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Srebrnik ob deseti obletnici
Muzejskega društva Bled
Muzejsko društvo Bled je ob svoji desetletnici izdalo spominski kovanec z motivom staroselke in deklice. Staroselka preko
polj vodi deklico. V rokah nosi pehar, s katerega pada žito, in tako
bodo drobna semena iz plodovite zemlje ponovno vzklila. Žito
je simbol izobilja in blagostanja, semena simbolizirajo ponovno
rojstvo. Staroselka in deklica s podobo na kovancu vstajata iz
pozabe in z novimi upi radostno stopata v novo življenje. Znova
sta združeni in z žitom in srebrnikom prinašata izobilje in blagostanje. 22-gramski srebrnik je grafično oblikoval Niko Mučič,
zadnjo stran novca po predlogi slikarke Anje Bunderla, prednjo
stran s stiliziranim konjičkom in letnicama 2006–2016. Novec
je bil izdelan na Slovaškem v kovnici Kremnica v omejeni izdaji
200 kosov.
:: Srečo Vernig
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Aktualno

Za nami je deževen junij, ki nam je
preprečil pravočasno dokončanje nekaterih začetih investicij, vendar najpomembnejša dela, predvsem pri obnovi Rečiške
ceste, potekajo po načrtu. Nekaj časa se je
delalo kar na osemnajstih gradbiščih, kar
za ne ravno veliko občino ni malo. Preveč dežja je škodovalo predvsem turizmu,
manj denarja prikaplja v grajsko kopališče, žičnico s sankališčem na Straži in na
parkirišča, a do konca sezone je še daleč,
tako da raje še ne godrnjajmo prezgodaj.
Blejski grad in otok sta odlično obiskana,
med gosti prevladujejo skupine z Daljnega Vzhoda. Program srednjeveških dni
na gradu se z leta v leto dopolnjuje. Na 61.
mednarodni veslaški regati so se pomerili tekmovalcev iz petnajstih držav s štirih
kontinentov. Turizem Bled je uspešno
organiziral prvo poslovno regato. Naslednje leto bo na Bledu svetovno prvenstvo
veslaških veteranov, s katerimi imamo
odlične izkušnje že iz let 1986 in 1995.
Tem tekmovalkam in tekmovalcem v najlepših letih ali le malo čez, ni treba toliko
paziti kaj jedo in pijejo in kdaj gredo spat,
kot je to pri aktivnih veslačih… Na Bled se
je vrnil tudi vrhunski šah, v Grand hotelu
Toplice prav zdaj poteka 20. memorial dr.
Milana Vidmarja, največjega slovenskega šahista vseh časov, ki je prvi, še danes
svetovno znani turnir na Bled pripeljal l.
1930. Starejši se še spomnijo časov pred
več kot pol stoletja, ko je na Bledu l. 1959
igral komaj šestnajstletni Bobby Fisher,
leta 2002 pa je bila naša ledena dvorana
prizorišče šahovske olimpijade. Za dva
dni se je na Bledu ustavilo čez dvesto
luksuznih »Porschejev«, med njimi tudi
brata Porsche, ki sta bila kot ostali, nad
vsem navdušena. Med pomembnimi obiski ne smemo pozabiti hrvaške predse-

dnice Kolinde Grabar - Kitarović.
Prišli smo tudi do dveh izjemnih spominkov, povezanih z nami. Mlada arhitektka Andreja Završnik je pri Piatniku,
znameniti dunajski tovarni kart, izdala
čudovite nove karte za tarok z blejskimi
motivi in zgodovinskimi osebnostmi povezanimi z nami. Muzejsko društvo je dalo
skovati sijajni srebrnik, o čemer, kot še o
marsičem drugem, bolj podrobno lahko
preberete v pričujočih Blejskih novicah.
Četrt stoletja samostojne Slovenije
smo lepo počastili s koncertom ob 15.
letnici MPZ Triglav Lesce-Bled z gosti iz
zamejstva, ŽPZ Jezero iz Doberdoba in
Tamburaškim ansamblom Loče ob Baškem jezeru, dan pred tem s koncertom
naše srčne dubrovniške prijateljice Tereze Kesovije.
Ta konec tedna se začne že Festival
Bled, za njim pride že Okarina, prireditvi,
ki sta ogromno prispevali k naši kulturni
razpoznavnosti.
Najpomembnejša novica pa je, da bo
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja gradil okvirno
60 oskrbovanih stanovanj in večgeneracijski center, s katerim je občina predhodno že podpisala pismo o nameri. Ta
izjemna pridobitev za naš kraj bo tako v
javni in ne zasebni lasti, kar je dandanašnji vse teže…
Drage občanke in občani, drage prijateljice in prijatelji Bleda z okolico, uživajte v poletju v »podobi raja«!
:: Vaš župan, Janez Fajfar

Javni razpis
za sofinanciranje
programov turističnih
društev v Občini Bled za
leto 2016

Predmet javnega razpisa je:
sofinanciranje programov turističnih društev na območju Občine
Bled,
· sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju
občine.
Celotno besedilo razpisa bo od 8. 7.
2016 do 8. 8. 2016 na voljo na spletni
strani Občine Bled http://www.e-bled.
si/.
:: Občina Bled

Seliše dobivajo novo
vsebino
Po dokončni potrditvi Mercatorja, da
želi še pred novim letom odpreti svoj center na Bledu, so stekle vse aktivnosti za
gradnjo cest in druge komunalne opreme
na območju novega Poslovno-stanovanjskega območja (PSO) Seliše. Občina je
za to že pridobila gradbeno dovoljenje,
medtem ko je za Mercator še v postopku.
Na žalost se pri tem ne moremo izogniti
gradbenim delom v času visoke turistične sezone, ki pa bodo potekala znotraj
območja bivše tovarne Vezenine, in bodo
v manjši meri vplivala na turistični utrip
Bleda. Prevezave nekaterih infrastrukturnih vodov na Kajuhovi cesti, ki napaja širše območje Dob, se bodo potem izvajale v
septembru, ko bo na tem delu tudi popolna zapora prometa, o čemer bomo več napisali v avgustovski izdaji Blejskih novic.
Na Kajuhovi cesti se bo uredilo odvodnjavanje celotnega območja v Ledino,
obnovil se bo glavni vodovod proti Bledu
in na novo prevezala fekalna kanalizacija.
Hkrati se bo gradil nov srednjenapetostni
kablovod proti Seliški cesti mimo Kovinske, skupaj z novo transformatorsko postajo »Zagorice«. Stara TP pri TNP-ju se
bo porušila. Po zaključku del bo Kajuhova cesta popolnoma prenovljena z novimi
robniki, pločniki in asfaltom ter avtobusnim postajališčem nasproti TNP-ja, kjer
bo tudi odcep v novo ulico po sredini PSO
Seliše z uvozom k Mercatorju in drugim
objektom. V Mercatorjevem centru bodo
gostovali še Gorenjska banka, Drogeriemarkt, Intersport in gostinski lokal.

·
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Podpis pisma o nameri z direktorjem Nepremičninskega sklada Florijanom Bulovcem.

V zadnjem delu območja, proti potoku Ledina, je banka Sberbank prodala
eno od zemljišč za gradnjo oskrbovanih
stanovanj Nepremičninskemu skladu
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Javni sklad bo tam zgradil približno
60 stanovanj za starejše, skupaj z občino in drugimi partnerji pa načrtujejo še
vzpostavitev dnevnega centra za varstvo
in oskrbo starejših ter večgeneracijskega
centra. Ideje se trenutno še oblikujejo,
saj je do potrditve nakupa prišlo šele pred
nekaj tedni, zato bomo o dokončni viziji
lahko več vedeli jeseni.
:: Matjaž Berčon

Občinske novičke

Žledolom 2014

Ministrstvo za kulturo je končno odobrilo sredstva za sanacijo ali nadomestitev poškodovanih dreves v žledolomu 2014.
Tako je tudi Občini Bled zagotovila za dobrih 18.000 EUR sanacijskih in zasaditvenih del v osrednjih parkih. Oceno škode
in predloge sanacije je izdelala konzervatorka Nataša Koruza s
kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine s sodelavci.
Izvajalec vseh del je bilo blejsko podjetje Altituda, ki združuje
mlade gozdarje in arboriste. Vse nove zasaditve so na drugi strani usklajene z nedavno sprejetim OPPN Ožje središče Bleda in
njegovimi strokovnimi podlagami za parkovne zasaditve in druge preureditve. Tako je revitalizacija zelenih parkovnih površin
dobila dodaten zagon. Posajenih je bilo nekaj 10 dreves, pred
tem jih je nekaj nadomestila že občina sama. V jesenskem času
se nadaljujejo nove zasaditve na najbolj degradiranih mestih
okoli jezera.

Okusi Bleda na gladini jezera
Turizem Bled je pred začetkom glavne sezone predstavil nov
turistični produkt, Okusi Bleda na gladini Blejskega jezera. Produkt v celoti koordinira in vodi Turizem Bled. ''Gre za premium
ponudbo Bleda, ki je namenjena gostom, ki od Bleda in svojega
dopusta pričakujejo še nekaj več,'' pravi direktor Turizma Bled,
Jaka Ažman.
Gostje lahko izberejo kosilo ali večerjo. Romantična pot se začne pod kazinojem, kjer goste pričakata kozarec penine in predjed.
Druga predjed goste čaka pri Vili Prešeren, glavna jed pri Grajski
plaži, sladica pa na otoku. '' Ves čas vožnje je z gosti tudi animator, ki predstavi Bled, njegovo zgodovino, zanimivosti in ponudbo.
''Na Bledu smo spet dokazali, da znamo stopiti skupaj, saj je ta
skupni produkt nastal s sodelovanjem Kompas hotelov Bled, Župnije Bled in družbe Blejski otok, Grajske plaže, Vile Prešeren in
seveda našega čolnarskega združenja,'' pravi Jaka Ažman. Bled
ima tako produkt za najbolj petične goste, ki obiščejo Bled.
:: RP

Odslej plačilo parkirnine tudi preko
SMS-ov

Ob tem naj napovemo še en pomemben premik. Država
je namreč že pričela z izvedbo vseh postopkov za ustanovitev
stavbne pravice v korist občine za sprehajalno pot ob obzidju
Vile Bled ter celoten priobalni pas na Mlinem. Tako bo predvidoma še letos ali najkasneje v spomladanskem času naslednjega
leta občina legitimno prenovila sprehajalno pot, utrdila dele propadajoče obale in uredila javno razsvetljavo.

Gradnje
V zadnjem mesecu je občina pred visoko turistično sezono
zaključila še več manjših gradbenih projektov. Tako se je zaključila prva faza del na Mlinem, kjer so bile na novo urejene predvsem infrastrukturne povezave, medtem ko avtobusna postaja in
druge ureditve še čakajo končno soglasje glede izvedbe. Sočasno
sta bila na Mlinem asfaltirani še pešpoti v vasi. Sicer pa je bila
v dneh pred praznovanjem na novo urejena okolica gasilskega
doma v Zasipu, ena od dovoznih cest do stanovanjskih objektov
na Gregorčičevi cesti ter povezovalna pot Koritno – Ribno. Na
žalost je v zadnjem mesecu zelo ponagajalo vreme, tako da vsa
dela niso mogla biti pravočasno zaključena.
Zaključena je tudi prva faza obnove Cankarjeva ceste z gradnjo pločnika ter navezavami na Cesto v Megre ter na Želeško
cesto. Dela se bodo nadaljevala predvidoma spomladi.

Občina Bled je s 15. 6. 2016 na parkiriščih pod Hotelom
Krim in nasproti Športne dvorane testno uvedla dodatno možnost plačevanja parkirnine preko kratkega SMS-sporočila ali
preko mobilne aplikacije. S tem ukrepom želimo olajšati plačevanje parkirnine, saj uporabniki ne potrebujejo gotovine, prav
tako pa je omogočeno podaljševanje časa parkiranja na daljavo.
Vsa navodila za tovrstni način plačevanja so navedena na prometni signalizaciji in parkomatih, splošni pogoji poslovanja pa
so objavljeni na spletni strani http://www.e-bled.si/parkiranje/.
Občina Bled po uspešno zaključenem testnem obdobju načrtuje razširitev tovrstne storitve tudi na vsa ostala javna parkirišča, s katerimi upravlja.

