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Okusi Bleda za otvoritev poletja
Tretji majski konec tedna je Bledu po dolgih letih ponovno 

prinesel otvoritev poletne sezone. Bled je v turistično poletje sto-
pil z Okusi Bleda, ki so napolnili Jezersko promenado in raz-
veselili obiskovalce in domačine. Svoje so dodali tudi gostje iz 
Italije, ki so predstavljali kulinarično ponudbo italijanskih dežel.

Posebna je bila nedelja, ki je na Bled privabila 509 harmo-
nikarjev in harmonikaric z vse Slovenije. Otoček sredi jezera je 
tokrat zazvenel že maja in glede na izjemno udeležbo je bila od-
ločitev prava! 

Ob otvoritvi sezone so uradno odprli tudi Stražo, ki se letos 
ponaša z novo super blazino za skakanje in Grajsko kopališče, 
kjer so betonski pomoli dobili borov opaž.

:: RP



Na že 48. blejskem srečanju PENa, med-
narodnega združenja literarnih ustvarjalcev, 
so si letos za glavno temo izbrali neumnost 
kot tako. V nagovoru sem se jih vseeno do-
volil spomniti, da proti neumnosti ni odpo-
ren nihče, in da je glede nje pošteno najprej 
razčistiti kar sam pri sebi. Prepogosto se v 
borbi proti neumnosti najslabše izkažejo 
ravno tisti, katerih neumnost ne škoduje 
bolj drugim kot njim samim… V javnem 
življenju in delovanju občine se neumno-
sti, vsaj po mojem mnenju, po najboljših 
močeh upiramo. Izogniti se ji ne moremo 
niti zasebnem življenju, se pa proti njej 
da boriti, še najlažje z dobrimi deli. Zato 
moramo biti še posebej hvaležen vsem, ki 
jim ni težko pomagati drugim. Ganila me 
je zavzetost, s katero so številni sosedje še 
več dni odpravljali posledice požara v kuhi-
nji stanovanjske hiše v Sebenjah in stano-
valki na koncu omogočili človeka dostojno 
bivanje. Tudi velike prireditve, kot nedavna 
otvoritev sezone s sijajnimi »Harmonikami 
ob jezeru«,  bi brez petdesetih prostovoljcev 
ne uspele tako kot so. V redno televizijsko 
oddajo »Dobro jutro!« smo se vključili trije 
sosednji župani, Bleda, Gorij in Žirovnice. 
Neposredni prenos s Homa, od koder je ču-
dovit razgled na vse tri  občine, se je začel že 
ob 7. uri zjutraj. »Prgarke«  iz Zasipa, »kra-
parji« iz Podhoma in »kašarji« iz vasi pod 
Stolom so širni Sloveniji odlično predstavi-
li naše bogato izročilo, predvsem domače, 
skoraj pozabljene jedi. Tudi tu brez prosto-
voljcev ne bi šlo. Na Zgornjem Gorenjskem 
imamo samo na Bledu zadosti velik kultur-
ni hram, že čez petdeset let staro, a še vedno 
moderno Festivalno dvorano, ki lahko sprej-
me tudi petsto gostov. Zato ni čudno, da se 
prav pri nas konča teden ljubiteljske kultu-
re z nastopi otroških in odraslih folklornih 
skupin, da 60. letnico obstoja tu proslavi 
Glasbena šola Radovljica, da bo naša dobra 
prijateljica, znamenita Dubravčanka Tereza 

Kesovija s klapo 24. junija priredila nepo-
zaben koncert. Upam,  da se še spomnite 
njenega dobrodelnega koncerta pred leti za 
Rajka Đurića. Vabim vas tudi na proslavo 
dneva državnosti, ko bo v Festivalni dvora-
ni MPZ Triglav z gosti iz pobratenega Do-
berdoba in s koroškimi tamburaši proslavil 
svojih prvih petnajst let. Po dolgih letih se 
nam na Bledu obeta vrhunski mednarodni 
šahovski turnir, pa še velika mednarodna 
regata in prva poslovna regata. Grad se bo s 
srednjeveškimi prireditvami vrnil v viteške 
čase, v upravni stavbi Triglavskega narodne-
ga parka pa je naš novi ruski občan Oleg 
Popov odprl izviren »Antimuzej dežele fi-
zike«, vreden ogleda! Splača pa se preveriti,  
kako tri, na natečaju za obnovo promenade 
izbrane ekipe arhitektov vidijo jezersko na-
brežje v njegovem najbolj obleganem delu, 
od Zdraviliškega parka do Grand hotela To-
plice. Do konca prvega vikenda v juniju so 
njihovi pogledi in rešitve vidne skozi šipe 
Festivalne dvorane.

V maju sta nas prijetno presenetili kar 
dve knjigi naših občanov. Že uveljavljena 
pisateljica Mojca Kumerdej s Koritnega je 
izdala napet roman »Kronosova žetev« iz 
temačnih časov protireformacije in čarov-
niških procesov pred štirimi stoletji, ki se 
delno dogaja tudi pri nas. Župnik dr. Janez 
Ferkolj pa je v knjižnici predstavil svojo dok-
torsko disertacijo v knjigi »Prenova iz izvi-
ra«, s katero nam skuša predstaviti enega 
največjih teologov 20. stol., francoskega kar-
dinala Henrija de Lubaca, ki je močno vpli-
val na življenje cerkve od papežev navzdol… 
Se sploh kdo zaveda, koliko predhodnega 
raziskovanja in na koncu še poguma je po-
trebno, da svoje delo »na ogled postaviš«… 
Čestitke obema!

Prvih dvajset zelo uspešnih let  je dostoj-
no proslavila naša Višja strokovna šola za 
gostinstvo in turizem. Iskreno upam, da se 
bo kdo izmed letošnjih devetošolcev, po sre-
dnji šoli odločil za študij na prav tej vse bolj 
priznani izobraževalni ustanovi in morda 
celo ostal v turizmu v  domačem kraju. Ka-
kor koli že bo, vsem, ki se bodo na letošnji 
valeti poslovili od domačih šolskih klopi, že-
lim čim več uspeha pri nadaljnjem šolanju. 
V počitnicah pa naj tako kot ostali domačini 
in gosti uživajo na lepo obnovljenem graj-
skem kopališču, na Straži in še kje, saj tako 
kot je pri nas, ni nikjer! Včasih so o tem bolj 
prepričani drugi, kar tudi ni nič hudega!

Pester junij želi vsem vaš župan, Janez 
Fajfar
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Prostovoljno!
Sodelavci grupe Atlantic, ki imajo 

na Bledu  v lasti Vilo Kolinsko, so njeni 
uslužbenci v sodelovanju z Infrastruktu-
ro Bled, v petek, 20. maja prostovoljno 
očistili in pobarvali ograjo mostu čez Le-
dino na Dobah. Samo upamo lahko, da 
bodo njihovemu zgledu sledila še kaka 
druga podjetja.

:: Janez Fajfar

Predsednik FAO na 
Bledu
José Graziano da Silva, predsednik 

FAO, Svetovne organizacije za hrano in 
kmetijstvo, je pred odhodom iz Slovenije, 
kjer je bil gost Ministrstva za kmetijstvo, 
obiskal še Bled, kjer so mu na gradu zai-
grali člani Kulturnega društva Kraška har-
monika iz Sežane, udeleženci 4. srečanja 
harmonik ob Blejskem jezeru.

:: Janez Fajfar
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Dom na Bohinjski Beli bodo odprli 
septembra
Predvidene majske otvoritvene slovesnosti v novem Domu 

krajanov na Bohinjski Beli so prestavljene v september. Iz raz-
ličnih razlogov gradbena, obrtniška in inštalacijska dela še niso 
v celoti zaključena. Zaradi oddajanja različnih del po sklopih, 
s tem pa izvajanja z večjim številom izvajalcev, so se postopki 
izbiranja v okviru javnih naročil zavlekli. Nekateri neizbrani iz-
vajalci enostavno niso dvignili pošte, izteči pa so se morali tudi 
vsi roki za pritožbe. Zato je nastal enomesečni zastoj. 

Predstavniki občine, krajevne skupnosti in domačega kultur-
nega društva, ki je prevzelo vsebinske in organizacijske pripra-
ve na otvoritev, so skupaj ugotovili, da otvoritev nedokončanega 
doma ne bi bila primerna. Prestavljanje otvoritve v poletne me-
sece pa je zaradi uskladitve velikega števila okoli 60-ih nasto-
pajočih časovno neizvedljivo. Zato bo celoten program izveden 
predvidoma v drugi polovici septembra, ko se otroci vrnejo v vr-
tec in šolo, večina odraslih pa z dopustov.

Ne glede na to bosta na podlagi uporabnega dovoljenja s 1. 
7. pričela delovati tako gostinski kot poštni lokal s turistično-in-
formacijsko točko v kletnih prostorih. V kleti bodo na voljo tudi 
stranišča za obiskovalce. Otvoritev septembra se bo tako nanaša-
la na objekt kot celoto, zlasti na osrednjo prireditveno dvorano z 
odrom ter tehnično, avdio in vizualno opremo v njej. 

:: Občina Bled

Obnovitvena dela na Rečiški cesti in rešitve za Jezersko promenado
Začela so se obnovitvena dela na Rečiški cesti kot fazno na-

daljevanje gradnje Severne razbremenilne ceste, ki naj bi bila v 
celoti zaključena do poletja 2018. Zaradi zahtevnosti gradnje je 
regionalna cesta Bled – Gorje – Pokljuka v celoti zaprta. Obvozi 
so urejeni preko avtocestnega izvoza Jesenice – vzhod oziroma 
preko Lipc. Lokalno sta možna obvoza le za lokalni promet. Po-
polna zapora naj bi trajala do konca julija, če ne bo večjih težav 
pri gradnji. Avgusta bo tako predvidoma le še polovična zapora v 
delu ceste mimo LIP-a. 

Po obnovi bo promet na tem cestnem odseku skozi Rečico 
varnejši predvsem za šibkejše udeležence v prometu. Tudi v tej 
smeri je namreč veliko pešcev in kolesarjev. Na eni strani sta-
novalci in šolski otroci, na drugi strani mimoidoči popotniki, 
namenjeni v Vintgar ali na Pokljuko. Sočasno z obnovo se bo 
zgradila nova dovozna pot k LIP-u in s tem odprla nova razvojna 
možnost za tovarno, ki namerava v bližnji prihodnosti še pove-
čati svoje zmogljivosti. Učinki gradnje Severne razbremenilne 
ceste so tako resnično vsestranski. 

V Festivalni dvorani so do 5. junija predstavljene natečajne 
rešitve za ureditev Jezerske promenade, ki bo po obnovi bistveno 
prispevala k spremenjeni podobi Bleda in izboljšanju osrednje 
ponudbe. Namen natečaja je preoblikovati Jezersko promenado 
kot osrednjo peščevo površino ob jezeru, namenjeno tudi dru-
gim udeležencem, kot so kolesarji, rolarji ali fijakarji. Prav tako 
naj bi na promenadi svoj prostor dobila sezonska ponudba go-
stinskih storitev in prireditev. Osrednji del bo tako tlakovan in 
opremljen z ustrezno urbano opremo. 

Pomembne so tudi arhitekturne rešitve za prenovo fasad na 
okoliških objektih, ureditve gostinskih vrtov in drugih stikov 
teh objektov s promenado. Ena izmed osrednjih točk je iztek 
Ljubljanske ceste k jezeru med Hotelom Park, trgovskim cen-
trom, kazinojem in Grand hotelom Toplice. Tam naj bi nastalo 
osrednje stopnišče, razgledišče in hkrati manjši trg z vstopno 

informacijsko točko. Med elaborati je komisija podelila tri ena-
kovredne druge nagrade, kar pomeni, da bodo morali svoje ideje 
še dopolniti in na koncu bo izbrana ena. 

Obe aktivnosti sta strateško pomembni pri uresničevanju 
razvojne vizije Bleda, da bomo v nekaj letih tudi z vidika infra-
strukturne opremljenosti lahko s ponosom trdili, da spadamo 
v krog izbranih alpskih letovišč. Ugotavljamo, da zgled občine 
pozitivno vpliva tudi na ostale deležnike v kraju, zlasti gospodar-
stvo. Kot omenjeno, v naslednjih dveh letih LIP načrtuje večje 
naložbe, ob severni cestni osi že v letošnjem letu nastaja novo 
poslovno-stanovanjsko območje na Selišah, sofinancer aktivno-
sti na promenadi pa je tudi Sava turizem.

