3 Izidi lokalnih
volitev

7 Zaščita in
reševanje

9 Prgarija v

Dobro jutro

15 Prireditve

ISSN 1855-4717, Oktober 2014

09
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Z Metronom 7 do Dubrovnika
Metron 7 je prvo električno vozilo, ki je brez polnjenja prevozilo pot od Bleda do Dubrovnika, dolgo 726 km in med 5000
in 6000 metri dviga. Povprečna hitrost do Starigrada je bila 66
km/h, od Starigrada do Dubrovnika pa 63 km/h. Pot je bila zamišljena kot nekakšna turistična »električna« magistrala od
Slovenije do konca hrvaške obale. Vozilo, za katerega so uporabili
veliko novih tehnologij, je bilo izdelano v Inštitutu Metron na
Češnjici pri Podnartu, kjer je Andrej Pečjak priznan in uspešen
konstruktor električnih vozil. Trifazno polnjenje so imeli pripravljeno v marini, ki je oddaljena 10 km iz starega dela Dubrovnika, tako da so na koncu prevozili 736 km.
:: RP
Na fotografiji: Metron je zapeljal na Stradun.
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Intervju

Projekti so načrtovani
realno
Janez Fajfar je 16. oktobra s potrditvijo
mandata na ustanovni seji novega občinskega sveta začel svoj tretji županski mandat. Na županskih volitvah je prejel največ
glasov doslej.
Sestava občinskega sveta se je glede na
prejšnji mandat precej spremenila, kako
bo po vaših pričakovanjih potekalo delo?
Res je, sestava občinskega sveta se je
precej spremenila, dobili smo tri nove liste
in stranko, kljub temu pa so vsi, ki so se
podali v to tekmo na volitvah in jo dobili,
v svojih programih opozarjali in se zavzemali za podobne stvari in projekte - bodisi
se ti projekti že izvajajo bodisi jih občina v
svojih dokumentih predvideva. Verjamem, da bomo s strpnostjo in solidarnostjo dosegli veliko. Vesel sem, da je v svetu
veliko mladih in več žensk kot v preteklem
mandatu.
Kakšne so prioritete za prihodnje štiri
leta?
Najprej sta tu seveda obe razbremenilni cesti, pri tem ne bomo popuščali.
Severna se v tem trenutku celo odvija
hitreje od južne, saj smo projekt popolnoma vzeli v svoje roke in predvidevamo,
da bomo že v naslednjem letu zgradili vsaj
prvi krak od Ljubljanske ceste do tam, kjer
je Seliška že obnovljena. Ob tej trasi je na
desni strani območje Vezenin, kjer še
vedno potekajo precej zapleteni pogovori z
Mercatorjem, saj bi radi podrli še ostalo,
kar stoji, Sberbanka pa je na svojem počistila. Še vedno namreč na tem mestu načrtujemo izgradnjo parkirišča, tako da bomo
središče Bleda lažje razbremenili motornega prometa.

Kaj čaka ožje središče Bleda?
Ožje središče Bleda čaka postopna
razbremenitev motornega prometa, tako
kot smo to določili v podrobnem prostorskem načrtu. Razumem, da je ljudem
najtežje pristati na spremembe, vendar
drugače ne bo šlo, čeprav smo navajeni,
da se z avtomobilom lahko vozimo skoraj
povsod. Nujno moramo zavarovati našo
slikovito kulturno in naravno krajino ter
dediščino, s katero upravljamo. To je naša
prva naloga, ki jo moramo opraviti prav
znotraj Bleda.
Kaj pa razvoj okoliških krajev?
Po novem prostorskem načrtu bodo
na različnih koncih občine možne novogradnje, največ na Koritnem na Polici in
pred Ribnim, kjer bo možna gradnja od
130 do 150 novih hiš, za kar pripravljamo
tudi zazidalni načrt. Med okoliški vasmi
in naselji predvidevamo tudi boljšo avtobusno povezavo. Na Mlinem je še vedno
precejšnji prometni kaos, zato bomo uredili postajališče za avtobuse in pristanišče
za pletnje. Velik zalogaj nas takoj čaka na
Bohinjski Beli, kjer moramo skoraj na

novo zgraditi pogoreli kulturni dom, čaka
nas gradnja kolesarskih stez in zagotavljanje varnih poti v šolo. Občina je lastnica
dveh kulturnih spomenikov lokalnega pomena, to sta Sodarjeva domačija v Bodeščah in Mrakova na Rečici, z obnovo bo
treba nadaljevati. Na Homu načrtujemo
rekreacijski center, območje pod gradom
bo dobilo novo vsebino, projekt pripravljamo skupaj z Zavodom za kulturo.
Kako pa potekajo trenutni projekti?
Dela v vrtcu potekajo po načrtih, čakamo na uporabno dovoljenje za športni
park pri blejski osnovni šoli, načrtujemo
tudi nadaljevanje energetske sanacije.
Kako pa bo z denarjem?
Projekte smo načrtovali realno, poleg
tega pa še vedno računamo na razpise tako državne kot tudi evropske.
:: Romana Purkart

Na fotografiji na naslovnici: Nov občinski svet, manjka svetnica Jana Špec.

Tri priznanja Turistične zveze Slovenije na Bled
Dnevi slovenskega turizma so v Portorož privabili turistične delavce iz vse
Slovenije – od članov
uprav, tržnikov, lokalnih turističnih organizacij do gostinskih delavcev. Dnevi združujejo več dogodkov v organizaciji SPIRIT-a,
GTZ in TZS.
To je bila tudi
priložnost za podelitev
priznanj najboljšim v
akciji Moja dežela – Eva Štravs Podlogar in Vanja Piber, ki sta v odsotnosti žulepa in gostoljubna, ki pana prevzeli blejsko priznanje ter Rado Urevc, direktor
jo vsako leto orga- Hostla Bledec.
nizira Turistična zveza
Slovenije in je letos potekala pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.
Med nagrajenci so bili tudi Bled in blejska podjetja. V treh kategorijah smo zasedli drugo mesto - med turistični kraji, kamp Bled med kampi in Hostel Bledec
med mladinskimi prenočišči.
:: Turizem Bled, Foto: Iztok Pipan
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Številka: 041-8/2014-20
Datum: 7. oktober 2014

Poročilo o izidu rednih volitev
župana Občine Bled
Občinska volilna komisija Občine Bled je na svoji 4. redni seji
7. 10. 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi
izida glasovanja na volitvah župana, ki so potekale 5. 10. 2014,
ugotovila rezultate glasovanja in izid volitev župana kot sledi:
I.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Občini Bled (1. volilna enota) imelo
pravico voliti skupaj 6996 v volilne imenike vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 3164 volivcev, ki so imeli pravico glasovati, oziroma 45,23 %.
II.
1. Za volitve župana je bilo oddanih 3164 glasovnic, od tega je
bilo veljavnih 3080 in neveljavnih 84.
2. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
zap. št.

kandidat

1
2

Jakob Bassanese
Janez Fajfar

št. glasov

% glasov

712
2368

23,12
76,88

III.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je bil na
volitvah 5. 10. 2014 za župana Občine Bled izvoljen Janez Fajfar.
Pripravil:
Matjaž Berčon, tajnik
Predsednica
Danja RUS, univ. dipl. prav.

5,80

660
346
238
135

21,37
11,20
7,71
4,37

3. Izhajajoč iz števila glasov, ki so ga dobile posamezne liste kandidatov (d' Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih količnikov
naslednje:
zap. št količnik št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

660.00 8
415.00 3
346.00 9
330.00 8
318.00 6
309.00 1
280.00 5
238.00 10
220.00 8
207.50 3
179.00 7

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

175.00 2
173.00 9
165.00 8
159.00 6
154.50 1
140.00 5
138.33 3
135.00 11
132.00 8
119.00 10
115.33 9

zap. lista kandidatov
št.

Poročilo o izidu rednih volitev
Občinskega sveta Občine Bled
I.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Občini Bled (1. volilna enota) imelo
pravico voliti skupaj 6996 v volilne imenike vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 3164 volivcev, ki so imeli pravico glasovati, oziroma 45,23 %.
II.
1. Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 3164 glasovnic, od
tega je bilo veljavnih 3088 in neveljavnih 76.
2. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

1
2
3
4
5
6

179

Ime liste
Lista Tonija Mežana
Lista rad imam Bled
Turistično-podjetniška lista
Lista Tonija Mežana
Stranka Mira Cerarja
Lista za kulturo in šport
Slovenska demokratska stranka
Socialni demokrati
Lista Tonija Mežana
Lista rad imam Bled
Demokratična stranka upokojencev
Slovenije
Nova Slovenija - krščanski demokrati
Turistično-podjetniška lista
Lista Tonija Mežana
Stranka Mira Cerarja
Lista za kulturo in šport
Slovenska demokratska stranka
Lista rad imam Bled
Slovenska ljudska stranka
Lista Tonija Mežana
Socialni demokrati
Turistično-podjetniška lista

4. Razdelitev mandatov posameznim listam kandidatov je
naslednje:

Številka: 041-8/2014-21
Datum: 7. oktober 2014

zap. št. lista kandidatov

8
9
10
11

Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
Lista Tonija Mežana
Turistično-podjetniška lista
Socialni demokrati
Slovenska ljudska stranka

št. glasov

Lista za kulturo in šport
309
Nova Slovenija - krščanski demokrati 175
Lista rad imam Bled
415
Krščanski socialisti Slovenije
33
Slovenska demokratska stranka
280
Stranka Mira Cerarja
318

% glasov
10,01
5,67
13,44
1,07
9,07
10,30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

št. glasov

Lista za kulturo in šport
Nova Slovenija - krščanski demokrati
Lista rad imam Bled
Krščanski socialisti Slovenije
Slovenska demokratska stranka
Stranka Mira Cerarja
Demokratična stranka upokojencev
Slovenije
Lista Tonija Mežana
Turistično-podjetniška lista
Socialni demokrati
Slovenska ljudska stranka

št.
mandatov

309
175
415
33
280
318
179

2
1
2
0
2
2
1

660
346
238
135

4
2
1
0

3
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II.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da so bili
na volitvah 5. 10. 2014 v Občinski svet Občine Bled izvoljeni:
1. Anton Mežan,
2. Karmen Kovač,
3. Franc Sebanc,
4. Mihaela Pesrl,
5. Jakob Bassanese,
6. Aneta Varl,
7. Anton Omerzel,
8. Nina Čelesnik,
9. Srečko Vernig,
10. Zorica Završnik Črnologar,
11. Simon Sirc,
12. Časlav Ignjatović,
13. Janez Brence,
14. Tamara Bertoncelj,
15. Jana Špec,
16. Janez Petkoš,
17. Brigita Šolar.
Pripravil:
Matjaž Berčon, tajnik
Predsednica
Danja RUS, univ. dipl. prav.

