva Zasip.
:: TD Zasip

Koristne pravne
informacije
v novembru
17. novembra ob 17. uri v Medgeneracijskem centru Bled pripravljamo koristno pravno predavanje o odškodninski
odgovornosti. Spoznali boste predpostavke za odškodninsko odgovornost, odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti, premoženjsko in nepremoženjsko škodo, denarno odškodnino.
:: Nadja Vidic, univ. dil. prav.

Radovljica, Gorenjska cesta 25 – tel.: 04 531 49 06, Matična št.:5011728000, I.D.št. za DDV: 620825
Transakcijski račun št.: 07000-0000473741 pri GB Kranj, nismo zavezanec za DDV

Šentvida na Glini je bil od konca 12.
stoletja do leta 1518 glavno mesto Koroške.
Ogledali smo si Štalensko goro (Magdalensberg) nad Gospo Sveto (Maria Saal),
kjer je bilo na vrhu gore središče keltskega
Noriškega kraljestva. Danes je tam velik
arheološki park oziroma izkopanine nek-

spoštovanje volje ljudstva in obrambo
njegovih pravic. Knežji kamen so s Krnskega gradu prenesli v celovški muzej leta
1862, vojvodski prestol pa je kot spomenik ostal na prvotnem kraju, nedaleč od
Gospe Svete.
:: Jože Rozman, foto: Dušan Pavlič
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Pri gorskem zdravniku
Letošnje poletje je tudi krajanke in
krajane Bleda v večernih urah prikovala pred TV-zaslon nadaljevanka Gorski
zdravnik. Večer za večerom so se predstavljale pustolovščine zdravnika in gorskega reševalca v idiličnih krajih avstrijskih
Alp. Člani sveta KS Bled nismo imeli
težkega dela, ko smo iskali ideje za organizacijo tradicionalnega izleta krajanov.
Hitro smo napolnili avtobus in se zadnjo
avgustovsko soboto, tako kot iz številnih
drugih krajev po Sloveniji, odpravili na
pot. V jutranjih urah smo se odpeljali z
Bleda proti Avstriji in naprej v smeri Bischofshofna, kjer smo zapustili avtocesto
in se podali proti gorski pokrajini Wilder

Kaiser, kjer so prizorišča idilične nadaljevanke. Prvi postanek smo naredili v vasici
Ellmau, kjer smo si ogledali ordinacijo dr.
Gruberja. Množica obiskovalcev nas je
prepričala, kako zelo je bila priljubljena
nadaljevanka med slovenskimi gledalci.
Sledilo je obvezno fotografiranje v družbi
zdravnika iz kartona, potem pa sprehod
skozi vasico, kjer smo lahko občudovali
čudovito ocvetličene hiše in se okrepčali s
tipičnimi jedmi. npr. različni cmoki, carski praženec… Nadaljevali smo pot v vasico Going, katere glavni vaški trg je srce
serije. Ogledali smo si vaško cerkev s pokopališčem, gostilno, vodnjak in se sprehodili po vaškem trgu. Pot nas je vodila

Miha Šimac: IZ DUNAJSKIH ARHIVOV: IZPISKI BLEJSKEGA ŽUPNIKA
IZ POROČNIH MATIC
Marko Mugerli: GOZDOVI BLEJSKEGA GOSPOSTVA

Jože Skumavec: SIMON ZIMA IN
GORJANSKA JAMA
Anja Bunderla: POSLIKANE PANJSKE KONČNICE
Turizem Bled: ODMEVNE OBJAVE
O BLEDU V TUJIH MEDIJIH V LETU
2015
Damjan Mulej: DOMOZNANSKA
BIBLIOGRAFIJA BLEDA ZA LETO 2015
Izvode Razgledov, tako letošnje kot
tudi tiste iz preteklih let, si je moč priskrbeti pri Muzejskem društvu Bled.
:: Besedilo in foto: Marjan Zupan

Salvador Dalí
ponovno na Bledu
do letoviškega mesta Zell am See. Vzeli
smo si nekaj prostega časa za sprehod ob
jezeru in kavo. Ob sončnem zahodu smo

se utrujeni in zadovoljni, pod vtisom čudovitih pogledov, vrnili domov.
:: Meta Pazlar KS Bled

Izšli so Razgledi 2016
Septembra je izšla 8. številka Razgledov Muzejskega društva Bled, ki jih je
uredil zgodovinar Marko Vidic. V Razgledih so objavljeni zanimivi prispevki, ki se
tako ali drugače dotikajo Bleda in okolice.

Vojko Zavodnik: RIKLIJEVA ZAPUŠČINA
Janko Rožič: V LUČI PRAIZVORA
JANEZU SVETINI
Tone Marolt: DROBIR S HRIBOV
Jože Mulej: ZGODOVINA KMETIJE
MULEJ, SELO PRI BLEDU
Vido Kregar: PEČI NA BLEJSKEM
GRADU
Franc Rozman: JULIUS VON PAYER
IN BLED
Janez BIZJAK: 20 LET ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA PLANINI KLEK
(1995–2015)
Marjan Zupan: ŽUPNIK JOŽEF KNIFIC O GORJAH V LETU 1924

Ob jezeru pod Casinojem Bled in TD-jem Bled je do konca leta na ogled razstava Salvadorja Dalíja.
Na razstavi je na ogled preko 200 grafičnih listov iz najobsežnejših Dalíjevih
opusov: Biblie Sacre, Božanske komedije,
Pantagruelovih komičnih sanj, Hommage to Leonardo da Vinci, Le Tricorne ter
serije Dalijevih konjev in preko 20 kipov,
tapiserij ter keramik.
V Dalíjevem obsežnem opusu, slikarskem, oblikovalskem in celo kiparskem,

Kultura I Mladi
predstavlja grafika tisto področje njegovega ustvarjanja, ki je njegovo umetnost
približala širšemu krogu publike. Tudi
grafični opus je zelo obsežen (preko 1700
grafičnih del), ustvarjen v različnih grafičnih tehnikah: jedkanici, gravuri, lesorezu,
litografiji in mešani tehniki.
Grafična dela so večinoma nastajala
v serijah in izhajala v grafičnih mapah,
grafika pa je bila hkrati za Dalíja odlična
priložnost za ilustriranje literarnih del, ki
so mu bila posebej blizu ali si jih je želel
likovno komentirati in jih po svoje nadgraditi.
Tudi letos je razstavo na Bled pripeljal
David Rjezancev.
:: RP

Folklorno društvo
Bled v Čebelici
Na povabilo Jerneje Terlikar smo oktobra obiskali vrtec Čebelica v Kranju, kjer
smo se zvedavim otrokom in njihovim
vzgojiteljicam predstavili v gorenjskih narodnih nošah, jim zaigrali na harmoniko
in z njimi zaplesali. Bili so zelo navdušeni
in kar nekaj so znali povedati o nas. Tudi
naša najmlajša članica Nika se je hitro
vživela v njihovo družbo in z njimi zaplesala in se igrala. Nazadnje smo jo morali
celo iskati po vrtcu.
Z lepim občutkom, da smo polepšali
dan malim nadobudnežem in njihovim
vzgojiteljicam, smo se poslovili od njih.
:: Anton Repe

Folklorno društvo Bled na avstrijskem Koroškem
Na povabilo predstavnika Narodnega
parka Nockberge smo se dne 8. 10. 2016
odpeljali v kraj Eisentratten na avstrijskem Koroškem na mednarodni kulturni
večer »ALPE BREZ MEJA«.
Med potjo smo si ogledali mesto
Spittal ob Dravi in zgodovinsko mestece
Gmund. Fantje pa so obiskali še Porschejev muzej. Po kratki vožnji smo prispeli
v Eisentratten. Pred gostilno Post/Pošta
nas je toplo sprejela in v slovenskem je-

parkom iz Slovenije in Narodnim parkom
Julijske Predalpe iz Italije se je razvilo že
več kot 10-letno čezmejno prijateljsko sodelovanje. Vse tri regije so se na kulturnem večeru predstavile s kratkim filmskim prikazom narodnega parka z vsemi
njegovimi posebnostmi. V okviru kulturnega programa so sodelovali še ljudski
godci in plesalci iz Kremsa na Koroškem,
Folklorna skupina Val Resia iz Rezije in
naša folklorna skupina.

ziku nagovorila ga. Magdalena. V gostilni
pa so nam postregli z njihovo hišno specialiteto, s »knedli, polnjenimi z različnimi
nadevi«, ki so bili res odlični. Kulturna
prireditev se je pričela ob 19.30 v krajevni
prireditveni dvorani.
S projektom »ERA - ECO REGIO
ALPE«, katerega namen je skrb za trajnostni razvoj naravnih in narodnih parkov, in
v sodelovanju z Narodnim parkom Nockberge iz Avstrije, Triglavskim narodnim

Po zaključku bogatega kulturnega
programa se je nadaljevalo sproščeno prijateljsko druženje ob klepetu, pokušanju
regijskih kulinaričnih dobrot, glasbi in
plesu. Tako kot že mnogokrat doslej smo
se tudi tokrat težko poslovili od naših starih in novih znancev in prijateljev, s katerimi smo preživeli res lep večer.
:: Tatjana Svete,
foto: Franci Pogačnik
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November v BMCju
PROSTORI BMCja, LEDENA DVORANA (vhod zgoraj, z olimpijskega trga)

