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Dom na Bohinjski Beli

Veliki načrti za grajski kompleks
Zavod za kulturo Bled in Občina Bled bosta temeljito uredila
kompleks grajskega hriba. To pomeni ureditev zelo ambicioznega srednjeevropskega muzeja sodobnih umetnosti na Grajski
pristavi, izgradnjo novega osrednjega parkirišča s športnim in
rekreacijskim parkom pri Športnem parku Bledec, prenovo platojev in nove vsebine pod gradom, izgradnjo dvigala na grad ter
ureditev javnega prometa do zdajšnjega parkirišča pod gradom.
K ureditvi celotnega kompleksa sodi tudi oživitev Mrakove
domačije na Rečici, kjer že potekajo restavratorska dela.
Po optimističnih napovedih bodo vsi omenjeni posegi končani v nekaj letih, najprej, še letos, pa bo občina zagotovila prostorsko dokumentacijo.
:: RP
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Aktualno

Spoštovane občanke in
občani,
prvi del avgusta je zaznamoval že 26.
festival Okarina. Izjemnim izvajalcem z
vseh koncev sveta sledi iz leta v leto številčnejše navdušeno občinstvo. Na gradu
je nastopila Svetlana Makarovič. Celo tisti, ki jim ni všeč, lahko priznajo, da je pri
njenih dobrih sedmih križih duhovno, pa
tudi telesno živahna kot si sami lahko le
želimo. Avgusta ni kulturno in družabno
spalo niti naše podeželje. Prijetne prireditve po vaseh si je ogledalo precej turistov,
ki so uživali v našem izročilu, pa tudi v
domači hrani. Ko sem že pri kulturi, lahko z veseljem naznanim, da smo končno
pridobili uporabno dovoljenje za novi
dom na Bohinjski Beli, kjer bo s 1. oktobrom odprta tudi pošta. Blanski kulturniki imajo že naštudiran izvrsten program
otvoritve, predvidene za 24. september.
Mesec je minil tudi v znamenju
olimpijskih iger v Riu, kjer so se sloven-

ski športniki kar dobro odrezali. Blejske
barve je branila daljinska plavalka Špela
Perše, ki je na koncu pristala na solidnem
šestnajstem mestu na svetu, kar je za
komaj dvajsetletnico lep uspeh, za kar ji
seveda od srca čestitamo. Pred njo je lahko še dolga športna pot. Do vrhunskih rezultatov se ne pride le po sreči, ki seveda
igra svojo vlogo, a na koncu odloči le dolgoletno garanje in odrekanje, kar je vse
več mladim odveč. Kaže pa, da se v kaki,
še do nedavnega svetovno znani panogi,
bolj zanašajo na staro slavo kot na predano, a trdo delo z mladimi. Za kar nekaj
športov imamo na Bledu odlične pogoje,
po občinskem prispevku za šport prebivalca smo v samem slovenskem vrhu. To
s pridom izkoriščajo tudi člani klubov, ki
prihajajo iz drugih občin, saj je naših občanov za vso paleto na Bledu udomačenih
športov premalo.
Letos se veselimo močne generacije
prvošolčkov, tako v matični šoli na Bledu
kot v obeh podružnicah v Ribnem in na
Bohinjski Beli. Na njihovi poti do šole
jim bodo kot vsa leta pomagali naši prostovoljni gasilci in člani Zveze šoferjev in
avtomehanikov. Ta lepa gesta je dokaz, da

Darilo Dunaju
Ob obisku razstave Eve Petrič na Dunaju je župan slovenskemu veleposlaniku
v Avstriji, dr. Andreju Rahtenu, podaril
sliko Bleda slikarja Mira Kačarja s Sorice,
ki jo je iz svoje galerije prispeval svetnik
Anton Omerzel.
:: RP
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se še vedno zavedamo, da smo člani skupnosti, ki lahko obstane le, če močnejši
pomagajo šibkejšim. Prej ko slej bodo to
razumeli tudi naši malčki, ki s 1. septembrom stopajo v realno življenje. Na poti,
ki je pred njimi, jim zaželimo vso srečo,
in da bi se seveda čim več koristnega naučili. To jim bo v časih vsemogočega in vse
bolj prikritega zavajanja, prišlo še kako
prav, nam odraslim pa tudi.
Na koncu pa naj dodam samo to, da
glede na odziv na moj prejšnji uvodnik,
v katerem se je očitno prepoznal vsaj en
posameznik, skupaj s svetniki ne želim
javno in nekonstruktivno polemizirati.
Župan in občinska uprava delujemo skladno s svojimi pristojnostmi na številnih
področjih, ki jih je za manjše občine vsekakor preveč! Tako sledimo predvsem pobudam s terena (krajevnim skupnostim)
in občinskemu svetu, ki s proračunom in
razvojnimi pobudami določa prednostne
naloge delovanje. In po teh delih nas,
občanke in občani, lahko ocenjujete, najmanj vsake štiri leta!
:: Vaš župan, Janez Fajfar

Drage učenke in
učenci, spoštovani
starši!
Poletje se počasi zaključuje in približuje se prvi šolski dan. Upamo, da ste
preživeli lepe počitnice in dopust ter se
polni doživetij veselite novega šolskega
leta. Šolski vsakdan bo še prijetnejši, saj
smo na matični šoli v živahnih barvah pobelili hodnike, na Podružnični šoli Ribno
obnovili parket ter osvežili stene, na Podružnični šoli Bohinjska Bela pa kupili
nove garderobne omarice za prvošolce.
Letos bo matično šolo v treh oddelkih
obiskovalo 72 prvošolcev, POŠ Bohinjska
Bela 9 ter POŠ Ribno 5 prvošolcev. Vse
prvošolce bomo letos sprejeli dopoldan.
Na matični šoli bo sprejem ob 8.45, na
obeh podružničnih šolah pa ob 10.00.
Pouk se bo za učence od 2. do 9. razreda pričel v četrtek, 1. septembra 2016, ob
8.20. Avtobusi in šolski kombi bodo zjutraj vozili po voznem redu, ki bo na ogled
na vratih šole in na spletni strani. Učenci
od 2. do 5. razreda bodo imeli pouk do
10.00, ob 10.15 pa jih bo avtobus odpeljal
v vse smeri. Učenci od 6. do 9. razreda
pa bodo imeli pouk do 11.00, avtobus in
šolski kombi pa bo odpeljal ob 11.15.
Naj bo šolsko leto 2016/17 uspešno!
S skupnimi močmi, svežimi idejami, s
podporo in vzpodbudo nam bo zagotovo
uspelo.
:: Nataša Ahačič, ravnateljica OŠ
prof. dr. Josipa Plemlja BLED

Aktualno

Številne investicije v občini
V občini potekajo številne investicije in dela. Na Bledu se
tako nadaljuje obnova Rečiške ceste, občina pa je pridobila vsa
zemljišča za gradnjo severne obvoznice, razen enega lastnika.
Ob tem občinska uprava računa, da se bo pri projektu obeh razbremenilnih cest zganila tudi država. Če ne bo zagotovil o nadaljnjih aktivnostih, se v času Strateškega foruma Bled znova
obeta protest. Kot je povedal blejski župan Janez Fajfar, obnova
Rečiške ceste, zaradi katere je zaprta cesta do Gorij in Pokljuke,
po zamudi zaradi deževnega junija dobro napreduje. Tako je že
steklo asfaltiranje prvega odseka ceste, k projektu pa je pristopil
tudi Lip Bled.
Blejsko lesno podjetje ureja novo dostopno cesto in sofinancira izgradnjo meteornega odvodnjavanja, ki povzroča težave
že desetletja. Ko bo to rešeno, bo Lip lahko začel z obsežnimi
investicijami, saj namerava v naslednjih dveh letih bistveno razširiti proizvodne kapacitete, v katere naj bi investiral dva milijona evrov, je pojasnil direktor blejske občinske uprave Matjaž
Berčon.
Rečiška cesta se bo navezovala na severno blejsko razbremenilno cesto, glede katere občina že pol leta čaka na potrditev
projektov za gradbeno dovoljenje s strani Direkcije RS za infrastrukturo. "Vsa zemljišča smo praktično že pridobili, čakamo le
še eno razlastitev, ki bo uresničena do začetka septembra," je
dejal Berčon.
Kot je izpostavil, je občina zgolj v letu in pol opravila odkupe
zemljišč v vrednosti 600.000 evrov. "Država v vseh teh letih na
tej trasi ni naredila ničesar, pa ima 1,2 milijona evrov v proračunu za ta namen," je Berčon kritičen do dela države. Ob tem
je dejal, da je zaradi poteka prejšnje cenitve za južno obvoznico
direkcija junija znova začela s cenitvami zemljišč.
Na Bledu se sicer v prihodnjih letih obeta kar nekaj velikih
investicij. Tako je že v izgradnji komunalna infrastruktura za poslovno-stanovanjsko območje Seliše. Mercator naj bi center uredil do konca leta, prihodnje leto pa naj bi bilo ob 80 parkirnih
mestih za avtomobile urejenih še po 22 mest za avtobuse in za
avtodome, za katere je kljub kampom v času poletne sezone na
Bledu premalo kapacitet.
Na Selišah se bodo gradila tudi oskrbovana stanovanja s centrom za dnevno varstvo starejših in medgeneracijskim centrom.
Območje naj bi zaživelo leta 2018, ko naj bi bila dokončana tudi
severna obvoznica. V prvi fazi naj bi v območje na Selišah vložili
15 milijonov evrov in ustvarili 50 novih delovnih mest, ostalo pa
bi še 12.000 kvadratnih metrov nepozidanih zemljišč za nove
ideje.
Prihodnje leto naj bi stekla tudi prva faza ureditve Jezerske
promenade, za katero še čakajo dopolnjene idejne načrte. Do

dokončne ureditve bo sicer preteklo vsaj tri leta, saj gre za precejšen finančni zalogaj. Že prva faza je ocenjena na dva milijona
evrov, sofinancirali pa naj bi jo Savini hoteli. Ob urejanju Jezerske promenade bodo zamenjali tudi vse kanalizacijske vode,
samo to bo stalo dva milijona evrov. Prva dela se bodo začela
jeseni prihodnje leto, ko bodo najprej uredili osrednji del med
hotelom Park in Kazino, pred sezono pa bodo dokončali še ureditev Zdraviliškega parka do jezera.
:: Romana Purkart

Dom na Bohinjski Beli je končan!
Ponosno stoji sredi vasi in vabi krajane ter krajanke in ostale
obiskovalce!
Uradno ga bodo odprli 24. septembra ob 19. uri, že dan kasneje, 25. septembra, pa bo v domu na ogled prva predstava – Na
smučišču v izvedbi domače gledališke skupine in režiji Bernarde Gašperčič. Konec septembra se začenjajo tudi praznovanja ob
110-letnici Kulturnega društva Bohinjska Bela.
:: RP

Bled je bil dobrodelen

Ob koncu julija se je pokazalo, da tisto o gorenjski skoposti ne drži. To so pokazali številni Blejčani ali Blejci. Saj je čisto
vseeno, kaj so, da le imajo veliko srce in posluh za ljudi v stiski.
V času Blejskih dni smo v našem apartmaju gostili družino
s petimi otroki, ki si drugače ne bi mogla privoščiti družinskih
počitnic. Razen najstarejše hčere, ki je na šolskem izletu obiskala Bled, še nihče ni videl našega jezera z otokom v živo, pa tudi
morskih počitnic kot družina še niso imeli.
S tem člankom bi se radi zahvalili vsem, ki so po objavi na
fejsbuku poklicali in tudi sami ponudili svojo pomoč. Vrstili so
se pozivi gostincev, naj družino pripeljemo k njim na kosilo ali
večerjo, tako da so na Okusih Bleda uživali na stojnicah restavracij Čili, Sova, Grajska plaža, Pizerija Briksen in Gril hotel
Lovec. Navdušili so jih glasbeniki na odru in ognjemet, ko so
bile stojnice zaprte, pa še v gostilni Kurej, oštariji Peglezn in vili
Prešeren. Uživali so tudi med kopanjem v Grajskem kopališču
in sankanju na Straži, za kar gre zahvala Infrastrukturi Bled.
Zaradi dobrega vida niso potrebovali optičnih storitev, ki jih je
ponudila optika Mesec, pa tudi za brezplačno striženje v frizerskem salonu v hotelu Krim se niso odločili. Zmanjkalo je tudi
časa za plezanje z Vertical adventures in vožnjo s kočijo, zato pa
so preizkusili trampoline v Inter games centru v Zaki. Bili so
navdušeni nad vožnjo s pletnarjem Klemenom in z upanjem na
boljšo prihodnost pozvonili z zvončkom želja, kar jim je brezplačno omogočila družba Blejski otok. Iskre v očeh dveh fantov
pa so privabili tudi dinozavri v Dino parku. V družini so štirje
šoloobvezni otroci, za katere bo treba kupiti šolske potrebščine.
Letos jim bo po zaslugi Hansa, Helene, Roka in Miha nekoliko
lažje, saj so v ta namen zbrali 300 eur. Hvala vsem v imenu družine in našem imenu.
Za konec pa še vabilo, poziv sobodajalcem in hotelirjem, da
tudi oni povabijo kakšno socialno ogroženo družino in jim za
nekaj dni preusmerijo misli od vsakodnevnih težav. Vaš strošek
bo minimalen, njim pa bo to pomenilo ogromno ... Kaj pa boste
imeli vi od tega? Verjemite mi, da nam je topel stisk roke in
pogled v sedem parov orošenih oči pomenil več, kot če bi nam
za bivanje v apartmaju odšteli nekaj zelenih evrskih bankovcev.
Razmislite. Mi bomo konec avgusta gostili mater samohranilko
z dvema otrokoma, prihodnje leto bomo z akcijo nadaljevali.
:: N in P
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Sosedska pomoč