Poročilo o izidu rednih volitev
svetov krajevnih skupnosti Občine
Bled
Občinska volilna komisija Občine Bled je na svoji 4. redni seji
7. 10. 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi
izida glasovanja na volitvah svetov krajevnih skupnosti, ki so
potekale 5. 10. 2014, ugotovila rezultate glasovanja in izid volitev
svetov krajevnih skupnosti kot sledi:

2.
3.
4.

KRAJEVNA SKUPNOST BLED
I.
Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Bled (1. volilna
enota) imelo pravico voliti skupaj 330 v volilne imenike
vpisanih volivcev.
Skupaj je glasovalo 170 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 51,52 %.
Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 170
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 165 in neveljavnih 5.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

zap. št.
1
2

kandidat
Bojan Križ
Metka Pazlar

zap. št.
1
2
3

št. glasov
47
118

% glasov
28,48
71,52

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je bila
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Bled v 1. volilni enoti izvoljena Metka Pazlar.
II.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Bled (2. volilna
enota) imelo pravico voliti skupaj 1761 v volilne imenike
vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 763 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 43,33 %.

kandidat
Maja Ošlaj
Matej Mišič
Matej Kristan

št. glasov
262
178
243

% glasov
42,81
29,08
39,71

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da so bili
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Bled v 2. volilni enoti izvoljeni:
1. Maja Ošlaj,
2. Matej Kristan,
3. Matej Mišič.
III.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Bled (3. volilna
enota) imelo pravico voliti skupaj 1550 v volilne imenike
vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 689 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 44,45 %.
3. Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 689
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 595 in neveljavnih 94.
4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
zap. št.
1
2
3

Številka: 041-8/2014-22
Datum: 7. oktober 2014

1.

3. Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 763
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 612 in neveljavnih 151.
4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

kandidat
Miha Racman
Ignac Potočnik
Aleksandra Jungić

št. glasov
253
283
183

% glasov
42,52
47,56
30,76

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da so bili
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Bled v 3. volilni enoti izvoljeni:
1. Ignac Potočnik,
2. Miha Racman,
3. Aleksandra Jungić.
KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BELA
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Bohinjska Bela
imelo pravico voliti skupaj 585 v volilne imenike vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 253 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 43,25 %.
3. Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 253
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 239 in neveljavnih 14.
4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
zap. št.
1
2
3
4
5

kandidat
Anton Horvat
Darja Pretnar
Boštjan Razinger
Bojan Brglez
Aneta Varl

št. glasov
76
118
124
101
98

% glasov
31,80
49,37
51,88
42,26
41,00

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da so bili
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Bohinjska
Bela izvoljeni:
1. Boštjan Razinger,
2. Darja Pretnar,
3. Bojan Brglez,
4. Aneta Varl,
5. Anton Horvat.
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KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Rečica imelo
pravico voliti skupaj 821 v volilne imenike vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 350 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 42,63 %.
3. Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 350
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 325 in neveljavnih 25.
4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
zap. št.
kandidat
št. glasov
% glasov
1
Neda Golja
194
59,69
2
Janez Zupan
172
52,92
3
Teja Gašperin
141
43,38
4
Bojan Kovač
121
37,23
5
Mark Žabkar Marič
132
40,62
5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da so bili
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Rečica izvoljeni:
1. Neda Golja,
2. Janez Zupan,
3. Teja Gašperin,
4. Mark Žabkar Marič,
5. Bojan Kovač.

1.
2.
3.
4.

KRAJEVNA SKUPNOST RIBNO
I.
Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Ribno v 1. volilni enoti imelo pravico voliti skupaj 538 v volilne imenike
vpisanih volivcev.
Skupaj je glasovalo 192 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 35,69 %.
Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 192
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 178 in neveljavnih 14.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

zap. št.
1
2
3
4

kandidat
Žiga Šorli
Maja Kouter
Dušan Žnidaršič
Boris Ferjan

št. glasov
66
63
119
75

% glasov
37,08
35,39
66,85
42,13

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da so bili
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Ribno v 1.
volilni enoti izvoljeni:
1. Dušan Žnidaršič,
2. Boris Ferjan,
3. Žiga Šorli.
II.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Ribno v 2. volilni enoti imelo pravico voliti skupaj 200 v volilne imenike
vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 91 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 45,50 %.
3. Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 91
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 62 in neveljavnih 29.
4. Kandidat je dobil naslednje število glasov:
zap. št.
1

kandidat
Zlatko Bernard

št. glasov
62

III.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Ribno v 3. volilni enoti imelo pravico voliti skupaj 145 v volilne imenike
vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 57 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 39,31 %.
3. Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 57
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 46 in neveljavnih 11.
4. Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
zap. št.
1

kandidat
Blanka Valant

št. glasov
46

% glasov
100,00

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je bila
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Ribno v 3.
volilni enoti izvoljena Blanka Valant.
IV.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Ribno v 4. volilni enoti imelo pravico voliti skupaj 182 v volilne imenike
vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 78 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 42,86 %.
3. Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 78
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 78 in neveljavnih 0.
4. Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
zap. št.
1

kandidat
Mihaela Pesrl

št. glasov
78

% glasov
100,00

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je bila
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Ribno v 4.
volilni enoti izvoljena Mihaela Pesrl.
KRAJEVNA SKUPNOST ZASIP
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je v Krajevni skupnosti Zasip imelo
pravico voliti skupaj 884 v volilne imenike vpisanih volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 486 volivcev, ki so imeli pravico glasovati,
oziroma 54,98 %.
3. Za volitve sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 486
glasovnic, od tega je bilo veljavnih 472 in neveljavnih 14.
4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
zap. št.
1
2
3
4
5

kandidat
Karel Sračnjek
Ciril Kraigher
Anja Šmit
Tatjana Peterman
Peter Zupan

št. glasov
218
343
262
261
261

% glasov
46,19
72,67
55,51
55,30
55,30

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da so bili
na volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Zasip izvoljeni:
1. Ciril Kraigher,
2. Anja Šmit,
3. Peter Zupan,
4. Tatjana Peterman,
5. Karel Sračnjek.

% glasov
100,00

5. Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je bil na
volitvah 5. 10. 2014 v Svet Krajevne skupnosti Ribno v 2. volilni enoti izvoljen Zlatko Bernard.

Pripravil:
Matjaž Berčon, tajnik
Predsednica
Danja RUS, univ. dipl. prav.
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Aktualno

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09,
80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 5110, 40/12 –
ZUJF) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09
- UPB, 87/12) je župan Občine Bled sprejel

Pogovor o treh knjigah in petih
desetletjih

SKLEP

o javni razgrnitvi sprememb dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje
središče Bleda«, nastalih na osnovi zavzetih stališč do
pripomb in predlogov
1. člen
Za dobo 15 dni se javno razgrnejo spremembe dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje
središče Bleda«, nastale na osnovi zavzetih stališč do pripomb in
predlogov, podanih v času javne razgrnitve, ki je potekala od 25.
julija 2014 do 5. septembra 2014.
2. člen
Spremembe dopolnjenega osnutka bodo javno razgrnjene v
avli Občine Bled v poslovnem času občine od torka, 25. novembra 2014, do torka, 9. decembra 2014. Bistvene vsebine dokumenta bodo v tem času javno razgrnjene tudi na spletni strani
www.e-bled.si.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo
v torek, 9. decembra 2014, ob 18. uri v Festivalni dvorani na Bledu.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje
pripombe in predloge v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled oziroma na elektronski naslov
obcina@bled.si. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve, 9. decembra 2014.
Prav tako lahko zainteresirani svoje pripombe in predloge
podajo pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi, 9. decembra 2014.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Blejskih novicah in na
spletni strani Občine Bled.
Št. 3505-3/2013
Bled, 17. 10. 2014
:: Župan Občine Bled Janez Fajfar

Javna razgrnitev
Skladno s 6. odstavkom 50. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) - (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C,
57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12) vas obveščamo, da bodo stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve
Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče
Bleda«, javno objavljena od 25. novembra 2014 dalje na spletnih
straneh občine Bled www.e-bled.si ter za čas enega meseca tudi
v avli Občine Bled.
:: Župan občine Bled Janez Fajfar

Pred slabim mesecem nas je uspešni mini golfist in pisatelj
Sergej Učakar razveselil z novim avtorskim delom, zbornikom
ob 50. obletnici blejskega igrišča z naslovom MINI GOLF BLED
– PRVIH PETDESET LET. Učakar poleg pomembnega in zanimivega v zvezi s to, nekdaj zgolj rekreativno, danes pa tudi
čisto zaresno športno panogo, ponuja poglobljeno in mestoma
literarno obarvano polpreteklo zgodovino »podobe raja«. V njegovi najnovejši knjigi, ki je izšla ob otvoritvi pravkar končanega
Evropskega pokala v klasičnem malem golfu, lahko v uvodnem
Eseju o usodni privlačnosti bralci najdeno marsikaj, kar je bilo
v minulega pol stoletja lokalnim očem prikritega ali javnosti
zamolčanega. Na stoosemindvajsetih straneh z več kot sto
barvnimi fotografijami se bodo v njej vsekakor najbolj prepoznali tisti, ki so s svojimi uspešnimi udarci krojili začetke mini
golfa pri nas.
Knjiga je na voljo v nekaterih knjižnicah in naprodaj v Turističnem društvu Bled (TIC). Predstavitev bo v petek, 21. novembra, ob 19.30 v čitalnici blejske knjižnice. Vljudno vabljeni.
:: RP

JAVNI POZIV
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
poziva politične stranke, kandidatne liste, druge organizacije in občane, da predlagajo kandidate za namestnika
člana Občinske volilne komisije Občine Bled.
2. Predlogi, ki naj vsebujejo tudi soglasje kandidata, se zbirajo v pisni obliki na naslov občine ali po elektronski pošti
do 15. 11. 2014.
:: Anton Mežan
Predsednik KMVVI

Zaščita in reševanje | Zanimivost

Priprave na vajo
»Potres Bled 2015«
Štab civilne zaščite občine Bled je na
svoji zadnji seji sprejel sklep, da bo skupaj z enotami sil zaščite in reševanja ter
občinskimi gasilskimi društvi v sodelovanju s Slovensko vojsko (132. gorskim
polkom Vojašnica Boštjana Kekca Bohinjska Bela), NMP Bled in NMP Kranj s
prikolico za množične nesreče, pripravi
in izvede enodnevno načrtovano vajo
»Potres Bled 2015«.
Vaja se pripravi in izvede na podlagi
predpostavke, da je na območju občine
Bled prišlo do močnejšega potresa, kjer
so najbolj poškodovani javni objekti Blejski grad, osnovna šola in vrtec.
Vaja bo10. aprila 2015 in se bo odvijala na več točkah. Osrednje dogajanje
vaje bodo Blejski grad, OŠ Bled, vrtec ter
športni park z okolico.
Na prvih treh točkah bo prikazana
evakuacija, reševanje, gašenje, in reševanje ponesrečencev iz omenjenih objektov. V okolici športnega parka Bled bo
postavljen logistični center z namenom

oskrbe evakuiranih oseb z začasno namestitvijo in prehrano. V športnem
parku bo deloval začasni helidrom in
sprejemna mobilna enota prve pomoči,
ki bo poskrbela za nujno pomoč ponesrečencev in odvozom težje poškodovanih
oseb v ustrezne zdravstvene ustanove.
Zaradi težavnosti reševanja ogroženih
oseb z gradu bo poleg enot in ekip sil zaščite in reševanja sodelovala tudi Slovenska vojska s helikoptersko enoto.