Lokalna oskrba
Na Občini Bled je potekal sestanek s pridelovalci domačih
pridelkov in izdelkov. Po uvodni predstavitvi ankete in namere
po pomoči pri organizaciji prodaje, ki so jo predstavili Simon
Sirc, Sašo Ignjatović in Matjaž Berčon, so svoje izkušnje delili
tudi pridelovalci. Po obširni razpravi so sledili predlogi, usmerjeni v takojšnjo realizacijo. O bolj dolgoročnih ukrepih bo razprava še sledila oziroma bo čas pokazal svoje. Kratkoročno najbolj zanimiv predlog za pridelovalce je pomoč pri organizaciji
prodaje v kampu, sicer pa se razmišlja o osrednji trgovinici v
športni dvorani. Izdelki se morajo prodajati pod enotno znamko
»BLED, podoba raja« oz. »Okusi Bleda« oz. podobna izpeljanka
v isti grafični podobi. Simon Sirc je predstavil mobilno aplikacijo, ki jo bo do naslednjega srečanja še nadgradil. Aplikacija bo
omogočila iskanje po pridelkih in nato povezavo na ponudnika.
Pridelovalci sicer pričakujejo pomoč občine predvsem pri izpolnjevanju pogojev oziroma dokumentacije za registracijo različnih dejavnosti.
:: Matjaž Berčon
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509 harmonik zaigralo ''Otoček sredi jezera''
Čudovito vreme, dober glas s prvih
treh srečanj ter otoček sredi jezera so zagotovo trije razlogi za rekordno udeležbo
na 4. Srečanju harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru. Kar 509 harmonik je naenkrat ubrano zaigralo Avsenikovo skladbo Otoček sredi jezera skupaj s triom ansambla Slovenski pozdravi.
Na to lepo majsko nedeljo na Bledu
skoraj ni bilo kotička, kamor ne bi segel
glas harmonike. Že vse od 9. ure dalje,
ko so pričeli prihajati prvi udeleženci, je
bilo vse pripravljeno za harmonikarski
praznik. Poskrbljeno je bilo za brezplačne prevoze harmonikarjev od parkirišč
do Jezerske promenade in po končani
prireditvi v obratni smeri. Prav tako je
turistični vlakec brezplačno prepeljal do
prizorišča tiste udeležence, ki so se iz
primorskega konca pripeljali na železniško postajo Bled-Jezero. Vsak pravočasno
prijavljeni harmonikar je prejel bon za
malico in pijačo Skupine Laško ter spominsko nalepko. Številne obiskovalce je
navdušila tudi povorka vseh harmonik,
ki je ob 14. uri napolnila Jezersko promenado s harmonikami in ljubitelji tega

31. spominski pohod
na Triglav
Združenje borcev za vrednote NOB
Radovljica in odbor veteranskih organizacij – Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev
SEVER ter Zveze Slovenskih častnikov –
organizira 8. in 9. julija 2016 že 31. spominski pohod na Triglav.

Na pot se bo krenilo v petek, 8. julija
2016, ob 6. uri z Rudnega polja. Zaključna prireditev s kulturnim programom bo
v soboto, 9. julija 2016, ob 13. uri na Rudnem polju. Slavnostna govornica bo Luigia Negro, predsednica SKGZ in Zveze
slovenskih kulturnih društev za Videmsko pokrajino – borka za pravice slovenske manjšine.
Vabljeni tudi na otvoritev zaključne
razstave Triglavske likovne galerije, ki bo
v četrtek, 7. julija 2016, ob 18. uri v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli.
:: Organizacijski odbor spominskega
pohoda na Triglav

inštrumenta. Sledilo je žrebanje bogatih velja tudi številnim pokroviteljem in ponagrad. Srečni izžrebanec glavne nagrade sameznikom, ki so s svojim prispevkom
- harmonike Poličar, je petnajstletni Dino obogatili nagradni sklad ali kako drugače
Stanič iz Hrvaške. Najmlajši udeleženec pomagali pri organizaciji, promociji in izje bil član KD Kraška harmonika Sežana, vedbi prireditve.
petletni Manuel Brundula. Najstarejši
Otoček sredi jezera že čaka 5. Srečanje
Albin Valant iz Bodešč pri Bledu pa je že harmonikaric in harmonikarjev, ki bo 21.
v devetdesetem letu starosti.
maja 2017. Več o prireditvi si lahko prebeUdeleženci so tokrat prišli iz praktič- rete na www.harmonike-bled.si.
:: Toni Mežan, podžupan
no vseh kotičkov naše Slovenije, pa tudi iz
tujine: Italije, Hrvaške, Avstrije, Nemčije
in celo iz ZDA.
Glede na splošno zadovoljstvo udeležencev (po anketi so nam namenili oceno
9,42) ima ta harmonikarski
praznik na Bledu še lepo
prihodnost. Predvsem zaradi dejstva, da je preko 40
prostovoljcev pripravljenih
pomagati pri izvedbi prireditve. V zahvalo jih je župan
sredi junija povabil na prijetno druženje na Stražo, kjer
je kljub celodnevnemu deževju ob uri pričetka druže- Dobitnik harmonike Dino Stanič, izročil mu jo je Brane Polinja posijalo sonce. Zahvala čar. Foto: Janez Kuhar

"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo"
20. in 21. maja smo člani Prostovoljnega gasilskega društva Bled in Reševalne postaje Bled izvedli dvodnevno
usposabljanje naših članov in prvih reševalcev, ki v realnem življenju posredujejo pri prometnih nesrečah, utopitvah in
ostalih nesrečah. Namen usposabljanja
je bilo usklajeno delovanje v zahtevnih
razmerah, medsebojno spoznavanje ter
izmenjava znanja različnih operativnih
postopkov med obema enotama.

čelade pri motoristih in temeljni postopki oživljanja, na tretji točki pa smo
se spoznavali z nevarnostnimi, katerim
smo izpostavljeni ob reševanju v prometnih nesrečah (zavarovanje kraja nesreče,
zračne blazine – air bag zaščita, oprema
pod tlakom, …), izvajali prvi pregled, imobilizacijo in hitri iznos ponesrečenca iz
vozila. Planiranega letnega dvodnevnega
usposabljanja se je udeležilo preko 50
udeležencev iz obeh enot.

Usposabljanje je potekalo na treh različnih točkah: prva točka je bila simulacija
prometne nesreče s postopki reševanja
ponesrečencev, druga točka snemanje

O delovanju lahko izveste več tudi na
facebook strani oz. javni skupini GASILCI BLED.
:: Gaber Mežan, poveljnik PGD Bled

Aktualno

Staroselka in deklica
Pod grajskim hribom Blejskega gradu sta bili v starodavni
nekropoli v grobovih druga poleg druge pokopani staroselka in
deklica. Po vsej verjetnosti sta bili mati in hči. Na zadnjo pot
so ju pospremili s kosi nakita, kar nakazuje, da sta bili iz premožnejše družine. Zakaj sta umrli, se ne ve, glede na to, da sta
pokopani skupaj, pa kaže, da sta umrli zelo kmalu ena za drugo,
najverjetneje zaradi bolezni.

Okrasna zaponka v podobi konja je nekdaj lepšala deklico,
prebivalko zidane naselbine na prepadni vzpetini nad Blejskim
gradom. Simbolni pomen konja izhaja iz davnine, iz časov teme
in kaotičnega sveta. Žrtvovanje konja ima magično moč; po starogrškem verovanju je takšna daritev umrlega popeljala v kraljestvo Hada. Konjička je za svoj znak prevzelo Muzejsko društvo
Bled.
Fibula rajske ptice (okrasna zaponka pava) pa je na potovanje
po smrti pospremila staroselko. Pav, ki krasi rajski vrt, zaradi česar mu nekateri pravijo tudi rajska ptica, simbolizira vir življenja
in bogastva. Obredna sponka v krščanstvu spominja na raj in
posmrtno življenje v raju.
Muzejsko društvo Bled je ob svoji desetletnici izdalo spominski kovanec z motivom staroselke in deklice. Staroselka preko
polj vodi deklico. V rokah nosi pehar, s katerega pada žito, tako
bodo drobna semena iz plodovite zemlje ponovno vzklila. Žito
je simbol izobilja in blagostanja, semena simbolizirajo ponovno
rojstvo. Staroselka in deklica s podobo na kovancu vstajata iz
pozabe in z novimi upi radostno stopata v novo življenje. Znova
sta združeni in z žitom in srebrnikom prinašata izobilje in blagostanje.
22-gramski srebrnik je grafično oblikoval Niko Mučič, zadnjo stran novca po predlogi slikarke Anje Bunderla, prednjo
stran s stiliziranim konjičkom in letnicama 2006–2016. Novec
je bil izdelan na Slovaškem v kovnici Kremnica v omejeni izdaji
200 kosov. Informacije: Srečo Vernig, 041 767 293 ali sreco.vernig@kovinska-bled.si.

VABIMO VAS NA

KRVODAJALSKO AKCIJO
v OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
v ponedeljek, 4. julija, od 7. do 13. ure in
v torek, 5. julija, od 6.30 do 12. ure.
S seboj prinesite veljaven osebni dokument!
Prosimo, da pred odvzemom zaužijete lahek obrok in ne
pridete tešči. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je
možno darovati kri vsak torek, od 07.30 do 11. ure, tekom celega
leta.
:: RKS – Območno združenje Radovljica

Zelena za Bled in Gorje
Organizaciji Zero Waste Slovenija (Ekologi brez meja) in
Zero Waste Europe sta ocenili poročila slovenskih občin o njihovem napredku na področju ravnanja z odpadki v letu 2015.
Ocena vsebuje formalni del obveznosti občine (poročilo in srečanja Zero Waste odbora) kot tudi njen napredek glede izvedenih
ukrepov in rezultatov, merjenih preko treh kazalnikov (količina
nastalih odpadkov na prebivalca, delež ločenega zbiranja in količina mešanih ostankov odpadkov).
Občini Bled in Gorje sta v letu 2015 izpolnili vse formalne
zahteve: organizirali sta srečanje Zero Waste odbora in oddali
poročilo za leto 2015. Zato sta bili občini označeni z zeleno, kar
pomeni, da izpolnjujeta formalne zahteve in kazalnike, ki kažejo, da napredujeta v smeri družbe brez odpadkov.
Glede na vrednosti kazalnikov, ki jih je posredovalo podjetje
Infrastruktura Bled, je Občina Bled uspela povečati ločeno zbiranje iz 64 odstotkov v letu 2014 na 69,5 odstotka v letu 2015.
Za 22 kg se je znižala količina mešanih ostankov na prebivalca.
Na drugi strani pa občina beleži 6 kg več nastalih odpadkov na
prebivalca.
Občina Gorje je uspela povečati ločeno zbiranje iz 64 odstotkov v letu 2014 na 76,1 odstotka v letu 2015. Za 25 kg se je
znižala količina mešanih ostankov na prebivalca. Na drugi strani
pa občina beleži 9 kg več nastalih odpadkov na prebivalca.
Občini sta v letu 2015 povečali obseg odvoza odpadne embalaže in mešanih odpadkov ter biološko razgradljivih odpadkov
uporabnikov, ki niso gospodinjstva. Potekalo je izobraževanje v
osnovnih šolah in promocija kompostiranja doma in spodbujanje ločenega zbiranja posameznih vrst odpadkov. Posebej je
potekalo tudi osveščanje o uporabi pralnih plenic ter vrečk za
večkratno uporabo in drugih načinih preprečevanja odpadkov.
Komunalno podjetje je pričelo z analizo mešanih ostankov odpadkov v hotelih in gospodinjstvih.
Občini sta v obdobju, odkar sta se pridružili skupnostim na
poti do družbe brez odpadkov, naredili pomembne korake na
področju osveščanja o preprečevanju, ponovni uporabi in recikliranju. Kot so zapisali Ekologi brez meja, verjamejo, da bosta
občini tudi v naslednjem letu prejeli zasluženo zeleno oznako.
:: Romana Purkart