Sosedje in organizacije so pomagali
Kot smo poročali, je 7. maja v stanovanjski hiši gospe Sonje Gorjup v Sebenjah izbruhnil požar, ki je popolnoma
uničil kuhinjo, shrambo in deloma tudi
hodnik. Požar je bil pogašen s pomočjo
sosedov in gasilcev GZ Bled – Bohinj
(PGD Zasip, PGD Bled in PGD Rečica).
V dneh po požaru so stekli pogovori
med sosedi v Sebenjah o pomoči pri izvedbi odprave posledic požara. 10. maja je
bil formiran Odbor za pomoč in odpravo
posledic požara (Krajevna skupnost Zasip, Območno združenje Rdečega križa
Radovljica in sosedje). Na sestanku smo
se dogovorili o vodenju in koordinaciji
sanacije, zbiranju pomoči preko aktivistk
Rdečega križa in preko objav na Radiu
Triglav, načinu odprave posledic požara
in urejanju objekta, načinu plačevanja
stroškov, ki bodo nastali pri sanaciji, pomoči CSD in Občine Bled, ter o obisku
pri gospe Sonji, ki je sprejela ponujeno
pomoč.
V sklopu odprave posledic požara so
se izvedla sanacijsko-obrtniška dela in
večje delovne akcije prebivalcev Zasipa.
Opravljena so bila naslednja dela:
- Čiščenje pogorišča, objekta in okolice;
večje delovne akcije:
• 9. 5. 2016: grobo čiščenje pogorišča,
odvoz starih in uničenih gospodinjskih aparatov, odvoz smeti, … (sodelovalo 35 ljudi v času od 9. do 20. ure).
• 10. 5. 2016: nadaljevanje z grobim čiščenjem stanovanjske hiše, garaže in
okolice (sodelovalo 28 ljudi v času od
10. do 20. ure).
• 11. 6. 2016: čiščenje notranjosti hiše
po zaključku obrtniških del in čiščenje okolice (sodelovalo 40 ljudi v času
od 8. do 14. ure).
• 13. 6. 2016: urejanje okolice (sodelovalo 12 ljudi v času od 12. do 19. ure).
• Poleg večjih akcij je bilo opravljenih
tudi več manjših opravil, ki so jih izvedli posamezniki (urejanje strehe,
odvoz materiala …).
- Dela obrtnikov in javnih služb:
• Odvoz kosovnih odpadkov, gospodinjskih odpadkov in zelenega odpada.
• Zamenjava zunanje električne napeljave z menjavo in prestavitvijo glavne
električne omarice.
• Zamenjava notranje električne napeljave (v celoti kuhinja, shramba, hodniki, stopnišče in delno sobe, sanitarije, kopalnica ter garaža).
• Menjava stekel in dodatna zasteklitev
vrat.
• Menjava notranjih dovodnih vodov za
vodo in glavnih ventilov ter premonta-

•
•
•
•
•

•
•

ža merilne naprave.
Zidarska dela (kuhinja, shramba, hodnik, stopnišče).
Vodovodna dela (sanitarije, kopalnica,
kuhinja).
Keramičarska dela (kuhinja in shramba).
Slikopleskarka dela (kuhinja, hodnik,
shramba, sanitarije, kopalnica).
Urejanje okolice, strojno in ročno (izvleka panjev, čiščenje podrasti, ravnanje površine, sejanje trave).
Urejanje in čiščenje kanalizacije.
Menjava stavbnega pohištva (vrata).

1. FINANČNA BILANCA
Postavka

Občine Bled in okoliški obrtniki.
Glede na kompleksnost primera je pri
sanaciji občasno sodeloval tudi CSD Radovljica.
Za sanacijo objekta so bila zbrana zadostna namenska finančna sredstva (preko RK), ki so omogočila, da so bila opravljena vsa nujno potrebna dela. Za material in storitve je bilo na dan 27. 7. 2016
porabljenih 5.432,42 EUR. Poleg namensko porabljenih finančnih sredstev so s
svojimi donacijami v obliki brezplačnega
dela ali z materialom veliko prispevali
tudi območni obrtniki in organizacije ter
javne službe.

Zbrana sredstva

Porabljeno

Ostalo

Zbrana sredstva RKS

5.477,30 EUR

5.432,42 EUR

44,88 EUR

Ocenjene donacije

5.182,00 EUR

5.182,00 EUR

00,00 EUR

753,00 EUR

753,00 EUR

00,00 EUR

11.412,30 EUR

11.367,42 EUR

44,88 EUR

Sonja Gorjup (soudeležba)
Skupaj

2. DONATORJI, DONACIJE
IN NADOMESTILA
-

Neposredno zbrana denarna sredstva
Rdečega križa.
- Enkratna denarna pomoč RK Slovenije.
- Podarjeni gospodinjski aparati (bojler,
hladilnik, pralni stroj, kombinirani
štedilnik, štedilnik na trda goriva, sesalec, …).
- Radio Triglav.
- Steklarstvo in vzdrževanje Pernuš; Boštjan Pernuš s.p., Bled.
- LIP; Lesna industrija Bled d.o.o, Bled.
- Podjetje za gradbene storitve; Lumi B
d.o.o., Bohinjska Bistrica.
- Črešnovar & Juteršek gradbena mehanizacija; Matic Juteršek s.p., Laško.
- Termoinstal strojne instalacije; Tomaž
Česnik s.p., Zgornje Gorje.
- Občina Bled; Infrastruktura Bled.
- Komunala Mežek d.o.o., Zg. Gorje.
Gospa Sonja Gorjup ni bila upravičena do enkratnega denarnega nadomestila
Občine Bled in CSD Radovljica (odločbi).

3. POVZETEK IN ZAKLJUČNA
OCENA
Potek sanacije oziroma odpravo posledic požara v stanovanjski hiši gospe Sonje
Gorjup, Zasip, Sebenje 55, ocenjujemo
kot uspešno. Velik prispevek pri tem je
imelo samoorganiziranje prebivalcev Zasipa. K sanaciji so se vključevale tudi druge institucije, ki so tvorno prispevale tako,
da danes lahko govorimo, da je sanacija
zaključena. Pri sanaciji so tako sodelovali
tudi prostovoljci Območnega združenja
Rdečega križa Radovljica, javne službe

Znesek tovrstnih donacij po nestrokovni oceni znaša okoli 5.182,00 EUR.
V sklopu odprave posledic požara je bilo
opravljenih tudi približno 1030 prostovoljnih delovnih ur, ki pa cenovno niso
ovrednotene.
Pri sanaciji so bila izvedena tudi dela,
ki jih je financirala lastnica stanovanjske
hiše (plačilo storitev električnega inštalaterja, nakup in montaža kuhinjskega
pohištva ter del stroškov pri zamenjavi
stekel) v skupnem znesku 753,00 EUR.
Hkrati z adaptacijo objekta so bila
poleg nujnih del opravljena tudi dela,
potrebna za zagotovitev normalnih in
varnih pogojev za bivanje. Ocenjujemo,
da so dela opravljena več kot uspešno in
da so razmere, v katerih danes živi gospa
Sonja Gorjup, vredne človeku dostojnega
življenja.
::Robert Klinar, koordinator pomoči
pri sanaciji

Dogajanja

Aktivno delovanje Krajevne skupnosti Zasip
Ko govorimo o začetkih Krajevne skupnosti Zasip, je prav, da
se spomnimo začetka 2. svetovne vojne in ene prvih uporniških
akcij proti nemškemu okupatorju na Gorenjskem, ko so trije
mladi Zasipljani minirali cevovod na hidroelektrarni v Piškovci,
ki je napajala železarno Jesenice z električno energijo. Ob ustanovitvi Krajevne skupnosti Zasip je bilo dogovorjeno, da v spomin na zgoraj omenjeno diverzantsko akcijo krajani in krajanke
5. avgust počastimo kot krajevni praznik.
Aktivna društva in organizacije v kraju vsako leto avgusta
obeležimo spomin na ustanovitev skupnosti s slavnostno sejo,
na kateri smo letos podelili priznanja krajevne skupnosti posameznikom in društvom, ki so pomembno prispevali k razvoju in
prepoznavnosti naše vasi. Letošnji nagrajenci so: Bojana Pipan,
Robert Klinar, Peter Zupan, Anton Omerzel, športno društvo in
Krajevna organizacija Rdečega Križa Zasip. Tradicionalno smo
na seji podelili tudi priznanja za najlepše urejene hiše, izjemoma pa tudi priznanje območne enote Rdečega križa za solidarnost sokrajanov ob požaru pri ge. Sonji Gorjup.

sameznih vasi. Želimo si, da bi dogodek postal tradicionalen in
bi se odvijal vsako leto v eni od treh občin. Prgarji smo istega dne
v sklopu prireditev ob otvoritvi turistične sezone na Bledu svoje
kulinarične specialitete predstavili tudi obiskovalcem na Blejski
promenadi, najmlajši pa so si v poznih popoldanskih urah lahko
ogledali nastop Romane Kranjčan s predstavo Pošast Pozabaaaa
v Festivalni dvorani na Bledu.
Ob tej priložnosti bi vas povabili tudi na prihodnje prireditve,
ki jih bodo društva organizirala v zadnji tretjini leta. Vse zainteresirane za pokušnjo prgarskih dobrot turistično društvo že
sedaj vabi k obisku Prgarskega dne, ki se bo v mesecu novembru odvijal v Zasipu. Podrobnosti o dogodkih bodo objavljene
na spletni strani www.zasip.si in na facebook strani Turističnega
društva Zasip. Vsako leto znova se v Krajevni skupnosti Zasip
opazi izjemno sodelovanje med društvi in posamezniki v kraju. Preko dejavnosti se tkejo vezi med posamezniki, društvi in
generacijami, kar pripomore k še višji kvaliteti bivanja v vasi, ki
jo domačini zaradi lepote in razgledov označujemo kar za oltar
Gorenjske.
:: Mateja Vilman, Ciril Kraigher

Slovo od Slavka Dolenca

V sklopu prireditev ob krajevnem prazniku so se tudi letos
zvrstile številne kulturno-športne prireditve in srečanja krajanov: balinarska turnirja za memorial Cilke in Antona Burja,
pohoda skozi sotesko Vintgar in z Mežakle na Hom, piknik na
Homu ob 20-letnici uspešnega delovanja Športnega društva Zasip in pohod v Zgornjo Krmo. Tradicionalna dogodka na Homu,
nogometni turnir in Zasipške igre, sta letos zaradi sanacije nogometnega igrišča na Homu žal odpadla.
Letošnje leto velja omeniti 110-letnico Prostovoljnega gasilskega društva Zasip, saj so za ta namen organizirali in izvedli
veliko medobčinsko gasilsko vajo, srečanje gasilk članic Gorenjske, proslavo ob visokem jubileju in dvodnevno veselico na
Homu.
V mesecu maju smo se Zasipljani v sodelovanju z občinama
Gorje in Žirovnica s kulinarično ponudbo predstavili v jutranji
oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija. Ideja za organizacijo dogodka je nastala skozi aktivno sodelovanje Kulturno-umetniškega in Turističnega društva Zasip, ki sta priložnost za obuditev
tradicije našla v še danes aktualnih poimenovanjih za prebivalce
posamezne vasi, ki izvirajo iz tipičnih starodavnih jedi, narejenih iz prge, krapov in kaše. Celoten program na Homu in predstavitev na stojnicah so popestrili še nastop učencev OŠ prof. dr.
Josipa Plemlja Bled in številni kulturni vložki predstavnikov po-