Oktober - mesec požarne varnosti
Oktober je mesec požarne varnosti, saj s povečanimi aktivnostmi želimo zbuditi skrb za večjo osveščenost občanov pred
požari in promovirati svoje humano delo, hkrati pa pridobiti nove
člane in moralno ter materialno podporo javnosti. To je čas, ko
širši javnosti odpremo vrata gasilskih domov. S predstavitvami
in praktičnimi vajami utrjujemo svoja znanja za učinkovito
posredovanje - ne samo pri požarih, ampak tudi pri reševanju
ob ostalih naravnih in drugih nesrečah. Letošnji mesec požarne
varnosti je namenjen osebam s posebnimi potrebami, ki so najbolj ranljive ob izbruhu požara ali ob drugih nesrečah. Te osebe
potrebujejo dodatno pozornost in skrb. Prav je, da v tem času preverimo, kako jim bomo pomagali v primeru nesreče. V javnih ustanovah je treba zagotoviti pogoje za varno, hitro in učinkovito
reševanje, evakuacijske poti morajo biti ustrezne in v skladu s
predpisi. Največje tveganje predstavljajo nastanitveni objekti, kjer
morajo upravitelji in skrbniki zagotoviti hitro odkrivanje in
učinkovito gašenje začetnih požarov. V nevarnosti pa niso samo
osebe v javnih ustanovah, ampak tudi osebe s posebni potrebami,
ki živijo pri sorodnikih, doma in nimajo urejenih primernih
izhodov. Zdaj je čas, da v svojih požarnih okoliših preverimo
stanje reševanja omenjenih oseb, zato bi bilo smiselno, da obvestijo najbližje PGD, da se bodo primerno pripravili za reševanje v primeru nesreč.
Letošnje leto je bilo za gasilce zelo naporno, saj so žled in
občasne poplave preko celega leta zahtevali veliko dela. S tihim
pozivanjem je naše delo za občane pri manjših nesrečah skoraj
nevidno. Vidimo gasilce, ki požrtvovalno rešujejo ob nesrečah, a
ob tem pozabljamo na tiste, ki z ustrezno logistiko pripomorejo,
da je naše delo učinkovito. Pozabljamo gasilce, ki skrbijo za ustrezno izobraževanje in usposabljanje, za urejenost gasilskih
domov in opreme, za pridobivanje denarja, za mlade gasilce in
veterane, za družabno in kulturno življenje. Vsi skupaj smo

Na vaji naj bi sodelovalo okoli 20
enot in ekip, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči v naši občini
in regiji. Skupaj z načrtovalci vaje in Slovensko vojsko so bili že narejeni ogledi
prizorišč in scenarij, kako bo vaja potekala. Občani, ki vas delovanje naših enot
in ekip CZ v občini zanima, si boste lahko vajo ogledali na zato določenih mestih.
:: Štab CZ občine Bled

gasilci, vsi po svojih močeh prispevamo k razvoju in uspešnemu
delu, kar je naša 145 - letna tradicija. Brez razumevanja in financiranja občin, brez podpore občanov in brez skupnega dela ne bi
bili tako uspešni. Zato hvala vsem za pomoč in podporo, posebna
hvala pa vsem gasilkam in gasilcem naše GZ za opravljeno prostovoljno delo v preteklosti, še zlasti pa za posredovanje ob letošnjem žledolomu.
:: Jožef Smole, predsednik GZ Bled

Križ ob jezeru
Večina občanov Bleda
gotovo ve za znamenje
na poti med Malo in Veliko Zako - gre za preprost lesen križ v niši,
izdolbeni v živo skalo. Ta
izdolbina je bila izdelana
že davno, v času AvstroOgrske, nekje v drugi polovici 19. stoletja. Vanjo je
bilo vgrajeno znamenje,
marmorna plošča s stihi
nekega pesnika, ki je bil
celo Prešernov prijatelj.
Pred 25. leti je gospod
Miha Jerman iz Radomelj, ki občasno živi na
Bledu, v vdolbino namestil križ, pred kratkim pa je bil zelo presenečen, ko se je na
križu pojavilo še razpelo. Zelo rad bi izvedel, kdo je avtor rezljanega razpela, hkrati pa predlaga, da bi ga osvetlili.
:: Franc Bešter, Besnica
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V koš s predsodki!
V petek, 10. oktobra, ob svetovnem
dnevu duševnega zdravja, je Šentgor
Radovljica izpeljal akcijo metanja žoge v
koš v Športnem parku v Radovljici, kar je
simboliziralo metanje »predsodkov v
koš«. Na začetku smo predstavili namen
akcije in letošnjo aktualno temo »živeti s
shizofrenijo«. Akcijo smo izpeljali v
sodelovanju s Športno zvezo Radovljica,
pridružil se nam je predsednik Športne
zveze Radovljica in košarkaški trener Miran Cilenšek, bivši reprezentant Slovenije Luka Završnik, trenerji košarkarske šole ter predstavnica Občine
Radovljice s področja družbenih dejavnosti Majda Dežman. Trenerji so
pokazali svoje profesionalne košarkarske
spretnosti in veščine »metanja predsodkov v koš«, ki so jih delili skupaj s prisotnimi. Udeleženci so si pripeli zeleno
pentljo, vsakdo je prejel listek z miti in
dejstvi o duševnem zdravju.
Že dan prej smo osveščali širšo
javnost o pomembnosti duševnega

zdravja v lokalnih skupnostih Zgornje
Gorenjske, po srednjih šolah, občinah,
na ulicah in zavodih.

:: Marija Zupanc, vodja CDZS
Gorenjska regija, Saša Kokol,
svetovalka v dnevnem centru

Komemoracije Združenja zveze
borcev za vrednote NOB

Maša za slovenske policiste

Tudi letos ob prvem novembru, dnevu spomina na mrtve,
borčevska organizacija pripravlja komemoracije na grobiščih in
pri spomenikih talcev in borcev.
V Begunjah bo na grobišču v Dragi slovesnost 1. novembra
ob 10. uri, v Grajskem parku v Begunjah pa ob 11. uri. V Grajskem parku bo slavnostni govornik blejski župan Janez Fajfar.
Na pokopališču v Zasipu bo slovesnost 1. novembra ob 9. uri,
pri spomeniku na pokopališču v Ribnem ob 9.15, pri spomeniku
na Bohinjski Beli ob 9. uri in 30 minut, na pokopališču na Bledu
pa ob 10. uri, so sporočili iz ZB Radovljica.
:: RP

Policijska uprava Kranj in Policijska postaja Bled sta 27.
septembra v župnijski cerkvi sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju pripravili tradicionalno, že deseto mašo za slovenske policiste.
Mašo je vodil msgr. Jože Plut, vojaški vikar, somaševala sta
policijski vikar Janez Novak in domači župnik Branko Potočnik.
Pobudnik dogodka je bil vodja bohinjskega policijskega
okoliša Aleš Rozman, ki s pomočjo lokalne skupnosti vsako leto
organizira dogodek. Kot je poudaril, je to ob poklonu pokojnim
policistom, med katerimi so žal trije preminili v zadnjem letu,
tudi priložnosti, da se približajo lokalni skupnosti.
Po maši, ki so se je udeležili svojci pokojnih policistov in
številni domačini, je sledilo družabno srečanje, na katerem so za
udeležence ob pogostitvi pripravili prikaz dela policistov, tudi delo
policista konjenika s službenim konjem. Prav tako so policisti
starejšim osebam in otrokom razdelili kresničke in odsevne
trakove za boljšo vidnost pešcev.
:: RP

Samozdravljenje
Društvo upokojencev Zasip je v začetku oktobra organiziralo
predavanje o mali abecedi samozdravljenja. Predavala je Andreja
Koprivec. Zaradi velikega zanimanja bomo predavanje ponovili,
in sicer v petek, 24. oktobra ob 18. uri v Domu krajanov Zasip.
Srečanja bodo potem vsak prvi in tretji petek v mesecu do maja
prihodnje leto.
Vabljeni vsi, ki bi radi za svoje zdravje čimveč naredili!
:: DU Zasip

Krvodajalcem knjiga Vladimirja Siliča
Poročali smo o krvodajalcih, ki so poleti dobili priznanja za 40
- in večkrat darovano kri. Ob priznanju jim je Vladimir Silič podaril tudi svojo podpisano knjigo Rezljana vrata na Slovenskem.
Območno združenje Rdečega križa Radovljica se avtorju iskreno
zahvaljuje!
:: OZRK Radovljica

Mladi | Dogajanja

Orkester 100 mladih s sporočilom miru prihaja na
Bled
Poročali smo, da sta Beograd in Novi Sad zadnja avgustovska dneva gostila srečanje
mladih glasbenikov, starih od 12 do 20 let. Slovenijo je v tradicionalnem projektu zastopal blejski glasbeni center DO RE MI pod vodstvom Nuše Piber in dirigenta Primoža
Kerštanja.