:: Matjaž Berčon, Občina Bled, 
:: foto: Franci Pavlič, Občina Bled

509 harmonikarjev in harmonikaric je v nedeljo, 22. maja, ob 
Blejskem jezeru zaigralo Otoček sredi jezera.
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2. Tržnica obrtnikov
Lansko poletje je Območna obrtno-podjetniška zbornica Ra-

dovljica v okviru Venerinih poti prvič organizirala Tržnico obr-
tnikov. Namen prireditve je bil predvsem predstavitev lokalnih 
obrtnikov in podjetnikov. Letošnjo prireditev bodo nadgradili in 
poleg prodaje na stojnicah predstavili tudi tradicionalne obrti, 
med njimi tudi tiste, ki so značilne za naše območje, in tiste, ki 
že izumirajo.  Letošnja prireditev bo v soboto, 4. junija,  ob 9. uri 
na parkirišču Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, 
Gorenjska cesta 20 (poleg Upravne enote Radovljica). 

Na njej se bodo predstavili obrtniki in podjetniki različnih 
branž, od pekarstva, čebelarstva, sirarstva, mlekarstva, slašči-
čarstva do zlatarstva, izdelovanja gorjuških pip, copat in drugih 
izdelkov. Na prireditvi bodo sodelovali tudi varovanci CUDV iz 
Radovljice, ki bodo predstavili izdelovanje izdelkov iz keramike. 
V okviru tradicionalnih obrti bodo predstavljene naslednje de-
javnosti: kovanje, izdelovanje zvoncev, ročno pletenje izdelkov 
iz volne, obdelovanje lesa in pletenje košar. Na prireditvi bodo 
sodelovale tudi sekcije avtoserviserjev, frizerjev in tekstilcev pri 
OOZ Radovljica.

Program:
• 9.00–19.00 tržnica lokalnih izdelkov in storitev
• 10.00–13.00 predstavitev tradicionalnih obrti
• 13.15–14.00 nastop folklorne skupine KPD Lesce
• 14.00–17.00 brezplačna poslikava telesa, česanje, pletenje  

  kitk, lakiranje nohtov in ličenje

Obrtniki in podjetniki iz občin Bled, Bohinj, Gorje in Rado-
vljica si želijo, da prireditev postane tradicionalna. 

Prisrčno vabljeni! 
:: OOZ Radovljica

Novice iz jeseniške bolnišnice
V Splošni bolnišnici Jesenice nenehno dokazujejo, da se dan 

nikoli ne konča. O svojih aktivnostih redno obveščajo lokalne 
medije in pogosto pripravijo vzgojno-izobraževalne vsebine, na-
menjene vsem obiskovalcem. Mesec maj je v tem pogledu sploh 
poseben mesec – ne le, da 5. maja praznujejo babice in 12. maja 
medicinske sestre – svetovnih ali mednarodnih dni je preveč, 
da bi se lahko vsakemu posebej posvetili. Strokovnjaki vseh 
poklicev, ki delujejo v bolnišnici, dajejo vse večji poudarek pre-
ventivi, zato so letos posebej obeležili evropski dan ozaveščanja 
o srčnem popuščanju: v avli bolnišnice so potekale aktivnosti, 
s katerimi so želeli obiskovalcem svetovati in jih informirati o 
prepoznavi popuščanja srca, o zgodnji in pravilni diagnostiki in 
zdravljenju. Na ogled je bil izobraževalni film in predavanje o 
srčnem popuščanju. Kdor je ta dogodek zamudil, se mu je nova 
priložnost, s še bolj pestro vsebino, ponudila ob dnevu odprtih 
vrat, 20. maja. Tudi takrat je bila večina tem namenjenih osve-
ščanju in svetovanju (merjenje krvnega tlaka in glukoze, prikaz 
temeljnih postopkov oživljanja, oskrba kronične rane, higiena 
rok, samopregledovanje rok, uporaba anfilaktičnega kompleta, 
kožna znamenja in oskrba bradavic). 

Pacientom želijo roko ponuditi tudi z dodatnimi dejavnost-
mi. Uvedli so samoplačniške storitve na področju radiologije 
(preiskava z magnetno resonanco in ultrazvočna preiskava dojk) 
in endoskopske dejavnosti (sedacija pri kolonoskopiji). Samo-
plačniške storitve nameravajo v prihodnje ponuditi povsod tam, 
kjer bodo ob predhodni izpolnitvi pogodbe z zdravstveno zavaro-
valnico uspeli zagotoviti kadrovske vire in bo izražen interes pa-
cientov. Pišete jim lahko na naslov: samoplacniska.ambulanta@
sb-je.si. Napovednik prihajajočih dogodkov, ki jih organizirajo 
v bolnišnici, lahko spremljate na njihovi spletni strani (http://
www.sb-je.si/), veseli bodo vašega obiska. 

:: Irena Micco, predst. za odnose z javnostmi SB Jesenice

Požar v Sebenjah
7. maja je gospe Sonji Gorjup v Sebenjah pogorela kuhinja. 

Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zasip, 
Bled in Rečica, njihovemu hitremu posredovanju gre zahvala, da 
hiša ni pogorela do konca. Gospe Sonji so takoj priskočili na po-
moč sosedje in sokrajani. Pod vodstvom Roberta Klinarja so po-
magali, počistili in skupaj z obrtniki darovali svoje delo ali denar. 

Klicu na pomoč so se odzvali tudi: Steklarstvo in vzdrževa-
nje Pernuš; Boštjan Pernuš s.p., Bled, LIP, Lesna industrija Bled 
d.o.o, Bled, Podjetje za gradbene storitve; Lumi B d.o.o., Bohnj-
ska Bistrica, Črešnovar & Juteršek gradbena mehanizacija; Ma-
tic Juteršek s.p., Laško, Termoinstal strojne instalacije; Tomaž 
Česnik s.p., Zgornje Gorje, Infrastruktura Bled

Na pomoč so priskočili tudi Krajevna skupnost Zasip, Obči-
na Bled in Center za socialno delo, prostovoljke Rdečega križa 

so pomagale in zbirale denar za gospo. Odzvali so se številni 
krajani in pomagali po svojih močeh. 

Gospa Sonja Gorjup se vsem najlepše in najiskrenejše za-
hvaljuje.                                                             :: Romana Purkart



Dežela fizike
V informacijskem središču Triglavska roža na Bledu je zaži-

vela Dežela fizike. Razstava, ki jo je zasnoval ustanovitelj pod-
jetja SCI-tvn Anton Popov, obiskovalce popelje skozi predstavi-
tev naravnih in fizikalnih pojavov. Antimuzej se lahko pohvali 
z edinstveno zbirko naprav, ki na zanimiv in razumljiv način 
prikazuje, kako svet okoli nas deluje. Od običajnih muzejev se 
razlikuje po tem, da je namesto v preteklost usmerjen v priho-
dnost. "Kar je danes še mogoče znanstvena fantastika, bo jutri 
čisto običajen del našega vsakdana," je prepričan Popov.

Napredne tehnologije vstopajo na vsa področja človekovega 
obstoja. Zato je potreba po usposobljenih inženirjih vse večja, 
le-ti pa se začnejo oblikovati že v osnovni šoli. Zato je Dežela fizi-
ke pomemben korak v prizadevanju, kako otroke vključiti v svet 
tehnike in naravoslovja ter med mladimi spodbuditi zanimanje 
za tehniko. Na 12-ih napravah, ki demonstrirajo naravne in fizi-
kalne zakone, je mogoče izvesti okoli 25 poskusov. Obiskovalci 
preko njih izvedo, kako nastane strela in kaj je elektromagnetni 
impulz. Lahko opazujejo lebdenje in si ogledajo žarek plazme. 
Prikazi pa so zanimivi tako za otroke, starejše od desetih let, kot 
za odrasle.

:: Romana Purkart

Dogajanje v Medgeneracijskem  
centru Bled

SREDA, 1..6. 10.30–12.45 NOTRANJI DOTIK, Gabriella Beccelli

ČETRTEK, 2. 6. 10.00–12.15 ZELIŠČNA PSIHOTERAPIJA, Natalija Brumen

PETEK, 3. 6. 18.00–20.00 00 IZDELAJMO NARAVNO HIDRATANTNO 
KREMO, Maja Jensterle, Magda Balek Re-
sman, cena 20 eur (vsak odnese 15 ml hidra-
tantne kreme) 

SOBOTA, 4. 6. 10.30–13.00 DRUŽINSKI DAN NA UČNI POTI ŠOTNO 
BARJE, GORELJEK, organizator TNP, zbirno 
mesto: penzion Jelka na Goreljku

PONEDELJEK, 
6. 6.

17.30–19.30 TEČAJ ŠIVANJA, Andreja Jakun

TOREK, 7. 6. 9.00–10.00 VADBA ZA HRBTENICO IN RAZTEZANJE, 
Marjeta Žerovc

SREDA, 8. 6. 10.30–12.45 NOTRANJI DOTIK, Gabriella Beccelli

ČETRTEK, 9. 6. 10.00–12.15 ZELIŠČNA PSIHOTERAPIJA, Natalija Brumen

PONEDELJEK, 
13. 6.

17.30–19.30 TEČAJ ŠIVANJA, Andreja Jakun

TOREK, 14. 6. 9.00–10.00 VADBA ZA HRBTENICO IN RAZTEZANJE, 
Marjeta Žerovc

SREDA, 15. 6. 10.30–12.45 NOTRANJI DOTIK, Gabriella Beccelli

PETEK, 16. 6. 10.00–13.00 NASMEH SRCA - KUPLJENK, Tatjana Miljavec

PETEK, 17. 6. ZAKLJUČNI IZLET V LJUBLJANO 
ODHOD OB 7.30 VLAK LESCE–BLED, 
11.00-13.00 OGLED BOTANIČNEGA VRTA,
13.10 VOŽNJA Z LADJICO PO LJUBLJANICI,
14.00 ODPRTA KUHINJA
15.30 VLAK LJUBLJANA–LESCE
16.30 PRIHOD  

PONEDELJEK, 
20. 6.

17.30–19.30 TEČAJ ŠIVANJA, Andreja Jakun

TOREK, 21. 6. 9.00–10.00 VADBA ZA HRBTENICO IN RAZTEZANJE, 
Marjeta Žerovc

ČETRTEK, 
23. 6.

10.00–12.00 IZLETNIŠKA KMETIJA/ETNOLOŠKA ZBIRKA 
DORNK, Mlino-Bled

TOREK, 28. 6. 10.00–13.00 S'M NA POČITN'CAH – KRACARIJE, Hana 
Premrl, Jasmina Djordjevič

SREDA, 29. 6. 10.00–13.00 S'M NA POČITN'CAH – JEZIKOVNA SREDA, 
angleščina

ČETRTEK, 
30. 6.

10.00–13.00 S'M NA POČITN'CAH – ČETRKOVO HEN-
GANJE, Hana Premrl, Jasmina Djordjevič

1. 6. do 30. 6. 8.30–14.00 KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI, OLIMPIJSKI 
TRG

 

Družinski dan na učni poti Šotno 
barje Goreljek
Vabljeni na spoznavanje barij, ki bo 4. 6. 2016, ob 10.30 na 

Goreljku na Pokljuki. Zborno mesto: penzion Jelka na Goreljku.

Šotna barja so v Sloveniji zelo redka. V svoji prvotni podobi 
jih najdemo le še na območju Jelovice, Pohorja in Pokljuke. Na-
stala so iz nekdanjih ledeniških jezerc. Značilnost barij so ostre 
življenjske razmere, ki omogočajo preživetje le redkim organiz-

mom. Med maloštevilnimi vrstami so še posebno zanimive me-
sojede rastline. Vse to in še veliko več boste videli in spoznali na 
učni poti Šotno barje Goreljek. Pot je krožna, dolga en kilometer 
in  opremljena z informativnimi tablami. Na mokrih delih so 
nameščeni leseni podesti in mostički, ki omogočajo varno hojo 
po suhem. Primerna je za obiskovalce vseh starosti. 

Izlet bo vodila biologinja Tanja Menegalija iz Triglavskega 
narodnega parka.