Novosti v jeseniški bolnišnici
V Splošni bolnišnici Jesenice se dnevno srečujemo z izjemnim številom pacientov, ki se želijo naročiti na pregled ali preiskavo. Vsem bi radi ustregli in jim v najkrajšem času odgovorili,
zato iščemo manj zamudne načine za posredovanje informacij.
Odločili smo se, da bomo v prihodnje večino informacij o
predvidenem terminu pregleda, preiskave ali posega posredovali pacientom prek sms-obvestil ali na njihovo željo po e-pošti.
Paciente zato vljudno prosimo, naj ob vpisu v sprejemni pisarni
zdravstvenim administratorjem povedo svojo mobilno številko
in elektronski naslov, če želijo prejemati informacije na tak način. Kontaktne podatke za sms-obveščanje ali e-obveščanje lahko
pripišejo tudi k napotnicam, ki jih pošljejo po pošti ali pa nas o
spremembi obvestijo na elektronski naslov: spremembe@sb-je.
si.
Paciente, ki bi se radi osebno naročili na pregled, pa obveščamo, da je od 15. junija pisarna centralnega naročanja premeščena iz prvega nadstropja v pritličje glavne bolnišnične stavbe (v
bivše prostore trgovine z medicinskimi pripomočki).
Vsem se vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje.
:: Splošna bolnišnica Jesenice
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S'M NA POČITN'CAH
Medsebojno sodelovanje Blejskega mladinskega centra in
Medgeneracijskega centra Gorenjske, enota Bled, športna dvorana bled, olimpijski trg
BREZPLAČNE DELAVNICE ZA OTROKE so namenjene
vsem otrokom, ki si želijo popestriti svoje počitnice. Otroci naj
bodo primerno oblečeni in obuti, družili se bomo ob vsakem
vremenu. V primeru sončka pa je lahko v nahrbtniku tudi kakšen evro za sladoled.
• 28. 6., 5., 12. in 19. 7. od 10.00 do 13.00 – KRACARIJE
28. 6. – ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA
Iskanje sladkega zaklada z vmesnimi postajami in nalogami.
5. 7. – USTVARJALNE DELAVNICE Z GLINO ZA OTROKE
IN ODRASLE
Delavnico bo vodil Miha Žvan.
12. 7. in 19. 7. – MISELNE IN LOGIČNE DRUŽABNE IGRE
ZA VSE GENERACIJE V SODELOVANJU Z METAMAT,
poučevanje matematike, Metka Soklič s. p.
Preizkusi se v različnih geometrijskih sestavljankah, zaigraj
štiri v vrsto malo drugače, sodeluj pri postavljanju maksi
tobogana za frnikole!
• 29. 6., 6., 13. in 20. 7. od 10.00 do 13.00 – JEZIKOVNE SREDE
Preko igre, petja, ustvarjanja in druženja spoznaj tuj jezik!
29. 6. – ANGLEŠČINA
6. 7. – KITAJŠČINA
13. 7. – NEMŠČINA
20. 7. – ŠPANŠČINA
• 30. 6., 7., 14. in 21. 7. od 10.00 do 13.00 – HENGANJE
30. 6. – OBISK MINI GOLFA
7. 7. – POHOD NA STRAŽO
13. 7. – OBISK GASILCEV
21. 7. – OGLED BLEJSKEGA GRADU
• 8. 7. od 20.00 do 23.00 – KARAOKE S HOKEJSKO AKADEMIJO ANŽETA KOPITARJA IN TOMAŽA RAZINGERJA
Vabljeni na nor žur za vse generacije in v prijetno družbo s
Hokejsko akademijo Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingerja.
Na žuru si bomo pošteno ogreli glasilke skupaj z Janezom
Tušarjem – Kačo.
• 26. 8. od 20.00 do 23.00 – KARAOKE
Vabljeni na nor žur za vse generacije in v prijetno družbo s
Janezom Tušarjem – Kačo.
Knjižnica pod krošnjami – 1. 7.–22. 7. Ponedeljek–petek
8.30–14.00 Olimpijski trg - v sproščenem ambientu si lahko privoščite mirno branje romanov, mladinskih knjig, otroške literature. Ogledate si lahko tudi vodnike, vse o lepotah Bleda ter druge turistične brošure. Prav tako lahko prelistate kakšno revijo.
MEDGENERACIJSKI CENTER in TNP
15. julij ob 20. uri na Olimpijskem trgu - Spoznaj Triglavski
narodni park in Alpe/Discover Triglav National Park and the
Alps (movie night)

Spominska svečanost pod Lipanco
Prijazno vas vabimo na vsakoletno spominsko svečanost
pri spomeniku padlim borcem Pokljuške čete pod Lipanco

v soboto, 2. julija 2016, ob 11. uri.
Po govoru predsednika KO Bled bo kratek kulturni program.
Veselimo se tovariškega srečanja z vami.
:: Krajevna organizacija Zveze združenj borcev
za vrednote NOB Bled

Letni koncert Ženske vokalne
skupine DU Bled
Junija smo se pevke, ki v tej sestavi pojemo že osem let, predstavile na letnem koncertu. Vztrajno nas vodi in s svojo pozitivnostjo hrabri naša neumorna zborovodkinja Metka Rutar Piber.
Preko 130 nastopov smo nanizale v tem času. Smo skupina, ki
zadovoljuje starejšo populacijo, ki je naša stalna publika. Hvaležne smo za to. Pojemo ljudske pesmi vseh slovenskih pokrajin
in bivših jugoslovanskih narodov, tudi priredbe umetnih pesmi
se ne branimo. Največja vzpodbuda nam je, kljub pomanjkanju
pevk, da v kvaliteti nismo padle. To nam potrjujejo kritike z območnih revij pevskih zborov in revij gorenjskih upokojenskih
zborov, ki se jih redno udeležujemo. Vedno so zelo pohvalne.
Ne smemo pozabiti na našega Tomaža Breganta, ljubiteljskega dramskega igralca, ki nas že kar nekaj časa zvesto spremlja,
vedno zna v napovednik vnesti nekaj svojstvenega, primernega
za dogajanje. Za gosta smo si tokrat izbrale baritonista Antona
Čeferina, ki je zapel ob spremljavi Andreja Zupana. Razveselila
sta nas s samospevi slovenskih avtorjev.

Želimo si, da bi iz množice upokojenk, saj smo menda največje društvo v občini, k nam prišle še vse tiste pevke, ki morda
sedaj doma prepevajo le same sebi in vnučkom. Boste videle, da
je mnogo lepše peti v prijetni družbi!
Ne smemo pa pozabiti na naše stalne podpornike pri organizaciji koncertov in drugih prireditev, to so seveda Društvo
upokojencev Bled, Zavod za kulturo Bled in Občina Bled. Brez
njih ne bi mogle delovati. Iskrena hvala in se priporočamo za
podporo še naprej.
:: Mirjana Čeferin

21. Festival Bled
Med 1. in 16. 7. 2016 bo na Bledu na različnih lokacijah potekal že 21. Festival Bled.
V okviru festivala bo moč prisluhniti 13-im koncertnim dogodkom, udarni začetek z gala otvoritvenim koncertom Mladih
levov v Festivalni dvorani pa ima dvojni poudarek: s koncertom
legendarni ansambel praznuje svojo 50-letnico delovanja, hkrati
pa bo to sploh prvi rock koncert v zgodovini Festivala Bled! Festivalski program se bo nadaljeval s koncerti klasične glasbe na
Blejskem gradu, v Grand hotelu Toplice in v cerkvi sv. Martina
ter jazz koncertom s samimi zvenečimi imeni na Belvederu.
Festivalski program bo tudi v svoji 21. izvedbi navduševal
domače in tuje ljubitelje glasbe. V okviru festivalskega dogajanja vsako leto potekajo mojstrski tečaji, v katerih svoje glasbeno znanje pod vodstvom vrhunskih glasbenikov in mentorjev
izpopolnjujejo mladi glasbeniki z vseh koncev sveta – doslej je
prijavljenih 89.
V spremljevalnem programu pa bosta na sporedu tudi dve
likovni razstavi.
Tudi letos Festivala Bled ne bi bilo brez izjemne podpore Zavoda za kulturo Bled.
:: RP

Kultura I Mladi

Blejska folklora na festivalih

Mladi zeliščarji

Maja je naše folklorno društvo nastopilo kar na dveh različnih festivalih v sosednji Italiji.

župan Janez Fajfar povabil na dvodnevno gostovanje v Italijo, na Festival jezer
v Iseu. Na festivalu smo z gorenjskimi

Junija smo v Vrtcu Bled organizirali
že tretji zeliščni festival. Obiskali so ga
otroci in delavci vrtca, trije razredi osnov-

22. maja je v italijanskem mestu Venzone – Pušja vas potekal že 14. zaporedni
festival kulture in prijateljstva narodnih
parkov vzhodnih Alp. Festival se je odvijal na čudovitem, v gotsko-beneškem
slogu zgrajenem glavnem trgu. Na tem
festivalu se je tokrat že drugo leto zapored s starogorenjskimi ljudskimi plesi
predstavila naša folklorna skupina. Poleg
nas sta nastopili še folklorna skupina iz
Delnic na Hrvaškem in folklorna skupina
iz Rezije in drugih bližnjih dežel v sklopu
narodnega parka.
Tako kot lani smo bili tudi letos lepo
sprejeti. V plesu in druženju smo se povezali z gosti in nastopajočimi in se prijetno
zabavali. Proti večeru pa smo se zadovoljni in polni lepih vtisov vračali proti domu.
Zadnji vikend v maju pa nas je blejski

ljudskimi plesi zastopali Bled in Slovenijo
in tako ponesli delček slovenske kulturne
dediščine v ta lepi del Italije.
V času festivala so bile ulice Isea polne raznovrstnih stojnic, bogato obloženih s kulinaričnimi dobrotami in izdelki
rokodelcev z bližnje in daljne okolice,
skupaj z razstavami slikarskih in drugih
umetnikov. Prav posebej zanimiva in dobro sprejeta s strani obiskovalcev je bila
stojnica blejskega grajskega tiskarja Janeza Rozmana.
Hvala predsedniku Društva upokojencev Bled, predstavnicama občine in
članom ljubiteljskega slikarskega društva
Atelje Bled za prijetno druženje in še posebej Janezu Fajfarju za povabilo.
:: Tatjana Svete, Folklorno društvo
Bled

ne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled, župan občine Bled, starši in gostje.
Novost letošnjega festivala je bila, da
so pri pripravi sodelovali tudi zunanji
sodelavci. Povezali smo se z Blejskim
medgeneracijskim projektom, ki je za
obiskovalce pripravil zeliščno delavnico s
filcem. Na festivalu smo imeli tudi sobo
za umirjanje, kjer so gostje lahko v naravi
prisluhnili pravljicam. Te je za njih izbral
in prebiral knjižničar Andrej iz Knjižnice
Blaža Kumerdeja Bled. Preživeli smo nepozaben dan in se že veselimo naslednjega festivala.
:: Nadja Lebar, Nina Morgan

Sladoled za vse blejske vrtičkarje
Vrtičkarji se radi potepamo po našem
prelepem kraju, toplega majskega dopoldneva pa smo imeli še poseben razlog, da
smo se odpravili proti Blejskemu jezeru.
Turistična agencija Bled Tours in Sava
Hoteli Bled so nas obdarili z bonom za
310 kepic brezplačnega sladoleda v Kavarni Park. Tako smo se prav vsi odpravili na
slasten, sočen, svež in okusen domači sladoled v Kavarno Park, kjer so nas prijazno
sprejeli in postregli. Za to sladko obdaritev se iz srca zahvaljujemo.
:: Otroci in kolektiv Vrtca Bled
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Blejski odličnjaki
Ob koncu šolskega leta je župan Janez Fajfar v prostorih
Občine Bled sprejel učence, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje v Občini Bled in so v vseh letih osnovnega šolanja
dosegli odličen uspeh. V letošnji generaciji je bilo v OŠ prof. dr.
J. Plemlja Bled 11 učencev, ki so v celotnem obdobju osnovnega
šolanja dosegali odlične rezultate.
Učenci, ki so v šolskem letu
2015/2016 zaključili šolanje z odličnim uspehom v vseh letih, so:

izobraževanju čim več vračali nazaj v blejsko občino in s svojim
znanjem prispevali k razvoju turizma in gospodarstva celotnega
Bleda z okolico. Župan je še poudaril, da kjerkoli bodo, naj bodo
ponosni na to, da so doma v blejski občini.
:: Neja Gašperšič