200 let Adolpha Saxa
na Bledu
Praznovanje 200-letnice rojstva izumitelja saksofona Adolpha Saxa bo
potekalo v nedeljo, 30. novembra na
Bledu. Tekom dneva se bo zvrstilo
več koncertov in seminarjev po različnih lokacijah na Bledu, osrednji dogodek pa bo koncert, ki bo ob 17. uri v
Festivalni dvorani. Nastopil bo Saksofonski orkester SOS, katerega člani so
saksofonisti iz Slovenije in Hrvaške, profesorji Akademije za glasbo v Ljubljani
in Konservatorija za glasbo in balet v
Ljubljani.
:: RP

Srečanje štirih glasbenih šol iz Srbije, Italije, Makedonije in Slovenije je potekalo v
okviru projekta Mlada sozvočja, v katerem sodeluje tretje leto.
Mladi glasbeniki so se predstavili na skupnem koncertu v Beogradu in Novem Sadu,
koncert pa je nosil naslov Orkester 100 mladih.
Kot je povedal dirigent in pianist Primož Kerštanj, je bila izkušnja izjemna, saj so se
otroci dvakrat predstavili pred razprodanima dvoranama. Obiskal jih je tudi župan Janez
Fajfar, saj sta občini Vračar in Bled prijateljski občini. Zdaj bodo koncert odigrali tudi na
Bledu, in sicer 9. novembra ob 18. uri. Koncert bo v Festivalni dvorani, že večer prej pa
bodo nastopili tudi v Filharmoniji Ljubljana.
:: RP

Simbioza giba v vrtcu
na Bohinjski Beli

Prgarija v oddaji Dobro jutro
Prgarke, podmladek RK Zasip in Turistično društvo Zasip smo se 12. septembra
predstavili v oddaji Dobro jutro na RTV SLO. Tema oddaje so bile jedi iz krompirja in
čebule, naše Prgarke pa so več kot le spretno v vsako jed vključile posušene tepke.
Ime tepka izhaja
iz časa avstroogrske
monarhije, ko je cesarica Marija Terezija
ukazala ljudem, zlasti
kmečkemu prebivalstvu, naj zaradi preprečevanja
lakote
množično nasadijo in
razmnožujejo hruške.
Kdor tega ni hotel, naj
bi bil tepen. Tako se je
hruškam prijelo ime
tepka. Prebivalce Zasipa so poimenovali
Prgarji, saj so ženske
sušile tepke - prge in
jih mlele v prgino moko, iz nje pa so z dodajanjem pšenične
moke pekle kruh.
Prgarsko izročilo so Prgarke pokazale širni Sloveniji preko raznovrstnih in odličnih
jedi, narejenih po receptih njihovih babic. Vsi radovedni smo lahko prvič poskusili prgin
kruh, prgin narastek, prgine crčke, prgine zvitke, polnjene krpice s tepko in kranjsko
klobaso in se okrepčali s hruševo vodo ter hruševcem.
Zaradi dobrega odziva so se Prgarke oktobra ponovno predstavile v Kranju!
Pa en lep prgarski pozdrav!
:: TD Zasip

V vrtcu na Bohinjski Beli vsako leto
povabimo na obisk dedke in babice
naših otrok. Letos smo se odločili, da se
bomo pridružili slovenskemu projektu
SIMBIOZA GIBA, v katerem mlajši
spodbujajo starejše h gibanju.
Za dedke in babice, starše, pa tudi
druge krajane smo pripravili dve gibalni
aktivnosti. 15. oktobra, ob dnevu hoje,
smo se dopoldne v sončnem vremenu
skupaj odpravili na pohod »Podrojami«.
Pohod je trajal s krajšim postankom za
malico eno uro in smo ga vsi uspešno
opravili, skupen napor pa je povezal
mlajšo in starejšo generacijo.
Naslednji dan smo popoldne na
šolskem igrišču pripravili FITKO vadbo,
ki jo je vodila Katarina Jakopič Branc.
Bilo je živahno: prišli so starejši, starši,
šolarji, mlajši otroci in vsi skupaj smo si
ob glasbi in gibanju lepo popestrili
popoldne.
:: Maja Poklukar,
Vrtec Bled,
enota Bohinjska Bela
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November v BMC
Blejski mladinski center zopet odpira
vrata. Za vse vas pripravljamo zanimiv
program:
Prostori BMC-ja, Športna dvorana
Bled, vhod zgoraj
• 8. 11. ob 19.00 - POTOPISNO Z
MAJO NOVAK
Majina strast so vedno bila in bodo
še naprej potovanja v neznano, spoznavanja skritih kotičkov in druženja z drugačnimi, a fascinantnimi ljudmi. Po
osmih letih potovanj in štirih letih dela v
tujini ter solo pohajkovanj, je čas, da vse
to deli z nami. Pravkar se nahaja v Armeniji, na turi Moto Kavkaz. Kmalu se
vrne domov v Slovenijo kjer bo izdala
svojo prvo knjigo o ljudeh na poti, ki so
jo s svojimi življenskimi zgodbami inspirirali ter opogumili.
• 15. 11. ob 10. 00 - »Z gibanjem in
prehrano do zdravja«, predavanje z
ALENKO KOŠIR, za mlade od 13 do
20 let
Blejski Mladinski center v sodelovanju s podjetjem V formi z Alenko
Košir organizira predavanje za mlade.
Predavanje traja tri ure in bo BREZPLAČNO. Obvezne so prijave na jasmina.djordjevic@gmali.com. Število
mest je omejeno. Vljudno vabljeni.
• 22. in 29. 11. ob 10.00 - Tečaj modnega risanja in oblikovanja
Dvodnevni tečaj bo vodila uni. dipl.
ing. oblikovanja Jasmina. Tečaj bo obsegal dvakrat 3 ure. Spoznali boste osnove
modnega risanja (črta, senčenje, viziranje...), kompozicije, risanja figure v sedečem in stoječem položaju, osnove oblikovanja. Tečaj je odlična iztočnica za vse
tiste, ki se po srednji šoli nameravate
vpisati na fakultete, kjer boste opravljali
sprejemne izpite. Vabljeni tudi otroci. Če
bo zadosti prijav, bomo naredili posebno
skupino za otroke. Cena tečaja je 30
evrov. Obvezne so prijave na jasmina.
djordjevic@gmali.com
:: Vaš BMC

Pol ure branja na dan
prežene dolgčas stran!
Knjižnica Antona Tomaža Linharta se
je letošnje poletje pridružila bralni akciji
POLETAVCI, ki jo je organizirala Mestna
knjižnica Ljubljana. Pridružile so se še
splošne knjižnice Medvode, Litija, Dol pri
Ljubljani, Logatec in Vrhnika.
Poletavci so otroci od 7. do 12. leta
starosti, ki so med počitnicami brali vsaj
pol ure na dan. Brali so 30 dni, starši pa

Kulturna šola
Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti Republike Slovenije je tudi letos organiziral projekt Kulturna šola. Akcija spodbuja šole, da omogočajo ustvarjalnost mladih
na različnih umetnostnih področjih, podpirajo njihov razvoj in skrbijo za dodatno izobraževanje učencev in mentorjev za kulturno dejavnost. V projektu je s številnimi dejavnostmi sodelovala tudi naša šola.
Slavnostni zaključek projekta je potekal 19. septembra v
Brežicah.
V preteklih treh
šolskih letih se je na
naši šoli odvilo več
kot 80 kulturnih dejavnosti in dogodkov,
v katere so bili vključeni skoraj vsi učenci,
zaposleni, starši in lokalna skupnost. Aktivnosti so obsegale
glasbeno,
likovno,
gledališko dejavnost,
lutke, literaturo in novinarstvo ter varovanje kulturne dediščine.
Vsako leto učenci matične šole in obeh podružnic skupaj z mentorji pripravimo vsaj
šest večjih prireditev za javnost, februarsko kulturno prireditev ob kulturnem prazniku
ter vsaj en koncert glasbenega ustvarjanja. V šolskih prostorih se izvaja program Glasbene šole Radovljica, potekajo vaje MePZ Blejski odmev, občasno gostimo tudi Glasbeni center DoReMi. Poleg tega skozi šolsko leto pripravimo tudi druge manjše kulturne
dogodke za javnost, kjer predstavimo še posebej ustvarjalne in zanimive rezultate dela
z učenci na posameznem kulturnem področju. Predstavljamo tudi kulturne dogodke
in dejavnosti v bližnjem in širšem okolju in spodbujamo učence, da se jih udeležijo in
v njih sodelujejo.
Kultura je na naši šoli področje, ki je zavestno kontinuirano vključeno v obvezni,
razširjeni in nadstandardni program.
Zaključne prireditve se je udeležilo šest učencev OŠ Bled, POŠ Ribno in POŠ Boh.
Bela, ravnateljica Nataša Ahačič ter mentorice Irena Kosmač, Meri Poklukar in Nataša
Klinar. Učenci so se udeležili delavnic inštrumentalna glasba, gledališče in ples. V
središču Brežic so se delavnice povezale v enotno kulturno ustvarjalno celoto.
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, POŠ Bohinjska Bela in POŠ Ribno so bile med 86
slovenskimi šolami, ki so za kulturno delovanje v preteklih treh letih prejele naziv Kulturna šola. Naziv lahko uporabljamo do 31. 8. 2017. V tem času bomo še naprej kulturno delovali in si prizadevali za raznoliko in kvalitetno izvajanje aktivnosti in
programov s tega področja.
Potrudili se bomo, da bodo pred OŠ Bled ter obema podružnicama obešene prejete
zastave Kulturne šole, ki bodo obiskovalcem že na vhodu povedale, da se pri nas vedno
kaj dogaja.
Vsem učencem in mentorjem, ki so sodelovali v projektu iskrene čestitke.
:: Irena Kosmač, vodja projekta Kulturna šola

so budno spremljali njihovo branje. Brali
so knjige, stripe, članke, revije, lahko tudi
recepte ali navodila…
Naša knjižnica z enotami v občinah
Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje je zbrala
kar 150 poletavcev, 92 deklic in 58 dečkov.
Šest otrok je oddalo dve zgibanki, brali so
kar 60 dni po pol ure na dan. Vsi, ki so
oddali izpolnjene zgibanke, so bili povabljeni na zaključno prireditev 25. septembra, vsi so prejeli diplomo, majico in

liziko. Zabaval nas je čarovnik Matej Rotovnik iz Čarobne dežele z zanimivimi
točkami čaranja, branja misli, zaklenjeno
Trnuljčico, skritim denarjem in giljotino.
V predstavi nista manjkali ne čarobna palica ne čarobni prašek. Sledilo je zaključno
žrebanje za glavno nagrado skiro, ki ga je
dobila deklica Nika.
:: Irena Razingar,
knjižnica ATL Radovljica
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Obvezen zabojnik za mešano
embalažo

Zbiranje odpadkov v obdobju od
januarja do septembra 2014

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi
odpadki, ki je v veljavi od maja 2014 naprej, se uvaja obvezna
uporaba zabojnika za mešano embalažo za vsa gospodinjstva.
Prva akcija za ugodnejši nakup zabojnikov, ki smo jo pripravili v
mesecu maju, je bila med občani lepo sprejeta. Vse, ki si zabojnika za mešano embalažo še niste priskrbeli, pozivamo, da si
ga čim prej zagotovite. Uporabnikom, ki si zabojnika za mešano
embalažo v prehodnem obdobju (do konca leta 2014) ne bodo
priskrbeli sami, ga bomo avtomatsko dostavili v najem.