Lepo vabljeni!
:: TNP, Medgeneracijski center Gorenjska
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110 let 
1906- 2016 

                               PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
ZASIP 

 

VABILO 
 

VLJUDNO VAS VABIMO NA PRIREDITVE OB 110-LETNICI PGD ZASIP 
Program dogodkov in prireditev: 

 
 petek, 17.6.2016 ob 16. uri 

VELIKA MEDOBČINSKA GASILSKA VAJA 
  petek, 24.6.2016 ob 19. uri 
        SLAVNOSTNA SEJA PGD ZASIP 

 v Domu krajanov v Zasipu 
 

 sobota, 25.6.2016 
SREČANJE ČLANIC GORENJSKE REGIJE 
 ob 16. uri tekmovanje na nogometnem igrišču na Homu 
 ob 18. uri vrtna veselica  s skupino Pop design na prireditvenem 
prostoru na Homu  
 

 nedelja, 26.6.2016 
       ob 15. uri sprejem gostov 

GASILSKA PARADA mimo gasilskega doma 
ob 15.30  uri  
PROSLAVA OB 110- LETNICI PROSTOVOLJNEGA 
GASILSKEGA DRUŠTVA ZASIP 

           ob 16. uri 
VELIKA VRTNA VESELICA z bogatim srečelovom 
z ansamblom SAŠA AVSENIKA 
na prireditvenem prostoru na Homu ob 18. uri. 
 
 

 

                                     Vljudno vabljeni!                                                                                                                   
 

                                                                                                 Prostovoljno gasilsko društvo 
                                                                                Zasip 

 

Ljubitelji Porschejev iz vse Evrope ponovno na Bledu
Po tem, ko sta Porsche klub Slovenija 

in Porsche Club Croatia leta 2013 s star-
tom na Bledu uspešno izvedla poskusni 
projekt (Alpe Adria Porsche Clubs Tour), 
gre 1. junija zares. Kluba sta pridobila po-
trebno potrditev tovarne Porsche v Stutt-
gartu in tako bo letos Bled začetek najve-
čjega Porsche srečanja v Evropi, ki poteka 
vsaki dve leti: Porsche Parade Europe 
2016. Zanimanje Porsche navdušencev iz 
vse Evrope je bilo tokrat izjemno in tako 
na Bledu pričakujemo okoli 200 športnih 
vozil znamke Porsche. Čeprav se avtomo-
bili ne bodo veliko premikali po Bledu, bo 
že njihov prihod v sredo, 1. junija, v po-
poldanskih urah naznanil, da se začnejo 
trije dnevi, ko se bo ljubiteljstvo športnih 
avtomobilov pisalo z veliko začetnico. 
Udeleženci bodo prenočevali v hotelih 
Golf in Park, poleg teh parkirišč pa jih bo 
videti tudi pod Hotelom Krim.

V četrtek zjutraj se bo skupina voz-

nikov, ljubiteljev avto slaloma v koloni 
odpravila do Alpskega letalskega centra 
Lesce, kjer bodo imeli spretnostno vo-
žnjo. Na njej ne bo le kaj videti, temveč so 
organizatorji mislili tudi na avtomobilske 
navdušence z Bleda in okolice: vozniki, 
ki bodo za to pripravljeni, bodo na kraj-
še demonstracijske vožnje vzeli mlade in 
druge občane Bleda, ki bodo želeli tudi 
sami biti del te doslej največje prireditve 
ene avtomobilske znamke športnih avto-
mobilov v Sloveniji. Pogoji za vključitev 
in sodelovanje pri tej vožnji bodo pravo-
časno objavljeni v Blejskih novicah. Ostali 
udeleženci se bodo bodisi udeležili izleta 
v Ljubljano ali pa bodo imeli voden pohod 
z ogledom znamenitosti Bleda, kot so Vila 
Bled, Blejski otok, Veslaški center in Blej-
ski grad.

V petek zjutraj pa bo šlo zares. Prvič v 
zgodovini Porsche parade bomo imeli tudi 
Porsche promenado. Za to se imamo orga-

nizatorji seveda zahvaliti izjemni lokaciji 
ob jezeru. Tako se bo na startu na blejski 
Jezerski promenadi zbralo vseh 200 av-
tomobilov, kar bo gotovo izjemna slika za 
ljubitelje športnih vozil znamke Porsche. 
Med njimi bodo seveda prevladovale 911 
in to v vseh mogočih izvedbah in letnikov 
– od carrere, preko GT3 RS pa vse do 911 
turbo. Ne bodo manjkali tudi dvosedi, kot 
sta boxster in cayman – prijavljena sta tudi 
boxster spyder in cayman GT4. Posebno 
mesto pa bodo na startu imele predelane 
911. Nekaterim bralcem je mogoče pozna-
na tradicija, da se ljubitelji Porschejev radi 
odločajo za predelave teh tradicionalno ne-
uničljivih avtomobilov. Tako bo videti re-
plike ikonskih modelov, kot so 911 ST, 911 
RSR in 911 ROC, ki jih vozijo navdušenci 
iz Porsche kluba Slovenija.

Z Bleda bo nato udeležence pot vodila 
v Postojno in nato na končni cilj tega dne 
– v Rovinj. Tam se Porsche Parade Euro-
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Požari v hišah
V zadnjem času je bilo v občini Bled 

kar nekaj večjih požarov tako v stano-
vanjskih kot tudi v javnih objektih. Med 
večjimi so bili požari v hiši na Selu in  v 
Kulturnem domu ter gostilni Rot na Bo-
hinjski Beli, 7. maja pa je gorelo kar dva-
krat, dopoldne kuhinja v Gorjah in popol-
dne še kuhinja v Zasipu. Tudi pri gašenju 
slednjih smo sodelovali blejski gasilci.  

Gašenje razvitega požara v objek-
tih zahteva posebno znanje, ki ga lahko 
pridobimo samo z nenehnim  usposa-
bljanjem. Za gašenje objektov se usposa-
bljamo v izobraževalnem centru na Igu, 
usposabljanje se imenuje Gašenje notra-
njih požarov, po zahtevnosti se delijo na 
stopnji A in B, od letos tudi na C. Gasilci 
PGD Bled so se do sedaj edini iz blejske 
občine udeležili najbolj zahtevnega uspo-
sabljanja gašenja notranjih požarov GNP-
-C. Ker pa so tečaji na Igu prezasedeni, 
se sedaj usposabljamo tudi v Lescah, kar 
nam je omogočila Gasilska zveza Rado-
vljica. Udeležili smo se ga trikrat, sku-
paj z nami so se ga pod strokovnim vo-
denjem in budnim očesom članov PGD 
Bled udeležili tudi člani PGD Kranjska 
Gora, Mlino, Rečica in  Zasip. 

Dva naša člana sta letos uspešno opra-
vila Nadaljevalni tečaj za gasilca v organi-
zaciji Gasilske zveze Radovljica. Dejstvo 
je, da vsa usposabljanja pripomorejo k 
bolj strokovnemu pristopu in kakovo-
stnejšemu gašenju in reševanju, pa ni po-
membno ali se usposabljamo v Ljubljani, 
Radovljici ali na Bledu.

:: PGD Bled



pe 2016 nadaljuje z novimi zanimivimi 
dogodki vse do zaključka v nedeljo, 5. 6.

Organizatorji iz Porsche kluba Slove-
nija in Porsche Cluba Croatia so ponosni, 
da jim je uspelo pritegniti toliko ljubite-
ljev vozil znamke Porsche iz vse Evrope. 
Posebej dobro so se odzvali Porsche pri-
jatelji iz Nemčije, Avstrije in Italije, kar je 
toliko lepše, saj iz teh držav prihajajo po-
gosti tuji obiskovalci Bleda in Slovenije. 
Na prireditvi pa boste videli poleg sloven-
skih in hrvaških tudi registracije iz držav, 
kot so: Švica, Madžarska, Velika Britanija, 
Luksemburg, Litva in Švedska. Organi-
zatorji smo veseli dobrega sodelovanja z 

Razstava Utrinki z 
Bleda in okolice
Vabljeni na otvoritev slikarske razsta-

ve UTRINKI Z BLEDA IN OKOLICE, ki 
bo v   četrtek, 2. 6. 2016, ob 18. uri v gale-
riji Stolp na Blejskem gradu.                                                                                      

Razstavljena dela članov Slikarskega 
društva ATELJE BLED so slikarski utrin-
ki, nastali pod mentorstvom akademske-
ga slikarja mag. Matjaža Arnola.                                                       

Dogodek bomo popestrili s kratkim 
kulturnim programom. Nekaj lepih pe-
smi bo zapel baritonist in solist ljubljan-
ske opere Ivan Andres Arnšek.

:: Atelje Bled, foto: Boris Poljšak

vsemi dejavniki na Bledu in to od Občine 
Bled, Upravne enote Radovljica, Zavoda 
za kulturo Bled, Turizma Bled do Poli-
cijske postaje Bled, še posebej pa s Sava 
hoteli Bled. Na nacionalni ravni pa velja 
posebej omeniti podporo Porsche Slove-
nija, Slovenske turistične organizacije in 
Direkcije Republike Slovenije za ceste. 
Upamo na lepo vreme, ki lahko okrona 
prizadevanja prirediteljev, da se Bled še 
bolj uveljavi kot kraj, kjer potekajo tudi 
srečanja najbolj zagretih ljubiteljev špor-
tnih avtomobilov.

:: Rasto Ovin, direktor Porsche  
Parade Europe 2016

Noč s knjigo, mladi čebelarji in še kaj na 
Podružnici Ribno
Unesco je 23. april proglasil za sve-

tovni dan knjige. Praznujejo ga po vsem 
svetu, zadnja leta tudi ponoči. Učenci če-
trtega in petega razreda z učiteljico Meto 
Skumavec so se ponovno pridružili med-
narodnemu dogodku Noč knjige.

Učenci so se v šolo vrnili proti večeru 
in si v telovadnici uredili vsak svoj kotiček 
za branje in spanje. Pred slastno večerjo, 
ki sta jo pripravili kuharica Joži in učitelji-
ca Meri, so se na igrišču pomerili v igrah 
z žogo. Druženje so nadaljevali v učilni-
ci, kjer so z zanimanjem prelistavali in si 
ogledovali častitljivo zbirko starih knjig, 
priročnikov in fotografij, s katerimi jih je 
vaščan gospod Valentin Jakelj popeljal v 
preteklost pisane besede in črno-belih fo-

tografij različnih slovenskih krajev.

V goste so povabili gospo Majo Vrtač-
nik, ki z velikim zanosom odkriva in opo-
zarja na kulturno in naravno  dediščino 
naših krajev. Ob projekciji fotografij in 
razgovoru smo vsi skupaj ponosni ugota-
vljali, da se je v naši krajevni skupnosti 
Ribno ohranilo kar nekaj stavb, kmeč-
kih hiš, gospodarskih poslopij, znamenj 
in  dve cerkvi, ki predstavljajo dragoceno 
kulturno dediščino naših vasi. Prisluhnili 
smo legendi o Čmarjevi deklici iz Bodešč, 
obnovili legendi o nastanku Blejskega je-
zera in se nasmejali ob Butalcih.  

Ob Dnevu knjige so učenci in učite-
ljice prvega, drugega in tretjega razreda 
v šolo povabili knjižničarko Lidijo Kozelj 

iz Knjižnice Blaža Kumerdeja na Bledu. 
Predstavila jim je različne izdaje knjig 
pravljice Rdeča kapica. Raziskovala in 
osredotočila se je na države Evropske uni-
je. Tako smo si lahko na osemindvajsetih 
razstavljenih plakatih ogledali naslovni-
ce Grimmove pravljice in mimogrede še 
spoznali značilnosti predstavljenih držav. 
Prvošolčki so z navdušenjem ustvarjali, 
risali in nekateri celo zapisali vsak svojo 
knjižico o Rdeči kapici.

Učenci čebelarskega krožka naše 
podružnice so se z mentorjem Blažem 
Ambrožičem udeležili 39. državnega sre-
čanja in tekmovanja mladih čebelarjev 
na Osnovni šoli Markovci. Gostitelji so 
se zelo potrudili, tako da smo vsi priso-
tni preživeli nepozaben dan v skupnem 
druženju in spoznavanju čebelarske, 
etnografske, kulturne in naravoslovne 
dediščine kraja in Občine Markovci. Naši 
mladi čebelarji so se pri preizkusu zna-
nja dobro odrezali. Za uspeh učencem in 
mentorjema iskreno čestitamo.

:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno   
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Otroci in mladi!
LAS (Lokalna akcijska skupina za pre-

prečevanje zasvojenosti v Občini Bled in 
Občini Gorje) vabi na

FESTIVAL MLADIH, 
ki bo 27. 5. 2016 pred Osnovno šolo 

prof. dr. Josipa Plemlja Bled, od 16. do 18. 
ure.

Pekli bomo palačinke, pripravljali sadne 
prigrizke,  ustvarjali, se preizkusili v kvizu …

Vabljeni vsi mladi in mladi po srcu!
:: LAS Bled in Gorje

Varno v prometu
Kako je pomembno odgovorno vede-

nje  v prometu, vemo že tudi mi, čeprav 
smo še majhni. Težko je hoditi po notra-
njem robu pločnika in biti pazljiv, ko pa je 
okrog nas vse polno zanimivosti. 

Čeprav o prometu vemo že veliko, 
smo v skupino povabili policista Romana. 
Ta se je prijazno odzval in nas popeljal na 
varen sprehod po Bledu. Bilo je  poučno, 
zanimivo in predvsem varno. Spoznali 
smo, da moramo za varnost skrbeti vsi 
udeleženci v prometu. Zato bodimo pre-
vidni!
:: Skupina »Ježki« ter Maksa in Uršula

Prvošolci na obisku v Sitri
Na povabilo Matevževe mamice Urške Šmit smo se prvošolci 

odpravili na Bled v prodajalno Sitra, kjer smo preživeli zelo pri-
jetno in poučno dopoldne. 

Aleš Mezeg nam je na zanimiv način predstavil vse o fotogra-
firanju. Katja Poljanec je pokazala, kako se z vezilnim strojem 
veze na majice, kape in brisače. 

Ob koncu druženja smo bili prijetno presenečeni, saj smo 
dobili prav posebna darilca. Vsem trem se še enkrat iskreno za-
hvaljujemo za trud, prijaznost in gostoljubnost.

:: Blanka Valant

3. mednarodna glas-
bena olimpijada
V mestu Klaipeda v Litvi je konec 

aprila potekala 3. mednarodna glasbena 
olimpijada za osnovnošolce in srednje-
šolce. Tekmovanja se je udeležilo 29 mla-
dih glasbenikov iz Litve, Latvije, Estonije, 
Poljske, Češke, Slovaške, Hrvaške, Cipra 
in Slovenije. Tekmovalci se ne smejo šo-
lati na glasbenih konservatorijih oziroma 
umetniških gimnazijah glasbene smeri.

Tekmovanje je bilo organizirano za 
dve starostni kategoriji, in sicer za tekmo-
valce od 13. do 15. leta in od 16. do 18. leta. 
Tekmovanje v obeh kategorijah je bilo se-
stavljeno iz slušnega, pisnega in izvajal-
skega dela ter predstavitve pesmi.

Tekmovalce je ocenjevala desetčlan-
ska žirija profesionalnih glasbenikov raz-
ličnih specializacij. Med njimi je bila tudi 
dr. Branka Rotar Pance, izredna profeso-
rica na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Tekmovanja so se iz Slovenije udele-
žile Urška Grad z mentorico Matejko Za-
vršnik iz OŠ Zadobrova ter Nika Frelih z 
mentorico Ireno Kosmač iz OŠ prof. dr. 
Josipa Plemlja Bled. Obe sta tekmovali v 
kategoriji osnovnošolcev. Urška je osvoji-
la 12. mesto in s tem bronasto medaljo. 
Nika je po točkah v svoji kategoriji osvo-
jila 4. mesto in s tem srebrno medaljo. 
Zlato medaljo je zgrešila le za 0,02 točke.

Za ta mednarodni uspeh obema pred-
stavnicama Slovenije iskrene čestitke.

:: Irena Kosmač, učiteljica glasbene 

S'm na počitn'cah
Organizatorja: Duštvo Blejski mla-

dinski center in Medgeneracijski center 
Gorenjska, enota Bbled

od  27. junija do 22. julija  
od 10.00 do 13.00

  BREZPLAČNE DELAVNICE, name-
njene vsem otrokom, ki si želijo doma na 
Bledu popestriti svoje počitnice.

• TORKOVE KRACARIJE  

28. 6., 5., 12. in 19. 7. od 10.00 do 13.00 

Ustvarjanje, slikanje, izdelovanje iz-
delkov iz gline, miselne in logične dru-
žabne igre za vse generacije.  

• JEZIKOVNE SREDE  

29. 6., 6., 13. in 20. 7. od 10.00 do 13.00

Preko petja, igre, ustvarjanja in dru-
ženja bomo spoznali angleščino, kitajšči-
no, nemščino in španščino.

• ČETRTKOVO HENGANJE  

30. 6., 7., 14. in 21. 7. od 10.00 do 13.00

Igranje namiznih iger, namizni nogo-
met, druženje ter potepanje po Bledu (v 
spremstvu).

• KARAOKE S HOKEJSKO AKADEMIJO 
ANŽETA KOPITARJA IN TOMAŽA RAZIN-
GERJA

8. 7. od 20.00 do 23.00 

• KARAOKE NAŠE/VAŠE MLADOSTI

26. 8. od 20.00 do 23.00 

• KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI 

od 1.6. do 22.7. od 8:00 do 14:00

Kontakt: hpremrl@gmail.com, 031 
238 824 
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PIJTE VODO IZ PIPE. 

Potrebujete razloge?

• Voda najbolj odžeja.
• Blagodejno vpliva na počutje.
• Blaži glavobole in mnoge druge težave.
• Pomaga pri uravnavanju telesne teže.
• Izboljša napetost kože.
• Spodbuja pozitivno razmišljanje.
• Na voljo je v neomejenih količinah.
• Je povsod dostopna in ugodna.
• Je najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov.
• Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom.
• Samo voda iz pipe je ves čas sveža.

Voda iz pipe. Že pri vas doma.
PIJTE JO VSAK DAN

Dejan Roter je zbral kar 340 kg zamaškov za deklico Najdo
Tudi letos sta Dejan Roter in Antonija Žerovc, doma z Mlinske ceste na Bledu (na sliki), zbrala veliko plastičnih 
zamaškov za dobrodelne namene. Pri tem so jima pomagali tudi sovaščani z omenjene ulice. Za njihovo 
požrtvovalno in srčno delo smo jim zelo hvaležni, zamaške pa smo z veseljem prevzeli na njunem domu. Skupaj z 
drugimi zbranimi zamaški smo jih predali humanitarnemu društvu Never Give Up.

V Športno humanitarnem društvu Never Give Up letos znova zbirajo zamaške. Tudi vi jih lahko zbirate in oddate na 
zbirnih mestih, ter seveda v našem zbirnem centru. Doma ali v službi si pripravite majhno vrečko ali škatlo za 
zamaške in vanjo mecite vse vrste zamaškov, ki jih najdete na plastenkah in drugih embalažah. V letu 2015 se je
skupaj zbralo več kot 75 ton zamaškov. Že kar veliko nas zbira zamaške, ampak smo mnenja, da jih gre še vedno 
preveč v nič. In ne pozabite povedati še svojim prijateljem, sodelavcem ali družinskim članom. Hvala, ker boste 
dodali svoj kamenček v mozaik. Predvsem bo hvaležna Najda, za katero zbiramo zamaške na tem zbirnem mestu.

NAJDA
Rojena je 26. 05. 2010. Pred kratkim so ji diagnosticirali bohring-opitzov sindrom, ki je na svetu zelo redek, poleg 
tega pa še cerebralno paralizo. Že od samega rojstva se ne razvija po pričakovanjih, a je kljub temu borka in 
vztraja pri tem, da bo nekoč hodila. Za to pa potrebuje dodatne terapije in pripomočke, ki so zelo dragi. Za en 
mesec terapij potrebuje cca 6 ton zamaškov. Oči, mami in njuni prijatelji jih pridno zbirajo, z vašo pomočjo pa jih bo 
še več. Hvala, ker imate veliko srce in ste pripravljeni pomagati.

KATERE ZAMAŠKE LAHKO ZBIRAMO?
Zbiramo plastične zamaške z vseh vrst plastenk (od sokov, vode, tekočih jogurtov, mleka, čokoladnih namazov, 
olja, kisa, tekočih pralnih praškov, čistil, mehčalcev, šamponov …). Vsi ti zamaški imajo oznako PP in PE, kar 
pomeni, da se jih lahko reciklira. Velikokrat pa se pojavi tudi oznaka PS – polistiren, ki pa ga na žalost ni mogoče 
predelati. Prav tako ne zbiramo kovinskih, plutovinastih in drugih vrst zamaškov. Če je le mogoče, vas prosimo, da 

PIJTE VODO IZ PIPE. 

Potrebujete razloge?
• 	Voda	najbolj	odžeja.
• 	Blagodejno	vpliva	na	počutje.
• 	Blaži	glavobole	in	mnoge	druge	težave.
• 	Pomaga	pri	uravnavanju	telesne	teže.
• 	Izboljša	napetost	kože.
• 	Spodbuja	pozitivno	razmišljanje.
• 	Na	voljo	je	v	neomejenih	količinah.
• 	Je	povsod	dostopna	in	ugodna.
• 	Je	najbolj	ekološka,	saj	ne	povzroča	nobenih	odpadkov.
• 	Samo	voda	iz	pipe	je	ves	čas	pod	nadzorom.
• 	Samo	voda	iz	pipe	je	ves	čas	sveža.

Voda iz pipe. Že pri vas doma.

DEJAN ROTER JE ZBRAL KAR 340 KG 
ZAMAŠKOV ZA DEKLICO NAJDO
Tudi	letos	sta	Dejan	Roter	in	Antonija	Žerovc,	doma	z	Mlinske	ceste	
na	Bledu	(na	sliki),	zbrala	veliko	plastičnih	zamaškov	za	dobrodel-
ne	namene.	Pri	 tem	so	 jima	pomagali	 tudi	sovaščani	z	omenjene	
ulice.	Za	njihovo	požrtvovalno	in	srčno	delo	smo	jim	zelo	hvaležni,	
zamaške	 pa	 smo	 z	 veseljem	 prevzeli	 na	 njunem	 domu.	 Skupaj	 z	
drugimi	zbranimi	zamaški	smo	jih	predali	humanitarnemu	društvu	
Never	Give	Up.

V	 Športno	 huma-
nitarnem	 društvu	
Never	 Give	 Up	 letos	
znova	 zbirajo	 zama-
ške.	Tudi	vi	 jih	 lahko	
zbirate	 in	 oddate	 na	
zbirnih	 mestih,	 ter	
seveda	v	našem	zbir-
nem	centru.	Doma	ali	
v	 službi	 si	 pripravite	
majhno	 vrečko	 ali	
škatlo	za	zamaške	in	
vanjo	mecite	 vse	 vrste	 zamaškov,	 ki	 jih	najdete	na	plastenkah	 in	
drugih	embalažah.	V	letu	2015	se	je	skupaj	zbralo	več	kot	75	ton	
zamaškov.	Že	kar	veliko	nas	zbira	zamaške,	ampak	smo	mnenja,	da	
jih	gre	še	vedno	preveč	v	nič.	In	ne	pozabite	povedati	še	svojim	pri-
jateljem,	sodelavcem	ali	družinskim	članom.	Hvala,	ker	boste	dodali	
svoj	kamenček	v	mozaik.	Predvsem	bo	hvaležna	Najda,	za	katero	
zbiramo	zamaške	na	tem	zbirnem	mestu.

NAJDA
Rojena	je	26.	05.	2010.	Pred	kratkim	so	ji	
diagnosticirali	 bohring-opitzov	 sindrom,	
ki	 je	na	svetu	zelo	redek,	poleg	tega	pa	
še	cerebralno	paralizo.	Že	od	samega	roj-
stva	se	ne	 razvija	po	pričakovanjih,	a	 je	
kljub	temu	borka	in	vztraja	pri	tem,	da	bo	
nekoč	hodila.	Za	to	pa	potrebuje	dodatne	
terapije	 in	pripomočke,	ki	 so	 zelo	dragi.	
Za	en	mesec	 terapij	potrebuje	cca	6	 ton	
zamaškov.	Oči,	mami	in	njuni	prijatelji	jih	
pridno	zbirajo,	z	vašo	pomočjo	pa	jih	bo	
še	več.	Hvala,	ker	imate	veliko	srce	in	ste	
pripravljeni	pomagati.