Sredi pomladnega aprila smo se na blejskem pokopališču
poslovili od Slavkota. Tako tiho in skromno, kot je prehodil svojo
pot, smo se tudi poslovili od njega. Na njegovi zadnji poti sva
ga poleg sorodnikov spremila podpisani in Ali Vidic. S toplimi
besedami slovesa od pokojnika nas je nagovoril domači župnik,
gospod Janez Ferkolj.
Dolenci so bili gostači, ki so si v potu svojega obraza pošteno
služili vsakdanji kruh. Po koncu vojne so dolga leta stanovali v
hišici na dvorišču bivšega hotela Troha. Potem so jih preselili v
hotel Troha in nazadnje so pred desetimi leti 'pristali' na Rečici.
Slavko je po smrti sestre Ivice živel skupaj z nečakom Mirkom,
ki je skoraj do njegovih zadnjih dni skrbel zanj. V 81-em letu
starosti je zaradi sepse naglo umrl v Domu dr. Janka Benedika
v Radovljici.
V blejsko osnovno šolo je hodil prva povojna leta. Učila ga je
nepozabna tovarišica Marija Stare, ki ga je imela rada, kot mi je
zaupal Mirko. Skozi mladost in zrela leta so ga spremljale knjige, filmi in zvesti prijatelj iz šolskih let, tudi že pokojni Marjan
Mikuluš, doma z Gmajne.
V tistih letih je bil pravo zbirališče blejske in okoliške mladine Kino Bled, kamor sta tudi Slavko in Marjan redno zahajala.
Pa še veliko drugih otrok, ki smo se v mraku skrivaj pritihotapili
noter.
Slavko je bil zadnji blejski cestar – redki so (še) med nami,
ki pomnimo, kako je s koreto, metlo in lopato pometal in čistil
blejske ceste. Čeprav je imel od rojstva pohabljeno nogo, je vestno, dan za dnem opravljal svoje delo. V poletni sezoni sta se
mu pri čiščenju zelenic in sprehajalnih poti pridružili starejši
ženici, doma iz Prekmurja, ki sta leto za letom prihajali na Bled.
V petdesetih in šestdesetih letih preteklega stoletja so bile
blejske ceste in poti še makadamske, prašne in polne lukenj,
konjskih fig in odvrženih čikov. Poleti so jih škropili s cisterno,
ki je jezernico zajemala na pristanu za pletne pod farno cerkvijo.
Za njegov dolgoletni trud v dobro domačega kraja so mu podelili plaketo Priznanje KS Bled.
Slavko, spominjali se te bomo.
:: Tone Marolt
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Društva

Poletno letovanje mladih gasilcev in gasilk –
Pinea 2016
Tudi letos se je gasilska mladina iz GZ
Bled – Bohinj (PGD Bohinj in PGD Selo)
odpravila na letovanje v kamp Pinea. Zveza društev prijateljev mladine Jesenice
nas je gostila od 6. do 13. julija. Letovanja
se je udeležilo rekordno število otrok, in
sicer kar 74, in 9 mentorjev.
V okviru gasilske šole smo se razdelili
v skupine ter vsakodnevno izvajali izobraževanje za pridobitev preventivnih značk
Preprečujemo požare.
Mladi gasilci in gasilke so bili razdeljeni v skupine:
• Bronasta značka v starosti: 7–11 let
• Srebrna značka v starosti: 12–13 let
• Zlata značka v starosti: 14–16 let
Vsi otroci so uspešno opravili preizkus znanja in pridobili značko znotraj
svoje skupine.
Imeli smo zelo lepo sončno vreme,
tako da smo se lahko vsak dan kopali,
skakali v vodo, se potapljali in počeli razne otroške vragolije. Zgodile so se tudi
najstniške iskrice, katere vzplamenijo na
prisrčen otroški način. Mentorji smo bili
zelo ponosni na naše mlade gasilce in
gasilke, saj smo bili deležni občudovanja
in pohval, kjerkoli smo se pojavili. Mladi
so uspešno sodelovali pri čiščenju hišic z
vsakodnevnim ocenjevanjem ter športnih
igrah, kjer so se izkazali v svoji borbenosti.
Preživeli smo zelo pester teden (finale
EP v nogometu, gasilska šola, družabne
in športne igre, krst, domotožje, odrgnine
in tudi brez šivov ran ni šlo).
V petek so nas obiskali predstavniki
Občine Bohinj, Občine Gorje, župan Občine Bled ter predstavniki GZ Bled Bohinj
in PGD Ribno. Otrokom so prinesli sladki namaz in bombone, katerih so bili is-

kreno veseli. V imenu otrok in mentorjev
se zahvaljujemo za častni obisk ter njihov
čas, ki so ga namenili mladim gasilcem.
Naši donatorji letovanja Pinea 2016
so bili: Občina Bohinj, Alpetour d.d.,
Turistično društvo Bohinj, Slap Bohinj,
Penzion Resje, PGD Savica – Polje, Elan
inventa d.o.o., Protehno ter servis Špan –
Ivan Ferjan s.p., ki je poskrbel za vožnjo
z motornim čolnom za vse otroke, ki so
je bili še posebej veseli. Gasilska mladina
GZ Bled – Bohinj vam je hvaležna za vse
vaše prispevke.
Iz PGD Selo se je letovanja udeležilo
14 otrok in dva mentorja. Še enkrat se moramo županu g. Janezu Fajfarju zahvaliti
v imenu staršev in društva za njegov res
velik finančni prispevek za letovanje.
Zahvaljujemo se vsem otrokom in
mentorjem, da smo s skupnimi močmi
izpeljali pester, poučen in zabaven program letovanja.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ
do naslednjega gasilskega letovanja.
:: Anton Kristan

Razstava krožkov
vezenja v Festivalni
dvorani Bled

V Festivalni dvorani na Bledu je bila
v času od 23. do 31. julija razstava ročnih
del krožkov vezenja iz Občine Bled. Na
razstavi so se predstavile: Dekleta na vasi
Mlino, Farno društvo Bled, vezilje Krajevne skupnosti Rečica, Društvo žena in deklet z Bohinjske Bele, Kulturno-umetniško društvo Katarine Zasip in vezilje Vide
pri DU Bled. Poleg prtov in prtičkov so
bile razstavljene zavese, predpasniki, torbice, okrasne blazine, vrečke za dišavnice,

krstni prti, vezene in klekljane slike ter
slinčki. Iz cerkve sv. Andreja v Mošnjah
je bil razstavljen daritveni prt. Parni prt,
ki ga hrani gospa iz Zasipa, je bil izdelan
pred drugo svetovno vojno.
Z vezenjem ohranjamo kulturno dediščino naših babic. Razstavo so popestrili cvetlični aranžmaji gospe Mete Kenda.
Z vezenimi srčki so se predstavili
učenci osnovne šole dr. Josipa Plemlja z
Bleda v medgeneracijskem sodelovanju z
veziljami Vide pri DU Bled.
Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so
nam omogočili razstavo: Občini Bled, Zavodu za kulturo Bled, Sava hotelom Bled,
slaščičarni Zima Bled, kavarni Triglavska
roža Bled, Ireni Mežan z Bleda, Primožu
Miklju iz Podhoma in hotelu Krek Lesce.
Zahvala listi Tonija Mežana, ki so sejnino namenili kot donacijo krožkom vezenja.
Posebej pa se zahvaljujemo številnim
obiskovalkam in obiskovalcem, ki so si z
zanimanjem ogledali razstavo.
Še verz iz knjige vtisov, ki sta ga zapisali Zarja in Monika Poklukar:
Spretne roke, domišljija
in neskončna nit,
kvačka, prej'co brž navija,
punce, ni vas za prehvalit'.
:: Majda Žvegelj

Dogajanja I Kultura

Pisarna za informiranje občanov
o načinih odstranjevanja
in tretiranja ostankov
tujerodnih invazivnih rastlin
Nekatere tujerodne invazivne rastline je zakonsko že potrebno odstranjevati, druge je želeno z vidika ohranjanja narave. Odstranjevanje invazivnih vrst je zelo težavno, včasih celo
nemogoče, zato smo z avgustom na Razvojni agenciji Zgornje
Gorenjske odprli pisarno za informiranje občanov o načinih odstranjevanja in tretiranja ostankov tujerodnih invazivnih rastlin.
V sklopu pisarne bomo občanom podajali informacije o invazivkah, jim svetovali o možnih načinih odstranjevanja posamezne
vrste, najboljših načinih ravnanja z ostanki ter v nekaterih primerih izvedli terenski pregled stanja. Informacije so občanom
na voljo v dopoldanskem času na številki 04 581 34 16 ali preko
elektronske pošte na naslov nina.kobal@ragor.si.
Ker je blejska občina v primerjavi z ostalimi občinami v
Sloveniji še relativno malo zaraščena s tujerodnimi invazivnimi rastlinami, je še čas, da ukrepamo in s tem dejansko rešimo
marsikatero območje. Občane tudi naprošamo, da nam še naprej javljate lokacije s tujerodnimi invazivnimi vrstami, saj na ta
način dopolnjujemo inventar rastišč.
Izvedbo projekta Proč z invazivkami omogoča in financira
Občina Bled.
:: Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Popotovanje fantoma

Kot smo že pisali, se je Fantom iz opere marca podal na svojo
pot. Do sedaj je obiskal že Ljubljano, Maribor, Koper in Izolo.
Naj spomnimo, Fantom iz opere je predstava, ki jo izvajajo fantje
z avtizmom iz skupine Čudoviti um, Bor, Matic, Nal in Jernej.
Njihovo klavirsko izvedbo v celoto zaokroži pripovedovalec zgodbe, dramski igralec Gaber Terseglav.
Konec maja je predstava Fantom iz opere, v sklopu seminarja
Avtizem in glasba, ki ga je izvedla Nuša Piber, ravnateljica Glasbenega centra DO RE MI, gostovala na Glasbeni šoli Antona
Martina Slomška v Mariboru.

Dogodki v medgeneracijskem centru
September prinaša pester program. V sodelovanju z BMC-jem bomo 7. septembra začeli z začetnim tečajem samoobrambe, sodelovali bomo z Matejo Reš, pisateljico knjig, člankov ter
blogov o pripravi in uživanju presnih sokov, bolj ali manj zdravih jedeh, vrtnarjenju ter o uporabi mlina za žita in sušilnika
– dehidratorja živil. V našem centru bo vodila štiri brezplačne
delavnice, prva delavnica, ki bo kulinarično obarvana z degustacijo, bo v petek, 23. septembra, ob 17. uri z naslovom »Sušenje
sadja, zelenjave in zelišč«.
Nadaljevali bomo z Natalijo Brumen, ki je stalna predavateljica, saj so njene delavnice med najbolj obiskanimi. Natalija bo
jeseni pripravila štiri brezplačna zeliščna predavanja. V torek, 27.
septembra, bo ob 17. uri pripravila delavnico Kuhajmo z zelišči, na
kateri boste spoznali vse o uporabi zelišč v kulinariki. V oktobru
štartamo z nadaljevalnim zeliščnim tečajem.
Z zelišč se bomo podali k možgančkom. Metka Soklič, profesorica matematike, ki se z največjim veseljem in strastjo loteva miselnih izzivov, vas bo popeljala v svet ugank, logičnih iger,
miselnih vaj, možganskih treningov, vse z namenom ohranjanja
ostrine našega uma. Delavnice bomo izvajali enkrat mesečno in
so prav tako brezplačne. Prvo srečanje je v sredo, 28. septembra,
ob 9. uri.
Znanje tujih jezikov je zelo pomembno ne le v turistični dejavnosti, marveč tudi sicer. V septembru pripravljamo začetni
tečaj španskega jezika. Tečaj vsebuje enajst srečanj, potekal pa
bo vsak ponedeljek ob 17. uri. Že sedaj vabilo za oktober, ko pričnemo s tečajem italijanščine, nemščine ter ruščine.
Prijave zbiramo do 26. septembra na hpremrl@gmail.com
oz. na tel. št.: 031238824. Več informacij dobite na hpremrl@
gmail.com oz. FB-strani: http://www.facebook.com/blejski.
medgeneracijski.projekt
Vabljeni v našo družbo!
:: Hana Premrl

S predstavo se je skupina Čudoviti um predstavila tudi na
mednarodnem festivalu Igraj se z mano, 24. maja na Kongresnem trgu v Ljubljani.
Mesec dni kasneje smo na povabilo ravnatelja Centra za korekcijo sluha in govora Portorož gostovali na Glasbeni šoli Koper. Predstavo smo izvedli v sklopu seminarja Zakaj se je vredno
potruditi za vsakega otroka, ki sta ga pripravila Nuša Piber in
Primož Kerštanj.
Naslednji dan smo gostovali še v Manziolijevi palači v Izoli.
Zgodnjo poletno popotovanje je predstava zaključila na Glasbeni šoli Rakovnik v Ljubljani, kjer so jo fantje izvedli za udeležence Slovenskega poletnega seminarja Willems.
Prav vse predstave so bile čudovite in so navdušile občinstvo..