V letu 2014 nadaljujemo z uveljavljenim načinom zbiranja
odpadkov od vrat do vrat, z zbiranjem na ekoloških otokih in v
zbirnem centru. Podatki o zbranih količinah odpadkov v devetih
mesecih leta 2014 v primerjavi s prejšnjima letoma kažejo na
zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in na
povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov (glej tabelo spodaj).
Delež mešanih in drugih ločeno zbranih odpadkov v zadnjih
treh letih

Odvoz zabojnika za mešano embalažo se ne zaračunava. Edini strošek je nakup ali najem zabojnika ustrezne velikosti.

Akcijska prodaja zabojnikov od 1. do
30. novembra 2014
V mesecu novembru organiziramo akcijsko prodajo zabojnikov za mešano embalažo (plastično, kovinsko, sestavljeno) in
zabojnikov za papir in kartonsko embalažo. Akcijske cene so:
• 120 l zabojnik – 33 EUR
• 240 l zabojnik – 44 EUR
Akcijski ceni veljata za nakup zabojnika za mešano embalažo in zabojnika za papir ter kartonsko embalažo. Mogoče je tudi
plačilo na 3 obroke za 120 l zabojnik oz. na 4 obroke za 240 l
zabojnik.
Glede na zbrane količine embalaže za gospodinjstva z 1–3
člani predlagamo 120 l zabojnik, za gospodinjstva s 4–6 člani pa
240 l zabojnik. Zabojnik lahko kupite ali vzamete v najem. Če se
odločite za najem, mesečni strošek znaša 0,85 EUR/mesec tako
za 120 l kot tudi za 240 l zabojnik.
Akcijska prodaja
zabojnikov bo potekala
od 1. do 30. novembra
2014 in bo veljala
samo za gospodinjstva,
ki uporabljajo storitve
v občinah Bled in
Gorje. V ceno (z DDV)
je zajet zabojnik z ustrezno barvo pokrova,
ustrezno nalepko, s čipom in z identifikacijsko nalepko ter z dostavo na vaš naslov
(najpozneje v 14 dneh
po zaključku akcije).

V prvih devetih mesecih smo zbrali 4195 ton vseh evidentiranih odpadkov. Od vseh teh odpadkov smo zbrali 1068 ton
(25 %) mešanih komunalnih odpadkov in 3127 ton (75 %) ostalih
ločenih odpadkov. Evidentirana količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za 199 ton (16 %) manjša v primerjavi z
enakim obdobjem lani, zbrana količina vseh vrst embalaže
(mešana embalaža, papir in papirna embalaža ter steklena embalaža) pa za 70 ton (7 %) večja. Prav tako je za 91 ton (28 %)
večja zbrana količina biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v
primerjavi z lanskim letom.

Zbiranje odpadkov v obdobju od 2002
do 2013

Zabojnik po akcijski ceni lahko naročite v sprejemni pisarni
Infrastrukture Bled na Rečiški 2, po telefonu 04/578 05 35 in
04/578 05 12 ali prek e-pošte: akcija@ibled.si.

Trend zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov opažamo že od leta 2002 naprej, ko smo začeli s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov. Vzroki za tako uspešne rezultate so:
• uvedba sistema PAYT (plačaj toliko odpadkov, kolikor jih
povzročiš): čipiranje zabojnikov in obračun po dejanskem
volumnu zbranih odpadkov;
• zbiranje mešane embalaže, stekla in bioloških odpadkov po
sistemu od vrat do vrat;
• prevzem kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada s
kuponi po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na ekoloških otokih in spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu;
• dolg delovni čas zbirnega centra na Rečiški cesti 2 na Bledu;
• visoka osveščenost ljudi o pomenu ločenega zbiranja odpadkov.
Tako smo v letu 2013 dosegli 77 % delež vseh ločeno zbranih
odpadkov.

Papir in
papirna
embalaža

Mešana
embalaža

Steklena
embalaža

Mešani
komunalni
odpadki

Kosovni
odpadki

Biorazgradljivi
kuhinjski
odpadki

Zeleni
vrtni
odpad

Gradbeni
material

2012

304

325

279

1.389

94

213

221

232

2013

309

350

275

1.267

101

233

290

416

2014

332

381

291

1.068

127

324

256

606
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Delež odloženih mešanih komunalnih odpadkov (z obdelavo)
in ločeno zbranih odpadkov glede na skupaj zbrane evidentirane
odpadke

Iz spodnjega grafa je razvidno, da je zbiranje ločeno zbranih
odpadkov v porastu. Papir in steklo naraščata enakomerno,
mešana embalaža prav tako, a z večjim tempom, največji skok je
opazen pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih in zelenem vrtnem odpadu.

E-sporočanje stanja vodomera,
prijava na E-novice
Obveščamo vas, da prek naše spletne strani www.ibled.si, komunalna dejavnost, odslej lahko sporočate stanje vodomera.
Obrazec boste našli na prvi strani desno, v območju E-komunala.
Preprosto kliknite na »Sporočanje stanja vodomera« in odprl se
vam bo priročen obrazec za vnos podatkov. Druga možnost je, da
v vaš spletni brskalnik vpišete naslednjo povezavo: http://www.
infrastruktura-bled.si/sl/e-komunala/vpis-stanja-stevca-za-vodo.
Zaradi točnosti mesečnega obračuna predlagamo, da stanje
vodomera odčitavate zadnji dan v mesecu in ga nato sporočite
najpozneje do 3. dneva naslednjega meseca. Na ta način bo
sporočeno stanje podlaga za obračun storitev vodarine. Prepozno sporočena stanja se pri tekočem obračunu ne bodo upoštevala.
Za lažji vnos podatkov smo pripravili tudi navodila, ki jih najdete pod obrazcem. V primeru težav nas lahko pokličete na
04/578 05 12 in 04/578 05 35.
Če želite biti obveščeni o novostih, spremembah in izrednih
dogodkih s področij oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, urejanja okolice, vzdrževanja cest in zimske službe ter pokopališke
dejavnosti v občini Bled, vas prosimo, da se prijavite na prejemanje e-novic, kar naredite na naši spletni strani: www.ibled.si,
komunalna dejavnost.

Količine zbranih odpadkov po posameznih frakcijah v obdobju 2002–2013

Nepravilno odlaganje odpadkov na
pokopališčih
V občini Bled naše komunalno podjetje upravlja štiri pokopališča: Bled, Zasip, Ribno in Bohinjska Bela. Na pokopališčih so
postavljeni ustrezni zabojniki za zbiranje odpadkov. Zabojniki na
pokopališčih so namenjeni zbiranju odpadkov, ki nastanejo na
pokopališčih, nikakor pa ne zbiranju odpadkov, ki nastanejo v
gospodinjstvih. V zadnjem času opažamo velike količine
nepravilno odloženih odpadkov pri pokopališčih Bohinjska Bela
in Zasip, občasno tudi na Bledu. Pri nadzoru nepravilno odloženih odpadkov je razvidno, da odpadki niso nastali ob urejanju
groba na pokopališču, temveč gre za klasične gospodinjske
odpadke. Tovrstnega nepravilnega odlaganja odpadkov v prihodnje ne bomo več tolerirali, pač pa bomo kršitelje skupaj z
redarsko službo ustrezno kaznovali.
Navedeni podatki kažejo, da se količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov zmanjšuje na račun ločevanja odpadkov.
Tudi podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da je v letu
2013 občina Bled med najuspešnejšimi v Zgornje Gorenjski regiji
(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6570). S tako aktivnim in vestnim ločevanjem odpadkov, ki ga bomo izvajali vsi
občani, se bo v prihodnje ta količina še zmanjševala.
Infrastruktura Bled se ob tej priložnosti vsem občanom
občine Bled zahvaljuje za sodelovanje in prizadevanje pri ločevanju odpadkov, saj bomo samo s skupnimi močmi lahko zmanjševali količino mešanih odpadkov, ki se jih odlaga na deponijo.
Prav vsak posameznik s svojim ravnanjem namreč prispeva svoj
delež pri ohranjanju narave in okolja, v katerem živimo.

Tatvine na pokopališčih
V zadnjem času se je povečalo število tatvin na pokopališčih,
predvsem kraje okrasnih nasadov in sveč. Vse najemnike grobov
zato prosimo, da ste pozorni na nezakonita ravnanja in vedno,
ko sumite na kaznivo dejanje, o tem čim prej obvestite policijsko
postajo ali pokličete intervencijsko številko 113. Opozarjamo tudi
na nevarnost tatvin iz avtomobilov na parkiriščih. Svetujemo
vam, da svoje premoženje zavarujete tako, da vrednejših predmetov ne puščate v vozilih, vrata zaklepate in okna zapirate.

Infrastruktura Bled

Sveča manj

Modularna sveča Luna (Vir: www.pax.si)
Pomembno je, da se potrošniki začnemo zavedati, da nista
pomembni količina in velikost sveč, ampak nekaj drugega, tisto,
kar ni vidno. Načelo »manj lahko pomeni več« je torej ustreznejše za okolje in nas, zato ga je treba uresničevati v praksi, še zlasti,
če za to obstaja možnost.
Pokojnikov se najlepše spomnimo s tem, da jih obiščemo na
mestu njihovega večnega počitka. To lahko storimo tudi brez
prižiganja sveče. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS je v ta
namen vzpostavilo posebno spletno stran (svecamanj.si), na kateri lahko prižgete virtualno svečo in z njo počastite spomin na
preminule. Akcijo so pospremili z geslom »Predniki vam ne
bodo zamerili, če boste letos prižgali svečo manj, potomci vam
bodo za to hvaležni«.