Luka Benedičič, Katarina Ana
Hiti, Vida Obersnel, Ana Ristič,
Nika Frelih, Žiga Janša, Tina
Čpajakovič, Pia Omovšek, Katrin
Kristan, Tara Remih, Klavdija
Noč.
Župan jim je podaril knjižno nagrado in sezonsko vstopnico za Grajsko kopališče.
Skupaj s podžupanom in ravnateljico Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja
so jim zaželeli uspešno pot pri nadaljnjem šolanju in nasploh v življenju.
Želja vseh je, da bi se mladi ljudje po

Tretješolci – vodni agentje
V četrtek, 9. junija, nas je obiskal gospod Jože Cvetko iz Vodne agencije. Ne brez razloga – celo leto smo bili vključeni v
mednarodni projekt VODNI AGENT, ki skrbi za osveščanje o
varčni porabi vode in ohranitvi vodnih virov.
In kako smo sodelovali mi? V jesenskem času nam je na pomoč priskočila Infrastruktura Bled in nam zagotovila merilce za
porabo vode. Vse pipe v tretjih razredih so dobile merilce in tako
smo merili tedensko porabo vode. Sproti smo podatke vnašali v
aplikacijo Vodne agencije. Ugotovili smo, da varčuješ pri porabi
že, če pridno zapiraš pipo. Gospod Jože Cvetko iz Vodne agencije nam je predstavil, kako voda pride v stanovanje. Pogovarjali
smo se, koliko vode porabimo in zakaj. Ob ceveh in modelih, ki
jih je imel s seboj, smo se naučili marsikaj novega. Ker vemo, da
vsaka kapljica vode šteje, smo si na koncu obljubili, da bomo še
naprej varčevali z vodo, čeprav bomo postali že četrtošolci.
Pa še Matijev nasvet: “Vodo moramo ceniti. Da je ne boste
preveč porabili, si dajte na pipo števec vode.”
:: Tretješolci – vodni agentje OŠ Bled, Ribno in Boh. Bela

Poučno in razigrano počitnicam
naproti na Podružnici Ribno
Dramski krožek je s predstavo Mala baletka v režiji Nuše Poljanec in Blanke Valant razveselil učence na Osnovni šole Antona Janše v Radovljici in otroke iz vrtca na Bledu. Prvošolčki
in drugošolci so z učiteljicama prespali v šoli in skupaj doživeli
nepozabno čarobno noč z obiskom dveh prijaznih pravljičnih
junakov. Tretješolci so se z učiteljico Alenko Čeh udeležili tabora
Rdečega križa, ki je potekal pod sloganom – Moj srček mora biti
zdrav. Prvošolčki so obiskali frizerski salon Brigita v Ribnem.
Prijazna lastnica gospa Brigita Ferjan jim je predstavila frizerski
poklic. Učenke Nina Ferjan, Karin Pesrl in Meda Polančec so
članice PGD Selo pri Bledu. Udeležile so se regijskega tekmovanja trojk v gasilskih veščinah in se uvrstile na državno prvenstvo.
Za dosežen uspeh mladim gasilkam in mentorju Toniju Kristanu iskreno čestitamo.
Čebelarska zveza Slovenije je tudi našemu čebelarskemu
krožku podarila ogledni panj. Mladi čebelarji so ga premazali z

Mladi
ekološkim zaščitnim sredstvom. Okrasili
so ga s panjskimi končnicami, ki so jih
naslikali pod vodstvom mentorice Danijele Ambrožič. Hišnik Tine Torkar je izdelal
kovinsko ogrodje in poskrbel za postavitev panja na vrtu pred šolo. Čebelar Blaž
Ambrožič je ob sodelovanju učencev, ki
obiskujejo čebelarski krožek, v panj naselil čebeljo družino.
Šolsko leto smo zaključili pod Ribensko goro skupaj s starši, s predstavniki in
predsednikom KS Ribno Dušanom Žnidaršičem. S kulturnim programom, ki so
ga pripravili učenci šolskega radia Strgavnik z mentorico Meri Poklukar, smo počastili krajevni praznik in dan državnosti,
hkrati pa smo se spomnili prijetnih dogodkov iz šole.
:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno

Dogajalo se je
Mesec junij je na Podružnici Bohinjska Bela vedno nekaj posebnega. Pa ne
samo zato, ker se že veselimo počitnic,
ampak ker se dogajajo same prijetne stvari. V začetku meseca smo v okviru projekta Sprejemanje drugačnosti spoznali
Brazilijo. Našemu povabilu sta se prijazno odzvala ga. Katja in g. Lindomar, ki
živi na Bohinjski Beli, a prihaja iz daljne
Brazilije. Zanimiva predstavitev nas je v
sliki in besedi popeljala v Brazilijo, kjer je
življenje precej drugačno kot pri nas. Najbolj so nas prevzele slike prelepih plaž in
vsi smo si zaželeli, da jih enkrat mogoče
le obiščemo. Za konec sta nam postregla
s pravo brazilsko sladico, pripravljeno iz
arašidov. O, kako smo se je razveselili in
bila je res dobra! Iztekajoče šolske dni

smo popestrili še s prijetnim druženjem
učencev, staršev in učiteljic. V okviru Srednjeveških dnevov na Blejskem gradu
smo si ogledali lutkovno igrano predstavo
Princeska na zrnu graha in se sprehodili
po srednjeveškem taboru. Veseli smo, da
ste si vzeli čas in se skupaj z nami vživeli v življenje pravih vitezov. Na naši šoli
imamo radi gibanje in naravo, zato smo
se na končni izlet odpravili v naše prelepe
gore. Za cilj smo si izbrali Kočo v Krnici.
Čist gorski zrak, čudovita narava, mir ...
Res je bilo lepo!
Odšli smo na zaslužene počitnice po
nove moči za šolsko leto, ki prihaja, in že
se veselimo, kaj zanimivega nam bo prineslo!
:: Urša Beber, Podr. Bohinjska Bela

Poletni pozdrav z vrtca na Boh. Beli
Modri in Rumeni škrati poleti gostujemo med vrstniki v blejskem vrtcu. Pred
odhodom na Bled smo še pozdravili začetek poletja, praznovali 25. rojstni dan
Slovenije z zastavo, himno, svečkami in

sladoledom ter se poslovili od bodočih prvošolcev. Rumeni in Modri škrati smo se
ob odhodu tako močno objeli, da smo se
prebarvali. Jeseni bo v vrtcu na Bohinjski
Beli skupina Zeleni škrati.

Pa še zadnjič naša himna in fotografija:

MI SMO GOZDNI ŠKRATJE
(Franc Podjed)
Mi smo gozdni škratje, v vrtcu smo
kot bratje,
eni r'meni, drugi plavi, mi prijatelji
smo pravi,
mi smo gozdni škratje, v vrtcu smo
kot bratje.
…..
Škratje smo veseli na Bohinjski Beli,
včasih mirno vsi sedimo, včasih skačemo, norimo,
škratje smo veseli na Bohinjski Beli.
:: Maja Poklukar, Vrtec Bled - enota
Boh. Bela
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Evropska vas 2016
Združeni v raznolikosti je geslo
Evropske unije. To raznolikost so spoznavali učenci osnovnih šol občin Bled,
Gorje, Bohinj, Radovljica in Jesenice, ki
so sodelovali v projektu Evropska vas.
Na OŠ Bled je projekt tudi letos naletel
na dober odziv, saj sodelujemo že vse od
začetka, ko se je izvajal še pod okriljem
Evropske hiše Maribor in Šole za ravnatelje. S projektom želimo spodbuditi
medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in
držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Želeli smo,

Najstarejša krajanka
Naša soseda, Zemljakova Angela, je
21. maja praznovala 95. rojstni dan. Postala je najstarejša krajanka Bohinjske
Bele. Čeprav je želela praznovati tiho in
neopazno, smo jo obiskali vsi, ki smo
izvedeli za njen praznik. S skromnostjo
in dobroto je v svojem dolgem življenju
postala priljubljena med mnogimi vaščani in sorodniki. Ob rojstnem dnevu smo
ji zaželeli predvsem zdravja in bistrih
misli, da bi nas še dolgo razveseljevala s
spomini na svojo mladost na Gorjušah v
Bohinju.
:: Maja Poklukar

da se učenke in učenci dejavno vključijo
v proces učenja in ga sooblikujejo, da
izrazijo svoje ideje in prepričanja, jih zagovarjajo, da so ustvarjalni, da pridobijo
izkustvena znanja in veščine, ki jih navadno pri običajnem pouku ob frontalnem
predavanju učitelja ne pridobijo in ki jim
bodo pomagali odrasti v aktivnega državljana. Ob raziskovanju turističnih, etnografskih, geografskih … posebnosti Švedske, Češke in Irske so učenci spoznavali
različne metode in oblike raziskovalnega
dela, zbiranja informacij ter njihovega
podajanja in usmerjanja k cilju, ki so si

ga zastavili. Na stojnici pa je bil poudarek
na učenju predstavitvenih, komunikacijskih in govornih veščin. Z bistrimi glavami in spretnimi rokami so izdelali obleko
in orožje bojevitih Vikingov, Karlov most
… Veliko truda, specifičnega znanja in
timskega dela so vložili v pripravo materialov in izdelavo zloženk z znamenitostmi omenjenih treh držav. Kalorije pa so
obiskovalci pridobivali z degustacijo kulinaričnih dobrot. Učenci so spoznavali
življenje in delo kraljeve in predsedniških
družin. Posebnost pa so bile na zanimiv
način predstavljene narodne noše, za katerimi so se obiskovalci lahko tudi fotografirali. Na zaključni prireditvi ob Dnevu
Evrope, 9. maja, so Nina, Nika, Karlina
in Ema zapele pesem Thank you for the
music, večno aktualne švedske skupine
Abba. Sodelujoče šole so na Linhartovem
trgu v Radovljici predstavile svoje videnje
kulturno-zgodovinskega mozaika Evrope.
Skupaj so dokazali, da domišljija nima
meja in da je tako prav; če pa se k temu
doda še kanček uporabnosti, ustvarjalnosti ter interesa, mladostne razigranosti in
nekonvencionalnosti, pa nekaj čustvene
socialne kulture, potem segamo po zvezdah … in segli smo po zvezdah!
:: Meta Pazlar OŠ Bled

90 let gospe Anice Koncilja
22. junija je praznovala rojstni dan
Anica Koncilja. Starejši krajani Bleda
jo poznajo kot dolgoletno matičarko na
Bledu, saj je to delo opravljala vse od leta
1952 pa do upokojitve poleti 1985. Ne da
se prešteti, koliko krajanov Bleda je vpisala v rojstno knjigo, koliko jih je v tem času
sklenilo zakonsko zvezo, koliko smrti je
morala vpisati v knjigo umrlih in koliko
je bilo ostalih sprememb in dogodkov,
ki zahtevajo obravnavo pred matičarjem.
Vsa osebna stanja krajanov Bleda in okolice je dolgih 33 let vestno zapisovala v matične knjige, vodila evidence in registre
ter svetovala, kako najbolje rešiti razne
probleme, ki jih prinaša življenje.
Rodila se je v Semiču v Beli Krajini kot
najmlajši otrok. Vsi
njeni bratje in sestre
so že pred 2. svetovno
vojno odšli od doma,
tako da je ostala sama
z bolno materjo, za
katero je skrbela do
njene smrti. Po materini smrti je tudi ona
zapustila rodni kraj

in se preselila na Jesenice, kjer je dobila
službo kot matičarka. Že čez pol leta pa je
bila premeščena na Bled. Tu sta ustvarila
z možem Tonetom družino in zgradila
hišo na Rečici. Sedaj živi v domu Janka
Benedika. Vsak dan se sprehaja po okolici
doma in s tem kljub visoki starosti vzdržuje vitalnost. Z branjem knjig in časopisov, tudi Blejskih novic, pa ohranja bister
spomin.
Na njen rojstni dan sta jo obiskali
predstavnici Rdečega križa z voščilom,
šopkom in košaro dobrot. Njihovega obiska je bila zelo vesela.
:: Anton Koncilja