Konec avgusta pa se Fantom ponovno vrača na Bled.
Predstava bo nedeljo, 28. avgusta, ob 19. uri v Viteški
dvorani na Blejskem gradu.
				
Vljudno vabljeni!
Priprave Mladinskega pevskega zbora DO RE MI
Članice in člani Mladinskega pevskega zbora DO RE MI in
nekateri bivši učenci Glasbenega centra DO RE MI med poletjem ne počivajo. Mentorji za njih od 22. do 26. avgusta pripravljajo pester teden. Na novo šolsko leto in nove nastope se bodo
pripravljali v samostanu Adergas v Cerkljah na Gorenjskem.

Vpis v programe glasbenega uvajanja 2016/2017
Glasbeni center DO RE MI vabi k vpisu otrok, starih od 3 do
6 let, v programe glasbenega uvajanja po metodi Edgarja Willemsa. Za vpis nas, prosimo, kontaktirajte na elektronski naslov:
doremi.bled@gmail.com.
:: DO RE Mi
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Kultura I Promet

Družabni plesi in argentinski tango

Plesni studio Labod je letos v zelo kratkem času uspešno zaključil s tečajem argentinskega tanga. Z voljo in željo po znanju
tečajnikov smo v šestih mesecih uspeli postaviti trdne temelje za
nadaljevanje začrtane poti.
Pod okriljem strokovne učiteljice Mateje Juvan smo na zabaven način spoznali ta lep in čuten ples – argentinski tango.
Dober glas se je hitro širil in pritegnili smo nove začetnike.
Uspešno je bil izpeljan tudi nadaljevalni tečaj družabnih plesov, kjer so se vadeči v prijetnem vzdušju naučili desetih najpogostejših plesov.
Plesni tečaj je potekal ob nedeljskih večerih, potem pa je sledilo še kratko preplesavanje. Naučeno znanje smo utrjevali na
rednih torkovih preplesavanjih.
Znotraj skupine skrbimo tudi za prijetno vzdušje. Eden izmed njih je tudi poseben argentinski običaj, kjer slavljenec/slavljenka zapleše z vsemi plesalci/plesalkami.
Za nami so tudi že trije uspešno izpeljani večeri Milong na
Bledu, imenovani Summer dance Tango Bled 2016, ki so se jih
udeležili plesalci iz devetih držav.
Pridružite se nam na tečajih! Pričnemo v nedeljo, 25. 9.
2016, predvideni lokaciji sta Bled in Lesce. Sprejemamo tudi
prijave za tečaj družabnih plesov (angleški in dunajski valček,
tango, salsa, foxtrot, čačača, rumba, swing, polka, samba, jive),
začetni in nadaljevalni tečaj argentinskega tanga. Vse informacije in prijave sprejemamo preko e-pošte plesnistudio@labod.
si ali 040 727 073.
:: Plesni studio Labod

EX TEMPORE BLED 2016

Slikarsko društvo Atelje Bled je v soorganizaciji z Muzejskim
društvom Bled in glasbenim ustvarjalcem Gašperjem Primožičem na javnem razpisu pridobilo nekaj sredstev Občine Bled za
novo projektno idejo – slikarski EX TEMPORE BLED 2016, ki se
bo vršil prvič od 6. oktobra do 9. oktobra 2016 na Bledu.
Namen prireditve je zbrati čim širši krog likovnih ustvarjalcev z namenom upodabljanja Bleda in lepot njegove bližnje
in širše okolice. Prireditev naj bi prerasla v večji mednarodni
dogodek s spremljajočimi razstavami in drugimi kulturnimi dogodki, s čimer bi se obogatilo kulturno življenje Bleda. Vanj bi
sčasoma radi vključili tudi deležnike z drugih področij, ki bi jih
sodelovanje zanimalo. Pričakujemo, da se bo prireditve udeležilo vsaj 80 slikarjev iz Slovenije in tujine.
:: Zora Završnik Črnologar

Celostna prometna strategija Občine Bled za lepši jutri
V Občini Bled smo začeli s pripravo
Celostne prometne strategije. Gre za strateški dokument, ki predstavlja pomemben korak k bolj celostnemu in trajnostnemu načrtovanju prometa v občini.
S pripravo in uresničevanjem Celostne prometne strategije želimo izboljšati stanje na področju prometa, izboljšati
prometno varnost, zagotoviti dostopnost
delovnih mest, zmanjšati onesnaženje
zraka, izboljšati učinkovitost javnega potniškega prometa in povezanost mestnega in podeželskega okolja ter zagotoviti
boljši dostop do sredstev Evropske unije.
Priprava Celostne prometne strategije
predstavlja večmesečni proces, pri kate-

rem tesno sodelujejo strokovna projektna
skupina, predstavniki občine in predvsem
občani ter druga zainteresirana javnost. V
proces izdelave strategije želimo vključiti vse občane, ki nam boste pomagali
identificirati največje težave na področju
prometa in sooblikovati predloge, ki bodo
izboljšali kakovost bivanja v Občini Bled.
Vabimo vas, da se aktivno udeležite
vseh dogodkov, ki jih pripravljamo v prihajajočih mesecih. V občinskem glasilu
in na spletni strani Občine Bled je objavljen anketni vprašalnik o prometu in javnih površinah v Občini Bled. Vsi, ki boste
oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v njem vpisali tudi svoje kontaktne
podatke, se boste potegovali za privlačne
nagrade. V Evropskem tednu mobilnosti
pa vas vabimo, da se udeležite javnih razprav in delavnic, kjer bomo skupaj ugota-

vljali, kako spremeniti potovalne navade
za lepši jutri.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega
sklada.

Anketa

Anketa o prometu in javnih površinah v občini Bled
Občina Bled je začela z izdelavo Celostne prometne strategije. Da bo celostna
prometna strategija občine čim bolj prilagojena zahtevam in željam vas - uporabnikov, vam pošiljamo anketo, s pomočjo katere bomo identificirali probleme in podali
usmeritve za nadaljnji prometni razvoj
občine Bled. Z anketo želimo izvedeti, kakšne so vaše potovalne navade, kakšne so
vaše želje po prometnih ureditvah v mestu
ter kakšen je vaš odnos do skupnih javnih
površin v mestu in celotni občini Bled. Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri izbiri ustreznih ukrepov in zasnovi strategije
prometnega razvoja kraja in občine Bled.
Zato vas prosimo, da spodnjo anketo vestno rešite in tako prispevate svoj delež k
trajnostnemu razvoju naše občine.
V anketi lahko sodelujejo vsi občani
občine Bled, ki so starejši od 12 let.
Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen
anketni vprašalnik do 22. 9. 2016 v sprejemni pisarni Občine Bled, ga poslali po
pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali skeniranega posredovali na e-naslov obcina@bled.si ter vpisali

oo

Obrazložitev:
Celostna prometna strategija Občine Bled
bo pomembno prispevala k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka
ter k boljši povezanosti med urbanimi območji,
urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti javnih površin in življenjskega prostora ter
povečanju prometne varnosti na območju občine Bled. Naložbo sofinancirata Evropska unija
in Republika Slovenija iz kohezijskega sklada.

6. Kako bi ocenili stanje prometnih ureditev v vašem kraju?
(željen odgovor označite z X)

Dobro

Slabo

Ne uporabljam
(zato ne morem
oceniti)

Pločniki in pešpoti

o

o

o

Prehodi za pešce

o

o

o

Kolesarske povezave

o

o

o

Sklenjenost kolesarskih povezav (povezanost)

o

o

o

moški

Varnost na kolesarskih povezavah

o

o

o

ženska

Šolske poti (varnost)

o

o

o

Urejenost parkirišč za kolesa

o

o

o

1. Spol
oo

svoje kontaktne podatke, se boste preko
žrebanja potegovali za zanimive praktične nagrade.
Če svojih kontaktnih podatkov ne želite posredovati, lahko anketo izpolnite
anonimno.
V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS in uslužbenci Občine
Bled.
Spletna anketa je dostopna na strani
Občine Bled. Tam najdete tudi informacije o nagradni igri in datumu žrebanja,
ki bo predvidoma meseca oktobra 2016.
Anketo lahko izpolnite le enkrat.
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo.

2. Starost
oo

12-18

Prilagojenost prometnih površin starejšim in
osebam z različnimi omejitvami

o

o

o

oo

19-25

Število parkirišč

o

o

o

oo

26-35

Parkirni režim v modrih conah

o

o

o

oo

36-45

Osvetljenost pešpoti in kolesarskih povezav

o

o

o

oo

46-65

Pogostost lokacij avtobusnih postajališč

o

o

o

oo

nad 65 let

Cena vozovnice medkrajevnega avtobusa

o

o

o

Urejenost železniške postaje

o

o

o

3. Izobrazba (dokončana)
oo

osnovna šola ali manj

Cena vozovnice za vlak

o

o

o

oo

srednja šola (poklicna, splošna,
gimnazija)

Pretočnost prometa (zastoji, gneča)

o

o

o

oo

višja/visoka šola ali več

4. Kakšen je vaš trenutni status?
oo

šolajoči (OS, SŠ, študent)

oo

zaposlen / samozaposlen

oo

nezaposlen

5. Prebivam v krajevni skupnosti:
oo

Bled

oo

Bohinjska Bela

oo

Rečica

oo

Ribno

oo

Zasip

Oddaljenost železniškega postajališča od
vašega doma

km:

Oddaljenost avtobusnega postajališča do
vašega doma

km:

7. Kako potrebni se vam zdijo naslednji prometni ukrepi v vašem kraju?
(željen odgovor označite z X)

Nepotrebno

Potrebno

Nujno

Več površin za pešce

o

o

o

Ureditev varnih šolskih poti

o

o

o

Prilagoditev prometnih površin starejšim in
osebam z različnimi omejitvami

o

o

o

Več površin za mestne kolesarje

o

o

o

9
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Anketa
8. Število avtomobilov
v gospodinjstvu?