Nadgradnja akcije STOP: nepravilno
odloženi odpadki – pregled
zabojnikov

Blejske ulice v Evropskem tednu
mobilnosti
Naše ulice, naše odločitve je slogan, ki povzema vsebino
letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Številne prireditve na
to temo so se zvrstile tudi na Bledu. Z njimi smo poskušali spodbuditi ljudi, da bi mesta, v katerih živimo, preuredili tako, da bi
postala prijaznejša za bivanje, da bi torej ljudje postali pomembnejši od avtomobilov.
V pisanem tedenskem dogajanju je svoj delež k osveščanju
ljudi prispevala tudi Infrastruktura Bled. V soboto, 20. septembra, smo skupaj še z drugimi podjetji na Cesti svobode od Festivalne dvorane do Ljubljanske ceste (Promenada) na svoji stojnici
mimoidočim, med katerimi je bilo največ staršev z otroki in starejših, kar nas je izredno razveselilo, predstavili novosti na področju ravnanja z odpadki. Pokazali smo jim naše najnovejše
smetarsko vozilo, pomembno pridobitev tako za občane kot naše
podjetje, saj omogoča kakovostneje opravljeno delo na terenu.
Nekaj pozornosti smo namenili tudi številnim novostim, ki smo
jih uvedli v zadnjih nekaj mesecih (E-komunala, spremembe pri
ločevanju odpadkov, nove nalepke na zabojnikih …).
Še posebej pester je bil program v ponedeljek, ko smo na stojnici sprejeli otroke iz vrtcev in osnovnih šol. Predstavili smo jim
delo novega smetarskega vozila, pri čemer je otroke najbolj navdušilo praznjenje in pranje zabojnikov. Pokazali smo jim tudi
pomen čipa, ki je vgrajen v vsak zabojnik, saj brez njega
smetarsko vozilo zabojnika ne dvigne in ga ne izprazni. Otroci so
se preizkusili še v ločevanju posameznih vrst odpadkov, s katerimi se srečujejo v šoli in doma, in pri tem pokazali veliko znanja.
Zahvala za to gre staršem, vrtcem in šolam, ki otroke spodbujajo
pri ločevanju odpadkov, seveda predvsem z zgledom, ki jim ga
dajejo s svojim ravnanjem.
Evropski teden mobilnosti je tudi tokrat povezal na tisoče
evropskih mest v prizadevanju za človeku prijaznejše načine mobilnosti. Vsem obiskovalcem za zahvaljujemo za obisk. Veseli
bomo, če nas boste obiskali tudi prihodnje leto, vabimo pa tudi
vse, ki se letošnjega tedna mobilnosti niso udeležili.

Mineva prvo leto od začetka akcije STOP: nepravilno odloženi
odpadki. Rezultati akcije od takrat do danes so pokazali, da imajo
nekateri uporabniki še vedno težave pri ločevanju odpadkov v ustrezne zabojnike. Na spletni strani www.ibled.si si lahko najdete
vrsto informacij o pravilnem ločevanju, prav tako je objavljen
Priročnik za ravnanje z odpadki. V kolikor ste še vedno v dilemi,
v kateri zabojnik spada posamezni odpadek, lahko pokličete v
pisarno Infrastrukture in z veseljem vam bomo svetovali.
V prihajajočem obdobju bomo akcijo STOP: nepravilno odloženi odpadki nadgradili. Fizično bomo pregledovali pravilnost
odloženih odpadkov v posameznih naključno izbranih zabojnikih, pri čemer bomo na koncu sestavili zapisnik, katerega
priloga bodo fotografije nepravilno odloženih odpadkov. Zapisnik bo poleg uporabnika in našega podjetja prejelo tudi občinsko redarstvo. V primeru ponavljajočih se kršitev bodo kršitelji
kaznovani skladno z Odlokom o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.
Za kršitelje je v Občini Bled zagrožena globa v višini od 400
do 1.400 EUR.

Otroci se radi preizkusijo v ločevanju odpadkov
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Družinski športni dan
na Straži Bled
Tik pred začetkom uradne jeseni se je
v nedeljo, 21. 9. 2014, na Straži Bled zgodil 1. Družinski športni dan. Ob zaključku
sezone smo s tem dogodkom obiskovalcem želeli predstaviti vse novosti, ki smo
jih uvedli na Straži v letošnji sezoni in
tako še obogatili turistično ponudbo Bleda. Predvsem smo dan pripravili z željo,
da bi družine skupaj preživele čudovit dan
v naravi in hkrati izkoristile ugodnosti, ki
smo jih pripravili skupaj s partnerji, Pustolovskim parkom, Deželo ljudskih pravljic, poletnim sankališčem, brunarico na
Straži in Plažo Straža.
1. Družinski športni dan je obiskalo
skoraj 500 družin. »Mislim, da so bili

obiskovalci prireditve več kot zadovoljni,
prav tako je dogodek minil brez organizacijskih težav,« se je ob koncu oddahnil
Uroš Ambrožič in se zahvalil vsem partnerjem. »S to prireditvijo smo dokazali, da
je z veliko dobre volje in s skupnimi
močmi mogoče pripraviti izvrstno družinsko prireditev. Glede na odziv si želim, da
bi prireditev postala tradicionalna in bi se
srečevali vsakega septembra tudi v prihodnje.«
Hkrati vas tudi obveščamo, da je poletno sankališče na Straži ob vikendih
odprto tudi še v mesecu oktobru. Podrobne informacije dobite na naši spletni strani
www.straza-bled.si, lahko pa nas spremljate tudi na Facebook profilu StražaBled.
Prihaja zimska sezona in znova kličemo: »STRAŽA BO!«

KONTAKTNE ŠTEVILKE
PODJETJA
INFRASTRUKTURA
BLED d.o.o.:
•

•
•
•

•

informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera: 04/578
05 35, 04/578 05 12
informacije
pokopališka
in
pogrebna dejavnost: 04/578 05 33
dežurna služba vodovod: 031/657
423
izvajanje pogrebne službe: 041/
655 987 (Anton Novak, pogrebne
storitve d.o.o.)
spletna stran: www.ibled.si

DELOVNI ČAS ZBIRNEGA
CENTRA
na Rečiški cesti 2:
•
•

vsak delovnik 7.00–19.00
sobota 8.00–12.00

Rekreacijsko drsanje v
Športni dvorani
V času jesenskih šolskih počitnic se
v Športni dvorani na Bledu začenjajo
termini rekreacijskega drsanja. Začnemo v soboto, 25. oktobra, od 16.30 do
18.00 ure, potem pa bosta do 2. novembra vsak dan na voljo dva termina: dopoldne od 9.30 do 11.00 ure
in popoldne od 16.30 do 18.00 ure.
Cen nismo spreminjali: vstopnina za
otroke od 7 do 14 let je 3,50 €, za dijake in
študente znaša 4,50 €, za odrasle 5,00 €.
Otroci do 6 let imajo prost vstop. Izposoja drsalk znaša 4,50 €, brušenje drsalk
4,00 €.
Vabljeni!

Pisana paleta dogajanj na Straži Bled

Priznanje za Grajsko
kopališče v akciji
»Naj kopališče«
Sedem slovenskih radijskih postaj in
spletna stran www.kopalisce.si so v sodelovanju z RTV Slovenija tudi letos, že 24.
leto zapored, v akciji »Naj kopališče« zbirale glasove kopalk in kopalcev slovenskih
kopališč in izbrale najboljša, najbolj urejena in najprijetnejša kopališča v šestih
kategorijah. Glasovalo je več kot 32.000
kopalcev. Grajsko kopališče na Bledu je osvojilo prvo mesto v kategoriji naravnih
kopališč.
Čestitamo sodelavcem, ki skrbijo za
urejenost kopališča in dobro počutje
obiskovalcev. Vsem, ki ste glasovali za nas,
se zahvaljujemo in vas vabimo, da nas prihodnje leto spet obiščete.

Prejemniki priznanj za "Naj kopališče"

:: Infrastruktura Bled
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Koledar prireditev
www.bled.si
datum

ura

lokacija

prireditev

Petek, 24.10.

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Preddverje Festivalne
dvorane
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Pripravimo se na noč čarovnic,
ustvarjalna delavnica
Letni koncert ženske vokalne skupine Društva
upokojencev Bled
Demenca, predavanje Damjana Perneta, dr. med.

10:00 – 16:00
20:00

Hotel Triglav Bled
Festivalna dvorana

Okusi Gorenjske, festival tepk
Oktober je fest' na Bled, narodno zabavna prireditev z
nastopi različnih folklornih skupin, ljudskimi pevci in
godci...

15:00 – 18:00

Kavarna Park Bled

Sladko popoldne ob kitarski glasbi

Jasa pod Blejskim
gradom

Jesenske počitnice na Blejskem gradu: srednjeveški tabor
KD igralske skupine viteza Gašperja Lambergarja

18:00
19:30

Sobota, 25.10.

Nedelja, 26.10.
27.10. – 2.11.

Sreda, 29.10.

16:00 – 19.00

Blejski grad

Noč čarovnic: Detektivska zgodba Izgubljeni labod,
prireditev za otroke

Četrtek, 30.10.

18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: Osrediščiti
naravo in osmisliti naravovarstvo, predava Jurij Dobravec

Petek, 31.10.

16:00 – 19:00

Blejski grad

18:00

Festivalna dvorana

Noč čarovnic: Detektivska zgodba Izgubljeni labod,
prireditev za otroke
Zaključni koncert 10. jubilejnega mednarodnega
tekmovanja pianistov Chopinov zlati prstan in
praznovanje Poljskega Dneva državnosti ter 600.
obletnice Poljsko - Turških diplomatskih odnosov.

Sobota, 1.11.

21:00

Zbor: pred Hotelom Golf Pohod z baklami ob Blejskem jezeru

Nedelja, 2.11.

10:00

Zadružni dom Ribno

15:00 – 18:00
16:30

Kavarna Park Bled
Blejski grad

18:00 – 22:00

Restavracija Panorama

Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in škratkom
Predstavčkom
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
Ognjeni srednjeveški nastop KD igralske skupine viteza
Gašperja Lambergarja
Družabno srečanje za starejše občane

Sreda, 5.11.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Odprtje razstave Planinska koča z okroglo mizo
(v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem)

Četrtek, 6.11.

19:00

Blejski grad

Predavanje Muzejskega društva Bled: Jože Hausman:
Bled skozi kamero, bližnja zgodovina Bleda

Sobota, 8.11.

19:00
19:00
20:00 - 24:00

Blejski mladinski center
Hotel Triglav Bled
Restavracija Panorama

Potopisno predavanje z Majo Novak
Martinovanje z živo glasbo in vinarjem
Veselo martinovanje

Torek, 11.11.

20:00

Festivalna dvorana

Komedija izpod peresa Gorana Vojnovića TAK SI s
Klemnom Slakonjo in Tadejem Tošem

Sreda, 12.11.

19:00

Blejski grad –
Galerija Stolp

Otvoritev razstave slik udeležencev slikarskih delavnic z
Bleda in okolice – Slikanje z Anjo Bunderla

Petek, 14.11.

19:30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predstavitev knjige Mojce Špik Revolucija duha

Novičke iz Sava
hotelov Bled
Wellness Živa in kopališče v
Grand Hotelu Toplice med
najboljšimi
Obiskovalci slovenskih kopališč so
tudi letošnjo sezono s pomočjo oddaje
»Dobro jutro, Slovenija« izbrali »Naj kopališče 2014« v različnih kategorijah. V
kategoriji pokritih kopališč je tretje mesto
osvojil Wellness Živa v Hotelu Golf, zunanje kopališče v Grand Hotelu Toplice pa
je osvojilo četrto mesto v kategoriji naravnih kopališč. V Sava Hotelih Bled so
nad uvrstitvijo kopališč zadovoljni.