Šport

Rekreacija
za starostnike
Staranje je neizbežen izziv, s katerim
se vsi soočimo tekom svojega življenja.
Telesa nas ne ubogajo več kot včasih, nekateri opravki, ki so nam bili samoumevni, pa nam nenadoma predstavljajo težave. Pa je za vse to res krivo samo staranje?
Težave v starosti in razvoj kroničnih
bolezni, kot so srčno-žilne in sladkorne
bolezni tipa 2, niso toliko povezane s staranjem kot s pomanjkanjem aktivnosti
in nezdravo prehrano. Starost je samo
številka, medtem ko pozabljamo na najpomembnejšo stvar: naše počutje. O tem
govori tudi star slovenski rek: “Star si toliko, kolikor se počutiš.”
Pri športnem društvu FiziKul smo se
zato odločili sprejeti izzive staranja in s
pomočjo vodenih vadb in svetovanj pomagati ljudem, da znova zaživijo polno
življenje brez omejitev. Sama vadba je
prilagojena sposobnostim in izkušnjam
vsakega posameznika, poleg tega pa upošteva tudi njegove želje. Vaje so brez pripomočkov, tako da jih bo vsak lahko izvajal tudi doma, treningi bodo potekali na
prostem. Tako smo tudi dobili navdih za
ime programa: “Zdravi v naravi”.
Vodene vadbe se začnejo v ponedeljek, 4. 7., na atletskem stadionu Bled.
Vadbe bodo potekale dvakrat tedensko, v
ponedeljek in sredo od 8.00 do 9.00.
S seboj prinesite športno opremo in
obutev ter obilo dobre volje. Vabljeni na
brezplačen prvi obisk. V primeru slabega
vremena vadba odpade.
:: Aljaž Fajfar

Uspešni nastopi na DP zaokroženi z novo medaljo
za blejski klub
25. skvoš državno prvenstvo za člane
in članice je potekalo 10. in 11. maja v
Ljubljani. Med 6-imi slovenskimi klubi je
najbolj množično zastopan ravno blejski.
Med najboljših 5 igralcev v državi sta
se uvrstila Rožle Langus in Rok Repovž.
Langus je po 3-letni odsotnosti, zaradi
službenih obveznosti, zopet prišel v sam
vrh. Kot na zadnjem prvenstvu 2012 je
osvojil naslov državnega podprvaka. V
finalu si je žal poškodoval zadnjo stegensko mišico, a vseeno tekmo športno odigral do konca proti Martinu Mošniku,
le-ta je tako osvojil že 6. zaporedni naslov.
Repovž je presenetil s svojo najvišjo uvrstitvijo na 5. mesto in bil presrečen, saj
je v zadnji tekmi pokazal dobro igro in
po rezultatu 3:2 premagal predlanskega
podprvaka. Z uvrstitvijo na 11. mesto je
bil zelo zadovoljen in vesel najvišje uvr-

stitve do sedaj tudi Blaž Kunčič. Ostali
člani domačega kluba so se uvrstili na naslednja mesta: 17. Aleš Štendler, 26. Goran Djukič, 29. Miha Primožič in 35. Jaka
Bajt. Pri članicah je laskavi naslov osvojila Nada Bambič. Najuspešnejše Blejke
so osvojile 6. mesto Pia Erjavec, 7. Saša
Rakovec, 8. Tina Ferjan, 10. Urška Ferjan,
11. Eva Trseglav. Ostale članice blejskega
kluba so zasedle še naslednja mesta: 12.
Marinka Horvat, 13. Darinka Jerala, 14.
Sanja Milijaš in 15. Sara Čučnik. Dobro
delo v klubu dokazuje tudi podmladek z
Markom Črnilcem na čelu, državnim prvakom do 11 let.
Mladi upi so osvojili kar 9 medalj na
mladinskem skvoš državnem prvenstvu,
ki je potekal sredi maja v Ljubljani. Dobri rezultati člane vodijo k nadaljnjemu
uspešnemu delu.
:: Urša Langus

Trije evropski prvaki v powerliftingu
Zadnji vikend v maju se je v Zadru na Hrvaškem odvijalo
Evropsko prvenstvo v powerliftingu. Prvenstva se je udeležila
tudi ekipa fitnes kluba Samson Bled, ki so jo zastopali Simon
Bizjak in Aleš Špiler iz Gorij, Stanko Pintar z Bohinjske Bele ter
trenerja Grega Gričar in Žiga Svete z Rečice pri Bledu.
Nastopajoči so se odrezali več kot odlično, saj so vsi trije postali evropski prvaki v svoji kategoriji.
SIMON BIZJAK
- kategorija GPA-RAW BENCH PRESS submaster do 125 kg;
210 kg - 1. mesto.
ALEŠ ŠPILER
- kategorija GPA-RAW POWERLIFTING junior do 90 kg;
skupna teža 610 kg (220 kg počep, 160 kg bench – potisk s
klopi, 230 kg deadlift – mrtvi dvig) - 2. mesto,
- kategorija GPA-RAW bench press junior do 90 kg; 165 kg - 1.
mesto.
STANKO PINTAR
- kategorija GPA-RAW BENCH PRESS junior do 67,5 kg; 140
kg - 1. mesto (izboljšal svetovni rekord za 10 kg),

-

kategorija GPA-D BENCH PRESS junior do 67,5 kg; 136 kg
(spet izboljšan svetovni rekord), v tej kategoriji skupno 2.
mesto izmed vseh tekmovalcev.
:: Ana Svete
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Novičke iz
Sava Hotelov Bled

Koledar prireditev
www.bled.si

The Porsche Parade Europe 2016
Na Bledu je potekal začetek atraktivne
parade jeklenih konjičkov znamke Porsche. Organizatorja, Porsche Club of Slovenia in Porsche Club of Croatia, sta privabila več kot 400 ljubiteljev teh prestižnih
avtomobilov. Po bivanju v Hotelu Golf in
Hotelu Park se je njihovo petdnevno druženje pod imenom The Porsche Parade
Europe 2016 izpred blejske promenade
nadaljevalo po poti preko Postojnske jame
in vse do Rovinja na Hrvaškem.

datum

ura

lokacija

Petek, 1.7.

20:30

Sobota, 2.7.

od 10:00

Festivalna dvorana Bled 21. Festival Bled 2016: Gala otvoritveni
koncert z Mladimi Levi in otvoritev slikarske
razstave Vinka Bogataja
Grand hotel Toplice
20. Vidmarjev memorial: hitropotezni
šahovski turnir za državno prvenstvo v
hitropoteznem šahu
Ribno
Meddruštveno gasilsko tekmovanje za
kipec sv. Florijana ter velika vrtna veselica z
ansamblom Gregorji in bogatim srečelovom
Cerkev sv. Martina
21. Festival Bled 2016: Duo Oskar Longyka/
Sebastian Bertoncelj in Kvartet Academia
Zborno mesto: pred
18. Riklijev pohod na Stražo
hotelom Golf
Viteška dvorana na
21. Festival Bled 2016: Zala Vidic,
Blejskem gradu
violončelo; Hermina Hudnik, klavir
Ledena dvorana Bled
Hokejska akademija Anžeta Kopitarja in
Tomaža Razingarja
Pred cerkvijo sv. Martina Poletni oratorij 2016
Festivalna dvorana Bled 21. Festival Bled 2016: Brighton & Big Band
in Brighton Youth Orchestra
Grand hotel Toplice
21. Festival Bled 2016: "The Old Refrain"
Belvedere
21. Festival Bled 2016: Jam Session
Grand hotel Toplice
21. Festival Bled 2016: Koncert udeležencev
jazz in etno delavnice
Jezerska promenada
Okusi Bleda

od 14:00

Poletni glasbeni program v
Sava Hotelih Bled
V Sava Hotelih Bled bomo obiskovalcem tudi v letošnjem poletju večere popestrili s pestrim glasbenim programom.
Obiskovalci Bleda in lokalni prebivalci
bodo lahko ob živi glasbi tedensko uživali
na kar treh različnih lokacijah s čudovitimi razglednimi terasami: v Kavarni Park,
v Restavraciji Panorama ter v Jezeru Lounge ob Grand Hotelu Toplice, ki predstavlja novost letošnje poletne sezone.
Poslušali bomo lahko vse od romantične
akustične kitarske glasbe, preko narodno-zabavne, popa, soula, jazza in swinga, do
zimzelenih melodij v klasični preobleki.
Lepo vabljeni.
:: Anja Kralj

Kratke novičke iz
Sportine Turizma
Fotografska razstava v hostlu Vila Viktorija
V torek, 12. 7., ob 19. uri bo v hostlu
Vila Viktorija potekala otvoritev fotografske razstave Matjaža Vidmarja z naslovom Studio challenge. Poleg očeta in brata je Matjaž tretji član družine Vidmar, ki
se ukvarja s fotografijo, njegove teme pa
so potreti, pokrajine, detajli, potovanja,
arhitektura in še kaj. S svojimi fotografijami je sodeloval na razstavah predvsem v
Sloveniji, pa tudi na nekaj mednarodnih
razstavah. Pri Matjaževih fotografijah gre
večinoma za premišljene fotografije z domišljenimi rekviziti in dopolnjujočim zanimivim okoljem. Vabljeni na ogled!

Fotolov v hostlu Vila
Viktorija
V hostlu Vila Viktorija bo tudi v mesecu juliju potekal poletni fotolov, na katerem bodo udeleženci lahko fotografirali
najlepši pogled na Blejsko jezero in otok
ter na poti lovili enkratne motive, značilne za Bled. Med potjo bodo spoznali,

20:30
Nedelja, 3.7.

7:00
20:30

4. – 16.7.
4. – 9.7.
Ponedeljek, 4.7.

9:00 - 15:00
20:30

Sreda, 6.7.
Četrtek, 7.7.
Petek, 8.7.

20:30
20:30
20:30

8. – 10.7.
Sobota, 9.7.

17:00 – 2:00

Ponedeljek, 11.7.
Torek, 12.7.

20:30
19:00

Sreda, 13.7.
Četrtek, 14.7.

20:30
20:30
14:00
20:30

Petek, 15.7.

11:00
20:00

Sobota, 16.7.

10:00 – 12:00

Nedelja, 17.7.

Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Grand hotel Toplice
Hostel Vila Viktorija
Bled
Belvedere
Grand hotel Toplice
Glamping Ribno Bled
pri hotelu Ribno
Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Terasa Kavarne Park
Selo pri Bledu

od 17:00

Infocenter Triglavska
roža Bled
Ledena dvorana Bled

20:30

Cerkev sv. Martina

Torek, 19.7.

8:30
18:00
19:00

Sreda, 20.7.

18:00 – 22:00

Bohinjska Bela

Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Jezero Launge, Grand
hotel Toplice

prireditev

Nočna 10ka - tek okoli Blejskega jezera
21. Festival Bled 2016: Le salon de musique
Otvoritev fotografske razstave Matjaža
Vidmarja: Studio challenge
21. Festival Bled 2016: Oryon
21. Festival Bled 2016: Rising Stars
Otvoritev Glampinga Ribno Bled
21. Festival Bled 2016: Korejski virtuozi
21. Festival Bled 2016: Cello Attacca! matineja
Večer na vasi: folklorno-zabavna prireditev v
izvedbi KD Ribno
Triglavska tržnica
Dobrodelno – poslovilna hokejska tekma
Tomaža Razingarja: tekma novinarjev,
Tomaževih prijateljev in dobrodelni koncert:
KDR Voč, Lady's first, John F. Doe
21. Festival Bled 2016: Cello Attacca! Viva
Vivaldi
Marjetin sejem na Bohinjski Beli:
Sv. maša v cerkvi sv. Marjete
Sejem domače obrti in kulturno-zabavni večer
Predstavitveni koncert udeleženk 18.
glasbene delavnice flavte Pikolo
Večer zimzelenih melodij v klasični
preobleki
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datum

ura

lokacija

prireditev

20. – 23.7.

ves dan

Festivalna dvorana Bled

Petek, 22.7.

18:00

Hotel Golf

22. – 24.7.

ves dan

Petek, 22.7.

od 10:00

Jezerska promenada,
Zdraviliški park
Jezerska promenada,
Zdraviliški park

Blejski zlati mikrofon 2016: 3. mednarodno
pevsko tekmovanje za otroke, najstnike,
mladino in odrasle
Zaključni koncert udeleženk 18. glasbene
delavnice flavte Pikolo
Blejski dnevi z Okusi Bleda 2016

18:00
20:00
Sobota, 23.7.

od 10:00

Jezerska promenada,
Zdraviliški park

19:00
20:00
22:00

Nedelja, 24.7.

22:00
23:00
od 10:00

Jezerska promenada,
Zdraviliški park

10:00 - 12:00 in
14:00 - 17:00
18:00
26.7. – 7.8.
Torek, 26.7.