Več površin za rekreativne kolesarje

o

o

o

Več parkirnih površin za kolesa

o

o

o

Vzpostavitev sistema za izposojo koles

o

o

o

Vzpostavitev mestnega avtobusa

o

o

o

Več linij medkrajevnih avtobusov

o

o

o

Več postajališč medkrajevnega avtobusa

o

o

o

Pogostejše vožnje medkrajevnih avtobusov

o

o

o

Pogostejše vožnje vlakov

o

o

o

Povečanje števila parkirnih mest za avte

o

o

o

Zmanjšanje števila avtov (na cestah,
parkiriščih)

o

o

o

oo

Eden

Umirjanje prometa v naseljih

o

o

o

oo

Dva

Večja urejenost javnih površin (parki, trgi)

o

o

o

oo

Trije

Dopolnitev omrežja javne razsvetljave

o

o

o

oo

Štirje ali več

_________

9. Ali imate v bližini delovnega mesta /
šole na voljo garažo ali parkirni prostor?
oo

Da (brezplačno)

oo

Da (v modri coni)

oo

Ne

12. Koliko vas je običajno v avtomobilu
na poti v šolo, na delo ali po opravkih?
(samo za tiste, ki pogosto uporabljate avtomobil kot voznik)

10. Kako pogosto uporabljate posamezne načine potovanj?
Skoraj vsak
dan

Nekajkrat
tedensko

Nekajkrat
mesečno

Nekajkrat letno Ne uporabljam

Avtomobil (kot voznik)

o

o

o

o

o

Avtomobil (kot sopotnik)

o

o

o

o

o

Avtobus

o

o

o

o

o

Vlak

o

o

o

o

o

Hoja

o

o

o

o

o

Kolesarjenje po opravkih (ne za rekreacijo)

o

o

o

o

o

Taksi

o

o

o

o

o

Motor

o

o

o

o

o

Drugo: ________________

o

o

o

o

o

11. Kateri način potovanja najpogosteje uporabljate za:
Avto

Bus

Vlak

Hoja

Kolo

Motor

Drugo

Ne opravljam teh poti

Na delo / v šolo

o

o

o

o

o

o

o

o

Po opravkih (trgovina
…)

o

o

o

o

o

o

o

o

Na druženje

o

o

o

o

o

o

o

o

Na rekreacijo

o

o

o

o

o

o

o

o

Pot v Bohinj

o

o

o

o

o

o

o

o

Pot v Radovljico

o

o

o

o

o

o

o

o

Pot v Kranj

o

o

o

o

o

o

o

o

Pot v Ljubljano

o

o

o

o

o

o

o

o

Čestitamo!
Izpolnili ste anketo, s čimer ste dobili
možnost sodelovanja v nagradni igri za
privlačne nagrade!
Če želite sodelovati, prosimo, izpolnite
naslednja prazna polja:
Si želite sodelovati?
oo

Da

oo

Ne

Ime in priimek:
Telefonska številka:
Naslov:

Kultura

Razgledi 2016

Muzejsko društvo Bled tudi letos pripravlja izdajo Razgledov,
pregledne publikacije dela članov društva. Letos bodo Razglede
predstavili 16. septembra ob 19. uri v Festivalni dvorani, teme pa
so tudi tokrat več kot zanimive.
Vojko Zavodnik bo predstavil Riklijevo zapuščino, Janko Rožič članek V luči praizvora: Janezu Svetini, Tone Marolt Drobir
s hribov, Jože Mulej bo pisal o zgodovini kmetije Mulej, Vido
Kregar o peči na Blejskem gradu, članek Franceta Rozmana
nosi naslov Julius Von Payer in Bled, Janez Bizjak piše o arhe-

oloških raziskavah na planini Klek, Marjan Zupan o župniku
Jožefu Knificu in Gorjah v letu 1924, Miha Šimac je raziskal
dunajske arhive in našel izpiske blejskega župnika iz poročnih
matic, Marko Mugerli piše o gozdovih blejskega gospostva, Jože
Skumavec o Simonu Zimi in Gorjanski jami, Anja Bunderla o
poslikanih panjskih končnicah, Turizem Bled je zbral odmevne
objave o Bledu in tujih medijih, Damjan Mulej pa je pregledal
domoznansko bibliografijo Bleda za lansko leto.
:: RP

Moj klub - Tara in Maruša sta se uvrstili na svetovno prvenstvo
Pred dvema letoma smo se registrirali na Plesni zvezi Slovenije, zamenjali trenersko ekipo in že žanjemo čudovite rezultate
na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Tara Capuder z Bleda
se je uvrstila na svetovno prvenstvo v kategoriji jazz balet otroci in se bo v mesecu decembru udeležila svetovnega prvenstva.
Prav tako se je Maruša Jakopič iz Gorij uvrstila na svetovno prvenstvo v kategoriji hip hop/street mladinci in bo tekmovala že v
mesecu septembru. Obema želimo uspešen nastop!
Nace Potočnik in Gal Manojlovič sta se uvrstila na evropsko
prvenstvo v kategoriji hip hop pari otroci, pa se žal tekmovanja
nista želela udeležiti. Tudi vsi ostali tekmovalci so se na državnem prvenstvu odlično uvrstili. Ponosni smo na naše plesalce in
njihove trenerje.
Petega septembra Moj klub vstopa v sedmo sezono. Ob vstopu v novo šolsko leto se v družinah pojavlja precej vprašanj na
katere tečaje jih vpisati, kdaj je pravi čas za vpis in resnejše treninge, v poplavi propagande je dilema še toliko večja.
Pogosto mi starši rečejo, da otrok pri osmih letih trenira samo
za zabavo npr. 1x tedensko češ, da je za resnejši pristop še čas.
Dejstvo pa je, da otroci pri desetih in več letih na tekmah težko
prehitijo nekoga, ki trenira vsaj 3x tedensko že od svojega sedmega leta, razočaranja so kar velika. Prav tako se mi ne zdi sporno,
da otrok vsak dan med tednom vsaj eno uro trenira, glede na to,
da v šoli za knjigami presedijo vsaj osem ur na dan. Seveda mora
biti upoštevano dejstvo, da so otroku treningi resnično v veselje.
Glede marsikaterega programa so starši še vedno v dilemah glede ustreznosti programa, npr. dostikrat slišim pripombe staršev,
da bo otrok zaradi baleta imel deformirane prste in jih zaradi
tega ne pustijo na ta čudovit šport. Sama ne poznam nikogar, ki
bi imel deformirane prste, niti ga. Maya Dumchenko, balerina in
učiteljica iz odličnega ruskega Marinsky teatra, ki to poletje vodi
baletne priprave pri nas in trenira po cele dneve. Vabljeni ste na
naše dneve odprtih vrat od 5.- 16.9., kjer se lahko pozanimate o
podrobnostih programa, strokovnosti kadra, ustreznih licencah,
načrtih kluba in o delovanju le-tega.
Moj klub smo zasnovali celostno, dejavnosti se med seboj
povezujejo, programi so ustrezni za dodatne treninge tudi za
klube, ki se ukvarjajo z drugimi športi. Npr. posebna ura baleta
za plesalce, drsalce ali akrobatika in break dance za hokejiste,
nogometaše, gimnastičarje...
Kaj so prednosti našega kluba:
1. odličen strokoven kader z izkušnjami in ustreznimi licencami
2. možnost treningov tako na rekreativni kot na tekmovalni
ravni v vseh programih in kategorijah, po presoji in željah
posameznika
3. možnost kombiniranja med 17 različnimi programi z eno
samo karto
4. lažje prepoznavanje talentov in usmerjanje v ustrezne discipline, ki se med seboj povezujejo - npr. če otroku, ki tekmuje

Tara Capuder

Maruša Jakopič
v plesu manjka gibljivosti, ga pošljemo na gimnastiko, če potrebuje salto v svojem tekmovalnem nastopu, ga usmerimo
na akrobatiko, če potrebuje izrazitejšo tehniko in lepšo držo
na balet...
5. možnost rekreiranja celotne družine po ugodnejših cenah
6. domačnost in prijetno vzdušje v klubovskih prostorih
Vabimo vas na DNEVE ODPRTIH VRAT od 5. do 16. septembra, kjer otroci in odrasli lahko BREZPLAČNO preizkusijo
naše programe. Informacije o brezplačnih preizkusih in urniku
dobite na www.moj-klub.si, www.facebook.com/mojklubbled/
ali na tel 041 602 082.
Vabimo vas, da v letu 2016 Moj klub postane Vaš klub.
:: Mojca Jakopič
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Hotela Kompas in
Lovec v sezoni s še
bogatejšo gostinsko
ponudbo
Kulinarika postaja vedno pomembnejši sestavni del dopustovanja. V hotelih
Kompas in Lovec temu trendu sledimo s
še obogateno gostinsko ponudbo, ki pa ni
namenjena zgolj hotelskim gostom, temveč tudi domačinom.
V Hotelu Kompas so sredini večeri
namenjeni spoznavanju slovenske kulinarike. Penzionska večerja je obarvana
lokalno in domače in vsebuje tipične slovenske jedi, kot so kranjska klobasa, belokranjska pogača, domača goveja juha,
dušena govedina po lovsko, file postrvi v
koruzni srajčki in žlikrofi, za sladico pa
gostom postrežejo s kremno rezino, gibanico, jabolčnim zavitkom in potico.

Koledar prireditev
www.bled.si

datum

ura

lokacija

Vsak četrtek

20:00

Restavracija Grill, Hotel Slovenski večer s harmoniko in slovenskim
Lovec
menijem ter degustacijo pijač
Zdraviliški park Bled
Sejem domače in umetnostne obrti

Vsak petek, soboto 10:00 – 19:00
in nedeljo
25. – 27.8.
18:00 – 22:00
26. – 28.8.

Petek, 26.8.

12:00 – 23:00
(petek);
10:00 – 23:00
20:00 – 23:00
20:30 – 22:00

Sobota, 27.8.

16:00 – 20:00
20:00 – 23:00
20:00 – 23:00

Nedelja, 28.8.

15:30 – 19:00
20:00 – 23:00

Torek, 30.8.

17:00
20:00 – 23:00

Četrtek, 1.9.

Ob petkih je na voljo večerja »al fresco« na terasi, katere rdeča nit so sezonske jedi s pridihom Mediterana. Goste
razvajamo s hobotnico v solati, hladno
kumarično juho, mesninami z žara, filejem orade, testeninami s tartufato in širokim izborom solat, sladek zaključek pa
predstavljajo različni sadni in čokoladni
moussi.
Nedelja je v Hotelu Kompas čas za
slavnostno večerjo, ko se na mizi znajdejo najbolj »fine« jedi: kraški pršut, hladne
morske dobrote, ramstek in file lososa ter
izbor pit in tortic za poobedek.
V Hotelu Lovec ob četrtkih nadaljujemo z izredno dobro sprejetimi slovenskimi večeri na terasi restavracije Grill Lovec, petkove večere popestri glasba v živo.
:: Andreja Palhartinger

17:00

19:00
1. – 3.9.

18:00 – 22:00

Petek, 2.9.

20:00 – 23:00
20:30 – 22:00

Sobota, 3.9.

8:00 – 18:00
20:00 – 23:00
20:00 – 23:00

Nedelja, 4.9.

9:00 – 16:00
15:30 – 19:00

5. – 6.9.
5. – 16.9.

15:00 – 22:00

Torek, 6.9.

17:00

prireditev

Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Jezerska promenada

Romantični glasbeni večer ob jezeru

Terasa Kavarne Park
Bled
Restavracija Panorama
Bled
Jezerska promenada

Romantični kitarski in akustični večer

Restavracija Panorama
Bled
Terasa Kavarne Park
Bled
Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Restavracija Panorama
Bled
Zgornja terasa Blejskega
gradu
Restavracija Panorama
Bled
Zgornja terasa Blejskega
gradu
Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Terasa Kavarne Park
Bled
Restavracija Panorama
Bled
Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Restavracija Panorama
Bled
Terasa Kavarne Park
Bled
Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Bled
Moj Klub Bled

Okusi Bleda

Tradicionalni slovenski večer z nastopom
folklorne skupine
Športno in alternativno: predstavitev
alternativnih športnih vadb
Večer z narodno-zabavnim ansamblom
Pop, soul, jazz & swing glasbeni večer
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
Plesni večer
Baročna predstava Ženin v izvedbi KD IS
viteza Gašperja Lambergarja
Slovenski kulinarični večer z narodnozabavnim ansamblom
Srednjeveška predstava Lambergarjeva
dogodivščina v izvedbi KD IS viteza
Gašperja Lambergarja
Večer z muzejskim društvom Bled: Dr.
Milan Sagadin: Ajdna nad Potoki
Romantični glasbeni večer ob jezeru
Romantični kitarski in akustični večer
Tradicionalni slovenski večer z nastopom
folklorne skupine
Triatlon Bled
Večer z narodno-zabavnim ansamblom
Pop, soul, jazz & swing glasbeni večer
20. Bollé - Originalni tek okrog jezera in 2.
Oj' Kulinarika Fest
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
11. Blejski strateški forum
Moj Klub: brezplačni preizkusi programov

Zgornja terasa Blejskega Baročna predstava Ženin v izvedbi KD IS
gradu
viteza Gašperja Lambergarja

Turizem I Prireditve
datum

ura

lokacija

Četrtek, 8.9.