Tradicionalni Praznik
Originalne blejske kremne
rezine v Kavarni Park

Kavarna Park je oktobra ponovno zaživela v znamenju kremšnit. Ampak ne
katerih koli, ampak tistih originalnih, ki
so pripravljene po originalnem receptu iz
leta 1953. Obiskovalci so se sladkali s
kremnimi rezinami ter ostalimi kulinaričnimi dobrotami iz Kolekcije kremšnita.
Kremna rezina je namreč letos dobila
svojo kolekcijo, ki je sestavljena iz kulinaričnih dobrot z okusom kremne rezine
in iz spominkov, med katerimi so tudi majice in predpasniki znanega modnega oblikovalca Matevža Faganela. Za dobro
vzdušje so poskrbeli glasbena skupina
Soul jazz in jaz, plesna skupina Moj Klub
Bled in Društvo barmanov Slovenije. V
Sava Hotelih Bled so ponujali kremne
rezine po posebni promocijski ceni,
»kupiš 1, dobiš 2«.

Erzetič in Ščurek v Vinskem
baru Vinarte
Ta vikend Vinski bar Vinarte gosti priznanega slovenskega vinarja iz Goriških
Brd, Andreja Erzetiča. Vinar vina predstavlja v petek in soboto (24. in 25. oktobra) med 18. in 21. uro.
V preteklih tednih sta vina predstavila
še Stojan Ščurek ter vinarstvo Šuman.
Tudi v prihodnjih tednih bodo v Vinskem
baru Vinarte nadaljevali z vinskimi degustacijami, več informacij lahko dobite
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na Facebook strani Sava Hoteli Bled, na
www.sava-hotels-resorts.com pod zavihkom Aktivni oddih-Prireditve ali na
Bled.si.

Sobota, 15.11.

10:00
14:00
20:00

Hotel Triglav Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled
Blejski mladinski center
Blejski grad
Športna dvorana Bled

10:00 – 12:00
18:00 – 22:00
19:00

Hotel Triglav Bled
Restavracija Panorama
Športna dvorana Bled

Kuharska delavnica za otroke: Posebna družinska nedelja
Družabno srečanje za starejše občane
Koncert ansambla Modrijani z gosti ansambel Saše
Avsenika in Tereza Kesovija

Ponedeljek, 17.11. 20:00

Festivalna dvorana

Predpremiera predstave Iva Svetina ABC oder Krieg,
quasi una fantasia, nastopajo Peter Musevski, Ivan
Bekjarev, Matjaž Tribušon, Aleksandra Balmazović, Vesna
Pernarčič in Borut Veselko

Sreda, 19.11.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Nekoč pred davnimi časi, pripovedovalski večer starih
zgodb (v sodelovanju z Gorenjskim muzejem)

Petek, 21.11.

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Hijacinta, glasbeno igrana predstava

:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled
Nedelja, 16.11.

Fijakerji na izletu

9:00 - 15:00
10:00 – 12:00

19:30

Že deseto leto zapored smo se blejski
fijakerji odpravili na jesenski izlet. Tokrat
smo se odločili za dvodnevno popotovanje
skozi Hrvaško in Bosno, kjer je bil naš
glavni cilj Mostar. Prvi dan smo v zgodnjih
jutranjih urah zapustili domači Bled in se
odpravili proti Dalmaciji. Prva postaja
poleg postanka za kavo pri Maslenici je bil
kmečki turizem Šaričevi dvori nad Primoštenom. Tam nam je zgovorni lastnik
Zoran, bivši jugoslovanski reprezentant v
vaterpolu, pripravil res okusen zajtrk
»izpod peke«. S (pre)polnimi želodci, v katerih so se gnetli okusi pršuta, sira, teletine, hobotnice, čebule, krompirja in še
česa... smo pot nadaljevali vse do Meñugorja. Bili smo navdušeni nad tem, kako
so dobesedno vsi lastniki nepremičnin
v kraju našli svoje priložnosti za zaslužek, naj bo to s prodajo spominkov, z
gostinstvom ali prenočitvenimi kapacitetami. Pot nas je nato vodila do Mostarja. Ogledali smo si kraj, se povzpeli preko mosta in preizkusili tudi njihove
kulinarične dobrote. Prespali smo v hotelu Kriva Ćuprija v samem centru starega dela Mostarja. Drugo jutro smo
po zajtrku nadaljevali pot do Jablanice,
kjer smo si ogledali muzej in porušen most na Neretvi. Po ogledu smo sledili smerokazom proti Jajcu. Tam smo
si ogledali muzej 2. zasedanja AVNOJ-a.
Sledila je pot poti Gradiški, kjer smo
še zadnjič okusili bosansko kulinariko.
V večernih urah smo se po prevoženih
1411 kilometrih in le eni neuspešno prevoženi bosanski radarski kontroli ter z
nepozabnimi spomini vrnili nazaj na
Bled. Na preteklih izletih v zadnjem desetletju smo bili že marsikje, a vedno
znova nam bolj dobesedno »diši« pot proti

Kuharska šola: Kuharska delavnica za odrasle
Triglavska tržnica in spremljevalni program
Predavanje Alenke Košir: Z gibanjem in prehrano do zdravja
Martinovo na Blejskem gradu ob vinu, glasbi in plesu
Narodnozabavna hit parada

Pogovor o treh knjigah in petih desetletjih, pogovor s
Sergejem Učakarjem ob izidu knjige Mini golf Bled - prvih
petdeset let

Sobota, 22.11.

10:00
19:00

Blejski mladinski center
Gorjanski dom

Tečaj modnega risanja in oblikovanja – 1. del
Gledališki abonma KD Bohinjska Bela 2014/2015:
Črna komedija v izvedbi KUD Valentin Kokalj Visoko

Sreda, 26.11. in
četrtek, 27.11.

17:00

Višja strokovna šola za go- Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
stinstvo in turizem Bled

Petek, 28.11.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

29. – 30.11.

10:00 - 19:00
16:00 – 19:00

Terasa Kavarne
Adventni sejem domače in umetnostne obrti z razstavo
Park Bled
adventnih venčkov
Terasa Kavarne Park Bled Izbor sladkih dobrot po 1 €

Sobota, 29.11.

10:00
16:00
20:00

Blejski mladinski center Tečaj modnega risanja in oblikovanja – 2. del
Terasa Kavarne Park Bled Koncert pevskih zborov s slovenskimi adventnimi pesmimi
Festivalna dvorana
Koncert ob 30-letnici okteta LIP Bled

Nedelja, 30.11.

16:00
ves dan

Terasa Kavarne Park Bled Podelitev priznanj in razglasitev najlepših adventnih venčkov
Festivalna dvorana,
Praznovanje 200-letnice rojstva Adolpha Sax-a izumitelja
različne lokacije po Bledu sakofona, koncerti in seminarji, ki se bodo zaključili s
koncertom Saksofonskega orkestra v Festivalni dvorani
ob 17:00

40 let Društva za podvodne dejavnosti Bled

TEDENSKI PROGRAM POLETNIH PRIREDITEV:
vsako soboto,
razen 1. in 8.11.

20:00 – 24:00

Restavracija Panorama

Sobotni plesni večeri

1.10. – 31.10.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Razstava Obrazi Bleda: Simona Piber, poštna uslužbenka
in dobra poznavalka vin

1.10. – 10.11.

8:00 – 20:00

Blejski grad –
Galerija Stolp

Slikarska razstava Saše Vrečko: Zgodbe izpod čopiča

10.10. – 30.10.

v del. času

Galerija 14, Bled

Razstava male plastike in risb Slavka Oblaka: Tesar
mehkih rok

15.10. – 2.11.

8:00 – 16:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Stalna razstava Raj pod Triglavom ter fotografska
razstava dr. Bojana Erhartiča

RAZSTAVE:

Prireditve | Turizem
1.11. – 30.11.

5.11. – 27.11.
12.11. – 5.1.

v del. času

8:00 – 16:00
8:00 – 18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Razstava Obrazi Bleda: Barbara Drole, predstavitev knjig,
ki so jo v življenju nagovorile, opogumile in v njej
prebudile ustvarjalni navdih
Vitrina ustvarjalnosti: izdelki iz steklenih perlic Tatjane
Lukač iz Radovljice

Infocenter Triglavska
roža Bled

Stalna razstava Raj pod Triglavom ter razstava Planinska
koča

Blejski grad –
Galerija Stolp

Razstava slik udeležencev slikarskih delavnic z Bleda in
okolice – Slikanje z Anjo Bunderla

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

ABC ODER KRIEG, QUASI UNA FANTASIA
V blejski Festivalni dvorani bo 17. novembra ob 20. uri predpremierno na ogled
predstava Iva Svetine ABC ODER KRIEG, QUASI UNA FANTASIA
Nova produkcija ABC
oder Krieg (Quasi una fantasia) predstavlja platfromo
ŠIFT TEATER III. Novo
dramsko besedilo, ki ga je
Ivo Svetina napisal na iniciativo Muzeum-a, temelji
na obdobju 1831-35 na Dunaju, kjer se srečujejo jezikoslovci in literati (Jernej
Kopitar, Vuk Karadžić, Matija Čop, France Prešeren) v
trenutku, ko se oblikuje
pisava, zapis slovenskega
jezika. Ljubezen do jezika in
raziskovanja se prepleta s
konflikti, pritiski cenzure in
sistema: polemike tečejo tako med Prešernom in Čopom kot med Kopitarjem in
Vukom. Ženska, letni časi,
forma, vsebina, poklic, zasebno življenje, krutost, ki v
drami uniči pravkar nastalo
vez, obkroža in zareže v
prostor. Kolera in konservativna sredina je tisto, kar
uniči mlado srce. To je
drama (lahko rečemo kriminalka) o pripadnosti jeziku.
Predstava v treh jezikih (slovenskem, srbskem in nemškem) odpira mednarodni
gledališki prostor in možnosti za medkulturne vibracije. Prvi korak bo povezava z gledališčem v Beogradu, kasneje pa tudi z avstrijskim prostorom.
Predstave petletnega projekta ŠIFT TEATER (2011-2015) temeljijo na zapisih, dokumentih (pismih), zgodovinskih dogodkih, ki jih fantazija in režija prevaja v sodobni
gledališki jezik.
Igrajo: Peter Musevski, Ivan Bekjarev, Matjaž Tribušon, Aleksandra Balmazović,
Vesna Pernarčič in Borut Veselko.
Režija, scenografija: Barbara Novakovič Kolenc
Producent: Muzeum Ljubljana
Koproducenti: Prešernovo gledališče Kranj, Cankarjev dom, Opera&Theatre Madlenianum, Zemun.
V sodelovanju s Festivalno dvorano Bled.
:: RP

jugu. Morda zaradi nostalgije, morda
zaradi bivših »bratskih« vezi, zagotovo pa
tudi zaradi dobrot z žara...
:: Toni Mežan

Novice iz Sportine
Turizma
Uspešna serija koncertov v
Vili Prešeren
Tekom poletja je bila v Vili Prešeren
serija koncertov odlične hrvaške skupine
Soulfingers, ki je znana tako po odlični
glasbi ter izvirni animaciji, ki vedno
poskrbi za zabavo. Serijo koncertov smo
sklenili v oktobru. Gostje in obiskovalci
Vile Prešeren so bili nad koncerti navdušeni.