KATERE ZAMAŠKE LAHKO ZBIRAMO?
Zbiramo	plastične	zamaške	z	vseh	vrst	plastenk	(od	sokov,	vode,	te-
kočih	jogurtov,	mleka,	čokoladnih	namazov,	olja,	kisa,	tekočih	pral-
nih	praškov,	čistil,	mehčalcev,	šamponov	…).	Vsi	ti	zamaški	imajo	
oznako	PP	in	PE,	kar	pomeni,	da	se	jih	lahko	reciklira.	Velikokrat	pa	
se	pojavi	tudi	oznaka	PS	–	polistiren,	ki	pa	ga	na	žalost	ni	mogoče	
predelati.	Prav	tako	ne	zbiramo	kovinskih,	plutovinastih	 in	drugih	
vrst	zamaškov.	Če	je	le	mogoče,	vas	prosimo,	da	zbrane	zamaške	
predhodno	nekoliko	sperete	in	s	tem	zmanjšate	neprijetne	vonjave	
na	zbirnih	mestih,	ki	jih	povzročajo	razkrajajoči	ostanki	hrane.

KAJ SE ZGODI Z ZAMAŠKI?
Zbrane	 zamaške	 prostovoljci	 društva	Never	 Give	 Up	 vsake	 toliko	
časa	poberejo	in	jih	odpeljejo	na	regionalna	zbirna	mesta,	od	tam	
naprej	 pa	do	podjetja	MPI	Mežica,	 ki	 te	 pokrovčke	odkupuje.	 Za	
vsako	tono	zbranih	pokrovčkov	prejmejo	260	€.	Ves	zbrani	denar	
podjetje	nakaže	neposredno	na	TRR,	ki	je	odprt	za	ta	namen.

VSAK ZAMAŠEK ŠTEJE!

Maj 2016

PIJTE VODO IZ PIPE. 

Potrebujete razloge?

• Voda najbolj odžeja.
• Blagodejno vpliva na počutje.
• Blaži glavobole in mnoge druge težave.
• Pomaga pri uravnavanju telesne teže.
• Izboljša napetost kože.
• Spodbuja pozitivno razmišljanje.
• Na voljo je v neomejenih količinah.
• Je povsod dostopna in ugodna.
• Je najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov.
• Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom.
• Samo voda iz pipe je ves čas sveža.

Voda iz pipe. Že pri vas doma.
PIJTE JO VSAK DAN

Dejan Roter je zbral kar 340 kg zamaškov za deklico Najdo
Tudi letos sta Dejan Roter in Antonija Žerovc, doma z Mlinske ceste na Bledu (na sliki), zbrala veliko plastičnih 
zamaškov za dobrodelne namene. Pri tem so jima pomagali tudi sovaščani z omenjene ulice. Za njihovo 
požrtvovalno in srčno delo smo jim zelo hvaležni, zamaške pa smo z veseljem prevzeli na njunem domu. Skupaj z 
drugimi zbranimi zamaški smo jih predali humanitarnemu društvu Never Give Up.

V Športno humanitarnem društvu Never Give Up letos znova zbirajo zamaške. Tudi vi jih lahko zbirate in oddate na 
zbirnih mestih, ter seveda v našem zbirnem centru. Doma ali v službi si pripravite majhno vrečko ali škatlo za 
zamaške in vanjo mecite vse vrste zamaškov, ki jih najdete na plastenkah in drugih embalažah. V letu 2015 se je
skupaj zbralo več kot 75 ton zamaškov. Že kar veliko nas zbira zamaške, ampak smo mnenja, da jih gre še vedno 
preveč v nič. In ne pozabite povedati še svojim prijateljem, sodelavcem ali družinskim članom. Hvala, ker boste 
dodali svoj kamenček v mozaik. Predvsem bo hvaležna Najda, za katero zbiramo zamaške na tem zbirnem mestu.

NAJDA
Rojena je 26. 05. 2010. Pred kratkim so ji diagnosticirali bohring-opitzov sindrom, ki je na svetu zelo redek, poleg 
tega pa še cerebralno paralizo. Že od samega rojstva se ne razvija po pričakovanjih, a je kljub temu borka in 
vztraja pri tem, da bo nekoč hodila. Za to pa potrebuje dodatne terapije in pripomočke, ki so zelo dragi. Za en 
mesec terapij potrebuje cca 6 ton zamaškov. Oči, mami in njuni prijatelji jih pridno zbirajo, z vašo pomočjo pa jih bo 
še več. Hvala, ker imate veliko srce in ste pripravljeni pomagati.

KATERE ZAMAŠKE LAHKO ZBIRAMO?
Zbiramo plastične zamaške z vseh vrst plastenk (od sokov, vode, tekočih jogurtov, mleka, čokoladnih namazov, 
olja, kisa, tekočih pralnih praškov, čistil, mehčalcev, šamponov …). Vsi ti zamaški imajo oznako PP in PE, kar 
pomeni, da se jih lahko reciklira. Velikokrat pa se pojavi tudi oznaka PS – polistiren, ki pa ga na žalost ni mogoče 
predelati. Prav tako ne zbiramo kovinskih, plutovinastih in drugih vrst zamaškov. Če je le mogoče, vas prosimo, da 

SODELOVALI SMO V AKCIJI ZBIRANJA 
ODPADNIH PLASTENK ZA NOV 
INKUBATOR
Vseslovenski	ozaveščevalno-humanitarni	projekt	Jaz, ti, mi za Slo-
venijo – stara plastenka za nov inkubator,	katerega	namen	je	bil	
ozaveščanje	mladih	o	recikliranju	odpadnih	plastenk	in	krožnem	go-
spodarstvu,	hkrati	pa	tudi	o	zbiranju	odpadnih	plastenk	PET	za	so-
financiranje	nakupa	inkubatorja	v	porodnišnici	Kranj,	se	je	zaključil.	

Z	našega	območja	so	sodelovali	Vrtec	Bled,	Vrtec	Bohinjska	Bela,	
Vrtec	Gorje	in	Osnovna	šola	Gorje.	Skupaj	so	zbrali	420	kg	odpa-
dnih	plastenk.

Naše	komunalno	podjetje	je	podprlo	projekt	z	brezplačnim	name-
ščanjem	zabojnikov	za	namensko	zbiranje	odpadnih	plastenk.	Ko	so	
bili	zabojniki	polni,	smo	poskrbeli	za	njihovo	brezplačno	praznjenje	
ter	vodili	evidenco	zbranih	odpadnih	plastenk.	

Znesek	 od	 prodaje	 zbranih	 odpadnih	 plastenk	 bo	 družba	 za	 rav-
nanje	z	odpadno	embalažo	Unirec	namenila	sofinanciranju	nakupa	
inkubatorja	v	porodnišnici	Kranj.
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ČISTO VESELJE

Zbranih skoraj 300 ton odpadnih surovin 
S	pomočjo	ljudi	iz	vse	Slovenije	smo	zbrali	več	kot	23.000	evrov	za	
pomoč	otrokom	s	čustvenimi	in	vedenjskimi	motnjami.	

Uspešna	akcija	Čisto veselje,	v	kateri	smo	sodelovali	tudi	mi,	je	pri	
pomoči	otrokom	s	čustvenimi	in	vedenjskimi	motnjami	iz	družin	v	
stiski	v	letu	2016	povezala	ljudi	iz	vse	Slovenije.	Zbrali	smo	48	ton	
odpadne	 električne	 in	 elektronske	 opreme,	 90	 ton	 papirja,	 5	 ton	
barvnih	kovin	in	153	ton	jeklenega	odpada,	s	tem	pa	23.188,29	€,	
s	čimer	smo	omogočili	počitnice	več	kot	50	otrokom	s	čustvenimi	
in	vedenjskimi	motnjami	pod	okriljem	projekta	Botrstvo	v	Sloveniji.	

Zbiranje	odpadne	električne	in	elektronske	opreme,	papirja,	 jekle-
nega	odpada	in	barvnih	kovin	je	v	prvih	desetih	dnevih	aprila	pote-
kalo	na	več	kot	50	lokacijah	po	vsej	Sloveniji.	Vsi,	ki	so	želeli	v	ak-
ciji	sodelovati,	so	odpadni	material	lahko	odložili	v	enotah	družbe	
Gorenje	Surovina	 ter	pred	nekaterimi	poslovalnicami	družbe	Spar	
Slovenija.	Največ	odpadnih	surovin	 je	bilo	zbranih	v	Osrednjeslo-
venski	regiji,	 in	sicer	108	ton,	na	Gorenjskem	41	ton,	v	Podravski	
regiji	pa	37	ton.

LEDENA DVORANA
Od	sredine	maja	se	lahko	v	Ledeni	dvorani	pohvalimo	z	novo	ogra-
do	 finskega	 proizvajalca	 Vepe	Oy	 Peltonen.	Montaža	 je	 potekala	
od	10.	do	13.	maja,	opravili	so	jo	sodelavci	Infrastrukture	Bled	pod	
strokovnim	 vodstvom	 predstavnika	 izdelovalca.	 Ograda	 ustreza	
najnovejšim	zahtevam	IIHF,	 je	10	cm	nižja	od	stare	 in	 izdelana	 iz	
jeklene	prožne	konstrukcije,	ki	blaži	nalete.	Investicijo	sta	omogočili	
Občina	Bled	 in	 Fundacija	 za	 šport.	 Prepričani	 smo,	 da	 se	 novosti	
veselijo	vsi	uporabniki	Ledene	dvorane.

GRAJSKO KOPALIŠČE
V	Grajskem	kopališču	smo	do	20.	maja	pripravili	vse	potrebno	za	
začetek	nove	sezone.	Zunanja	podoba	kopališča	je	prenovljena	in	
drugačna,	 kakor	 ste	 je	 bili	 vajeni,	 saj	 smo	 vse	 pomole	 obložili	 z	
lesom.	V	naslednjih	tednih	pričakujemo	nov	komplet	vodnih	igral.	
Poskrbeli	bomo	za	dodatno	ponudbo	na	terasi.	V	času	glavne	sezo-
ne	bo	v	kopališču	potekal	animacijski	program.	

Sezonske	 vstopnice	 si	 lahko	 po	 ugodnejših	 cenah	 kupite	 v	 pred-
prodaji,	ki	poteka	do	12.	junija	na	blagajni	Grajskega	kopališča	in	
upravi	podjetja.	

Kopališče	je	ob	primernem	vremenu	odprto	vsak	dan,	obratovalni	
čas	pa	sproti	objavljamo	na	spletni	strani	www.kopalisce-bled.si	ter	
na	facebook	strani	kopališča.
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PRIDRUŽITE	SE	NAM	NA	FACEBOOKU
Všečkajte	našo	stran,	da	boste	lahko	ves	čas	sledili	vsem	našim	novostim,	pobudam,	nagradnim	igram	in	obvestilom.	



Novičke iz Sportine 
Turizma
Svetovno znani zdravilec  
Maksim Osipov v Hotelu Ribno
Ruski zdravilec Maksim Osipov, ma-

gister ljudske medicine, je leta 2002 pre-
jel svetovno licenco za zdravilstvo in bil 
na podlagi testiranja uvrščen med deset 
najboljših zdravilcev na svetu. Za vse, ki 
bi se želeli udeležiti njegove terapije, bo 
Maksim Osipov ponovno na voljo v Hote-
lu Ribno med 6. in 12. junijem. 

Fotografska razstava v hostlu 
Vila Viktorija
V četrtek, 9. 6., ob 19. uri bo v hostlu 

Vila Viktorija otvoritev fotografske raz-
stave Alenke Klinar z naslovom Med ne-
bom in zemljo. Gre za izbor fotografij iz 
narave in s hribov, kjer Alenka, sicer štu-
dentka fotografije, najraje preživlja svoj 
čas. Kot sama pravi, se tam počuti najbolj 
svobodno, pa naj bo to v globokem pršiču 
ali med plezanjem v skali, zato povsem 
spontano izbira kadre. Lepo vabljeni, da 
delček njene svobode skozi fotografije 
okusite tudi sami!