17:00

Zgornja terasa Blejskega Srednjeveška predstava Lambergarjeva
gradu
dogodivščina v izvedbi KD IS viteza
Gašperja Lambergarja
Hostel Vila Viktorija
Otvoritev razstave fotografij Staneta
Bled
Vidmarja: Kromatika
Jezero Launge, Grand
Romantični glasbeni večer ob jezeru
hotel Toplice
Restavracija Panorama Tradicionalni slovenski večer z nastopom
Bled
folklorne skupine
Restavracija Panorama Večer z narodno-zabavnim ansamblom
Bled
Jezero Launge, Grand
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
hotel Toplice
Galerija 14, Prešernova Kako uporabljamo AED - defibrilator?
cesta 14
Znanje rešuje življenja! Brezplačna
delavnica
Infocenter Triglavska
Sredin večer: Odprtje skupinske likovne
roža Bled
razstave KUD Velika narava: Panta rei
Infocenter Triglavska
Triglavska tržnica
roža Bled
Infocenter Triglavska
Otroška likovna delavnica "Vse teče" z mag.
roža Bled
oblikovanja Andrejo Pogačar in skupen
ogled razstave Panta Rei
Blejski mladinski center Predstavitev knjige z Jerico Lebar: Draga
v Športni dvorani Bled duša, dobrodošla na zemlji
Restavracija Panorama Plesni večer v Restavraciji Panorama
Bled
44. Tradicionalna kolesarska dirka ob
Železniška postaja
Bled - Velika Zaka - Mala Blejskem jezeru za pokal Slovenije
Zaka
Medgeneracijski center Kulinarična delavnica z Matejo Reš: Sušenje
Bled v Športni dvorani sadja, zelenjave in zelišč
Bled
Jezerska promenada
Okusi Bleda

19:00
8. – 10.9

18:00 – 22:00

Petek, 9.9.

20:30 – 22:00

Sobota, 10.9.

20:00 – 23:00

Nedelja, 11.9.

15:30 – 19:00

Sreda, 14.9.

13:00

19:00
Sobota, 17.9.

10:00 – 12:00
11:00

19:00
20:00
Nedelja, 18.9.

9:00 – 14:00

Petek, 23.9.

17:00 – 18:30

23. – 25.9.

12:00 – 23:00
(petek);
10:00 – 23:00
Ves dan

Sobota, 24.9.

17:00
16:00

20:00
Nedelja, 25.9.

Ves dan
19:30

Torek, 27.9.

10:00
17:00 – 19:15

Sreda, 28.9.

9:00 – 10:30

13:00

17:00

Blejsko jezero, Velika
Zaka
Kulturni dom Bohinjska
Bela
Jezerska promenada

Restavracija Panorama
Bled
Blejsko jezero, Velika
Zaka
Kulturni dom Bohinjska
Bela
Kulturni dom Bohinjska
Bela
Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled
Medgeneracijski center
Bled v Športni dvorani
Bled
Galerija 14, Prešernova
cesta 14

prireditev

3. Mednarodna veteranska regata
Otvoritev novega kulturnega doma na
Bohinjski Beli
Mladinski folklorni festival: srečanje
kulturnih društev Gorenjske s promocijskim
materialom, predstavitvijo ročnih del in s
kulinaričnimi specialitetami na stojnicah
Plesni večer v Restavraciji Panorama
26. Državno prvenstvo v veslanju
Gledališka predstava v izvedbi Gledališča
Belanskega: Na smučišču
Otroci na odru – predstava vrtca in šole
Bohinjska Bela
Kuhajmo z zelišči z Natalijo Brumen

Možganski izzivi z Metko Soklič

Kako uporabljamo AED - defibrilator?
Znanje rešuje življenja! Brezplačna
delavnica
Kulturni dom Bohinjska Otvoritev razstave fotografij Cirila Velkovrha
Bela

Kratke novičke
iz Sportine Turizma
Svetovno znani zdravilec
Maksim Osipov v Hotelu
Ribno
Ruski zdravilec Maksim Osipov, magister ljudske medicine, je leta 2002 prejel svetovno licenco za zdravilstvo in bil
na podlagi testiranja uvrščen med deset
najboljših zdravilcev na svetu. Področja
njegovega dela so: glavobol z migreno,
bolečine hrbtenice in križa, išias, sklepna
in revmatska obolenja, problemi s prekrvavitvijo (cirkulacijo), bronhitis, psihične
in imunske težave, Downov sindrom,
paraplegične in diabetične težave, zvišan
krvni tlak, cerebralna paraliza, dioptrija,
stres, možganska kap in srčni infarkt,
motorične in druge težave otrok. Vodilo
Maksima Osipova je, da ljudje, ki pridejo
k njemu žalostni in malodušni, od njega
odidejo srečni in zadovoljni.
Za vse, ki bi se želeli udeležiti njegove
terapije, bo Maksim Osipov ponovno na
voljo v Hotelu Ribno pri Bledu med 12. 9.
in 18. 9. 2016.

Fotografska razstava
v hostlu Vila Viktorija
8. 9. ob 19. uri se bo v hostlu Vila Viktorija odvijala otvoritev razstave fotografij
Staneta Vidmarja z naslovom Kromatika.
Stane Vidmar se s fotografijo ukvarja že več kot 35 let, intenzivno pa od leta
2008. Leta 2010 je postal član Fotografskega društva Jesenice, njegove fotografije so bile sprejete in nagrajene v več kot
20-ih državah. Za svoje dosežke je prejel
naziv kandidat mojstra fotografije Fotografske zveze Slovenije in mednarodni
naziv AFIAP, ki ga podeljuje mednarodna organizacija za fotografsko umetnost
FIAP.
Njegova razstava Kromatika prikazuje nekatere uporabne predmete, ki jih
uporabljamo vsak dan in so prikazani na
malo drugačen način. Predmeti na fotografijah izpadejo zato drugače, na način,
ki ga nismo vajeni, zato nas še bolj privlačijo. Uporabljena črno-bela tehnika pa še
bolj poudarja oblike in odseve prikazanih
predmetov.
Lepo vabljeni na zanimivo razstavo!

Fotolov v hostlu Vila
Viktorija
V hostlu Vila Viktorija bo tudi v mesecu septembru potekal poletni fotolov,
na katerem bodo udeleženci lahko fotografirali najlepši pogled na Blejsko jezero
in otok ter na poti lovili enkratne motive,
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značilne za Bled. Med potjo bodo spoznali, kakšna kompozicija je najboljša, kako
nastaviti svoj telefon ali fotoaparat, kadar
avtomatika zataji in kaj je skrivna sestavina osupljive pokrajinske fotografije.
Fotolov, ki bo potekal v angleškem jeziku, bo vodila priznana fotografinja Vida
Dimovska. Prijave sprejemamo v hostlu
Vila Viktorija, na tel. 082 052 740 in na
info@vila-victoria.si. Delavnica bo potekala vsak torek ob 18. uri.

Joga v hostlu Vila Viktorija
Tudi septembra bodo v sodelovanju
z YOGA BLED pod mogočno sekvojo in
v prijetni atmosferi hostla Vila Viktorija
potekale organizirane vadbe joge. Vadbe
bodo v angleškem jeziku in bodo primerne za vse, tako začetnike kot tiste, ki ste z
jogo povezani dalj časa.
V septembru se bodo vadbe odvijale
vsak ponedeljek in sredo ob 18.30. V primeru dežja je število udeležencev omejeno.
:: Saša Suhadolnik

datum

ura

lokacija

prireditev

Sreda, 28.9.

18:00

Četrtek, 29.9.

19:30

Človek in Čebela, Čebela in Človek: srečanje
s čebelarjem Francijem Veharjem
Literarni večer

Petek, 30.9.

17:00

Blejski mladinski center
v Športni dvorani Bled
Kulturni dom Bohinjska
Bela
Kulturni dom Bohinjska
Bela

Infocenter Triglavska
roža Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled

Antimuzej Dežela fizike: vodeni ogledi

19:30
30.9. – 2.10.
RAZSTAVE:
Vsak dan, razen ob 10:00; 12:00
ponedeljkih
11.5. – 11.9.
8:00 – 18:00

8.8. – 8.9.

8:00 – 22:00

6.9. – 30.9.

v del. času

8.9. – 30.9.

8:00 – 22:00

14.9. – 9.11.

v del. času

Otroška gledališka predstava v izvedbi
Otroške skupine KD Bohinjska Bela: Obisk
z Marsa
Kulturni dom Bohinjska Slavnostna seja ob 110-letnici Kulturnega
Bela
društva Bohinjska Bela
Mini golf Bled
2. Evropski pokal v klasičnem malem golfu

Hostel Vila Viktorija
Bled
Galerija Stolp na
Blejskem gradu
Hostel Vila Viktorija
Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled

Razstava otroških risb likovnega natečaja
z naslovom Varujmo raznolikost vodnih
ekosistemov v Triglavskem narodnem parku
Slikarska razstava slikarskega društva Atelje
Bled: Utrinki z Bleda in okolice
Razstava Foto kluba TNP
Razstava fotografij Staneta Vidmarja:
Kromatika
Skupinska likovna razstava KUD Velika
narava: Panta rei

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

Naj sladoledna destinacija na svetu je ... Glasuj za #SladoBled!
Sava Hoteli Bled so se pridružili mednarodni iniciativi inovativnega spoznavanja kongresnih destinacij in s tem tekmovanju za laskav naziv World Ice Cream
Index 2016.
Naravne in unikatne okuse sladoleda
so povezali z avtentičnimi doživetji na
Bledu.
Prepričani so, da je v najlepših razgledih mogoče še bolj uživati ob najboljših
sladoledih oz., kot jih imenujejo, #sladobled – ih. Izbrali smo najlepše blejske
razglede in za vsakega pripravili poseben
okus sladoleda:

SLADOLED Z OKUSOM
ORIGINALNE BLEJSKE
KREMNE REZINE
Najbolj značilen sladoled Bleda je
kremšnitin sladoled z okusom kremne
rezine s kremasto burbonsko vanilijo in
slastnim vafljem.
Okus so povezali z razgledom, ki ga
gostje in obiskovalci doživijo na vožnji s
pletno po Blejskem jezeru – oboje je originalno in nikoli ne razočara.

OKUS ALPSKA LEPOTICA
Gre za sladoled s svežim žajbljevim
sladoledom, ki v poletnih dneh poskrbi za

pravo osvežitev, pa še zelo zdrav je.
Okus so povezali z razgledom na jezero in otoček z Blejskega gradu.

OKUS BRAINPOWERBOOST
S SUPERŽIVILI
Osvežilen, zdrav grški jogurt s superživilom aronijo.

Okus so povezali z energičnim Vintgarjem, ki je dih jemajoč, njegova lepota
nas dvigne in nam da nov zagon.
Naj sladoledna destinacija na svetu
bo izbrana na podlagi glasovanja, ki poteka do 31. 8. 2016.
:: Sava Hoteli Bled

Infrastruktura Bled

VODA V POLETNIH MESECIH
Avgust prinaša visoke temperature, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da daljše obdobje vročine lahko povzroči
različne težave, kot so dehidriranost, kožni izpuščaji, vročinski krči
in izčrpanost, kratkotrajna izguba zavesti oziroma omedlevica ter
vročinska kap.
Poleg umika v senco in izogibanja telesnim aktivnostim v vročih
poletnih dneh pomaga ohladiti telo tudi pitje hladne vode.
Vsak odrasel človek naj bi na dan zaužil od 2 do 3 litre tekočin, saj
so nujno potrebne za delovanje našega telesa. Količine so odvisne
od spola in starosti, pa tudi od duševnega in telesnega stanja človeka. Še več vode je treba spiti, ko so temperature zraka višje, ob
povečani telesni aktivnosti ali ob povišani telesni temperaturi.
Pomembno je namreč, da z vnosom zadostne tekočine telesu zagotovimo elektrolite, ki jih izgubi predvsem s potenjem. Elektroliti uravnavajo vsebnost vode v telesu, presnovo in dihanje celic,
vzdržujejo puferske sisteme, omogočajo prenos živčnih impulzov in
zagotavljajo reprodukcijo ter rast organizma. Priporočamo, da vodi
dodate nekaj limoninega soka, svežo meto in meliso. Tako boste
poleg zdrave dobili še zelo okusno in osvežilno pijačo.
Infrastruktura Bled se kot upravljavec vodovodnih sistemov trudi
zagotoviti hladno pitno vodo, v kolikor pa želite še bolj osvežujočo,
jo postavite v hladilnik, kjer jo lahko hranite v čisti in pokriti posodi.
Tako shranjeno vodo za pitje lahko uporabljamo še 48 ur.
Vendar pa ni zdravo pretiravati z ledeno mrzlo vodo, saj ovira proces hidratacije. Telo namreč energijo porablja za uravnavanje tele-

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

sne temperature, namesto da bi se posvetilo prebavi in absorbiranju hranilnih snovi. Poleg tega nizke temperature vode zmanjšujejo
delovanje imunskega sistema, kar lahko povzroči razvoj različnih
bolezni. Naj bo voda topla ali hladna, najpomembnejše je, da je
zaužijete dovolj.
Pred nakupom vode v plastenki je vredno razmisliti o smiselnosti
tega početja, saj je taka voda veliko dražja, poleg tega pa še onesnažuje okolico. Plastenke od različnih pijač namreč končajo v smeteh kot odpadek. Vsaj pri vodi lahko izberete bolj ekološko možnost
in si jo natočite v kozarec kar iz pipe.