Blejski mladinski center v novembru pripravlja:
2., 3., 4. In 5.11. od 10h do 12h, POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE, kjer
se bomo pozabavali z raznimi materiali,
da še bolj popestrimo to jesensko idilo.
Delavnice so brezplačne, izdelke bodo
otroci odnesli s seboj.
Šola glasbenega gledališča je prestavljena. Še vedno zbiramo prijave za otroke
od 10 do 14 leta, do zapolnitev vseh mest.
Eva nam je odkrila eno manjšo skrivnost:
Zaključna predstava muzikal se bo dogajala v Festivalni dvorani z imenom Alica
v čudezni deželi, v katero boste vključili
pesmi Walta Disneya, ki so zelo lepe in
Eva ima kar nekaj prevodov v slovenščini.
Prijave in vse informacije glede cen
na: jasmina.djordjevic@gmail.com, 040
429 941, www.facebook.com/bmc.bled
12.11. ob 10h, pripravljamo IZMENJAVO OBLAČIL. Prinesite obleke, lahko
tudi čevlje in dodatke (nakit, šale, kape,
rokavice, škornje), ki bi jih radi podarili
oz. zamenjali. Prinesete lahko toliko oblačil kolikor hočete, oblačila , ki jih ne boste
uspeli zamenjati vzamete nazaj domov
- oz. jih po dogovoru zberemo in odnesemo na RK. Seveda vzameš tisto, kar ti
bo všeč. Prosimo, naj bodo oblačila ohranjena in čista.
24.11. ob 6h, DELAVNICE Z MIHAELO ZALOKAR. Letošnjo jesen in zimo smo
se odločili popestriti z zanimivimi in koristnimi ekološkimi delavnicami. Mihaela iz
Društva za biološko - dinamično gospodarjenje Ajda, Gorenjska, vam bo na zanimiv
način približala domači vrt in vse pridelke,
ki rastejo na njem. BREZPLAČNO!
Še vedno nas lahko obiščete na Fly
Boxu, vsak torek in četrtek od 19h do 20h
v fitnesu N1 na Bledu.
:: BMC

Otroci na gradu
Na gradu nadaljujemo z drugo sezono uspešnih nastopov učencev Glasbenega centra DO RE MI pod imenom Otroci
na gradu. Tokrat vam ob svetovnem dnevu otroka 19. 11. ob 10. uri na Blejskem
gradu, skupaj z Medgeneracijskim centrom Bled, Zavodom za kulturo, Blejskim
mladinskim centrom, Plesno šolo Miki,
društvom Žarek, ter No.1 fitnesom prirejamo glasbeno-plesno dopoldne, ki bo
začinjeno z ustvarjalnimi delavnicami,
poslikavo obrazov, za nameček pa bo naše
najmlajše razveseljeval hudomušni dvorni norček.
:: Hana Premrl

Gorniški tabor Mojstrana 2016
Tretji teden septembra sva se s prijateljem Juretom udeležila Gorniškega tabora v Mojstrani. OŠ Mojstrana ga organizira pod okriljem Unesco združenja šol.
Na taboru smo bili učenci iz Mojstrane,
Ljubljane, Beograda in Bleda.

so gorski reševalci predstavili reševanje z
gora. Sestavili so žičnico, po kateri smo se
nekateri spustili z vrha skale, prisluhnili
smo predavanju o živi in neživi naravi gospoda Jožeta Miheliča.

Plezali smo na umetni steni v njihovi
telovadnici in si ogledali Slovenski planinski muzej, imeli smo pohod na Mlinco nad Dovjami.
Po poti Triglavske Bistrice smo se odpravili proti slapu Peričnik, nadaljevali
po poti pod Galerijami do doline Vrat. Nastanili smo se v Šlajmerjevem domu, kjer

Zato smo se povzpeli na Bivak IV. pod
Škrlatico, imeli smo likovno delavnico. Z
barvicami ali svinčnikom smo slikali pokrajino.
Zadnji dan smo imeli pohod iz Vrat v
Mojstrano.
:: Grega Rihtar, učenec 9. b
OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled

Nagrada za film o Rikliju
Film o Arnoldu Rikliju je na Mednarodnem filmskem festivalu ART&TUR
v Vili Novi de Gaiji na Portugalskem
zmagali v kategoriji TV dokumentarec biografije, ki je nastal na pobudo Občine
Bled, Turizma Bled in Zavoda za kulturo
ob 160 letnici prihoda Riklija na Bled.
Realizacijo je omogočil Zavod za kulturo
Bled. Scenarij je delo Amalije Mikša, film

je izdelal Studio Zmajček Ljubljana ki ga
vodi Janko Badovinac, v filmu so svoj prispevek dali župan Janez Fajfar, mag Leopold Zonik, častna občanka Melita Vovk,
Riklija je upodobil Lojze Ropret, nastopili
so še nekateri Blejci.
DVD bo možno kmalu kupiti tudi v
trgovini TD Bled.
:: RP

Mladi

Evropski teden mobilnosti na OŠ Bled
Tudi letos je teden mobilnosti povezal na tisoče evropskih mest, čemur se je
pridružila tudi OŠ Bled s podružnicama.
Učence smo spodbujali k pametni in trajnostni mobilnosti.

Akcija Prometna kača se je vila na matični šoli od 19. do 26. septembra. Učitelji so učence z Dindola, Gmajne, Dob in
Rečice peš pospremili v šolo. V tem tednu
smo se trudili, da je bilo v okolici šole čim
manj avtomobilov. Na naši poti v šolo so
za našo varnost poskrbeli starši, policisti
in učitelji, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
Občina Bled je prvošolcem priskrbela

krede, kar so mladi nadebudneži dodobra
izkoristili in so prometne površine, ki so
bile v tem tednu prazne, umetniško porisali.
Tretješolci so se kot v Riklijevih časih
povzpeli na Stražo, se prijetno razgibali in ob zdravi malici uživali v prelepem
razgledu.
Četrtošolci so se peš odpravili na Stan,
kjer so poiskali in objeli najdebelejšo
smreko v naši okolici.
Učenci 7. razredov so teden mobilnosti dobro izkoristili, saj so se odpravili
na športni dan – kolesarjenje po okolici
Bleda.
Tudi petošolci niso počivali, saj so se v
tem tednu pripravljali na kolesarski izpit
in so svoje spretnosti preizkušali na kolesarskem poligonu pred šolo.
Tudi na POŠ Bohinjska Bela in POŠ
Ribno niso pozabili na teden mobilnosti.
Učenci so v šolo in iz nje hodili peš. Za
zabavo in otroško kreativnost pa so poskrbeli delavci Občine Bled, ki so jim priskrbeli raznobarvne krede, s katerimi so
»polepšali« igrišče in območje za pešce.
Želimo si, da bi teden mobilnosti trajal vse leto in da bi se zavedali, da se lahko
marsikam odpravimo peš oziroma uporabimo javni prevoz.
:: Kolektiv OŠ Bled

Ekskurzija v Osilnico
Turistični podmladek Osnovne šole
prof. dr. Josipa Plemlja Bled se je tudi letos odpravil na tradicionalno ekskurzijo
po Sloveniji. Tokrat smo se odpravili kar
na dvodnevno potovanje na jug Slovenije,
v deželo Petra Klepca.
Znamenitosti po poti so nam predstavili učenci, tako smo izvedeli, da so se na
Šmarno goro zatekali ljudje pred turškimi vpadi in da se je nekoč v gradu Turjak
skrival tudi Jurij Dalmatin. Pri Trubarjevi
domačiji smo se poleg avtorja prvih slovenskih tiskanih knjig, Primoža Trubarja,
spomnili tudi življenja in del dveh drugih
pomembnih avtorjev s tega območja: Josipa Stritarja in Frana Levstika. Pot nas je
naprej vodila skozi mesto Ribnica, ki slovi
po suhi robi. Nato pa smo zavili v Kočevski Rog in po ovinkasti cesti previdno
oprezali za risi in medvedi. K sreči nismo
videli nobenega.
Spoznali smo občino Osilnica, ki je
občina z najmanj prebivalci v Sloveniji,
slišali smo zgodbe o Petru Klepcu, kočevskih medvedih, risih in divjih prašičih,
reko Kolpo smo spoznali na raftanju. Tudi
to leto nam je pri organizaciji ekskurzije
priskočilo na pomoč Turistično društvo
Bled, ki je financiralo avtobus, za kar se
iskreno zahvaljujemo.
:: Magda Bogataj, Marina Vukaševič,
Saša Zupan in Peter Zupan
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Pisana paleta dejavnosti v šoli na
Bohinjski Beli
Šolsko leto 2016/17 smo začeli zelo dejavno. Poleg rednega
pouka smo imeli do sedaj vrsto zanimivih dogodkov.
Vsi učenci šole so sodelovali v teku Začni mlad – tekmuj pošteno. V Evropskem tednu mobilnosti smo skupaj z otroki iz
vrtca v vaškem jedru risali s kredami na asfalt na temo prometa.
Izvedli smo tudi akcijo peš v šolo. Učenci iz šole ter otroci iz
vrtca so nastopili na otvoritvi novega Doma krajanov. Pesem za
nastop šolarjev je ustvarila učiteljica Veronika Koselj. Učenci iz
3., 4. in 5. razreda, ki pojejo v pevskem zborčku, so v tem času
nastopili še dvakrat. V vojašnici Boštjana Kekca so peli in plesali
na prireditvi ob obletnici enote, peli pa so tudi na otvoritvi razstave fotografij Cirila Velkavrha v novem domu.