20:30

Sreda, 27.7.

18:00 – 22:00

Jezerska promenada
Jezerska promenada

20:30

Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Jezerska promenada

Četrtek, 28.7.

20:30

Jezerska promenada

Petek, 29.7.

20:30

Jezerska promenada

Sobota, 30.7.

20:30

Blejski grad

21:30

Jezerska promenada

17:00

Jezerska promenada

20:30

Blejski grad

Nedelja, 31.7.

POLETNI TEDENSKI PROGRAM:
Vsak torek
17:00
20:00 – 23:00
Vsak četrtek

17:00

20:00 – 23:00
20:00
21:00

Zgornja terasa Blejskega
gradu
Restavracija Panorama
Bled
Zgornja terasa Blejskega
gradu

Kulinarična ponudba Okusi Bleda ter sejem
domače in umetnostne obrti
Promenadni koncert Godbe Gorje
Večer z Nino Pušlar s skupino in
Rok'n'bandom
Kulinarična ponudba Okusi Bleda ter sejem
domače in umetnostne obrti
Koncert Godbe Gorje na gladini Blejskega
jezera
Blejski zlati mikrofon 2016: Gala koncert
dobitnikov nagrad
Večer z ManuEllo, predstavnico Slovenije na
Evroviziji 2016 s skupino
Lučke na jezeru
Ognjemet
Kulinarična ponudba Okusi Bleda ter sejem
domače in umetnostne obrti
Mini Blejski dnevi, delavnice in predstava
za otroke
Veselo po domače z ansamblom Igor in
zlati zvoki
Okusi Bleda
26. Okarina Festival Bled 2016: Egyptian
project - Egipt
Večer zimzelenih melodij v klasični
preobleki
26. Okarina Festival Bled 2016: L'orchestre
Symphonique des Jeunes de Strasbourg - Francija
26. Okarina Festival Bled 2016: Romengo Madžarska
26. Okarina Festival Bled 2016: Khoury
project - Palestina/Jordanija
26. Okarina Festival Bled 2016: Svetlana
Makarović - Slovenija; Sirventés - Francija
Plesni festival Swinging Bled:
plesni večer, nastopi in tekmovanje v
swingu s skupino The SwingTones
26. Okarina Festival Bled 2016: Juka - Brass
band Offingen - Nemčija
26. Okarina Festival Bled 2016: Javier
Paxariño Trío – Španija

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
Restavracija Panorama Bled Plesni večer
Restavracija Grill, Hotel Slovenski večer s harmoniko in slovenskim
Lovec
menijem ter degustacijo pijač
Prodišče ob Savi v
Odkrivaj Triglavski narodni park: Zgodbe
Kampu Šobec
ob ognju

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.

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
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 juliju se bodo
vadbe odvijale vsak ponedeljek in sredo
ob 18.30. V primeru dežja je število udeležencev omejeno. Za več informacij in
prijave smo na voljo na: info@vila-victoria.si ali tel. 082 052 740.

Otvoritev Glampinga Ribno
V četrtek, 14. 7., ob 14. uri se poleg
Hotela Ribno odpira pravljični Glamping
Ribno Bled. Gre za 6 luksuznih slovenskih hišk, ugnezdenih na idilični lokaciji.
Ob tej priložnosti za novo sezono ponovno odpira vrata tudi restavracija Hotela
Ribno s pestrim izborom okusnih slovenskih jedi. Z naravo v srcu in gostom v mislih bo naša vas ribenskih hišk res prava
slovenska oaza.
:: Saša Suhadolnik

Okusno iz hotelov
Kompas in Lovec
V hotelih Kompas in Lovec smo za
letošnjo sezono še izboljšali svojo gostinsko ponudbo. Popolnoma smo prenovili
jedilni list Kavarne Kompas, ob četrtkih
na terasi restavracije Grill Lovec ponujamo slovenske večere, s svojo stojnico pa
sodelujemo tudi na promenadnih dogodkih Okusi Bleda.
Kavarna hotela Kompas je včasih kar
nekoliko po krivem spregledana, to pa
želimo v hotelu Kompas spremeniti, saj
smo prepričani, da si sončna terasa s čudovitimi razgledi in odlična gostinska ponudba zaslužita več pozornosti. Rdeča nit
letošnjega jedilnega lista kavarne so lokalne jedi, pripravljene iz sestavin, ki so zrasle v bližnji okolici, seveda pa ne manjka
tudi bolj klasičnih krožnikov. Naj omenimo nekaj lokalnih jedi: na meniju so se
med drugim znašli sušena rdeča postrv
s hrenovo kremo in postrvjim kaviarjem,
pa ravioli s skuto, timijanom in jurčkovo
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omako in telečji hrbet z gorčičnimi semeni in kipnikom. Vsi gostje kavarne so
upravičeni tudi do brezplačnega kopanja
v delno pokritem hotelskem bazenu.
Četrtkove večere bomo v restavraciji
Grill Lovec tudi letos obarvali slovensko.
Poleg žive domače glasbe goste vsak četrtek ob 19. uri pričakuje poseben slovenski
meni. Tematski večer je bil že lani izredno
dobro sprejet s strani tujih gostov, ki želijo tudi na ta način okusiti košček naše
dežele.
Restavracija Grill Lovec je že od lani
eden izmed partnerjev Okusov Bleda. Prigrizki so tako v vnaprej določenih terminih na voljo na stojnicah, postavljenih ob
promenadi. Okusi Bleda so se letos prvič
predstavljali na promenadi ob otvoritvi poletne sezone konec maja, svoj vrhunec pa
bodo dosegli za Blejske dneve. Še en okusen dogodek, ki ga ne velja spregledati.

Znamka Bled smo vsi
mi. Dajmo znamki Bled
krila.
Bled je naše največje bogastvo. Znamka Bled to bogastvo predstavlja celemu
svetu. In tisto, kar je naše, si zasluži vso
našo skrb in popolno oskrbo. Te besede so
bile iztočnica junijskega sklopa delavnic s
predstavniki občine in pripadajočih zavodov, ki so se zbrali, da bi dali znamki Bled
pravi zalet, pravo življenje, da bo ta lahko
v celoti začela opravljati svoje poslanstvo
in ne bila le privlačen znak Bleda, ki smo
ga na Bledu v večini z velikim odobravanjem potrdili in sprejeli konec leta 2008.
Pod taktirko dr. Andreja Pompeta, priznanega marketinškega strokovnjaka iz
ustanove BrandBusinessSchool, smo udeleženci iskali najboljše načine, kako znamko Bled pravilno uporabiti, da bo ta najprej
pridobila želeno vrednost v očeh vseh njenih deležnikov, potem pa vsakomur, ki je
del Bleda in njegove ponudbe, dodajala vrednost, ki je sicer brez znamke ne bi imel.
Udeleženci smo se zedinili, da naša
znamka Bled predstavlja našo podobo
raja. Za podobo raja pa moramo poskrbeti sami in znamki omogočiti, da nas predstavlja. To bo mogoče, če bomo znamko
uporabili povsod tam, kjer se bodo asociacije vezale na pozitivne izkušnje, ki jih
nekdo ima z Bledom. Razmišljati moramo širše, da ni edini fokus na turizmu,
marveč lahko tudi druge strukture pripomorejo in profitirajo, če se povežejo z
znamko Bled. Vse to bo mogoče, če bomo
vsi, ki delamo in soustvarjamo sedanjost
in prihodnost Bleda, znamko Bled v celoti
posvojili in jo začeli aktivno živeti.

datum

ura

Vsak četrtek, petek 18:00 – 22:00
in soboto
Vsak petek
20:00 – 23:00
20:30 – 22:00
Vsak petek, soboto 10:00 – 19:00
in nedeljo, 25.7. 7.8. vsak dan
Vsako soboto
20:00 – 23:00
20:00 – 23:00
Vsako nedeljo

15:30 – 19:00
20:00 – 23:00

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

9.6. – 11.7.

8:00 – 22:00

1.7. – 16.7.
1.7. – 31.7.

v del. času

1.7. – 31.8.

v del. času

12.7. – 12.8.

8:00 – 22:00

lokacija

prireditev

Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Terasa Kavarne Park Bled
Restavracija Panorama
Bled
Zdraviliški park Bled

Romantični glasbeni večer ob jezeru

Terasa Kavarne Park Bled
Restavracija Panorama
Bled
Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Restavracija Panorama
Bled

Pop, soul, jazz & swing glasbeni večer
Večeri z narodno-zabavnim ansamblom

Infocenter Triglavska
roža Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled

Antimuzej Dežela fizike: vodeni ogledi

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Hostel Vila Viktorija
Bled

Razstava Kakšno je bilo vreme na
Gorenjskem
Fotografska razstava Matjaža Vidmarja:
Studio challenge

Romantični kitarski in akustični večer
Tradicionalni slovenski večer z nastopom
folklorne skupine
Sejem domače in umetnostne obrti

Sladko popoldne ob kitarski glasbi
Plesni večer

Razstava otroških risb likovnega natečaja
z naslovom Varujmo raznolikost vodnih
ekosistemov v Triglavskem narodnem parku
Hostel Vila Viktorija
Fotografska razstava Alenke Klinar: Med
Bled
nebom in zemljo
Festivalna dvorana Bled Slikarska razstava Vinka Bogataja
Galerija Stolp na
Razstava Marjete Leban
Blejskem gradu

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

Ker znamka ni le
simbol in napis, ki se ga
umešča na prospekte in
v e-pošto, marveč se v
njej skriva mnogo več,
smo z delavnicami začrtali pot, ki bo vodila do
zmožnosti, da bo v polnosti zaživela, nas tako
predstavljala na najboljši
in najučinkovitejši način
ter s pomočjo pravilne
uporabe pridobila želeno
vrednost. Nekaj novih
aplikacij znamke boste
po Bledu lahko opazili
že letošnje poletje, za
turistične ponudnike pa
sledi jesensko izobraževanje.
:: Lili Ošterbenk Janša,
Turizem Bled

Turizem I Prireditve

Poslovna regata Bled
Za nami je prva poslovna regata Bled,
ki jo je skupaj s partnerji, družbo SI Sport,
veslači in društvom DOVES organiziral
Turizem Bled. V projektu je več kot zgledno sodelovalo tudi blejsko turistično
gospodarstvo, z velikim angažmajem pa
se mu je pridružila tudi IEDC – Poslovna
šola Bled.
18 podjetij se je tako pomerilo v veslanju na Blejskem jezeru, zmaga pa je letos
ostala doma. ''Zmagali so naši graščaki,''

FlixBus tudi z Bleda
Tudi Slovenija postaja del zelene vizije FlixBusa, nekdanjega nemškega start-upa, ki je v letu 2015 po Evropi popeljal
20 milijonov potnikov. Mlado podjetje
je od ustanovitve v Münchnu leta 2013
razširilo svojo mrežo mednarodnih in
medkrajevnih avtobusnih prevozov na 19
držav, januarja pa je najavilo širitev tudi v
regijo srednje in vzhodne Evrope – regijo
CEE.
Slovenija je tako direktno povezana
s 35-imi destinacijami na Hrvaškem, v
Nemčiji, Avstriji in Italiji, povezave pa
so na voljo tudi z Bleda. Za slovenske potnike se odpira široka evropska mreža, ki
jo trenutno sestavlja približno 100.000
dnevnih povezav do 800 destinacij.
Vozovnice, ki se začnejo pri ceni petih evrov, vključujejo brezžično internetno povezavo, vtičnice med sedeži, zagotovljen sedež brez dodatne rezervacije in
z več prostora za noge. Zeleno evropsko
mrežo sestavlja šest slovenskih mest –
Ljubljana, Maribor, Koper, Portorož, Postojna in Bled – od koder bodo potniki
lahko med drugim do sedemkrat dnevno
dosegli München, Dunaj, Berlin, Milano,
Benetke in številne destinacije na hrvaški
obali.
:: RP

se pošali direktor Turizma Bled Jaka Ažman, saj je zmagal Zavod za kulturo Bled.
Seveda je bil sam tekmovalni pridih v
ozadju, v ospredju je bilo timsko povezovanje, sklepanje vezi in prijateljstev. Kot
je rekel ambasador letošnje regate, Jani
Klemenčič: ''Zmagala bo tista ekipa, ki bo
najbolj usklajena!''
Vabljeni na 2. Poslovno regato Bled
prihodnje leto!
:: RP