Voda iz pipe. Že pri vas doma.
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PREPREČEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV:
NAJBOLJŠI ODPADEK JE ODPADEK, KI GA NI

Ločevanje odpadkov je pomembno, še boljše kot to pa je, da poskusimo preprečiti njihovo nastajanje, kar lahko storimo z majhnimi
spremembami v vsakdanjem življenju. Odpadki nastajajo ob vsem,
kar počnemo – tako doma, v šoli ali v službi, zato moramo do tega
pristopiti odgovorno in zavestno preprečevati njihov nastanek.

V trgovini
• Preden greste po nakupih, si napišite nakupovalni seznam
stvari, ki jih zares potrebujete. Količino nakupov prilagodite
svojim potrebam. Pozorni bodite tudi na rok uporabe, še
posebej pri hitro pokvarljivih izdelkih.
• Pred nakupom dobro premislite, ali izdelek resnično
potrebujete. Vedno shranite račun in poskusite neposrečen
nakup zamenjati za dobropis.
• Pri kupovanju živil in vsakdanjih potrebščin izbirajte izdelke
s čim manj embalaže. Skušajte se izogibati nakupovanju
pakiranega sadja in zelenjave ter individualno zapakiranih živil
(npr. piškotov, čokolad).

Doma
• Pijte vodo iz pipe. Za na pot si nalijte vodo v bidon ali
stekleničko za večkratno uporabo.
• Kadar je mogoče, skušajte uporabljati naprave, ki jih lahko
priključite na električno omrežje. Če aparat zahteva uporabo
baterij, se odločite za takšne, ki jih lahko ponovno napolnite.
• Kadar organizirate piknik ali zabavo, se poskušajte izogniti
embalaži za enkratno uporabo, kot so plastični pribor, lončki in
krožniki.
• Biološko razgradljive odpadke kompostirajte doma. Pridelali
boste kakovosten humus, ki ga lahko uporabljate na domačem
vrtu in pri presajanju rož.

V službi
• Tiskajte obojestransko in le dokumente, ki jih zares potrebujete.
• Izogibajte se lončkom za enkratno uporabo iz kavnih avtomatov
ter avtomatov za vodo. Namesto tega raje uporabljate steklene
kozarce in skodelice.
• Ko si v službo prinesete doma pripravljen obrok, hrano shranite
v posode za večkratno uporabo in se izogibajte plastičnim
posodam za enkratno uporabo, aluminijastim ter plastičnim
folijam.

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: 041/655 987 (Anton Novak pogrebne
storitve d.o.o.)

DELOVNI ČAS UPRAVE na Rečiški cesti 2:
• ponedeljek, torek, četrtek 8.00–15.00
• sreda
7.00–12.00 in 13.00–17.00
• petek
8.00–13.0

DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA na Rečiški cesti 2:
• vsak delovnik 		
• sobota 		

7.00–19.00
8.00–12.00
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SEPTEMBER v BMCju
Prostori BMCja, Ledena dvorana
(vhod zgoraj, z olimpijskega trga)

''Tečaj samoobrambe''
''Tečaj samoobrambe''
Tečaj bo potekal vsako sredo od 19.00
do 20.00 ure, 12 obiskov, v prostorih fitnesa N1.
Začnemo 7.9. Tečaj vodi Vinko Guzej.
Prijave zbiramo do 7.9.

''Tečaj-Španščina za otroke''
Tečaj bo potekal vsak ponedeljek od
17.00 do 18.00 ure, 12 obiskov.
Začnemo 12.9. Tečaj vodi Tanja Menegalija. Prijave zbiramo do 12.9.
Prijave in vse informacije glede cen
na: jasmina.djordjevic@gmail.com, 040
429 941, www.facebook.com/bmc.bled

''Aerobna vadba Fly Box’’,
ki je preplavila Slovenijo, vadba za
ženske vseh postav in vseh starosti brez
predhodne forme
Vadba bo potekala vsak torek in četrtek od 19.00 do 20.00 in v nedeljo ob
20.00 v prostorih fitnesa N1. Začnemo
1.9. Vadbo vodi Sanela Nelly Trako.
FLY-BOX AEROBIKA: Športni klub
Sunrise predstavlja aerobno vadbo, sestavljeno iz borilnih veščin, fitnesa, latino
aerobike, tai chija, pilatesa, joge, braingym in drugih športov. Raznolike vaje
niso dolgočasne in sproščajo hormon endorfin (hormon sreče), ki zelo blagodejno
vpliva na naše počutje. Z vajami oblikujemo celo telo, izgubimo na telesni teži,

pridobimo na fizični pripravljenosti ter
poskrbimo za dobro psihično počutje.
Vadba je sestavljena iz kardio dela za
hujšanje iz elementov različnih športov
s poudarkom na borilnih veščinah, in je
koreografsko nezahteven. V fitnes delu z
0.5 kg ročkami in kolebnico, pri katerem
z različnimi vajami oblikujemo postavo.
Sledijo vaje za trebuh, noge in zadnjico,
na koncu pa še sproščanje v stilu tai chija,
yoge, pilatesa, meditacije in ortopedskih
vaj za hrbtenico.
Prijave zbiramo do 1.9.
Brezplačna promocijska vadba: od
25.8 do 31.8., v prostorih fitnesa N1
Prijave in informacije:
jasmina.djordjevic@gmail.com, 040
429 941, www.facebook.com/bmc.bled

PRIPRAVLJAMO ŠE:
Tečaj orientalskega plesa
v oktobru, Gledališko šolo za otroke in
mladince, brezplačne delavnice z Mihaelo Zalokar

17. 9. ob 19h – ''Predstavitev
knjige z Jerico Lebar – DRAGA
Duša, dobrodošla na Zemlji
Z nami bo Jerica Lebar, intuitivna
svetovalka in energijsko-resonančna terapevtka, ki pri svojem delu združuje
učinke zvoka/resonance, energije in metode psihoterapije in že vrsto let pomaga
vsem tistim, ki želijo preseči svoje omejitve in verjamejo, da ima življenje tukaj
na Zemlji višji namen in smisel, ki pre-

90 let častnega občana dr. Boruta Rusa
Dr. Borut Rus je v avgustu praznoval
častitljivo obletnico, 90. rojstni dan. Sprejel me je na svojem domu, kjer človek takoj opazi, da je ta upokojeni zdravnik še
vedno sila dejaven in da se živo zanima za
dogajanje okoli sebe. Iskriv sogovornik in
človek z neverjetnim spominom!
Je nekdanji podžupan občine Bled,
prejemnik srebrne plakete občine Bled,
častni član Turističnega društva Bled in
častni član Združenja zdravnikov družinske medicine Slovenije. Nosilec zlatega
prstana Gorenjskega zdravniškega društva, zlatega častnega znaka Turistične
zveze Slovenije, zlate plakete ZZB NOB
Slovenije in zlate medalje De Recherche
dela Qualité reda sv. Fortunata. Bil je
ustanovni član Muzejskega društva Bled
in izjemno zaslužen za izgradnjo blejskega zdravstvenega doma.
Ko se spominja svojih začetkov na
medicini pravi, da ni bilo tako težko, kot
bi človek pričakoval, medicina pa da je
bila njegov hobi že pred študijem.

Povprašala sem ga o zdravju ljudi na
Bledu, pa pravi, da smo bili Blejci in Blejčani zdravi, kar je v časih, ko je bil še aktivni zdravnik, kazala tudi statistika. Turisti, ki so prihajali na Bled, so še v Jugoslaviji izjemno spoštovali naše zdravstvo.
Dr. Borut Rus spremlja tudi dogajanje
na Bledu, meni, da za Bled ni dobro, če je
preveč hrupa, še posebej pa je moteč glasen in gost promet na Ljubljanski cesti.
Bled je zanj še vedno biser, ki ga je treba
varovati in z njim spoštljivo ter pametno
ravnati. Žalosti ga, da mladi odhajajo z Bleda in da v svojem domačem kraju ne najdejo zaposlitve, predvsem tisti s fakultetno
izobrazbo. In kaj jim svetuje? ''Ostanite
doma, poskušajte najti službo v svojem
domačem kraju , sodelujte pri odločitvah
in oblikovanju prihodnosti Bleda!''.
Dr. Boruta Rusa so ob visokem jubileju obiskali predstavniki Občine Bled in
Rdečega križa Bled.
Še na mnoga leta!
:: Romana Purkart

sega zgolj materialno. Jerica je avtorica
izjemne knjige Draga duša, dobrodošla
na Zemlji, ki navdihuje že številne bralce
po Sloveniji. Zgodba pripoveduje o življenju Julije, ki na svoj način išče ravnovesje med svojo unikatnostjo in vsakdanjim
življenjem. Na svoji poti se srečuje z
različnimi osebnimi izzivi, nalogami in
skladno z dvanajstimi Kozmičnimi Zakoni, se Julija uči živeti sebe, izraziti svojo
resničnost, a hkrati najti svoje mesto tudi
v okolju, v katerem živi.
BREZPLAČNO!

24. 9. ob 16h – MLADINSKI
FOLKLORNI FESTIVAL
Drugo srečanje kulturnih društev Gorenjske na Bledu. Na promenadi se bodo
sklopu projekta Okusi Bleda s folkloro in
petjem predstavili: KŠD BOŠNJAKOV
BISER z Jesenic, Makedonsko kulturno
društvo Sv.Ciril in Metod-Kranj, DRUŠTVO ROJAKOV PLAVA IN GUSINJA
IZVOR z Kranja, MKD ILINDEN z Jesenic, PŠD VUK KARADŽIĆ iz Radovljice,
KUD BLED in KUD MLADOST LJUBLJANA. Vsako društvo se bo prestavilo
tudi s promocijskim materialom, predstavitvijo ročnih del in s kulimaričnimi
specialitetami na stojnicah.
Festival bo na promenadi v okviru dogodka Okusi bleda. 28. 9. ob 18h – Človek
in čebela, čebela in človek srečanje z čebelarjem Francijem Veharjem.
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Preko usmiljenja v svobodo
Marijin dom je tudi skozi poletje nudil možnost duhovno-počitniškega odmika za otroke, mlade in družine. Prvi teden
počitnic so se nam pridružili osnovnošolci iz vseh koncev Slovenije. Skupaj z njimi smo ob živahnih počitniških dejavnostih
razmišljali o usmiljenju in odpuščanju. Znotraj teh vrednot se
pretaka ljubezen v naših vsakdanjih odnosih. Čeprav se zdi preprosto, je včasih zelo težko priznati svojo zmoto in prositi odpuščanja. In vendar so ti trenutki najbolj odrešujoči, povezovalni
in rodovitni za pravo notranjo svobodo. Otroci so se vživeli v
svetopisemsko zgodbo o usmiljenem očetu, ki se svojega sina
ob vrnitvi domov razveseli in ga očetovsko objame po tem, ko je
z razuzdanim življenjem zapravil vse svoje imetje in svoje dostojanstvo. V tem objemu je mogoče razbrati sinovo skesanost
in očetovo usmiljenje, ki ponazarja Ljubezen, s katero nam Bog
prihaja naproti v naših slabostih.