Oder mika tudi otroke. Vsi otroci iz vrtca in šole so stopili
nanj na prireditvi Otroci na odru.
V tem času smo zbirali tudi odpadni papir, imeli smo papirno akcijo. V mesecu oktobru so se začele interesne dejavnosti.
Poleg dejavnosti, ki jih izvajajo učiteljice iz šole, učenci zelo radi
obiskujejo zdrav življenjski slog, karate in tečaj modernega plesa.
:: Nataša Klinar, Podružnica

Škratov pohod od vrat do vrat po
Bohinjski Beli uspel
6. oktobra smo se Zeleni škrati iz vrtca na Bohinjski Beli odpravili na krožni pohod po vasi. Pridružili so se nam predvsem
starši in sorojenci otrok, že šolarji.
Ob raziskovanju dediščine okoli nas po spodnji in zgornji
vasi smo iskali zanimiva stara vrata. Veseli smo bili, da smo jih
odkrili kar precej. Otroci so imeli ob tem še posebno ostro oko.
Opazili so kakšna zanimiva stara vrata, ki so se skrila očem odraslih.

V pomoč in spodbudo nam je bila knjižica s fotografijami
osmih vrat, ki jo je dobil vsak otrok. Otroci so vanjo zbirali žige
škrata. Dobili so ga, ko so našli vrata na fotografijah najdenih
vrat v knjižici, starši pa so ugotavljali letnice odkritih vrat in hišna imena. Čudili smo se starosti vrat in bogati dediščini, ki jo še
premore naša vas. Ugotavljali smo, da jo premalo spoštujemo.
Pohod smo zaključili na igrišču pri vrtcu, kjer so se otroci
okrepčali in narisali svoje vtise na papirna vrata, odrasli pa smo
si ogledali knjigo Vladimirja Siliča Stara vrata. V nji smo našli
tudi nekatera vrata z Bohinjske Bele.
:: Maja Poklukar

Slepa miš, ti loviš!
Ob tednu otroka vsako leto povabimo v šolo naše babice in
dedke in se z njimi družimo ob različnih dejavnostih.
Letošnje druženje je bilo gibalno obarvano in hkrati slavnostno, saj smo skupaj z ravnateljico Natašo Ahačič, predsednikom KS Ribno Dušanom Žnidaršičem, podžupanom Tonijem
Mežanom in županom Janezom Fajfarjem odprli prenovljeno
igrišče pred našo šolo. Povabljeni predstavniki so z metlami
spretno popeljali žoge v gol in tako ob glasnem navijanju vseh
prisotnih v športnem duhu prepustili igrišče igranja željnim
učencem in starim staršem.
Pred skupnim druženjem so učenci povprašali babice in
dedke, katere igre so se včasih radi igrali. Vsak razred je predstavil dve igri, ki so se jih potem igrali učenci in se v njih preizkusili
tudi stari starši. Zavzeto so bližali kamenčke, natančno zadevali kozo klanf, spretno talali kamenčke ali rinčke, se zabavali ob
lovljenju slepe miši in lovljenju s ciljanjem najbližjega. Seveda
pa so tekmovali tudi v metanju na koš in hitrem lovljenju žoge
po določenih navodilih. Učenci in stari starši so se ob skupnem
igranju spodbujali, navijali drug za drugega in neizmerno uživali.
Prijetno in razgibano druženje smo zaključili v šoli ob slad-

kanju z dobrotami, s katerimi so nas presenetile skrbne babice
in Svet KS Ribno.
:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno

Mladi

Finale Žogarije na Jezerski promenadi
Na obali Blejskega jezera je bilo v začetku septembra zelo bučno in razigrano.
Tam je namreč potekalo vseslovensko finale projekta Žogarija, ki se ga je udeležilo devet šol iz cele Slovenije.
Žogarija predstavlja šopek dejavno-

sti, ki so namenjene otrokom od 5 do 14
let. V ospredju so sicer nogomet in ostale
spretnosti z žogo, poleg tega pa smo imeli priložnost razmigati možgančke tudi v
kvizu znanja, uživati v plesnih in pevskih
nastopih in se nasmejati našim učiteljem

Svet, v katerem želim živeti
Pod tem naslovom so se odvijale aktivnosti, ki so potekale na OŠ Bled v prvem tednu oktobra, v TEDNU OTROKA.
Organizacija je pripadla članom šolskega
parlamenta, ki so ujeli trenutke tega tedna in jim dali trajen pečat. Učenci so
se počutili sprejete ob igranju odbojke z
učitelji, sproščali so se na igrišču za minigolf, kjer nas je prijazno in brezplačno
gostil g. Sergej Učakar, se medgeneracijsko družili ob risanju na asfalt. V želji, da
bi naredili čim več zabavnega smo pekli

slastne palačinke. Učenci pa so se v velikem številu udeležili tudi zaključne prireditve NAJBOLJŠA DROGA JE ŽOGA,
kjer je bilo športno odigranih več tekem v
košarki in nogometu. Delili smo veselje,
zadovoljstvo, strpnost, potrpežljivost…,
to naj bodo sestavine življenja v svetu, v
katerem želimo živeti. Ne dopustimo, da
gredo taki trenutki mimo nas in poskrbimo, da bo »teden otroka« vse leto.
:: Meta Pazlar OŠ Bled

v disciplini »Tudi vi, profesor«. Vzporedno z Žogarijo je potekala tudi Minižogarija, katere so se udeležili tudi naši bodoči
osnovnošolci.
:: Eva Gregorčič

Dvajset let Športnega
društva Zasip
Športno društvo Zasip letos obeležuje 20. letnico delovanja. Sekcije društva
neprekinjeno in dobro skrbijo za dobro
počutje vaščanov. Nogometna sekcija že
od začetka delovanja ureja in vzdržuje
nogometno igrišče na Homu, ki je bilo v
letošnjem letu deležno obsežne prenove.
Balinarji vsako leto organizirajo balinarske turnirje, telovadke pa poskrbijo za
vadbo in druženje dvakrat tedensko.
Ob obletnici vas vabimo na koncert
Saša Avsenika in voditeljem Francijem
Podbrežnikom, 27. 11. 2016 ob 19. uri v
Festivalni dvorani na Bledu. Vstopnice so
prodajajo v prostorih turističnega društva
Bled. Vljudno vabljeni!
:: Miro Zupan
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Novičke
iz Sava Hotelov Bled

Koledar prireditev
www.bled.si

Praznična druženja na Bledu
Bliža se veseli december in z njim čas
za druženje s prijatelji in sodelavci. 12.
novembra se zopet odpira Blejsko drsališče z razgledom, ki bo na teraso Kavarne
Park privabilo predvsem tiste, ki si želijo
aktivne zimske zabave ob curlingu ali drsanju. Večje skupine na sproščeno zabavo vabi Restavracija Panorama, medtem
ko smo za manjše skupinice pripravili
novo ponudbo v Grand Hotelu Toplice:
wellness-kulinarična razvajanja v Studiu
Luisa. Novost letošnje zime predstavlja
tudi lokacija Jezero Lounge, ki večje ali
manjše skupine privablja na druženje ob
odprtem ognju tik ob čarobnem Blejskem
jezeru. Povpraševanje je veliko, zato vsem
interesentom svetujemo čim hitrejšo rezervacijo termina.

Poročni sejem Bled
V Festivalni dvorani Bled je 15. in 16.
oktobra 2016 potekal prvi Poročni sejem
Bled. Sava Hoteli Bled smo se na njem
predstavljali v sodelovanju s podjetjem
Mulej vizije, s katerim smo razvili poročno zgodbo Wedding of the soul - doživetje za domov. Gre za personalizirano
celostno poročno doživetje, ki čarobnost
Bleda in hotela Grand Hotel Toplice združuje z lokalno umetnostjo kulinarike in
keramike, ki jo mladoporočenci vzamejo
s seboj za spomin na najlepše trenutke
svojega življenja. Obiskovalce sejma pa
je poleg omenjenega poročnega produkta
zanimala tudi možnost poroke na prostem – v blejskem glampingu. Marsikdo
je dobil na sejmu tudi idejo za izvirno poročno darilo – romantični vikend glamping paket za 2 osebi "Like lovers do"
(info@camping-bled.com).

datum

ura

lokacija

prireditev

Sobota, 29.10.

19:00 – 22:00

Plesni večer v Restavraciji Panorama

29.10. - 5.11.

ves dan

Restavracija Panorama
Bled
Parkirišče pod Blejskim
gradom
Blejski grad

Ponedeljek, 31.10.

Četrtek, 3.11.

11:00 – 13:00;
17:00 – 19:00
18:30

Petek, 4.11.

17:00

Sobota, 5.11.

10:00
19:00 – 22:00

Noč čarovnic na Blejskem gradu:
Otroška noč čarovnic
Strašna noč čarovnic
Predavanje Muzejskega društva Bled
Otvoritev Okusov Bleda v blejskih
restavracijah
Delavnica: Kako uporabljamo AED defibrilator? Znanje rešuje življenja!
Plesni večer v Restavraciji Panorama

12:00; 14:00

Restavracija Panorama
Bled
Blejski grad

20:00
11:00 – 12:00

Športna dvorana Bled
Terasa Kavarne Park

18:00 – 21:00
11:00 – 17:00

Park ob Vili Prešeren

Vsako nedeljo od
13.11. dalje
Sreda, 16.11.