„Kremšnita“ je z vinom Lacus Bled dobila pravega
Sredi junija so na Bledu predstavili
novo vino Lacus Bled, ki je bilo narejeno
prav za h kremni rezini in je blejskim gostom že na voljo.
Ona, ki je sladkost, je končno dočakala njega, ki je žlahtnost. Sredi junija
so namreč na terasi Vile Prešeren odprli
prve steklenice vina Lacus Bled (Blejsko
jezero). Podjetje Vino Štajerska in blejski
sommelier Matevž Strajnar sta ustvarila
novo vino, ki je ravno prav sladko za h
kremni rezini, ob kateri so do sedaj gostje
večinoma pili kavo. Aleš Bedič, direktor
podjetja Vino Štajerska in idejni oče zamisli o novem vinu, je povedal, da so želeli ustvariti vino, ki bi hkrati povezalo vse
naravne lepote Bleda in blejsko kremno
rezino. "Skozi proces ustvarjanja vina
smo prišlo do okusa, za katerega smo
prepričani, da je vrhunski, harmoničen
in svež, zelo dobro se povezuje z okusom
„kremšnite“. Ni naključje, da smo ga poimenovali Lacus Bled, kar pomeni Blejsko
jezero, kajti vino se bo v tem jezeru staralo,“ je pojasnil Bedič in dodal, da so prvi
odzivi na novo vino zelo dobri.
Za izjemno harmonijo okusa vina Lacus Bled je poskrbel blejski sommelier
Matevž Strajnar, ki je uporabil vino letnika
2015. „Združil sem vina štajerskih vinarjev
Danila Steyerja in Boštjana Protnerja. Protner je prispeval petdeset odstotkov renskega rizlinga, ki je bogato vino z zrelimi
sadnimi aromami,
Na fotografiji (z leve
proti desni): Valerija
Bužan, direktorica
CUDV Dolfke Boštjančič Ljubljana, Aleš
Bedič, direktor podjetja
Vino Štajerska, sommelier Matevž Strajnar,
Majda Strel, solastnica
podjetja Vino Štajerska,
Blaž Pirman, uporabnik
CUDV Dolfke Boštjančič Ljubljana, ter vinarja
Boštjan Protner in
Danilo Steyer

marelico, hruško, breskvijo, Steyer pa je
prispeval trideset odstotkov svojega renskega rizlinga in dvajset odstotkov traminca. Vino je s 45-imi grami sladkorja polsladko, na meji s sladkim. To je tudi tista
raven sladkorja, ki je najbolj primerna za h
kremni rezini. Dosegli smo harmonijo, ki
smo jo iskali," je poudaril Strajnar.
Prve steklenice vina Lacus Bled so odprli Aleš Bedič, Matevž Strajnar in blejski
župan Janez Fajfar, ki je ob tem poudaril,
da so taki projekti na Bledu zelo zaželeni,
saj širijo njegovo prepoznavnost in bogatijo ponudbo. „Zamisel je več kot odlična
in res je bil že čas, da je kremna rezina
dobila svoje vino. Da so ga v Vinu Štajerska poimenovali po Blejskem jezeru, pa
je sploh enkratno. Vesel sem, da bodo gostje na Bledu deležni tudi te žlahtne novosti,“ je še dodal župan.
Podjetje Vino Štajerska je družbeno odgovorno podjetje, ki se je zavezalo
trajnemu sodelovanju s CUDV Dolfke
Boštjančič Ljubljana. Maja so tako v Blejsko jezero potopili 50 steklenic vina, ki se
bo do oktobra staralo v njem, ko jih bodo
prodali na dobrodelni dražbi na Blejskem
gradu, denar pa namenili omenjenemu
centru za nakup dvigala, z njim sodelujejo tudi pri izdelavi škatel za novo vino
Lacus Bled.
. :: Renata Škrjanc, foto: Aljoša
Bedič
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ZERO WASTE: AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINAH
GORJE IN BLED V LETU 2015
Zabojniki za mešano embalažo (plastično in kovinsko)

Osveščanje

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Gorje: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014, Bled: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) je bilo uvedeno obvezno
zbiranje mešane embalaže za vsa gospodinjstva in druge uporabnike. Zato je 90 % uporabnikov v obeh občinah prejelo zabojnike
za mešano embalažo (nakup ali najem).

Uporabnike smo osveščali prek spletne strani in občinskih glasil
Blejske novice in Gorjanc, kjer smo mesečno objavljali prispevke
na 1 do 4 straneh.

Zabojniki za biorazgradljive kuhinjske odpadke

Pralne plenice
Na spletni strani smo objavili gradivo za spodbujanje uporabe
pralnih plenic.

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki
(Gorje: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014, Bled: Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) je bilo uvedeno obvezno zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih (v nadaljevanju BIO) odpadkov za
uporabnike, ki niso gospodinjstva, zato se je v odvoz BIO odpadkov
začelo vključevati uporabnike, ki opravljajo gostinsko dejavnost in
niso zavezani oddaji BIO odpadkov neposredno zbiralcem skladno z
Uredbo (bar, bife, kavarna ipd.). Trenutno je v sistem vključenih 30
% takih uporabnikov.

Perniki: Redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov
S 1. 7. 2014 se je v redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov
vključilo naselje Perniki (7 uporabnikov).

Radovna: Redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov
S 1. 7. 2015 se je v redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov
vključilo naselje Radovna (20 uporabnikov).

Izobraževanje
Med letom 2015 so potekala izobraževanja otrok v vrtcih in osnovnih šolah v obeh občinah. Nekatera izobraževanja so bila izvedena
v izobraževalnih ustanovah, večina pa na sedežu podjetja. Tako
smo že drugo leto imeli tehniški dan za 9. razred osnovne šole,
ko smo v 4 urah predstavili dejavnost ravnanja z odpadki (zbirni
center, igrica ločevanje odpadkov, zlaganje tetrapaka, pranje zabojnikov, osnove ravnanja z odpadki), vodovoda, kompostiranja in
geodezije.

Kompostiranje
Z namenom promocije kompo-stiranja na domačem vrtu smo izdelali maskoto Vrtnar Črvek in izdali
zloženko z osnovnimi napotki o
kompostiranju. Pred upravno stavbo podjetja smo postavili didaktični
kompostnik iz reciklirane plastike in
pred njim gredico z zemljo iz kompostnika, v kateri smo začeli gojiti
solato, paradižnik, buče in zelišča
(ognjič, kamilica, meta, melisa).

Mesečna nagradna igra
Od marca do novembra 2015 smo
izvajali nagradno igro Odpadek
meseca, s katero smo spodbujali
ločeno zbiranje posameznih vrst
odpadkov. Odziv je bil dober, saj se
je igre mesečno udeležilo okoli 150
gospodinjstev.

Dan brez plastičnih vrečk
Tretji julij je svetovni dan brez plastičnih vrečk. V ta namen smo
želeli spodbuditi potrošnike k uporabi vrečk za večkratno uporabo.
Tako smo na različnih lokacijah v obeh občinah razdelili vrečke iz
blaga v zameno za plastične vrečke. Kdor je prinesel 10 ali več
plastičnih vrečk, je v zameno prejel bombažno vrečko s potiskom.
Kdor je prinesel večjo količino vrečk, je prejel prav posebno nagrado.
Lokacije:
• trg v Zgornjih Gorjah ob 9.00–10.00
• pred trgovino Mercator v Zasipu ob 10.15–11.15
• pred Zadružnim domom Ribno ob 11.30–12.30
• pred trgovino Mercator na Bohinjski Beli ob 12.45–13.45
• v zbirnem centru na Bledu, Rečiška cesta 2, od 7.00–19.00.
S plakati smo osveščali ljudi na oglasnih deskah na občinah in objavili vsebino na spletni strani.

Infrastruktura Bled

Teden brez odpadka
V času 7.–13. septembra 2015 je potekal Teden brez odpadkov. V
Infrastrukturi Bled smo ta čas izkoristili za obveščanje in seznanjanje
občanov s ponovno uporabo.
V četrtek, 10. septembra, smo organizirali predstavitve ponovne
uporabe:
• na trgu v Zgornjih Gorjah: 10.00–11.00
• na blejski promenadi pri fijakarjih: 11.15–12.15

Pregledi zabojnikov
Začeli smo s pregledi zabojnikov za mešane komunalne odpadke.
Eden od pregledanih zabojnikov za mešane komunalne odpadke je
pripadal hotelu, rezultati so v spodnji tabeli.

Sestava mešanih komunalnih odpadkov enega izmed hotelov na
Bledu, analiza z dne 25. 2. 2015
Vrsta odpadka

Teža odpadkov
(kg)

Odstotek
(%)

Biološko razgradljivi odpadki

108

35,3

Mešana embalaža (plastika in pločevinke)

66

21,6

Papir

38,5

12,6

Nerazvrščeni del, mešani komunalni
odpadki

93,5

30,5

Skupaj

306

100

Prikazali smo različne možnosti ponovne uporabe že zavrženih izdelkov, največ zanimanja je pritegnila izdelava nakupovalne vrečke
iz odslužene majice.

Teden mobilnosti

Drugi pregledi so bili izvedeni v gospodinjstvih. Rezultati so v spodnji tabeli.
Naslov

Primer
1

Primer
2

Primer
3

Primer
4

Občina

Bled

Bled

Bled

Bled

Teža odpadkov skupaj

53,6

9,3

7

6

MKO (kg)

0,5

4

3,7

8,2

MKO (%)

0,9

43

61,7

26,4

MKO, PLENICE (kg)

5,3

MKO, PLENICE (%)

57

3

Sk.povpr.
(%)
75,9

8,3

43

25,0

PAP (kg)

0,1

0,5

2,3

2,9

PAP (%)

0,2

7

38,3

11,4

EMB (kg)

0,1

0,1

EMB (%)

0,2

BIO (kg)

52,6

3,5

56,1

0,1

BIO (%)

98,1

50

37,0

TEKSTIL (kg)

0,3

0,3

Med 16. in 22. septembrom 2015 je potekal Teden mobilnosti.
V Infrastrukturi Bled smo prek socialnih omrežij osveščali ljudi,
22. septembra pa smo na blejski promenadi prikazali delovanje
našega ekološkega smetarskega vozila in navdušili vsaj 300 otrok.
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DAN ŽIVALI
Ob dnevu živali smo opozarjali na zaščito našega naravnega okolja
in kako vsak od nas lahko prispeva k temu. Največ tako, da ga ne
ogrožamo in uničujemo, s tem pa skrbimo tudi za živali. Plastične
vrečke, zamaške in drugo, kar neprimerno odvržemo, lahko pristane
v morjih in oceanih. Nekatere živali ne ločijo hrane od odpadkov.
Tako želve plastične vrečke zamenjajo za meduze, ptice pa se
hranijo s plastičnimi zamaški. A ker plastike ne morejo prebaviti,
zaradi tega tudi poginejo. Bodimo pozorni na to, kako ravnamo z
odpadki, saj tako rešujemo življenja!

SVEČA MANJ – ELEKTRONSKA,
SOLARNA, VIRTUALNA SVEČA
Ker Slovenci spadamo v sam
vrh porabnikov sveč, smo ob
dnevu spomina na preminule
spodbujali, da se namesto
navadnih nagrobnih sveč prižge
raje virtualna sveča, kjer se zraven
lahko napiše tudi posvetilo.
Povprečno
vsaka
tona
odpadnega materiala porabljenih
sveč predstavlja 1 kubični
meter volumna. Če bi odložili
ta odpadek na površino, ki jo
predstavlja kvadrat s stranicami
5 x 5 metra, bi dobili 40 metrov
visok kup. Vsako leto.
Zato je Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje vzpostavilo spletno
stran svecamanj.si, na kateri
lahko prižgete virtualno svečo
in z njo počastite spomin na
preminule. Predniki vam ne bodo
zamerili, če boste letos prižgali
svečo manj, potomci vam bodo
za to hvaležni.
Odlična alternativa so tudi
elektronske ali solarne sveče.