Veliko veselja, iger, delavnic in duhovnih spodbud smo delile
tudi z otroki blejskega oratorija. Med drugim smo prisluhnili
pričevanju plavalca Darka Đuriča, ki nas je nagovoril s svojo
zgodbo, s svojim optimizmom in hvaležnostjo. Sicer pa smo
skozi ves teden iskali vzor v svetnici mali Tereziki, kateri je posvečena kapela v blejski cerkvi.
Z novim šolskim letom se bodo vrata Marijinega doma znova
odprla za popoldanski oratorij z možnostjo igre, učne pomoči in
delavnic – vsak torek, sredo in četrtek od 13. ure do 17.30. Filmska delavnica bo predvidoma potekala ob četrtkih od 14. ure do
15.30 (prvo srečanje: 22. septembra). Sestre HMP vabimo mlade
in odrasle prostovoljce za učno pomoč in drugo sodelovanje.
Prijave in informacije: md.bled@gmail.com.
:: s. Barbara Močenik in sestre HMP z Bleda

Taborniki na obisku
V vrtcu nam poleti ni dolgčas. V julijskih dneh so nas obiskali taborniki, ki so bili nastanjeni na Mačkovcu pri Bohinjski
Beli. Pričakali smo jih z rutkami okoli vratu in z veseljem so
nam razložili, kaj pomenijo barve rutk, ki jih nosijo. Vsak dan
so za nas pripravili kaj zanimivega. Skupaj smo peli in plesali,

nabirali dračje in zakurili pravi taborniški ogenj, v katerem smo
spekli krompir. Naučili so nas taborniškega pozdrava in nam zapeli svojo himno. Zvedeli smo veliko novega in si za teden dni
nadeli še taborniška imena.
:: Vzgojiteljica Meta Vodnjov

Šport

TALEŽLAUF 2016 – Cilj z razgledom
V sočnem in za tek prijetnem vremenu se je letos zbralo 73 tekačev in tekačič
in podalo na 8,5 km razdaljo med Savskim mostom v Ribnem in lovsko kočo
na Taležu. Po vse prej kot lahki progi, s
kar nekaj vzponi in spusti, kjer poseben
pečat pusti vzpon in spust s Tolstega vrha
(883 m nadmorske višine), so v dobri uri
in triindvajsetih minutah vsi srečno pritekli na cilj .
Najhitrejši v moški konkurenci, kjer
je nastopilo 56 tekačev, je bil Danilo Šimnic (KK Završnica), njegov čas 41:03,
sledila sta mu lanski zmagovalec Tomaž
Dolar (GARS Jesenice) s časom 41:44 in
Simon Strnad (ŠD Nanos), čas pa 42:29.
Pri dekletih je bilo prijavljenih 17 tekačic, z rekordom proge
pa je zmagala smučarska tekačica Alenka Čebašek (SLO SKI),
zmagovalki se je ura ustavila pri 49:11. Na odru za zmagovalke
sta ji družbo delali drugouvrščena Petra Pogačar, ciljno črto je
pretekla s časom 51:04 in tretja Mery Pavlič (Vitezi dobrega
teka), njen čas pa 57:26.
V okviri prireditve je potekal tudi pohod Vzpon na Talež za
otroke. Na 2,5 km dolgo pot se je podalo 34 otrok, najstarejši je
imel 13 let, najmlajši pa 2. Vsi so uspešno opravili z razdaljo in
na cilju za nagrado prejeli zasluženo medaljo in diplomo.
Vsi udeleženci teka in pohoda so se na cilju posladkali z blejsko kremno rezino glavnega sponzorja teka, podjetja Conditus.

tudi vsem prostovoljcem in prostovoljkam, brez katerih TALEŽLAUF-a ne bi bilo. Vsem še enkrat hvala in
se že veselimo vnovičnega snidenjenja ob letu osorej.
HVALA!
:: Stanko Zupan

Prireditve, ki na tek vsako leto privabi več tekačev in tekačic,
tokrat tudi iz tujine, pa ne bi bilo brez sponzorjev in donatorjev,
ki verjamejo v delo in vizijo organizatorjev, zato se vsem, ki so

kakorkoli sodelovali, tudi zahvaljujejo.
Spozorji in donatorji: Občina Bled, KS Ribno,
Piknik Ribno, Tinex, Avtomehanika Valant, Kia Ambrožič, Servis Špan, Fructal, Red Bull, Piknik Grilc,
lovska koča Talež, Polzela, Funrafting, Bistro7, Ljudstvo tekačev, PGD Ribno, Agrarna skupnost Ribno,
GRS Radovljica, Barcaffe, Kompas Shop, Icepeak,
Pekarna Planika in Rdeči križ Radovljica, cvetličarna
Spaans.
Zahvala pa tudi CUVD Radovljica za izdelavo unikatnih medalj in pokalov.
Pohvale in zahvale tudi organizatorjem za ves
trud, ki so ga vložili v organizacijo tekmovanja, pa

Karateisti Bleda vabijo na treninge
Lansko sezono so bili karateisti Akademije borilnih veščin
Bohinj aktivni pri treningih in so uspešno opravili izpite za višje
pasove. Pripravili smo manjšo medklubsko tekmo na Bledu. Nastopili so prav vsi člani. Za najmlajše je bila to prijetna izkušnja
in samopotrditev. Naša najmlajša skupina od 4 do 8 let je tudi
najštevilčnejša. Gojimo borilne aspekte, samoobrambo, disciplino, medsebojne odnose, stik s samim seboj in naravo.
Veščine karateja so primerne za vse starosti, najsi bo kot rekreacija ali kot vrhunski šport. V zadnjem letu se je precej povečalo število odraslih karateistov, večina je staršev in trenirajo
skupaj s svojimi otroki.

S treningi začnemo v začetku septembra v Klubu športa in
zdravja Lesce, osnovni šoli na Bohinjski Beli, na Bledu v prostorih Mojega kluba ter seveda na Osnovni šoli Bohinjska Bistrica.
Vsi, ki vas zanima karate, se nam lahko pridružite. Razpisujemo vpis v karate vrtec za najmlajše od 4 do 6 let, karate šolo za
6 do 14 let ter karate in samoobrambo za odrasle.
Informacije in vpis: Janez Medja 041 723 824 ali info@borilna-akademija.info.
:: Marjeta Sinkovič
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Turizem in šport z roko v roki
Hokejski klub mlade kategorije Bled ne skrbi le za uspešen
športni in karakterni razvoj otrok, temveč v zadnjih letih s svojo
športno dejavnostjo posega tudi v druge gospodarske sfere. Kot
klubski delavci se v društvu dobro zavedamo lepot našega kraja in vseh bogatih aktivnosti, ki jih nudi, zato že vrsto let, tako
v nizki kot visoki turistični sezoni, organiziramo mednarodne
pripravljalne kampe in turnirje. Namen je združiti športno udejstvovanje otrok in počitnice staršev.
V mesecu juliju smo tako organizirali 10-dnevni mednarodni pripravljalni kamp, v začetku avgusta pa do sedaj največji
mednarodni turnir, ki ga je kdajkoli gostila Slovenija. Turnir Bauer invite 2016 je tako po Stockholmu, Moskvi, St. Petersburgu,
Rigi, Pragi in Bratislavi letos gostil Bled.
Tako smo, kot majhen kraj, postali del elitne druščine velikih
evropskih mest, ki so trdno zasidrana na hokejskem zemljevidu.
Gostili smo 19 ekip iz ZDA, Slovenije, Latvije, Švedske, Slovaške
in Avstrije. Turnirja se je udeležilo 400 igralcev med 10-im in
14-im letom starosti ter prav toliko staršev. Naš trud je prepoznalo tudi veliko visokih gostov. Tako so turnir z uvodnim govorom
odprli predsednik HKMK Bled, Dejan Podgoršek, predsednik
HZS Matjaž Rakovec, veleposlanik ZDA Brent Robert Hartley
in pa župan Občine Bled Janez Fajfar, ki se mu še posebej zahvaljujemo za udeležbo.
Kljub temu, da turnir Bauer invite gostuje skorajda vsako leto
v drugem kraju v Evropi, so bili z organizacijo in gostoljubnostjo
naših klubskih delavcev nosilci licence turnirja tako zadovoljni,
da že snujemo načrte za prihodnje leto. Tako si nadejamo udeležbe 30-ih ekip v letu 2017, močnejšega turnirja in pa seveda
večjega števila gostov, ki so dokazali, da so gostje tistega ranga,
ki ga Bled potrebuje in si ga tudi zasluži.
Poleg naštetega bo hokejski klub mlade kategorije Bled 29.
avgusta v soorganizaciji s Hokejsko zvezo Slovenije organiziral
zadnjo pripravljalno tekmo slovenske reprezentance pred prihajajočim olimpijskim kvalifikacijskim turnirjem, v mesecu aprilu
2017 dve svetovni prvenstvi do 18 let, mednarodni turnir in pa
pripravljalni kamp slovenske reprezentance pred svetovnim prvenstvom elitne divizije. Kot društvo se dobro zavedamo pomoči

lokalne skupnosti za naše delovanje, zato z veseljem kraju vračamo tisto, kar najbolj potrebuje – dodatne nočitve dobrih gostov
znotraj in izven turistične sezone.
:: Jaka Bassanese

Oglasi

Renault CAPTUR in KADJAR
Crossoverja Renault

Zapelji se v neznano.
Poraba pri mešanem ciklu 3,7–5,8 l/100 km. Emisije CO2 95–132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0144–0,0536 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00006–0,0024
g/km. Število delcev (x1011): 0,02–39,79. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

renault.si
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J SREČALA ...

ŠKODA FAMILY MODELI

MODELI

INTEGRAL AVTO d.o.o.
C. maršala Tita 67, Jesenice
INTEGRAL
AVTO
tel.:
04 583 33
99 d.o.o.
C. maršala Tita 67, Jesenice
tel.: 04 poraba
583 33
993,4-7,1 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Kombinirana
goriva:
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

o.o.
senice

Kombinirana poraba goriva: 3,4-7,1 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

VPIS V GLASBENO ŠOLO

7,1 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
višanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Vpis: od 01.09 naprej
– začetek: 15. september (možni tudi kasnejši vpisi)

Poučuje: Boris Bursać
– profesionalni glasbenik, multiinštrumentalist in učitelj glasbe
Inštrumenti:
kitara – klasična, akustična, električna, bas
klavir – akustični, klaviature, synthesizer

Finžgarjeva 15, 4260 Bled, tel.: 04 574 15 63, 041 644 988
faks: 04 576 88 50, e-mail: cilka@evropa-bled.com

www-evropa-bled.com

Zvrst glasbe: klasika, zabavna, pop, rock, blues, jazz

NOVO
tEOrIjA GLASBE – harmonija in improvizacija (od bluesa do jazza)
IGrANjE kItArE V StILu »POSkOčNI PALEc« (fingerstyle guitar)
predstavniki tega stila: tommy Emmanuel, Chet atkins, Marcel Dadi

Več informacij: M: 031 751 227 | E: valtona.bled@gmail.com

vpis od 5. do 16. septembra 2016

Oglasi

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled
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POGREBNE STORITVE

G: 041 654 188
T: 04 574 26 50

NOVAK

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

Anton Novak d.o.o.
Hraše 19, Lesce

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH-CEVI-BREZ-IZKOPA
-- NABAVA-IN-VGRADNJA-MALE-ČISTILNE-NAPRAVE

prevozi in ureditev pokojnikov ter
pokop z žalnim sprevodom

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIHPRIKLJUČKOV

velika izbira krst in žar

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

ureditev vseh potrebnih dokumentov
organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih
v občinah Bled, Gorje, Radovljica in
Bohinj.

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

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

NO

VO

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

Izdelava spomenikov in
nagrobnih napisov.

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih
in
za očesni leč
pregled
kontrolni pregledi

KUPON
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

www.optika-mesec.com

#

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union
Ljubljanska cesta 11

Vrednost 20 €

OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
do 31. 10. 2016
sončna Kupon
očala velja
z dioptrijo

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd 1

12/02/15 08:04
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Ne potegne papirja?
Je slaba kvaliteta izpisa?
Tiska prazne liste?
Je tiskalnik čisto mrtev?

PETJE

klasika, pop, narodno-zabavna, musical

KITARA

Kljub nizkim cenam novih tiskalnikov je popravilo lahko
tudi polovico cenejše. Prispevajte tudi kaj k ekologiji!

klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA

Prinesite tiskalnik na pregled! Za črnilne
tiskalnike je ta brezplačen.
Kupon za popust velja do 31. 10. 2016

Vpisujemo
v šolsko leto
2016/17

0% n
-1 po
Ku

Vam nagaja tiskalnik?

klavirska in diatonična

elektronika in mikroračunalniki

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

KLAVIR

Informacije in cenik:
www.muzicarna.com
Kontakt:
muzicarna@gmail.com
041 607 451
Informativni dan:
sobota, 3. 9. 2016
od 10. do 13. ure

MUZIČARNA

Podhom 64b
4247 Zg. Gorje

DOPLAČILO ZA DIESELSKI MOTOR 300€

HYUNDAI i30
• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL
• VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO
IN AVTOLIČARSTVO
ELEKTRIČNO
ZLOŽLJIVO KOLO
• AVTODELI
promocijska
cena
• KVALITETA
IN ODLIČNE CENE
NA PRVEM MESTU!

890 EUR

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV
MODELI 2016

že od 1.350
ZAŠČITNE

EUR