18:00 – 21:00

Terasa Kavarne Park

19:00

Vsako sredo od
16.11. dalje
Petek, 18.11.
Vsak petek od
18.11. dalje
Sobota, 19.11.

18:00 – 21:00

Infocenter Triglavska
roža Bled
Terasa Kavarne Park

20:00
20:00 – 21:00

Festivalna dvorana Bled Avtokomedija Jonas
Terasa Kavarne Park
Blejsko drsališče z razgledom: Salsa na ledu

10:00

Blejski grad

10:00 – 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled
Dom krajanov Bohinjska Gledališki abonma: Bomba v bordelu,
Gledališče Bohinjska Bistrica
Bela
Zadružni dom Ribno
Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in
škratkom Predstavčkom: Pogumni krojač
Galerija 14, Bled
Delavnica: Kako uporabljamo AED defibrilator? Znanje rešuje življenja!
Višja strokovna šola za Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
gostinstvo in turizem
Bled
Višja strokovna šola za Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
gostinstvo in turizem
Bled
Festivalna dvorana Bled Koncert Tekaško smučarskega kluba Bled:
Neda Ukraden z gosti
Terasa Kavarne Park –
Razstava adventnih venčkov
ob drsališču
Hotel Kompas
Delavnica izdelave adventnih venčkov
Hotel Ribno Bled
Glasbena meditacija s skupino Shamballa

Sobota, 12.11.

Vsako soboto od
12.11. dalje
Nedelja, 13.11.

Prilagojenost hotelov
gibalno oviranim
Oktobra sta hotele Golf, Park, Savica
in Grand Hotel Toplice obiskala predstavnika zavoda Brez ovir, ki sta za potrebe
objave na spletni strani zavoda preučila,
kaj vse je v posameznem hotelu primerno počitnikovanju gibalno oviranih oseb.
Nad prilagojenostjo omenjenih hotelov
gibalno oviranim osebam sta bila v splošnem prijetno presenečena, najbolj pa
ju je navdušila prilagojenost Hotela Golf
vključno s kopališčem Wellness Živa (več
na www.brezovir.si).
:: Anja Kralj, Sava Hoteli Bled

Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Infocenter Triglavska
roža Bled
Galerija 14, Bled

Srednjeveški tabor v času jesenskih počitnic

19:30
Nedelja, 20.11.

10:00

Torek, 22.11.

13:00

Četrtek, 24.11.

17:00

Petek, 25.11.

17:00

19:00
Sobota, 26.11.

10:00 – 19:00
10:00 – 13:00
20:00

Martinovo na Blejskem gradu ob vinu,
glasbi in plesu
Narodnozabavna hit parada 2016
Blejsko drsališče z razgledom: Drsanje z
Zakijem in Rozi
Drsanje v ritmih DJ glasbe
Martinovanje ob Blejskem jezeru: Sportina
podarja Martina
Blejsko drsališče z razgledom: Drsanje v
ritmih DJ glasbe
Sredin večer: XXV. tekmovalna klubska
razstava Foto kluba Triglavski narodni park
Blejsko drsališče z razgledom: Curling

Otroci na gradu ob svetovnem dnevu
otroka: nastop učencev Glasbenega centra
DO RE MI in plesalcev plesne šole Miki,
delavnice za otroke, poslikava obraza,
dvorni norček
Triglavska tržnica
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ura

lokacija

prireditev

Nedelja, 27.11.

10:00 – 16:00;
17:00
19:00

Terasa Kavarne Park –
Razstava adventnih venčkov
ob drsališču
Podelitev priznanj najlepšim venčkom
Festivalna dvorana Bled Koncert Ansambla Saše Avsenika ob
praznovanju 20-letnice ŠD Zasip

RAZSTAVE:
28.7. – 31.12.

9:00 – 21:00

14.9. – 9.11.

8:00 – 16:00

Ob jezeru pod
Casinojem Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled

Razstava Salvadorja Dalija
Panta rei: skupinska likovna razstava KUD
Velika narava

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

Novembrski Okusi Bleda v blejskih restavracijah
Tudi letošnji november v izbrane blejske restavracije prinaša Okuse Bleda, okusne jedilnike po enotni ceni 15 eur. Blejski
gostinci pod okriljem Turizma Bled vabijo
na otvoritveni dogodek, ki bo v petek, 4. novembra, nato pa vsak dan od 5. do vključno
30. novembra na pokušino menijev.
Sodelovalo bo šest blejskih restavracij:
Restavracija Panorama, Restavracija Grill
Lovec, Restavracija 1906 Bled (Hotel Triglav), Vila Prešeren, Restavracija Chilli in
Hotel Astoria Bled. V vsaki od restavracij
bo na voljo poseben meni s tremi krožniki po enotni ceni. Rdeča nit so lokalne in
sezonske jedi, zato ne preseneča, da se
na novembrskih menijih pogosto znajdejo jedi iz buče in račke, pa tudi kostanj
in postrv. Števila mest so omejena, zato
sodelujoče restavracije prosijo za predhodne rezervacije z navedbo, da prihajate na
pokušino menija Okusi Bleda.
Otvoritev kulinaričnega novembra na
Bledu bo v petek, 4. novembra ob 17. uri
v Infocentru Triglavska roža Bled. Pred-

Kratke novičke
iz Sportine Turizma
Vikend delavnica joge in
preseganja vzorcev, ki nas
ovirajo
Med 25. 11. in 27. 11. bo v Hotelu Ribno delavnica joge in preseganja vzorcev,
ki nas ovirajo. Namenjena je vsem, ki
jim stari vzorci hromijo življenje, ki jih
zmanjka poguma biti to, kar v resnici so,
ki želijo odvreči maske in se sprejeti takšne, kot so. Izvajalka delavnice je Monika Pekošak, učiteljica joge, s katero se
ukvarja že 14 let. Info: 04 578 31 00 ali
info@hotel-ribno.si.

Glasbena meditacija
s skupino Shamballa

stavile se bodo sodelujoče restavracije, z
jedmi, ki jih boste lahko okušali do konca
novembra. Za prijetno vzdušje bo poskrbela akustična zasedba Kranjci ter Anja
Šivic iz Mojega kluba Bled, dobitnica zlatega gumba oddaje Slovenija ima talent.
Obisk dogodka je brezplačen, zaradi prostorskih zmožnosti pa omejen, zato so
obvezne prijave na e-mail info@dzt.bled.
si.
Menije in več informacij najdete na
spletni strani www.bled.si in facebook
strani Taste Bled.
:: Turizem Bled

Blejski grad vabi med jesenskimi počitnicami
Srednjeveški tabor in Noč čarovnic na Blejskem gradu sta
vsako leto v času jesenskih počitnic nepogrešljivi del dogajanja na Bledu. V Noči čarovnic bomo iskali kosti stare Slovanke,
zgodba o njej pravi: »Stoletja Slovanka na gradu je spala, na črno
to noč iz groba je vstala. Duhovi pokradli so njene kosti, pridi,
pomagaj, da nazaj jih dobi!......«
Na parkirišču Blejskega gradu se bo ob pomoči vitezov mogoče preskusiti v marsikateri spretnosti, ki jih naši vitezi odlično
obvladajo. Skupaj z dvornimi damami bodo poustvarili del bogate zgodovine Blejskega gradu. Srednjeveški tabor bomo odprli
v soboto, 29. 10., ponazoritev srednjeveškega življenja pa bo na
ogled vsak dan vse do sobote, 5. 11.
Noč čarovnic bo letos potekala v dveh delih: dopoldanski
dogodek bo namenjen najmlajšim, otrokom do 8. leta, proti
večeru pa bodo prišli na vrsto bolj neustrašni (predvsem otroci
in njihovi starši). Na parkirišču boste prejeli navodila za iskanje
kosti stare Slovanke, vendar bo za obisk grajskih kotičkov in kleti
potrebnega kar nekaj poguma, ki pa ga bomo tudi nagradili. Do-

V soboto, 26. 11., bo v Hotelu Ribno
ob 20. uri glasbena meditacija s skupino
Shamballa. Shamballa je glasbeno-meditacijska zasedba, ki s pomočjo glasbe
povezuje različne svetove. Ob živi glasbi,
prepevanju manter in avtorskih pesmi
ustvarijo močno energijsko polje, ki vzbudi subtilne energije, to pa nam omogoča
ostrejše notranje zaznavanje.

Maksim Osipov
v Hotelu Ribno
Maksim Osipov, magister ljudske medicine in zdravilec, še posebno rad dela z
otroki, saj na terapijo ne pridejo skeptični. Vodilo Maksima Osipova je, da ljudje,
ki pridejo k njemu žalostni in malodušni,
od njega odidejo srečni in zadovoljni.
V Hotelu Ribno bo med 14. in 20. 11.
Info: 04 578 31 00 ali info@hotel-ribno.
si.
:: Tjaša Lavtižar, Sportina Turizem

13

14

Turizem I Prireditve
poldanski dogodek bo potekal od 11. do 13.
ure, večerni pa od 17. do 19. ure.
Na prireditvi Noč čarovnic bo veljala
posebna prometna ureditev, parkirati pa
bo mogoče na brezplačnih parkiriščih
pod gradom. Za prevoz na grad in nazaj
bo poskrbljeno - uporabiti bo mogoče
brezplačni avtobusni in kombi prevoz. Na
grad se lahko povzpnete tudi po urejenih
sprehajalnih poteh, začetne točke so pri
cerkvi sv. Martina in nad Grajskim kopališčem.