Fotolov v hostlu Vila Viktorija
V hostlu Vila Viktorija v juniju priče-

njamo poletni fotolov, na katerem bodo 
udeleženci lahko fotografirali najlepši po-
gled na Blejsko jezero in otok ter na poti 
lovili enkratne motive, značilne za Bled. 
Med potjo bodo spoznali, kakšna kom-
pozicija je najboljša, kako nastaviti svoj 
telefon ali fotoaparat, kadar avtomatika 
zataji in kaj je skrivna sestavina osuplji-
ve pokrajinske fotografije. Fotolov, ki bo 
potekal v angleškem jeziku, bo vodila pri-
znana fotografinja Vida Dimovska.  De-
lavnica bo potekala 7. 6., 14. 6. in 28. 6., 
vsakič ob 18. uri.  

Poletna joga v hostlu Vila  
Viktorija
Tudi to poletje bodo v sodelovanju z 

YOGA BLED pod mogočno sekvojo in v 
prijetni atmosferi hostla Vila Viktorija po-
tekale organizirane vadbe joge. Prva vad-
ba bo 6. junija.   

Otvoritev Kuhinje strica Bojana
V sredo, 15. 6., ob 15. uri se v hotelu 

Krim ponovno odpira restavracija Kuhinja 
pri stricu Bojanu, s katero je hotel že lani 
obogatil in razširil gostinsko ponudbo. 
Ponudbo bodo sestavljale domače jedi in 
okusna kosila, ki bodo pripravljena pod 
budnim očesom Bojana Turka, šefa kuhi-
nje, ki je v hotelu zaposlen že štirideset let.    

Vikend razstrupljanja in Detox 
joge
Med 24. in 26. junijem se bo v Hote-

lu Ribno odvijal Vikend razstrupljanja in 
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Koledar prireditev
 www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

Vsak petek, soboto 
in nedeljo

10:00 – 19:00 Zdraviliški park Sejem domače in umetnostne obrti

Vsak torek in 
četrtek od 21.6. 
naprej

17:00 Zgornja terasa Blejskega 
gradu

Srednjeveški in baročni nastopi na Blejskem 
gradu

Vsak četrtek, petek 
in soboto od 16.6. 
naprej

18:00 – 22:00 Jezero Launge, Grand 
hotel Toplice

Romantični glasbeni večer ob jezeru

Vsak četrtek od 
16.6. naprej

20:00 Restavracija Grill (Hotel 
Lovec)

Slovenski večer s harmoniko in slovenskim 
menijem ter degustacijo pijač

Vsako nedeljo od 
5.6. naprej

15:30 – 19:00 Jezero Launge, Grand 
hotel Toplice

Sladko popoldne ob kitarski glasbi

Sobota, 28.5. 18:00 Festivalna dvorana Bled Moj klub Bled: Zaključna predstava TV 
dnevnik

20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

Nedelja, 29.5. 16:00 – 20:00 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani

Dobrodelni Živ Žav

18:00 Literarni večer z Lukom Poklukarjem s 
predstavitvijo knjige Prigode Grdinice in 
prijateljev

30.5. – 5.6. ves dan Jasa pod Blejskim 
gradom

Srednjeveški tabor

1. – 3.6. Porsche parada Evrope 2016:

Sreda, 1.6. 12:00 – 17:00 Parkirišče pod Hotelom 
Krim, Športna dvorana, 
Parkirišče hotelov Golf 
in Park

Prihod 200 vozil Porsche - udeležencev 
Porsche Parade Europe 2016

Četrtek, 2.6. 10:00 – 15:00 Alpski letalski center 
Lesce

Porsche avtoslalom – z dobrodelno vožnjo 
za zainteresirano mladino in občane Bleda 
in okolice

19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

1984 - Orwellovo leto Agopa Stjepanjana: 
avtor Igor Omerza bo predstavil svojo knjigo

Petek, 3.6. 9:00 – 10:30 Blejska promenada Start vseh udeležencev proti Postojni

1.6. – 22.7. 8:00 – 14:00 Olimpijski trg pri 
Športni dvorani Bled

Knjižnica pod krošnjami

4. – 5.6. od 10:00 Blejski grad 10. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu

Sobota, 4.6. 20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

Četrtek, 9.6. 18:30 Hotel Ribno Predavanje Marjana Videnška: Kako se telo 
samo ozdravi

19:00 Hostel Vila Viktorija 
Bled

Otvoritev fotografske razstave Med nebom 
in zemljo

19:30 Festivalna dvorana Bled Plesna predstava 1001 ples

10. - 12.6. ves dan Jezerska promenada Poletje na Bledu: Okusi Bleda

10. – 12.6. Blejsko jezero 61. Mednarodna veslaška regata:

Petek, 10.6. 16:00 – 19:00 Kvalifikacije

Sobota, 11.6. 9:00 – 12:30 Finala

16:00 – 19:00 Kvalifikacije

Nedelja, 12.6. 9:00 – 12:30 Finala

Petek, 10.6. 19:00 Festivalna dvorana Bled, 
preddverje

Letni koncert Ženske vokalne skupine 
Društva upokojencev Bled

20:00 Olimpijski trg pri 
Športni dvorani Bled 

Potopisno predavanje na prostem: 
Kolumbija s Katarino in Urško Žnidar

11. – 12.6. 10:00 – 17:00 Hipodrom Lesce Mednarodna razstava psov vseh pasem, 
CACIB Bled 2016

Sobota, 11.6. 20:00 Restavracija Panorama Sobotni plesni večer

Turizem I Prireditve



detox joge, na katerega želimo privabiti 
ženske, ki so razpete med službo in do-
mom, ki si že dolgo niso uspele privoščiti 
trenutka zase, ki želijo izstopiti iz kroga 
nenehnih diet ter želijo zaživeti polno ži-
vljenje.  

Predavanje Kako se telo samo 
ozdravi
V četrtek, 9. 6., ob 18.30 bo v Hote-

lu Ribno predavanje Marjana Videnška, 
predsednika zavoda Preporod, ki že dese-
tletje prireja in vodi skupinsko postenje 
ter motivira za zdrav življenjski slog.    

:: Sportina Bled

20 let Višje strokovne 
šole za gostinstvo in 
turizem
Tristo diplomantov, predavateljev, 

mentorjev in sodelavcev se je 12. maja 
udeležilo praznovanja 20. obletnice Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Bled. Mnogi so se srečali prvič po dolgih 
letih, vsi pa smo pod šotorsko streho v 
parku pred šolo preživeli čudovito popol-
dne ob obujanju spominov, odlični hrani, 
pijači ter glasbi. Celoten dogodek so več 
kot uspešno pripravili študentje 2. letnika 
smeri Gostinstvo in turizem.

Najprej je potekala svečana akademi-
ja, ki jo je povezovala nekdanja študent-
ka Špela Repnik ob glasbeni spremljavi 
naše študentke, pevke in kitaristke Ide 
Begović. Slavnostna govornica, dr. Justina 
Erčulj, prva med pobudniki in vodja pro-
jekta za ustanovitev šole, je predstavila 
nekatere mejnike v razvoju višjega šolstva 
v Sloveniji in pomen strokovnega izobra-
ževanja na terciarni ravni. Direktor zavo-
da, mag. Janez Damjan, je orisal uspehe 
šole in njenih študentov, med načrti za 
prihodnost pa posebej izpostavil nadaljnji 
razvoj šolskega hotela Astoria kot sredi-
šča praktičnega izobraževanja študentov 
gostinstva, turizma in velnesa. Vrhunec 
prireditve je bila podelitev nagrad za ži-
vljenjsko delo najbolj zaslužnim posa-
meznikom za ustanovitev in razvoj šole. 
Poleg dr. Justine Erčulj so jo prejeli še Ja-
nez Šolar, prvi in dolgoletni direktor ter 
ravnatelj, Jana Špec, dolgoletna pomoč-
nica ravnatelja in kasneje direktorica za-
voda, ter Melita Brešan, vodja referata, ki 
z nasmehom in prijaznostjo sprejema že 
dvajseto generacijo.

Vrtna zabava v šotoru v parku pred 
šolo je bila priložnost za sproščeno obuja-
nje spominov, klepet o izzivih v turizmu 
in vsakdanjem življenju ter za poslovno 
povezovanje. Gostje so uživali ob specia-
litetah bodočih kuharskih zvezd, ki jih je 
vodil že večkrat nagrajeni študent Timo-
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datum ura lokacija prireditev

Ponedeljek, 13.6. 18:00 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani Bled

Predavanje o pridobivanju, shranjevanju, 
sajenju semen z Elviro Devetak

Sreda, 15.6. 15:00 Restavracija Hotela 
Krim

Otvoritev Kuhinje Strica Bojana

20:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Sredin večer: mag. Špela Remec Rekar in 
mag. Mateja Poje: Kakovost kopalnih voda 
(v sodelovanju z ARSO)

16. – 18.6. Festivalna dvorana Bled Blejski vodni festival

17. – 18.6. Bled, Blejsko jezero Poslovna regata Bled

Petek, 17.6. 16:00 Pred Gasilskim domom 
Zasip

110-letnica PGD Zasip: Velika medobčinska 
gasilska vaja

16:00 – 18:15 Blejski mladinski center 
v Športni dvorani Bled

Delavnica Dekorirajmo zabave na prostem

18:00 Osnovna šola Bled Zaključni nastop učencev uvajanja in 1. 
Razredov Glasbene šole Do Re Mi

20:00 Olimpijski trg pri Športni 
dvorani Bled 

Potopisno predavanje na prostem: Od 
doma do Pariza z Blažem Račičem

Sobota, 18.6. 10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica

18:00 – 24:00 Blejski grad Poletna muzejska noč: brezplačen vstop na 
Blejski grad

20:30 Blejski grad Proslava ob 70-letnici Kulturno umetniškega 
društva Bled

20:00 Športna dvorana Bled Koncert skupine Siddharta

Nedelja, 19.6. 18:00 Pocarjeva domačija, 
Zgornja Radovna

Poletje na Pocarjevi domačiji: Lutkovna 
predstava Krivopetnice in Zlatorog 
in odprtje razstave Miti in legende 
Triglavskega narodnega parka

21. – 23.6. Bled Moto giro d'Italia 2016: postanek na Bledu

Sreda, 22.6. 18:00 Festivalna dvorana Bled Zaključni nastop Glasbenega centra Do Re Mi

19:30 Farna cerkev Zasip Slavnostni koncert ob 15-letnici Moškega 
pevskega zbora Triglav Lesce-Bled

Petek, 24.6. 20:30 – 22:00 Restavracija Panorama 
Bled

Tradicionalni slovenski večer z nastopom 
folklorne skupine

20:00 – 23:30 Terasa Kavarne Park Bled Romantični kitarski in akustični večer

Sobota, 25.6. 110-letnica PGD Zasip:

16:00 Nogometno igrišče na 
Homu, Zasip

Zbor gorenjskih gasilk in tekmovanje

18:00 Prireditveni prostor pod 
šotorom na Homu, Zasip

Vrtna veselica s skupino Pop Design

19:00 Festivalna dvorana Bled Slavnostni koncert ob 15-letnici Moškega 
pevskega zbora Triglav Lesce-Bled

20:00 Cerkev sv. Martina Duo Organum plenum: orgelski koncert v 
okviru 15. poletnega orgelskega ciklusa

20:00 – 23:30 Restavracija Panorama 
Bled

Večeri z narodno-zabavnim ansamblom

20:00 – 23:30 Terasa Kavarne Park 
Bled

Pop, soul, jazz & swing glasbeni večer

Nedelja, 26.6 110-letnica PGD Zasip:

15:00 Pred Gasilskim domom 
Zasip

Parada gasilskih enot

15:30 Pred Gasilskim domom 
Zasip

Proslava ob 110-letnici PGD Zasip

16:00 Prireditveni prostor pod 
šotorom na Homu, Zasip

Velika vrtna veselica z Ansamblom Saše 
Avsenika

20:00 – 23:30 Restavracija Panorama 
Bled

Plesni večer

26.6. – 1.7. Marijin dom pri sestrah 
hčerah Marije Pomočnice, 
Partizanska 6

Duhovno-počitniški teden

Torek, 28.6. 10:00 – 13:00 Športna dvorana Bled, 
Olimpijski trg

Torkove kracarije: brezplačne delavnice za 
otroke



tej Rožič in ob glasbi skupine naše štu-
dentke Nadice Petrov. V paviljonu parka 
smo lahko videli tudi zasnovo bodočega 
šolskega muzeja gostoljubnosti.