IZRABLJENA GUMA JE LAHKO
KORISTEN ODPADEK

ZABOJNIK ZA ODPADNO ELEKTRIČNO
IN ELEKTRONSKO OPREMO
Nov zabojnik za odpadno električno in elektronsko opremo smo postavili na eko otoku pri Kovinski Bled. Zabojnik ima tudi posebno
odprtino za BATERIJE.
V zabojnik spada mala odpadna električna in elektronska oprema,
kot so telefoni, vrtalniki, mali gospodinjski aparati ...
V zabojnik NE SODIJO: sijalke in računalniški zasloni oz. vse, kar se
lahko razbije.

Infrastruktura Bled

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV – DEMATERIALIZACIJA

Komunala podjetja smo spet stopila skupaj in občane povabila k
razmisleku o njihovih nakupovalnih navadah ter potrošniških vzorcih.
V Infrastrukturi Bled d.o.o. smo v okviru Evropskega tedna
zmanjševanja odpadkov opozarjali – vsak od nas potroši več kot
43 kg naravnih virov na dan. Porabimo manj, živimo odgovornejše! Pred poslovno stavbo je potekal praktični prikaz, koliko dobrin
porabimo za določen izdelek.

PRAZNIKI ZERO WASTE
V decembru smo gospodinjstva obveščali o možnih načinih ponovne uporabe in izdelave voščilnic, okraskov za novoletne jelke, daril,
dekoracij za mizo, novoletnih jelk ... v duhu ZERO WASTE.

Največ naravnih virov porabimo za tehnologijo, knjige, časopise in
gospodinjstva.

PRALNE PLENICE
Plenice predstavljajo pomemben delež odpadkov, zato spodbujamo
uporabo pralnih plenic.
Zanimiv podatek je, da od začetka uporabe plenic za enkratno uporabo pa do danes še ni razpadla niti ena plenica. Glede na to dejstvo in usmerjenost k čim večjemu ločevanju odpadkov in njihovi
neproizvodnji so pralne plenice prava odločitev, saj so izdelane iz
kakovostnih materialov in namenjene večkratni uporabi, saj v svojem času uporabe prestanejo nešteto pranj in sušenj.

PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
Všečkajte našo stran, da boste lahko ves čas sledili vsem
našim novostim, pobudam, nagradnim igram in obvestilom.
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61. Mednarodna regata
Bled je od 10. do 12. junija gostil tradicionalno že 61. Mednarodno regato, ki se je je letos udeležilo rekordnih 450 veslačev
in veslačic iz 15-ih držav, in sicer Avstrije, Nemčije, Švice, Češke,
Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Turčije, Grčije, Egipta, Kitajske, ZDA, Gruzije in Slovenije.
V pisani druščini je bila ostra predvsem konkurenca med
mladinci in mlajšimi člani (do 23 let), za večino katerih je bila
to izbirna regata za reprezentančna mesta za nastop evropskem
in svetovnem prvenstvu. Tudi zato so bile tekme v sicer odličnih pogojih na Blejskem jezeru na visokem kvalitetnem nivoju,
v članski kategoriji so z absolutnimi doseženimi časi izstopali
naš Rajko Hrvat v lahkem enojcu in egipčanska težka skifista,
za katera je bila to interna izbirna tekma za nastop v Riu. Najuspešnejša je bila reprezentanca Madžarske, ki je osvojila kar 19
zmag, z devetimi zmagami pa je bila druga švicarska reprezentanca.

Hura za atlete!
22. Mednarodni atletski miting Kranj 2016 –
Memorial Vučko je tudi
letos postregel z množično mednarodno udeležbo. Med vsemi mladimi
športniki so ponovno
izstopali tudi atleti AD
Bled, ki jih ni pretirano
motilo deževno in vetrovno vreme.
Jon Štular je zmagal z
najdaljšo daljavo v skoku
v daljino, prav tako Katarina Gradnik, ki si je poleg tega pritekla še tretje
mesto in osebni rekord v
teku na 60 m. Svoje najboljše rezultate v tekih in skokih so dosegle: Zala Štalc, Una Radonjič, Inja in Alja Polanec, Daisy Thorne
Mrak, Anja Strgar, Anja Zalokar, Sara Slamnik, Nika Mežek in
Nina Lukanc.
:: Robert Bogožalec

Po dobri sezoni že načrti za novo

Od slovenskih nastopov velja izpostaviti prepričljivo sobotno
zmago lahkega skifista Rajka Hrvata v sicer njemu trenutno nedorasli konkurenci. V nedeljskem sporedu Hrvat ni nastopil, sta
pa zato v finalu nastopila Aleš Jalen, ki je zasedel tretje mesto, in
Marko Bolha, ki je bil peti.
Med težkimi enojci sta se prvi dan regate v finale uvrstila
Janez Zupan in Borut Rebolj ter zasedla četrto oziroma šesto
mesto, v finalu drugega dne pa sta nastopila Miha Aljančič in
Aleš Zupan, ki sta končala na petem in šestem mestu.
Pri mladinkah se je z drugim mestom v sobotnem finalu
enojcev izkazala Izolanka Alja Škrlj in si tako zagotovila tudi
nastop na mladinskem evropskem prvenstvu v začetku julija v
Litvi. V nedeljskem delu regate je bila druga tudi Blejka Tjaša
Pfajfar, je pa večina najboljših nastopila v dvojnih dvojcih, najboljši Slovenki sta bili Živa Rus in Alja Škrlj na petem mestu.
Pri mladincih se je prvi dan v finale uvrstil le dvojni dvojec z
Matejem Čukom in Nejcem Donavalom in zasedel peto mesto,
skifist Nik Krebs je bil zmagovalec finala B. V nedeljskem programu se posadka Nik Krebs – Jaka Čas z nekaj smole ni uvrstila
v veliki finale, zato pa je s tretjim časom dneva zmagala v finalu
B. Naš dvojni četverec, v katerem so veslali Jaka Malešič, Rok
Markovič, Matej Čuk in Nejc Donaval, je drugi dan tekmovanja
zasedla tretje mesto.
:: Jernej Slivnik

Po uspešni sezoni je bila junija skupščina društva HDD
BLED – hokejske šole Rudija in Gorazda Hitija. Pregledali smo
delo v pretekli sezoni in začrtali delo za naslednjo. Tekmovalno
je bila zelo uspešna, vsi otroci so imeli enake razmere in enake
možnosti za trening in tekmovanja. Ob izdatni pomoči staršev,
sponzorjev in vodstva kluba se je klub kljub težkim časom izkazal. Tekoča sezona se je končala brez enega samega neplačanega
računa. Mislimo, da bi bil klub lahko za zgled ostalim klubom.
Poravnane so bile tako obveznosti do najema ledenih površin v
Ledeni dvorani Bled kakor tudi v Pokritem drsališču v Radovljici, poravnane obveznosti do trenerjev, poravnane obveznosti do
HZS. V Radovljici so lahko brezplačno trenirali otroci, ki niso
bili člani HDD Bled, ampak naključni fantje in dekleta, ki so
se lahko naučili spretnosti drsanja ob budnem očesu trenerjev.
Želimo si, da v prihodnje postanejo člani naše sredine, saj bomo
v prihajajoči sezoni nadgradili klub z novo kategorijo in igrali
državno prvenstvo U 12, kar pomeni, da bomo potrebovali še več
igralcev za nemoteno delovanje in igranje.
Vabim vse, ki bi želeli igrati hokej, da se nam pridružijo! Naj
bo njihova volja do igranja zadosten motiv za vrnitev v sredino,
kjer z roko v roki delajo stroka, klub in starši.
Vabljeni vsi, skupaj bomo še boljši.
:: Branko Brgant

Za Taležlauf so prijave odprte!
Športno društvo Ribno v nedeljo, 7. avgusta, ob 10. uri
organizira že peti gorski tek CONDITUS Taležlauf – cilj z
razgledom.
Start teka je pri Savskem mostu v Ribnem pri Bledu (421
m. n. v. ), cilj pa po 8,8 kilometra in premaganem Tolstem
vrhu (883 m. n. v.), pri lovski koči na Taležu, kjer vas čaka
prelep pogled na Blejski kot ter pokrajino pod Stolom.
Več o samem teku in zgodovini teka si lahko ogledate na
www.talezlauf.si.
:: Stanko Zupan
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Moj klub
Zadnji tedni našega športno zabavnega druženja v že 6. sezoni so potekali v znamenju tekem in izpitov.
Državno prvenstvo v plesih je potekalo kar 10 dni, in naši
tekmovalci so dosegli odlične rezultate. Tara Capuder si je v jazz
baletu priplesala 2. mesto na državnem in tudi v pokalnem seštevku in se s tem uvrstila na svetovno prvenstvo. Ravno tako sta
se na Evropsko prvenstvo uvrstila tudi Maruša Jakopič in Nace
Potočnik, ki trenirata hop hop.
Uvrstitve naših plesnih tekmovalcev na državnem prvenstvu:
Tara 2. mesto - solo jazz otroci, Maruša 3. Mesto - hip hop battle
mladinci, Mina in Stela 4. mesto - duo jazz mladinci, Nace 6.
mesto - hip hop solo otroci, Maruša 6. mesto - street mladinci,
Ivana in Ana 6. mesto - duo jazz člani, Mina 7. mesto - jazz solo
mladinci, Stela 11. mesto - show mladinci, Nace in Gal pari 11.
mesto - hip hop otroci, Maša 17. mesto - show otroci, Maruša 27.
mesto - hip hop solo mladinke

Naši tekmovalci se po lestvici
vztrajno vzpenjajo, z rezultati smo
zelo zadovoljni.
V zadnjem šolskem tednu smo
opravljali izpite iz baleta na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Naši učenci so zelo uspešno
opravili izpite za 2., 3., 4., 5. razred
baleta in nauk o glasbi.
Tudi v karateju so otroci uspešno opravili izpite za pasove. Nekateri otroci so si priborili že moder pas.
Vsi člani, ki se izpitov in tekmovanj ne udeležujejo, so odlično
predstavili pridobljena znanja na
naši zaključni predstavi konec maja
v Festivalni dvorani.
Vsem se za udeležbo naših
programov izkreno zahvaljujemo
in vam želimo res lepo poletje.
Z rekreativnimi in tekmovalnimi
programi nadaljujemo v septembru. Vabimo vas v naše kroge.
Naj Moj klub postane Vaš klub.
:: Mojca Jakopič
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ČE BI MIDVA
ČE BI MIDVA
SE
KDAJ SREČALA ...
IDVAŠKODA
SE KDAJ
SREČALA ...
FAMILY MODELI

J SREČALA ...

ŠKODA FAMILY MODELI

MODELI

.o.
senice

INTEGRAL AVTO d.o.o.
C.INTEGRAL
maršala Tita
67, Jesenice
AVTO
d.o.o.
tel.:
04
583
33
99
C. maršala Tita 67, Jesenice
tel.: 04 583 33 99

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.
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.

ALPSKA
C. 43,
4248zraka.
LESCE
7,1 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti
zunanjega
višanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

㠀

www.peugeot.si

NOVI PEUGEOT 2008
USTVARJEN ZA VSE RAZMERE
ZA 109 EUR/MESEC

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 15.431 EUR; mesečni obrok je 109
EUR pri 41,6 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 33 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 30. 05. 2016 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve financiranja
znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; financirana vrednost 9.012 EUR; skupni znesek za plačilo 15.431 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije

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

NOVI PEUGEOT 2008

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60
AVTO PARTNER.indd 1

16/06/16 14:48
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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

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH-CEVI-BREZ-IZKOPA
-- NABAVA-IN-VGRADNJA-MALE-ČISTILNE-NAPRAVE
-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIHPRIKLJUČKOV
-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,ODTOKOV-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

POGREBNE STORITVE

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

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

Go Further

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

N

OV
O

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

Izdelava spomenikov in
nagrobnih napisov.

Go Further

AVTOKADIVEC
Poslovna cona A3, ŠENČUR
04 279 00 00, info@avtokadivec.si, www.avtokadivec.si
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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

renault.si

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

Ljubljanska. c. 13a, 4260 Bled, 041 602 082
mojklubbled@gmail.com
www.moj-klub.si, snapchat: mojklub
facebook: mojklubbled, instagram: moj_klub_bled

Stela - jazz balet, show

hip hop, jazz balet, break dance,
klasični balet, sodobni ples, sport pole dance,
karate, kick box, akrobatika,
ritmična gimnastika,
rojstnodnevne zabave
cross fit, pilates, zumba, joga, senior,
obrazna joga, plesni tečaji

Alja, Matija, Galina

klasični balet 4.r.