Cena vstopnice za Noč čarovnic je
plačilo vstopnine, vstop v Srednjeveški
tabor pa je brezplačen.
Vabimo vas, da nas obiščete v času
jesenskih počitnic, med 29. 10. in 5. 11.
2016! Več informacij o dogodku najdete tudi na spletni strani Blejskega gradu
(www.blejski-grad.si), sledite nam prek
družbenih omrežij facebook (FB/Bled
Castle) in twitter (@bledcastle).

90 let gospe Marije
Bric – Meri
Gospa Marija Bric je praznovala devetdeseti rojstni dan že 24. avgusta. Različne
okoliščine so botrovale, da smo jo župan
Janez Fajfar in prostovoljki RK Bled obiskali šele mesec kasneje. Polna sreče in
dobre volje nas je sprejela na Begunjski
cesti 4 v Lescah, navdušenja ob srečanju
kar ni moglo biti konec.
Rodila se je v vasi Drežnica pri Kobaridu v družini s šestimi otroki. Obiskovala je italijansko šolo, a doma so govorili
samo slovensko. V rodni vasi je vzljubila
Lojzeta. Pot za zaslužkom ju je pripeljala
na Bled, kjer je mož dobil službo na LIP-u, gospa Meri pa je delala v gostinstvu
– hotelu Toplice in Kompas. Tega službovanja se zelo rada spominja, spoštljivo in
z ljubeznijo.
Srečo v zakonu jima je obogatilo rojstvo hčerke Elvire, ki smo jo kasneje domačini poznali kot dobro frizersko mojstrico v Park hotelu. Tudi dodelitve stanovanja na Partizanski c. 11 sta bila zelo vesela, kamor se je mlada družina preselila
iz majhnega najemniškega stanovanja na
Rečici. Z leti so se srečni dogodki kar vrstili: s hčerino poroko, kasneje z rojstvom
vnuka Petra in vnukinje Aleksandre, sedaj pa jo razveseljuje že pravnuk David.

Grajskima tiskarju in vinarju nagrada
na novosadskem turističnem sejmu
Grajska tiskarna Manufaktura Mojstra Janeza in vinska klet Dornberg na
Blejskem gradu sta na novosadskem turističnem sejmu dobili zlato medaljo.
Mojster Janez je s svojo starodobno tiskarno uspel zasnovati poseben produkt,
ki ni ne samo turistični, ne samo obrtniški, ne samo zgodovinski in ne samo
kulturni, pač pa vse to skupaj, zato je
navdušenje, ki ga žanje povsod po svetu,
kamorkoli pride, razumljivo. Na domačem Bledu se je nazadnje predstavil na
poročnem sejmu, na novosadskem turi-

stičnem sejmu pa sta skupaj z vinarjem
prejela zlato medaljo. V grajski tiskarni
stoji rekonstrukcija Gutenbergove lesene tiskarske stiskalnice, s katero tiskar
demonstrira tiskanje na ročno izdelan
papir z zgodovinskimi klišeji in svinčenimi črkami. Grajska klet obiskovalce
vabi s svojimi kvalitetnimi vini na degustacijo in demonstracijo stekleničenja
vina iz hrastovih sodov.
Del blejske grajske zgodbe torej hodi
po svetu, predstavlja grad in Bled ter žanje uspehe!
Čestitamo!
:: RP

Žal pa v življenju pridejo tudi težki
trenutki. Leta 1991 je umrl mož in največ
tolažbe je dobila v delu. Najhujši udarec
v življenju je bila leta 2004 smrt hčerke.
Tedaj je mislila, da ne bo zmožna preboleti izgube, a zavedala se je, da jo hčerina
družina še bolj potrebuje in da je vredno
zanje živeti naprej. Vsa njena pomoč se ji
danes obrestuje, saj jo imajo vsi neizmerno radi in ji vračajo vse dobro. Zet Janez
in Cvetka pripravita vsa praznovanja in
obletnice, da jih praznujejo v krogu družine.
Tudi mi želimo, da bi slavljenka še
naprej uživala v vsem lepem, kar jo razveseljuje, seveda zdrava, polna vedrine in
dobre volje!
:: Jožica Pazlar, RK Bled

Mladi I Šport

Pester začetek leta v Vrtcu Bled
Začelo se je novo šolsko leto in že takoj smo bili vrtičkarji zelo aktivni.
Na Jezerski promenadi smo obiskali
zaključno prireditev MINI ŽOGARIJA,
kjer so otroci premagovali spretnostni
poligon, se igrali z lego kockami, risali s
kredami in se pomerili v mini nogometu.
V okviru EVROPSKEGA TEDNA
ŠPORTA smo imeli športno dopoldne.
Otroci so na različnih gibalnih postajah
preizkušali svoje športne spretnosti.

stnosti jeseni, ob mednarodnem dnevu
miru pa smo na igrišču vrtca posadili drevo miru.
V tednu otroka in dnevih evropske
kulturne dediščine smo spoznavali različna ljudstva sveta, otroke sveta in našo kulturno dediščino. Spoznali smo postopek
izdelave potice, spekli potico, strokovni
delavci so za otroke zaigrali igrico Melje,
melje mlinček, v telovadnici vrtca pa smo
imeli razstavo Kako so kuhali in pekli ne-

V evropskem tednu mobilnosti smo
pripravili prometni poligon za otroke, s
kredami smo na asfaltnih površinah ob
vrtcu risali na temo prometa, ob koncu tedna pa izvedli akcijo Peš v vrtec, kjer smo
zaposleni in starši z otroki v vrtec prišli
peš ali z nemotoriziranimi sredstvi.
Teden jeseni je prinesel opazovanje
sprememb v naravi, spoznavali smo la-

koč. Obiskali so nas vojaki iz vojašnice
na Bohinjski Beli in pripravili pravi mali
vojaški poligon. Na Teku podnebne solidarnosti smo otroke ozaveščali o problematiki podnebnih sprememb v povezavi
z revščino v Afriki.
Skratka, v vrtcu se imamo lepo in
nam ni nikoli dolgčas!
:: Rebeka Poček Oštir

Zaključek sezone na Bledu
8. oktobra je na Bledu v hladnem in
oblačenem vremenu potekalo zadnje letošnje atletsko tekmovanje na prostem,
tradicionalni mednarodni atletski miting
Zvezde prihodnosti. Vsem tekmovalcem
in tekmovalkam čestitke za rezultate, njihovim spremljevalcem pa hvala za potrpežljivost. Velik trud in dobro delo je vložil organizator AD Bled, sodniška služba
AD Bled, merilna ekipa PROTIME in seveda vsi ostali, ki so nesebično pomagali
pri organizaciji mitinga. Ne gre pozabiti
pomoči Občine Bled, donatorja ICEPEAK-a. Mnogi naši mladi atleti so sploh
prvič tekmovali na takem tekmovanju in
ravno njim gredo posebne čestitke, saj so
veliki in močni promotorji blejske atletike

in s tem domačega društva.
:: AD Bled

26. državno prvenstvo
v veslanju
Veslaška zveza Slovenije je 25. septembra na Blejskem jezeru organizirala
26. državno prvenstvo v veslanju, ki se ga
je udeležilo 160 tekmovalcev in tekmovalk iz vseh sedmih slovenskih klubov.
Skupaj s spomladanskim delom, ko smo
že dobili državne prvake v enojcih v mlajših kategorijah, je bilo letos na sporedu
25 tekem za naslov državnega prvaka, tekmovalci in tekmovalke Veslaškega kluba
Bled pa so jih osvojili pet in bili s tem drugi najuspešnejši klub v državi.
V članski kategoriji je v enojcu suvereno zmagal Rajko Hrvat (VK Argo Izola),
letos s tretjim mestom na EP in četrtim
na SP najuspešnejši slovenski veslač,
drugi je bil Miha Aljančič, tretji pa Marko
Hladnik, oba iz blejskega veslaškega kluba. Med lahkimi skifisti je zmagal Blejec
Aleš Jalen, med članicami pa je bila Blejka Živa Rus tretja, ki je osvojila še srebro
med dvojnimi dvojci za mladinke skupaj
s Tjašo Pfajfar. V članskem dvojnem dvojcu sta slavila Aljančič in Jalen, tretja pa
sta bila Hladnik in Matej Čuk.
Zelo dobro so na letošnjem državnem
prvenstvu nastopili mladi blejski veslači
in veslačice, ki so pred tem uspešno nastopili tudi na jesenskih mednarodnih
regatah v Beljaku in Mariboru. V kategoriji mladincev (do 18 let) sta srebro med
dvojnimi dvojci osvojila Matej Hribar in
Jakob Šolar. Med mlajšimi mladinci (do
16 let) sta bila Matevž Tonejc in Martin
Starič tretja v dvojcu, ki sta bron osvojila
tudi v dvojnem četvercu skupaj z Isakom
Žvegljem in Martinom Čatakom. Med
pionirkami (do 14 let) sta zmago med
dvojnimi dvojci slavili Pia Gruškovnjak in
Jera Vovk, pri pionirkah do 13 let pa sta se
med dobitnice medalj vpisali dve Blejki,
srebro je pripadlo Ruby Čop, bron pa Eli
Bajec. Andrej Eržen je postal državni prvak v enojcu med pionirji do 13 let, bron v
dvojnem dvojcu za pionirje pa sta osvojila
Semen Kravčuk in Matija Babič.
:: Jernej Slivnik
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NAJBOLJŠI ODPADEK JE TISTI, KI GA NI
Preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova ponovna
uporaba
Ločevanje odpadkov je pomembno, še boljše pa je, da poskusimo
preprečiti njihovo nastajanje. To lahko storimo z majhnimi spremembami v vsakdanjem življenju. Odpadki nastajajo ob vsem,
kar počnemo – tako doma, v šoli ali službi, zato moramo do tega
pristopiti odgovorno in zavestno preprečevati njihov nastanek.
Zakaj se toliko govori o hrani kot odpadku?
Zato, ker je to stvar vseh nas.
VSI mečemo hrano stran, tudi jaz, ti, vi, mi VSI.