Celotno prireditev so organizirali ter 
izpeljali študentje 2. letnika kot glavni 
študentski projekt leta ob podpori pre-
davateljev mentorjev, Bože Grafenauer, 
Jožeta Zalarja, Petra Mihelčiča in Iztoka 
Sile.

:: Študenti in zaposleni VSŠGT Bled

Poslovna regata Bled 
17. in 18. junija bo na Bledu v orga-

nizaciji Turizma Bled potekala Prva po-
slovna regata. Gre za vrhunski poslovni 
dogodek, ki bo združeval izobraževanje, 
poslovno mreženje, družbeno odgovor-
nost, ob zagotavljanju gostoljubnosti 
partnerskih hotelov in ostalih turističnih 
deležnikov.

Več informacij na: www.poslovnare-
gata.si in info@poslovnaregata.si.

:: RP
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datum ura lokacija prireditev

20:00 – 23:30 Restavracija Panorama 
Bled

Slovenski kulinarični večer z narodno-
zabavnim ansamblom

Sreda, 29.6. 10:00 – 13:00 Športna dvorana Bled, 
Olimpijski trg

Jezikovne srede: Angleščina: brezplačne 
delavnice za otroke

Četrtek, 30.6. 10:00 – 13:00 Športna dvorana Bled, 
Olimpijski trg

Četrtkovo henganje: brezplačne delavnice 
za otroke

20:00 – 23:30 Restavracija Panorama 
Bled

Plesni večer

4.7. – 9.7. 9:00 – 15:00 dvorišče pred cerkvijo 
Svetega Martina

Poletni oratorij

RAZSTAVE:

17.3. – 20.6. v del. času Stara proštija na 
Blejskem otoku

Razstava Miha Maleš - slikajoči pesnik

5.5. – 5.6. ves dan Festivalna dvorana Bled Razstava elaboratov javnega natečaja za 
izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
jezersko promenado na Bledu

9.5. – 9.6. 8:00 – 22:00 Hostel Vila Viktorija 
Bled

Razstava kolažev Kraji, ki jih želim videti

11.5. – 11.9. 8:00 – 18:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava otroških risb likovnega natečaja 
z naslovom Varujmo raznolikost vodnih 
ekosistemov v Triglavskem narodnem parku

Vsak dan, razen 
ponedeljki

10:00; 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Antimuzej Dežela fizike

1.6. – 30.6. v del. času Galerija Stolp na 
Blejskem gradu

Razstava Atelje

2. - 22.6. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Ustvarjati znam: razstava likovnih izdelkov, 
ki so jih ustvarili učenci 1. in 3. razreda OŠ 
Bled

9.6. – 9.7. 8:00 – 22:00 Hostel Vila Viktorija 
Bled

Fotografska razstava Med nebom in zemljo

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

Novičke iz Sava  
Hotelov Bled
Hotel Park pripravljen na  
vročo poletno sezono
 Prenova Hotela Park je bila pred le-

tošnjo poletno sezono nadgrajena s še 
zadnjo izboljšavo. V lanskem letu so 
bile klimatizirane vse sobe s pogledom 
na jezero, katerim so se v letošnjem letu 
pridružile tudi tiste s pogledom na park. 
Odkar je bil hotel prenovljen, je osebje 
prejelo marsikatero ustno pohvalo, poleg 
tega pa so se dvignile tudi ocene hotela na 
spletnih portalih. Verjamemo, da bomo s 
klimatiziranimi sobami navdušili še več 
gostov tudi v prihajajočih mesecih, ko nas 
bodo temperature klicale po zadrževanju 
v hladnejših prostorih.

 Grand Hotel Toplice pripravlja 
nove poročne zgodbe
Bled velja za eno najbolj romantičnih 

mest v Evropi, zaradi česar je popularen 
poročni kraj tako za domače kot tuje za-
ljubljence. V Grand Hotelu Toplice pa 
bodo letos poroke dobile nove dimenzije. 
V sodelovanju z lokalno umetnico Ana-
marijo Nušo Mulej ter njenim soprogom 
Damjanom Mulejem se pripravlja nov 
poročni paket, ki bo med drugim vklju-
čeval tudi ročno porisani keramični set, iz 
katerega bodo mladoporočenca in svatje 
lahko uživali v vrhunski kulinariki na po-
ročnem slavju, kasneje pa keramiko od-
nesli domov - v spomin na svoje najlepše 
trenutke na Bledu.

:: Anja Kralj, Sava Hoteli Bled

Na razstavi bodo na ogled motivi in 
podobe Bleda, ki so ilustrirani na kartah 
BLEJSKI TAROK. Karte, ki so natisnje-
ne v podjetju Piatnik na Dunaju, so del 
igralnega seta, kateremu je priložena tudi 
knjižica z opisi ilustriranih podob, točk-
ovnik s pisalom, podstavki za kozarce in 
kratka pravila blejske razli-
čice igranja taroka. Igralni 
set je prvi iz serije izdelkov 
blagovne znamke Imagi-
nes loci Bled. Avtorica pro-
jekta je domačinka, krajin-
ska arhitektka in oblikoval-
ka, Andreja Završnik.

Z izdelki, zbranimi pod 
blagovno znamko Imagi-
nes loci Bled avtorica želi z 
ilustrativnostjo in opisi ne-
koliko drugače predstaviti 
Bled z okolico, nekatere 
pomembne krajane in obi-
skovalce, njihovo življenje 
in pomembne dogodke iz 
dolge krajevne zgodovine. 
Podobe ilustrirajo sobiva-
nje lokalnega prebivalstva 

z gosti, ki so bili velikokrat predstavniki 
visokega, mondenega in protokolarnega 
turizma.

Igralni set BLEJSKI TAROK bo na 
otvoritvi na voljo po promocijski ceni 30 
evrov.

:: Romana Purkart



Solidarnost nas povezuje
Na Podružnici Bohinjska Bela spodbujamo solidarnost, zato 

smo tudi letos sodelovali v mednarodnem projektu Tek podneb-
ne solidarnosti. Topli pomladni sončni žarki so bili kot nalašč, 
da se iz učilnic odpravimo v prebujajočo se naravo. S tekom smo 

izrazili podporo do ljudi v Afriki, ki se dnevno spopadajo s posle-
dicami podnebnih sprememb. Pred tekom smo se pogovorili, da 
tečemo ob mislih na afriške vrstnike in njihov boljši jutri. Učen-
ci so navdušeno tekli, učiteljice pa smo jih vzpodbujale. Dobra 
volja je ob obilici pretečenih kilometrov kar kipela. Hvaležni 
smo, da smo obkroženi s prelepo naravo, a se moramo zavedati 
odgovornosti, da jo takšno tudi ohranimo. Zopet smo naredili 
nekaj dobrega in to nas osrečuje.

:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Veste, kdo je napravil Vidku 
srajčico?
Tudi otroci skupine »Zmajčki« iz Vrtca Bled smo bili rado-

vedni. Zato smo prebrali zgodbo Frana Levstika Kdo je napravil 
Vidku srajčico?

»Igrajmo se Vidka!« je bila želja otrok. Otroci so se spreme-
nili v Vidka in njegove prijatelje, ovčke, grm, pajke, rake, ptičke, 
ki so mu pomagali napraviti novo srajčico. Bolj zabavno bi bilo, 
če bi imel Videk srajčico, ovčke kožuščke, grm veje, pajki noge, 
raki klešče in ptički krila – pripravili smo si kostume, naredili 
rekvizite in sceno. Tako je zgodba o Vidku in njegovi srajčici še 
bolj zaživela – igrali smo pravo igrico. »Ali bo kdo gledal našo 
igrico?« in povabili smo otroke drugih skupin in zaposlene na-
šega vrtca. Največ veselja in pričakovanja pa je bilo, ko smo v 
popoldanskem času mamicam, očkom, babicam, dedkom, brat-
cem in sestricam predstavili, kdo je napravil Vidku srajčico. 

:: Metka Pohar in Špela Škerbec, Vrtec Bled

Snemanje na Blejskem gradu
Vsak četrtek znova se v času popoldanskega oratorija v Mari-

jinem domu zbira filmska ekipa, ki jo sestavljamo osnovnošol-
ci in sestre hčere Marije Pomočnice skupaj s sodelavci in ani-
matorji. Začeli smo s snemanjem čisto pravega filma o svetem 
Martinu. Na filmski delavnici se učimo snemanja s kamero, 
dramatiziranja in nastopanja, izdelovanja rekvizitov ... Ko je vse 
pripravljeno, zakličemo: "Akcija!" in snemanje se prične.

Z željo, da bi se čim bolj približali razmeram življenja sve-
tega Martina v 4. stoletju, smo nekaj prizorov posneli tudi na 
Blejskem gradu za debelimi zidovi. Tamkajšnje osebje nas je 
sprejelo z veseljem in odprtostjo. Posodili so nam celo nekatere 
rekvizite, ki so popestrili naše scene. Tako so se igralci lažje vži-
veli v svoje vloge. Pri tem nam je pomagala tudi režiserka Brigita 
Lukman s strokovnimi nasveti. Pri snemanju filma se isti prizor 
večkrat ponovi, kar je včasih naporno. A otroška zagretost je bila 
večja od vseh naporov. Snemali smo v dvorani in zunaj, se veliko 
nasmejali in razlagali turistom, kaj se dogaja ter kdo je bil sveti 
Martin. Z veliko mero navdušenja nadaljujemo snemanje filma 
v različnih kotičkih Bleda. 

Čaka nas še nekaj izzivov do izdaje prvega filma. Nekaj poči-
tniških izzivov za osnovnošolce pripravljamo tudi na duhovno-
-počitniškem tednu od 26. junija do 1. julija v Marijinem domu 
ter na poletnem oratoriju od 4. do 9. julija na župnijskem dvo-
rišču. 

:: s. Barbara Močenik in Kristina Krašna

Teniško igrišče v Vili Bled
Ko ste si nazadnje zaželeli odigrati teniško partijo na Bledu, 

najbrž niste pomislili na igrišče v Vili Bled. Nenavadno, glede na 
to, da je igrišče v prijetni senci, da imate zagotovljeno brezplač-
no parkiranje in v bližini jezero za ohladitev po rekreaciji. Lju-
bitelji tenisa se strinjajo, da je igrišče na zelo visoki kakovostni 
ravni, cene pa so zelo ugodne. Za urejeno podlago in splošno 
urejenost ter čistočo igrišča skrbi osebje Centra športa in zabave 
Inter Games Bled, ki od lani upravlja tudi s čudovito čolnarno 
na drugi strani kompleksa. Vabljeni na tenis v Vili Bled, kjer se 
je za rumeno žogico podil tudi Tito.

Sezona trampolinov v Zaki že na 
vrhuncu  
Center športa in zabave Inter Games v Veliki Zaki je postal že 

tradicionalno zbirališče otrok, ki se še vedno znajo zabavati tudi 
brez tehnoloških pripomočkov. Največ vrveža je v teh mesecih na 
trampolinih, kjer kar mrgoli malih akrobatov. Ali veste, da lahko 
pri njih organizirate rojstnodnevno zabavo za vašega otroka?

Začenja se tudi sezona odbojke na mivki – vabljeni na eno 
najbolj kakovostnih igrišč v regiji z velikim plusom – neposre-
dno bližino parkirišča in osvežitve v Blejskem jezeru. 

:: Inter Games Bled
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Zgornja Gorenjska še naprej v prvi ligi
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so sezono zaključile uspe-

šno, ostale so namreč v družbi najboljših desetih slovenskih 
ženskih odbojkarskih ekip. S povprečno starostjo še ne 18 let so 
se varovanke Iztoka Kšele skozi celotno sezono veliko naučile, 
pridobile veliko novih izkušenj. Kapetanka Pia Blažič, podajalki 
Eva Pogačar in Manca Rotar, blokerke Mojca Klinar, Anja Ma-
ček, Hana Marzidovšek in Taja Tučen, sprejemalki Alja Jerala 
in Nina Čuk, korektorici iz ZDA Kathleen Anderson in Jessica 
Tramontozzi ter prosta igralka Meta Avsenik so skozi celotno 
sezono svojo nalogo opravile v skladu s pričakovanji in povsem 
zasluženo ostale v prvi ligi. 