Ostanki hrane: ODPADEK ALI HRANA?
Hrano se zavrže na več načinov: kupimo je preveč, pripravimo je
preveč, pred uporabo se pokvari. Če torej premislimo, kako jo bomo
uporabili, lahko s tem prihranimo veliko denarja in zmanjšamo količine hrane kot odpadek, torej tiste, ki jo vržemo stran. Tu lahko
sledimo prijetnemu sloganu: »Love Food, Hate Waste!« »Rad imam
hrano, ne maram odpadkov.«
Nekaj namigov, kako ravnati z ostanki hrane:
• Upoštevajmo navodila na izdelkih.
• Iz zelenjave, ki postaja mehka, se lahko skuha okusna juha.
• Ostanke od obeda v restavraciji vzemimo s sabo, po možnosti
v embalaži, ki jo lahko recikliramo.
• Živila zamrzujmo v zamrzovalnih napravah, zato da podaljšamo
njihovo obstojnost.
• Izogibajmo se posamezno zavitim izdelkom, zapakiranim
malicam in embalaži za enkratno uporabo (sokovi v plastenkah,
sir v rezinah …).
• V restavracijah lahko prosimo za embalažo, ki se jo po uporabi
lahko kompostira.
• Kupimo večjo količino hrane in jo manjše količine shranimo
v embalaži za večkratno uporabo.

V svetu vsako leto zavržemo 1,3 milijarde ton hrane, kar je
približno tretjina vse pridelane hrane.
Po zadnjih podatkih v Sloveniji zavržemo 150 tisoč ton hrane, kar je približno 72 kilogramov na prebivalca.

Napovedujemo:

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA
ODPADKOV (19.–27. NOVEMBER 2016)
Odpadna embalaža je resen problem današnje družbe. Na eni strani
je tesno povezan z načinom proizvodnje, ker se za pakiranje izdelkov velikokrat uporabi več embalaže, kot je potrebno, po drugi strani pa tudi z našo potrošnjo, saj vsak dan ustvarimo veliko odpadne
embalaže.
Čeprav ne moremo vplivati na način proizvodnje, lahko z drobnimi
spremembami vedenja in nakupovanja precej prispevamo k
zmanjšanju odpadne embalaže.

Ne kupujmo stvari za enkratno uporabo, kot so plastenke za vodo,
plastične vrečke in jedilni pribor, papirnati lončki za kavo idr. Vsi ti
izdelki predstavljajo velik odstotek odpadkov, ki jih vržemo stran
(čeprav se jih veliko od teh da reciklirati). Raje znova napolnimo
svojo posodo z vodo, prinesemo svoje vrečke in embalažo za hrano,
tudi v restavracije.

ZMANJŠAJMO PORABO EMBALAŽE
Embalaža je vsak material, ki obdaja, varuje ali hrani izdelek na poti
od proizvajalca do končnega uporabnika in ga predstavlja potencialnim kupcem. To so tudi izdelki za polnjenje, ki se uporabljajo na
prodajnem mestu, kot so lončki, papir, plastične posode, kartonske
škatle ipd.
Čeprav ima embalaža številne koristi, postaja vse večji globalni problem, saj je proizvajamo in porabljamo vse preveč. Po zadnjih podatkih samo v Evropi proizvedemo povprečno 157 kg odpadne
embalaže na prebivalca. Velik delež te embalaže je nepotreben,
zato si moramo prizadevati, da ga zmanjšamo.
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Ker želijo organizatorji Evropskega tedna
zmanjševanja odpadkov opozoriti na problematiko odpadne embalaže in zmanjšati
njeno uporabo, so se odločili, da letos posvetijo pozornost prav tej temi.
Predstavljamo dve možnosti, kako vsak lahko sodeluje v tednu zmanjševanja odpadkov.

LONČKI ZA VEČKRATNO UPORABO
Kavo iz avtomata in kavo za na pot nam
skoraj vedno postrežejo v papirnatih ali plastičnih lončkih za enkratno uporabo, ki jih
takoj po uporabi zavržemo in ustvarjamo
veliko odpadne embalaže. To težavo lahko
zmanjšamo, če lončke za enkratno uporabo
zamenjamo s takimi, ki jih lahko uporabimo
večkrat, in s tem spodbudimo še lokalne
bare, restavracije in trgovine, naj svoje obiskovalce opozorijo na to možnost. Po kavo
za na pot grem s svojo embalažo!

DNEVNIK ODPADNE EMBALAŽE
Dnevnik odpadne embalaže je super pripomoček, s katerim sploh lahko ugotovimo, koliko
odpadne embalaže proizvedemo v enem dnevu, tednu ali mesecu? Če želimo zmanjšati
količino odpadne embalaže, moramo najprej ugotoviti, kje in za kaj uporabljamo embalažo
ter kako svoje vedenje lahko spremenimo. Primer takega dnevnika navajamo tukaj, lahko
pa ga poiščete tudi na naši spletni strani: http://www.infrastruktura-bled.si/sl/Dejavnosti/
Odpadki/zero-waste.

DNEVNIK ODPADNE EMBALAŽE
Ali veste, koliko odpadne embalaže proizvedete v enem dnevu, tednu ali mesecu? Če želimo
zmanjšati količino odpadne embalaže, moramo najprej ugotoviti, kje in za kaj uporabljamo
embalažo in kako lahko svoje vedenje spremenimo. Odličen pripomoček je dnevnik odpadne
embalaže, z njim bomo lahko prepoznali svoje navade in naredili korak k bolj trajnostno
naravnanemu vedenju. Vzemite si čas in postanite bolj zavestni pri odločanju kaj kupujete.
Namigi
• Da se izognemo porabi papirja, uporabite elektronsko različico dnevnika
• Če ga boste natisnili, tiskajte obojestransko (črno belo)
• Bodite kreativni in naredite svoj dnevnik odpadne embalaže

Kako izpolnjevati dnevnik?
Produkt: kaj je bilo zapakirano (primer: 1l mleka)
Vrsta embalaže: opiši vrsto embalaže, material, velikost, obliko ali kako je bila uporabljena
(primer: sestavljena embalaža, tetrapak, steklenica)
Količina: najbolje bi bilo pisati grame ali število kosov
Kako bi se je lahko izognil? To je najpomembnejše vprašanje, saj te spodbuja k razmišljanju o
tvojem potrošniškem vedenju in kako bi ti lahko deloval, da do uporabe tako velikih količin
embalaže ne bi prišlo. Kako razmišljaš o embalaži? Meniš, da bi se ji lahko izognili? Jo zmanjšali?
Ponovno uporabili? Reciklirali?

Ponedeljek: koliko embalaže ste uporabili danes?
Produkt
Vrsta embalaže količina
Kako bi se je lahko izognil?

Opomba: Dodajte vrstice v tabeli po potrebi……

Namig dneva
V pisarni uporabljaj svojo skodelico za čaj ali kavo (ne tiste za enkratno uporabo iz
avtomata).
Za pripravo čaja ne uporabi čajnih vrečk, ampak čaj v večjem pakiranju, čajne kroglice,
cedila.
Pij vodo iz pipe.

KONTAKTNE ŠTEVILKE INFRASTRUKTURE BLED d.o.o.:
• informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera: 04/578 05 35
• pokopališka in pogrebna dejavnost: 04/578 05 33
• tajništvo: 04/578 05 34
• dežurna služba vodovod: 031/657 423
• pogrebna služba: 041/65 59 87 (Anton Novak pogrebne storitve d.o.o.)
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1. NOVEMBER
Sprva so katoličani ta praznik praznovali 13. maja, papež Gregor IV.
pa je praznik leta 835 s tega dne preložil na 1. november. Vsi sveti,
praznik vseh svetnikov in rajnih, so bili v Sloveniji po drugi svetovni
vojni najprej preimenovani v dan mrtvih, v dan spomina na mrtve
pa se je z zakonom o praznikih preimenoval leta 1990. Na ta dan je
državni praznik in dela prost dan, kar pomeni, da delavcem ni treba
v službo, šolarjem pa ne v šolo.