Igra, pristop do treninga in tekem je bil skozi celotno sezono 
na visokem nivoju, dekleta ne igrajo le v prvi ligi, temveč tudi 
v mladinski in kadetski kategoriji, pa je dovolj zgovoren, da so 
punce lačne igranja odbojke na visokem nivoju, ki ga lahko do-
sežejo v prihodnjih sezonah. ''Z rezultatom, ki smo ga dosegli v 
tej sezoni, smo lahko povsem zadovoljni. Potihoma smo si sicer 
želeli uvrstitve v modro skupino oz. v končnico, toda mladost in 
pomanjkanje izkušenj z igranjem na tako visokem nivoju sta na-
redila svoje. Veseli pa nas napredek, ki so ga dekleta pokazale od 
začetka do konca sezone, nivo igre se je močno dvignil, spoznale 
so, kakšna je prvoligaška odbojka in to želimo nadgraditi v pri-
hodnji sezoni. Sam sem v to ekipo verjel ves čas, dokaz za uspe-
šen končni dosežek pa je suverena zmaga v dveh kvalifikacijskih 
tekmah proti Ankaranu,'' je sezono ocenil 'head coach' Zgornje 
Gorenjske Iztok Kšela, ki bo na čelu ekipe še tudi v prihodnji 
sezoni. Dosežka, obstanka v druščini najboljših, so se veselila 
tudi dekleta, sklepno oceno sezone je podala tudi kapetanka Pia 
Blažič: ''Ni ravno enostavno na hitro 'presedlati' iz druge v prvo 
ligo, predvsem pa z našo mladostjo. Ostale smo v ligi, kar je 
bil osnovni cilj, nabrale smo si veliko izkušenj, kar v takšnem 
tekmovanju tudi veliko pomeni, hkrati pa smo ustvarile močan 
ekipni duh, ki je pri kolektivnih športih zelo pomemben. 

Z mislimi smo že pri naslednji sezoni, lahko naredimo še 
kakšen korak več. Vodstvo si želi, da bi bila konstantnost igranja 
v prvi ligi in na še višjem nivoju dolgoročnejša naložba. 

:: Zoran Račič                 
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10. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu
Dvodnevni celodnevni srednjeveški program, ustvarjalne 

delavnice in lutkovna predstava za otroke, več kot 300 kostumi-
ranih sodelujočih, ki poustvarjajo srednjeveško vzdušje – vse to 
prinašajo 10. Srednjeveški dnevi, ki bodo na Blejskem gradu in 
v bližnji okolici potekali od 30. maja do 5. junija.

Ideja za prireditev je pred desetimi leti zrasla v okviru Kultur-
nega društva igralska skupina Viteza Gašperja Lambergarja pod 
vodstvom žal že pokojnega Rada Mužana, v Zavodu za kulturo 
Bled pa so jo pred osmimi leti vzeli pod svoje okrilje. Skupaj s 
skupino so jo dopolnjevali in dosegli visoko raven organizacije 
tako v sistemu prizorišč – tabor na jasi pod gradom, srednjeve-
ška tržnica na parkirišču gradu in dogajanje na obeh grajskih 
terasah - kot pri urejanju prihoda obiskovalcev z brezplačnim 
prevozom s parkirišč pod gradom.  »Dogodek je vsebinsko pove-
zan s časom, v katerem je grad nastal, zato je tovrstno oživljanje 
takratnega življenja za naše obiskovalce še posebej zanimivo«, 
poudarja Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled.  »Po-
leg tega pa pomeni tudi povezovanje s podobnimi prireditvami 
in lokacijami drugod po Evropi, kar je grajska skupini Kdis omo-
gočilo vključitev tudi v mednarodni prostor.« Za deseto obletnico 
bo dogodek še posebej slovesen, novosti so v programu. Že od po-
nedeljka, 30. maja bo na jasi pod gradom zaživel srednjeveški tabor, 
kjer bo mogoče spoznati življenje vitezov in njihovih družin. 

4. in 5. 6. bo poleg domače skupine Kdis Viteza Gašperja 
Lambergarja nastopilo dvajset srednjeveških, glasbenih in ple-
snih skupin iz Slovenije in tujine. Prireditev soustvarja prek 300 
sodelujočih iz srednjeveških skupin, ki so prava paša za oči, obi-
skovalcem pa pričarajo avtentično srednjeveško vzdušje. Priredi-
tev je vabljiva za vse generacije: program, izdelki, pestra kulina-
rična ponudba in prikaz rokodelskih spretnosti, za najmlajše pa 
srednjeveški vrtiljak. Novost so ustvarjalne delavnice in lutkovna 
predstava. Princeska na zrnu graha v izvedbi Lutkovnega gledali-
šča Rado Mužan bo v srednjeveškem taboru (na jasi pod gradom) 
na sporedu v sredo, 1. 6., ob 9.30 in v četrtek, 2. 6, ob 17.30; ob-
vezne so prijave, vstop je prost. Srednjeveški tabor in življenje v 
njem pa si otroci v spremstvu staršev lahko ogledajo ves teden, vse 
od ponedeljka, 30. 5. dalje. Med novostmi vabimo na akustični 
koncert skupine Gita v grajski kapeli v soboto, 4. 6. in v nedeljo, 
5. 6., ob 9. uri ter v nedeljo po koncu programa.

Nastopi srednjeveških skupin – iz Slovenije, Nemčije, Hrvaške, 
Madžarske in Češke - bodo v soboto ob 11.00, 14.00 in 16.00, v ne-
deljo pa ob 11.00 in 14.00 na zgornji grajski terasi. Spodnja grajska 
terasa bo namenjena otrokom. Nastope glasbenih in plesnih skupin 
si bo mogoče tako v soboto kot v nedeljo ogledati na glasbenem odru 
na srednjeveški tržnici. 

Ne zamudite sobotnega večernega dogodka, ki bo pika na i 
celodnevnega programa - večerni Slavnostni nastop ob 10. letni-
ci prireditve, se bo na srednjeveški tržnici pričel ob 20.30!

Podrobneje o programu na: www.blejski-grad.si, na FB/
bledcastle in na TWITTER@bledcastle. Prireditev bo v vsakem 
vremenu, vstopnina za dogodke na gradu pa je cena vstopnice 
na Blejski grad. Vstop v srednjeveški tabor je prost. Za lutkovno 
predstavo, ki bo v srednjeveškem taboru na sporedu v sredo ob 
9.30 in v četrtek 17.30, prijave sprejemamo do ponedeljka, 30. 
5. na kaja.muzan@gmail.com, tel.: 041 411 511 / 040 641 684. 
Predstava je brezplačna.

Na voljo bo brezplačen prevoz s parkirišč na Blejski grad, 
dostop na grad z vozili bo zaradi prireditve omejen. 

Vabimo vas na 10. Srednjeveške dneve na Blejskem gradu in 
vse spremljevalne prireditve od 30. maja do 5. junija!
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-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH--
CEVI-BREZ-IZKOPA

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

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIH-
PRIKLJUČKOV

-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,-
ODTOKOV-

-

- VIDEO

-

PREGLED

-

ODTOČNIH

-

CEVI

-

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled

G:  041 654 188 
T:  04 574 26 50

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

Želimo vam vesele 
Velikonočne praznike!

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.

POGREBNE STORITVE

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

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

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

Izdelava spomenikov in 
nagrobnih napisov.NOVO

Pooblaščeni prodajalec in serviser:
INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice - skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
Tel.: 04 / 58 33 372, 58 33 373, epošta: info@integral-avto.si

Emisije CO2: 170−123 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−4,7 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 
6. Emisije NOX: 0,0519−0,0183 g/km. Število delcev: 0,000117−0,000005 x 1011. 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. Na sliki je model Tiguan z opcijsko opremo R-Line. Slika je simbolna. 

www.volkswagen.si

Novi Tiguan. Vznemirljivo inovativen.
Novi Tiguan z odličnimi voznimi lastnostmi in naprednimi 
sistemi je idealen sopotnik za nova doživetja. Nova oblikovna 
zasnova poudarja športnost in eleganco. Številni asistenčni 
sistemi, sodobne tehnologije in raznolike povezljivostne 
rešitve prinašajo nove možnosti in odpirajo vrata v svet 
novih doživetij.

Za več informacij o Novem Tiguanu se obrnite na našega 
prodajnega svetovalca.

VWoglasTiguan_2016_137x198_dealer.indd   1 4. 05. 16   15:42
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mojadežela 1

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805, www.avtomony.si

ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVO KOLO

promocijska cena
890 EUR

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV 
MODELI 2016

že od 1.350 EUR

ZAŠČITNE 
ČELADE IN 
DODATNA 
OPREMA

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL
• VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLIČARSTVO
• AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!

HYUNDAI i30

DOPLAČILO ZA DIESELSKI MOTOR 300€

s seboj prinesite ta 
kupon in dobili boste

www.sportina-turizem.si

RESTAVRACIJA 
STRICA BOJANA V 

HOTELU KRIM 
15.06.2016 

PONOVNO ODPIRA 
SVOJA VRATA!

Privoščite si odlično 
domačo hrano!

Moskovčan, ki živi v Novem Sadu, ima svetovno licenco za zdravilstvo in je 
bil zaradi najboljših ocen na Akademiji za zdravilstvo in energoinformativne 

znanosti v Moskvi uvrščen med deset najboljših zdravilcev na svetu.

SVETOVNO ZNANI ZDRAVILEC 
MAKSIM OSIPOV SE VRAČA V HOTEL RIBNO

Vsako osebo, ki ga obišče, Osipov obravnava 
celostno ter najprej skuša odstraniti vzroke in 
šele nato posledice bolezni. Večini lahko 
pomaga do delne ali popolne ozdravitve. Delež 
ozdravitev pa je pri otrocih precej višji, saj 
»otroci prihajajo na terapijo neobremenjeni, 
brez zadržkov, predsodkov in strahu,« pove 
Osipov.  

Zavidljive rezultate dosega pri zdravljenju 
številnih bolezni, kot so glavobol z migreno, 
bolečine hrbtenice in križa, išias, sklepna in 
revmatska obolenja, problemi s prekrvavitvijo,    

bronhitis, psihične in imunske težave, 
Downov sindrom, ter pri raznih bolezenskih 
težavah otrok. 

Vodilo Maksima Osipova je, da ljudje, ki pridejo 
k njemu žalostni in malodušni, od njega odidejo 
srečni in zadovoljni. 

2X GRATIS PIJAČO
DOBRODOŠLICE 

Termine je potrebno rezervirati na: 04 578 31 00 ali info@hotel-ribno.si

Maksim Osipov bo v Hotelu Ribno: 

6. – 12. 6. 2016 12. – 18. 9. 2016

17. – 23. 10. 2016 14. – 20. 11. 2016

12. – 18. 12. 2016
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Sava Hoteli Bled  •  Grand Hotel Toplice *****

od 20. maja  
na obrežju Blejskega jezera,  
tik ob Grand Hotelu Toplice 

Popolna terasa za posedanje 
ob kavi po sprehodu okoli 

jezera ali opazovanje 
sončnega zahoda ob kozarčku 
najljubšega vina ali romantični 

večerji v dvoje. 

oglas Blejske nove Jezero lounge 23_05.indd   3 23/05/16   14:14
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VABLJENI V ZADRUGO GOZD BLED-REČICA

Rečica, Za žago 1, tel. 04 575 05 19  
odprto 7.00-19.00, sob. 7.00-13.00

BALKONSKO CVETJE, TRAJNICE 
in GRMOVNICE ZASTOPAMO

SEMENA, SADIKE

ENOLETNICE za gredice in grobove

DOMAČE DOBROTE
jabolka, jabolčni kis, krhlji, krompir, česen, 
sokovi, čaji, bučno olje, sončnično olje, 
moka, med, kreme, tinkture, mila

VELIKA  IZBIRA

 ŽE OD 20.954€  + DDV + 5-letno jamstvo + obvezno in kasko zavarovanje gratis
 VOZILA NA ZALOGI  VABLJENI NA TESTNO VOŽNJO

Cena	velja	za	pravne	osebe	(	d.o.o.	in	s.p.	)	in	preko	Nissan	Financiranja