Dan spomina na mrtve v različnih cerkvah praznujejo
različno.
V Katoliški cerkvi je to praznik vseh svetih (ali vsi sveti), saj se na ta
dan pri mašah spominjajo vseh svetnikov, ki uradno nikoli ne bodo
razglašeni za svetnike. Navadno na ta dan, ko ljudje obiskujejo pokopališča, prinašajo cvetje in prižigajo sveče, duhovniki opravijo še
poseben obred blagoslova grobov.

V zadnjih letih veliko strokovnjakov opozarja, da prižgemo
preveč nagrobnih sveč, saj te
zelo obremenjujejo okolje. Slovenija naj bi bila med tistimi
državami, kjer prižgejo največ
sveč na leto.
Okoljevarstveniki priporočajo,
da ob dnevu spomina na mrtve pomislimo tudi na okolje
in izberemo okolju prijaznejše
steklene sveče ali pa jih prižgemo manj.
Preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov na pokopališčih v
občini Bled in občini Gorje je v okviru projekta Zero Waste naša
prednostna naloga, ki zahteva spremembo našega razmišljanja in
navad.

V Evangeličanski cerkvi za 1. november posebnih svečanosti ali bogoslužij ne prirejajo. Se pa na ta dan spomnijo svojih pokojnih, na
pokopališča odnesejo rože in sveče. Na nedeljo pred vsemi svetimi
in tudi na nedeljo po njih je v cerkvah veliko molitev, ob katerih se
ljudje spomnijo svojih umrlih svojcev in jih priporočajo Bogu.

V Sloveniji prižgemo vsako leto veliko nagrobnih sveč, med 6000 in
7000 ton, kar nas uvršča v sam vrh EU. Vsako leto jih po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje prižgemo 23 milijonov, torej vsak Slovenec v povprečju v enem letu 12. Sveče moramo odlagati v posebne
zabojnike, označene z napisom "samo za odpadne nagrobne sveče".

Prvega novembra muslimani ne praznujejo. Svojih umrlih se spominjajo ob dnevih bajrama oziroma zadnji dan meseca ramazana.
Takrat se ljudje odpravijo na pokopališče in ob tej priložnosti opravijo molitve.

Najslabše so plastične sveče, ki jih kupuje kar 90 odstotkov ljudi.
Težava je tako v odpadku, ki se počasi razkraja, kot tudi pri emisijski vrednosti ob sežiganju. Predelava odpadnih sveč je namreč
zahtevna, saj je večina sveč sestavljena iz plastike, kovine in voska.
Povprečen lonček nagrobne sveče tako parafinske kot elektronske
je sestavljen v 33 odstotkih iz plastičnih materialov, med katerimi
prevladuje PVC (približno 96 odstotkov), sledijo PP (okoli 2 odstotka) ter PE in PET (od 1 do 2 odstotka). Ker imajo našteti plastični
materiali različne kemijske lastnost, jih je treba v fazi razvrščanja
dosledno ločevati. V nagrobni sveči so še parafin, ki predstavlja 49
odstotkov skupne teže nagrobne sveče, kovine z 1 odstotkom, 1
odstotek teže pa predstavljajo baterije pri elektronskih nagrobnih
svečah. Približno 16 odstotkov celotne mase prevzetih odpadnih
nagrobnih sveč predstavljajo nečistoče in drugi materiali, ki jih ni
mogoče predelati. Ko se odpadne nagrobne sveče razvrščajo, se jih
najprej loči po materialih. Odstrani se kovinske pokrovčke, plastiko
pa se razdeli na zgoraj opisane plastične frakcije.

Tudi v Pravoslavni cerkvi tega praznika ne praznujejo. Pri njih so
umrlim namreč posebej posvečene štiri sobote v letu, ki se imenujejo zadušnice, ko se verniki zberejo pri maši v cerkvi ali na pokopališču. Navadno na grobove ne prinašajo cvetja, ampak jih okadijo s
kadilom. Duhovnik iz posebne knjižice, ki se imenuje čitula, prebira
imena vseh umrlih, ki se jih ljudje spominjajo in zanje molijo.

Star slovenski običaj ob prazniku: hlebčki v zahvalo za
molitev
Praznik je v slovenskem ljudskem izročilu znan tudi kot vahti. Ob
tem dnevu so nekoč otrokom in revežem na pokopališču ali pred
cerkvijo delili posebne kruhke, ki so se v različnih krajih imenovali
različno, najpogosteje pa prešice, krapvci, vahtiči, krželji, mižnjeki
ali tudi samo hlebčki. Ponekod so otroci in reveži obiskali tudi hiše,
kjer so dobili hlebčke v zahvalo za molitev, namenjeno umrlim. Takšne šege še vedno poznajo na Koroškem, v Beneški Sloveniji in na
Tolminskem.

Ob 1. novembru v nekaterih državah prirejajo zabave
Dan spomina na mrtve v različnih državah različno preživimo. V
Sloveniji se odpravimo na pokopališča, v cerkve in na spominske
slovesnosti, ki potekajo umirjeno, kot izraz spoštovanja do umrlih.
V nekaterih državah, kot na primer v Mehiki, pa imajo posebne navade in običaje – pripravijo glasne zabave in se ob grobovih ob
glasbi in hrani veselijo dolgo v noč.

Okolju prijaznejše so sveče s trikotnikom s številko pet na sredini ali
napisom PP, kar pomeni, da je ohišje iz polipropilena, primernega za
recikliranje. Pri nekaterih menjavate samo vložek z voskom, ohišje
pa lahko uporabljate več let. Trajne sveče so iz stekla in keramike,
pri čemer bodite tudi pri nakupu vložka pozorni na oznake za recikliranje. Obstajajo pa tudi sveče, ki za gorenje uporabljajo tekoči
vosek, ki ga po potrebi dolivamo. Ekološka solarna sveča deluje na
sončno energijo, je varčna, neprekinjeno gori več let in daje enak
svetlobni učinek.
Pomembno je, da se potrošniki začnemo zavedati, da nista pomembni količina in velikost sveč, ampak nekaj drugega, tisto, kar
ni vidno. Načelo »manj lahko pomeni več« je torej ustreznejše za
okolje in nas, uresničevati pa ga je treba v praksi, še zlasti, če za to
obstaja možnost.
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PRIŽGITE VIRTUALNO SVEČO
Pokojnih se najlepše spomnimo s tem, da jih obiščemo na mestu
njihovega večnega počitka. To lahko storite tudi, ne da bi ob tem
prižgali sveče, in sicer tako, da obiščete spletno stran Ministrstva za
kmetijstvo in okolje RS – www.svecamanj.si, na kateri lahko prižgete virtualno svečo ter z njo počastite spomin na preminule osebe.
Naj vas spremlja geslo »Predniki vam ne bodo zamerili, če boste
prižgali svečo manj, potomci vam bodo za to hvaležni«.

Ob prazničnem času se poveča število tatvin na pokopališčih, predvsem kraje okrasnih nasadov in sveč. Najemniki grobov zato bodite pozorni na nezakonita ravnanja in vedno, ko sumite na kaznivo
dejanje, o tem čim prej obvestite policijsko postajo ali pokličite
intervencijsko številko 113. Opozarjamo tudi na nevarnost tatvin
iz avtomobilov na parkiriščih. Svetujemo vam, da svoje premoženje zavarujete tako, da vrednejših predmetov ne puščate v vozilih,
vrata zaklepate, okna pa zapirate. Zaradi varnosti in zavarovanja
premoženja najemnikov grobov bo v te namene na določenih delih
pokopališč vzpostavljen videonadzor (skladno po ZVOP-1; Ur. l. RS
št. 94/07).

Informacije:
• Pogrebna služba: 041/655 987 –
Anton Novak pogrebne storitve
d.o.o.
• Obračun grobarine: 04/578 05 33
• Pisne reklamacije: Infrastruktura
Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260
Bled, e-pošta: info@ibled.si

Povprečno vsaka tona odpadnega
materiala porabljenih sveč predstavlja 1 kubični meter volumna. Če bi
odložili ta odpadek na površino, ki
jo predstavlja kvadrat s stranicami
5 x 5 m, bi dobili 40 m visok kup.

VESTINA SOLAR – MODERNA, VARČNA IN
EKOLOŠKA REŠITEV V SLOGU ZERO WASTE
V primeru, da pokojnikom še vedno želite pokloniti svečo, smo v
sodelovanju s podjetjem Emma iz Lesc za vas pripravili optimalno
rešitev, ki vam jo tudi predstavljamo. To je ekološka elektronska
solarna sveča Vestina Solar, ki deluje s pomočjo sončne energije.
Na vrhu ima veliko solarno površino, ki sončno energijo pretvarja v
elektriko, ta pa napaja polnilne baterije. Sveča ob pravilni uporabi
in izkoriščanju naravnega vira energije gori do kar 1000 dni ali približno 3 leta. To je najdlje izmed vseh nagrobnih sveč. Ravno zato,
ker jo tako redko menjamo, je zelo ekološka, saj z njeno uporabo
ustvarimo zelo malo odpadkov. Prav tako sveča v zrak pri gorenju
ne spušča dima ali saj in je dodatno prijazna še do našega ozračja.
Vestina Solar ima stekleno ohišje, ki ima zaradi svojih lastnosti izredno visoko stopnjo recikliranja. Steklo po končani uporabi sveče
predelovalci zmeljejo in ponovno uporabijo naprej za novo steklovino. Sveča je zaradi steklenega ohišja dodatno obtežena in zato
tudi odpornejša, tako da lahko kljubuje neprijaznim vremenskim
razmeram, kot so veter, dež in celo sneg. Za nemoteno delovanje
potrebuje le 4 ure sončne svetlobe dnevno, gori pa tudi ponoči.
Pokrov sveče je iz nerjavne pločevine – ne rjavi, ne izgubi sijaja in
ohrani svoj videz tudi po več letih. Ob pobudah prižiganja manj
sveč se je smiselno odločiti za solarno svečo, ki nam na sodoben,
varčen in okolju prijazen način še vedno omogoča, da se poklonimo
spominu na naše drage preminule.

SESTAVNI DELI VESTINE SOLAR
Sveča je sestavljena iz več delov in popolnoma razstavljiva, kar
omogoča preprosto recikliranje. Materiali so visoko kakovostni in
trajni.
• pokrov iz nerjaveče pločevine – visoka stopnja recikliranja
• ohišje iz stekla v kombinaciji bele in rdeče barve – steklo
se zmelje in uporabi naprej za novo steklovino – visoka
stopnja recikliranja
• elektronski modul z LED diodo v notranjosti sveče – visoka
stopnja recikliranja
• polnilne baterije – visoka stopnja recikliranja

Če se vseeno odločite za nakup sveče, izberite elektronsko ali solarno svečo, ki gorita
zelo dolgo, materiale pa se lahko reciklira.
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20 sezon mini golf lige
Jaša Učakar in Boris Balek, v drugi polovici pa so bolj ali manj blesteli Jani Jensterle, Blaž Kastelic, Boštjan Oblak, Davor
Kukovič, Darjan Pavšič, Kim Učakar, Marjan Zupan in Primož Mohorič. Med večne zmagovalce so zapisani prav vsi člani
Športnega društva Mini golf Bled.
Največji pečat zgodbi o uspehu pa
je nedvomno pustilo zdaj že razvpito rivalstvo med drugo in prvo palico kluba.
Danilo Pavšič iz Ljubljane in predsednik
MGZS Sergej Učakar sta namreč med letoma 2001 in 2016 odigrala serijo nepozabnih dvobojev. Z vragolijami in globoko
miselno koncentracijo sta premagovala
različna igrišča in drug drugega ter s tem
skrbela, da je moč športnega dokazovanja in užitek ob udarjanju žogic v luknje
ostala vsa ta dolga, nepozabna leta še vedno velika želja. Pika na i je zagotovo 18
udarcev, absolutni svetovni rekord enega
kroga osemnajstih igralnih polj, ki ga je
Sergej v Avstriji postavil pred tremi leti
in pol in ga kasneje ponovil še dvakrat.
Blejsko igrišče je pred dnevi že četrtič v
karieri premagal s 24-imi udarci in s tem
zarisal svetle smernice slovenskemu mini
golfu tudi v prihodnje.
:: Mini golf zveza Slovenije

Lisca

liscalingerie

Začelo se je 6. septembra 1997. Blejski navdušenci so na obnovljeni napravi
takrat pripravili prvi turnir v klasičnem
malem golfu. 1. pozivni masters je nepričakovano dobil Franci Beznik iz Spodnjih Gorij, a nova športna panoga je bila
v Sloveniji še v povojih. Do prvega mednarodnega tekmovanja (24. 9. 2000) in
inavguralnega državnega prvenstva (od 4.
do 13. 10. 2000) so v več ali manj arhaičnih začetkih opozorili nase Igor Tomaš,
Marko Vovk, Janez Kalan, Matjaž, Peter
in Jurij Sopotnik, Maja Vukotič in Ažbe
Mejavšek, leta 2001 pa se je na domačem
igrišču začelo zares.
Nekateri tekmovalci lokalne ekipe so
se celo vse pogosteje odpravljali v tujino,
kjer so se predvsem v severni soseščini
začele prve primerjave z izkušenejšimi
sorodnimi dušami, ki jih presenetljivo
ni bilo malo. Do letošnjega zaključka 20.
lige za slovenski pokal se je zgodilo marsikaj. Padali so rekordi, igrali so se maratoni in ekshibicije, marljivi organizatorji so
spravili pod streho več kot 200 turnirjev,
rojevale so se in odhajale legende blejskega mini golfa. V prvi polovici tekmovanj
so se med drugimi prerinili v ospredje
Mojca Lindič, Lidija Rolk, Jan Remec, Edo
Zaimovič, Mitja Reinhart, Brane Štefelin,

www.lisca.si
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SERVIS VOZIL
KAROSERIJSKE STORITVE
• Menjava stekel • Avtokleparstvo •
• Popravilo toče brez lakiranja •
• Karoserijske storitve - vse zavarovalnice •
VULKANIZERSTVO
• Avtooptika •
VLEKA NON-STOP
• Zavarovalnica Triglav • Adriatic Slovenica •
• AMZS • Coris • Mondial • TBS •

DARILNI BON

5€

Bon je unovčljiv od 28. 10. do 15. 11. 2016,
ob nakupu nad 20 €, v prodajalni Lisca, Cesta
svobode 19a, Bled. Ob posameznem nakupu
je mogoče unovčiti en bon. Bon ni zamenljiv
za gotovino. Ne velja za izdelke v akciji.

Oglasi

www.peugeot.si

POIŠČITE
NAJLEPŠO
CESTO!
ZAVAROVANJE ZA

1€ / DO 3.100 € PRIHRANKA

Ponudba velja za 2008 Allure, 1,6 BlueHDi 120, s kovinsko barvo in navigacijsko napravo. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Allure
(1,6 BlueHDi 120); maloprodajna cena z DDV je 18.994 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 219 EUR pri 29 % pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12. 09. 2016 znaša 9,7 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno
obrestno mero 8,2 %; fi nancirana vrednost 13.486 EUR; skupni znesek za plačilo 23.430 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo in vzdrževanje Optiway za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo)
oziroma 100.000 km in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,0 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 79 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,055 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,000171g/km.
Število delcev: 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal

zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT 2008

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE
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NUDIMO TUDI:
 Detektorje za zaznavanje dima
 Detektorje za zaznavanje toplote
 Detektorje za zaznavanje plina (zem. plin, butan in propan)
 Detektorje za zaznavanje izliva vode (poplave)
 Gasilne aparate
 Gasilne spreje
 Požarne odeje
 Ostalo protipožarno opremo
 Preglede gasilnih aparatov, hidratnega omrežja, ...
V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v
prostoru, je potrebno senzorje za odkrivanje ogljikovega
monoksida (CO) v skladu s pravilnikom namestiti
najpozneje do 1. januarja 2017!

PROSAFE International d.o.o.
Prešernova cesta 13, 4260 Bled
T: 04 620 97 10, F: 04 620 97 11, Servis: 040 52 52 52
E: info@prosafe.si, servis@prosafe.si, I: www.prosafe.si

POGREBNE STORITVE

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

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 Bled, Gorje, Radovljica in
Bohinj.

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

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

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

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH-CEVI-BREZ-IZKOPA

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIHPRIKLJUČKOV
-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,ODTOKOV-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

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

VO

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

NO
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Izdelava spomenikov in
nagrobnih napisov.

Oglasi

KUPON

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih
lečvida
in
za pregled
kontrolni pregledi

v ambulanti

OPTIKA
Optike
Mesec na Bledu
korekcijska
očala
mehke in poltrde kontaktne leče
na tel.
tekočine zaNaročila
vzdrževanje
kontaktnih leč
pripomočki 08
za slabovidne
205 77 97

Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97
OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31
tel + 386 (0)4 583 26 63

#

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union
Ljubljanska cesta 11

Vrednost 20 €

OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
do 30. 11. 2016
sončna Kupon
očala velja
z dioptrijo

www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd 1

12/02/15 08:04

2-LETNO FINANCIRANJE
EOM = 0 % + GRATIS KASKO*
GORIVO V
VREDNOSTI 1.000 €
ZIMSKE PNEVMATIKE
NA PLATIŠČIH
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,1-5,9 l/100km in 106-135 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0065-0,0525 g/km, trdi delci: 0,00012-0,00138 g/km, število delcev: 0,02-9,70 E11/km.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva
in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.
* Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 16.700 • lastna udeležba (polog): € 5.567 • znesek financiranja: € 11.133 • število obrokov:
2 • letni obrok: € 5.567 • stroški odobritve: € 0 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 11.133 • letna obrestna mera: 0% • efektivna obrestna mera: 0% na dan 14.09.2016. Akcija velja do 31. 12. 2016.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

www.suzuki.si
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DO NOVIH OČAL Z
NAROČILNICO VSEH
OKULISTOV
V SLOVENIJI LAHKO TUDI
BREZ DOPLAČILA!

Praznična druženja na Bledu
Bliža se veseli december in z njim čas za
druženje s prijatelji in sodelavci. Pravočasno si
rezervirajte zimsko zabavo po svojem okusu!

040 655

340

events@
hotelible
d.com

Sproščeno prednovoletno
druženje v Restavraciji
Panorama

Aktivna zimska druženja
na Blejskem drsališču z
razgledom

Grand prednovoletno razvajanje v razkošnem ambientu
Grand Hotela Toplice    