Maksim Osipov v Hotelu
Ribno
Uspešno sodelovanje z ruskim zdravilcem Maksim Osipovom se nadaljuje v
jeseni ter v letu 2015. Naslednjič bo v
Hotelu Ribno med 17. in 23. novembrom.

Uspešna poletna sezona v
Sportini Turizem

Vremenu navkljub smo z obiskom v
poletni sezoni zadovoljni, izpeljali smo
kar nekaj lastnih dogodkov – več fotografskih razstav in koncertov v Hostlu Vila
Viktorija, serijo koncertov v Vili Prešeren,
obenem pa smo bili tudi partner prvega
Blejskega filmskega festivala ter sodelovali
pri Festivalu Okarina. Aktivno smo promovirali tudi v maju ustanovljeni Klub
Sportina Turizem.

Martinovanje ob Blejskem
jezeru
Že tradicionalna in odlično obiskana
prireditev »Sportina poklanja Martina«, ki
poteka v slovo poletni sezoni in v pozdrav
sv. Martinu, bo letos potekala v nedeljo,
16. novembra od 11. ure dalje. Predstavljali se bodo vinogradniki različnih regij,
poskrbljeno pa bo tudi za glasbo in okusne prigrizke.
:: Manca Dežman, Sportina Turizem
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Aktualno
Mladi

Za razigrano in
ustvarjalno otroštvo
V letošnjem Tednu otroka smo na
blejski osnovni šoli posvetili posebno pozornost igri in tistim dejavnostim, ki so
si jih otroci sami izbrali in v njih tudi aktivno sodelovali. Organizacijo je že tradicionalno prevzel otroški parlament.
Otroštvo je polno nenehnega raziskovanja in preizkušanja lastnih sposobnosti. In prav v šoli otroci razvijajo svoje
zmožnosti tako pri učenju kot med igro,
dragocene pa so tudi izkušnje, ki jih pridobijo pri druženju s sovrstniki in
učitelji. Socialne veščine, ki jih pridobijo
na ta način so neprecenljive; naučijo se
pogovarjati, poslušati, upoštevati, sodelovati in ceniti prijatelja – človeka. V tem
tednu smo želeli otrokom pokazati, da
zamujajo bogat svet igre in bližino prijateljev, če večino dneva presedijo pred
računalnikom ali televizijo, da je otroštvo
bogato z nagajivimi, razigranimi in ustvarjalnimi igrami in da sta igra in prosti
čas otrokova pravica, tako kot je učenje
njihova obveznost. Uživali so v igranju
odbojke z učitelji, mlajši so se z učitelji
pomerili v igri med dvema ognjema.
Nekateri so se pomerili v minigolfu, spet
drugi pa v peki slastnih palačink, s katerimi so postregli mlajše na petkovem

igrivem popoldnevu. Devetošolke so se
prelevile v prave učiteljice prvošolčkov in
pri tem tako uživale, da težko pričakujejo
ponovitev. V sodelovanju z LAS-om smo
izvedli tradicionalno športno prireditev
NAJBOLJŠA DROGA JE ŽOGA. Sobotno dopoldne so se otroci potili v telovadnicah ob igranju nogometa, košarke
in odbojke. V šolski avli pa je s svojo

Teden otroka na ribenski šoli

Ob tednu otroka smo imeli že tradicionalno druženje z babicami in dedki ter tako zopet spletli nepozabne vezi med
generacijama. Tema letošnjega srečanja je bila Kitajska. Andrej
Jalen, bibliotekar v knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu, je
pričaral prav posebno vzdušje. Predstavil je zapleteno kitajsko
pisavo, fotografije, knjige, denar, zmaja, paličice in še veliko
drugih zanimivosti, povezanih s to deželo. Učiteljica glasbe Irena
Kosmač nam je predstavila Pevsko olimpijado v Xiamnu, ki se jo
je s svojimi pevci udeležila leta 2006. Naučila nas je zapeti tudi
kitajsko pesmico o deklici Hung-Sai. Za prijeten zaključek

predstavo gostovala tudi otroška skupina
z Bohinjske Bele. Zadovoljni učenci, ki
so se udeleževali teh prireditev, so bili
enakega mnenja; več časa je treba nameniti igri in druženju, pri katerem se
lahko s pomočjo domišljije ustvarjajo
nove igre, ali pa se obujajo igre njihovih
staršev.
:: Meta Pazlar

srečanja so poskrbeli učenci OPB s kuharico Jožico Šorli. Spekli
so čisto prave kitajske piškote, s katerimi so razveselili naše
babice in dedke. Prav tako so skuhali zelo okusno marmelado iz
domačih jabolk in kutin. Z njo si popestrimo šolske malice, z
veseljem jo poskusijo tudi obiskovalci. Tudi naši tretješolci so zelo
spretni kuharji, saj so nam pripravili zelo okusno zelenjavno
juho.
V letošnjem šolskem letu smo se razveselili nove interesne dejavnosti-čebelarskega krožka, ki ga bosta vodila Blaž
in Danijela Ambrožič. Dvanajst bodočih čebelarjev je že pri
prvem srečanju pokazalo velik interes in zanimanje za čebelarstvo.
Prvošolci so bili na obisku na OŠ Antona Janša v Radovljici.
Z učenci 1. in 2. razreda so se prijetno družili in preživeli z njimi
sproščeno igralno dopoldne. Obiskali pa so tudi gasilski dom v
Ribnem. Aljoša Ažman in Damjan Mulej sta jim nazorno predstavila delo gasilcev, vse njihove pripomočke in jih prijetno pogostila.
Uspešno smo izvedli jesensko papirno akcijo. Zbrali
smo 4.520 kg papirja in tako v šolski sklad prispevali 316,40
evrov.
Tudi naši člani planinskega krožka z mentorico Meto Skumavec so že zelo aktivni. Udeležili so se družinskega izleta na
Lipanco. Pridružili so se ljubiteljem planin in sodelovali v
vseslovenski akciji Očistimo gore in planine na Pokljuki. Sodelovali pa so tudi na sejmu rabljenih planinski čevljev na OŠ
Bled.
:: Kolektiv OŠ Ribno

Aktualno
Mladi

Prvi šolski mesec
Po ne preveč lepem poletju smo se
znašli spet med šolskimi klopmi. Ker nam
septembrski dnevi običajno nudijo prijetne temperature, smo pohiteli z izvajanjem različnih dejavnosti, ki potekajo na
prostem.
Učenci šestih razredov so spoznali Jurčičevo domačijo na Muljavi in od blizu
videli Cerkniško jezero. Devetošolci so potovali po Primorski, njihov končni cilj so
bile Sečoveljske soline. Na kraju samem
so se lahko prepričali, da delo solinarjev ni
lahko. Spoznali so orodje, ki so ga včasih
uporabljali pri pridelovanju prosa, da so
lahko gospodinje postregle s proseno kašo. Prosena kaša s suhimi češpljami je
sestavni del Trubarjeve malice, ki so jo
učenci pokusili v prijetni vasici Gradež na
njihovi poti po Trubarjevi fari. Mnogim je
dobro teknila skupaj s krhlevko in kruhom krhlakom. S Trubarjeve domačije so
odnesli domov lične miniaturne knjige, ki
so jih sami izdelali pod vodstvom mentorice.
Vreme nam je bilo naklonjeno pri
izvedbi športnega dneva. Planinski pohodi
za predmetno stopnjo so bili sproščujoč
zaključek delovnega tedna.
Evropski teden mobilnosti je zaznamovalo precej aktivnosti. Za začetek so
učenci razredne stopnje risali s kredami
pred Park hotelom in v vaškem jedru na
Bohinjski Beli. Generacija drugošolcev si
je ogledala Policijsko postajo Bled in sku-

Dobrote z vrtčevskega
vrta
Letošnjo pomlad smo v bližini vrtca
uredili velik zelenjavni vrt. Poleg ostale zelenjave smo posadili tudi krompir, ki nam
je dobro obrodil. Avgusta smo ga z otroki
izkopali za kar dva zaboja. Ker nam je bil
pridelani krompir dragocen, smo sklenili,
da ga bomo pripravili malo drugače. Odločili smo se za krompirjev piknik, ki smo
ga izvedli v tednu, ko smo praznovali prihod tetke Jeseni. Vsak otrok si je izdelal
lonček, v katerega smo dali domači krompir, ki so nam ga spekle kuharice. Topel, v
zlato rumeni lupini nas je vabil, da se z
njim posladkamo in uživamo v njegovem
okusu. Pa še strah nas ni več, ker smo
jedli neolupljenega. Za še bolj prijetno
počutje je poskrbelo tudi toplo jesensko
sonce, ki nas je grelo na poligonu vojašnice na Bohinjski Beli.
Naslednji dan nas je za kosilo pričakalo še eno presenečenje. Kuharice so nam
iz bučk, ki so nam tudi zrasle na vrtu,
spekle okusen in dišeč zavitek. Tudi ta nam
je teknil.
:: Nada Kodeh, Vrtec Bled

paj s policisti odšla čez prehode za pešce.
Na Bohinjski Beli so učenci pripravili
nastop za občane s predstavitvijo poslanice župana ob ETM. Tri dni je potekala
akcija Prometna kača – peš v šolo. Učenci
petih razredov so imeli vaje na kolesarskem poligonu, medtem ko so si šestošolci ogledali kulturne znamenitosti Bleda.
Kulturni dan sta jim najbolj popestrili
vožnji s pletnjo in turističnim vlakcem. Za
zaključek je bil postavljen šolski poligon

varne vožnje, lutkarji so nastopili z igrico
na temo prometa, učenci POŠ Ribno pa so
se na Bled pripeljali z vlakcem.
Zadnji septembrski teden je bil za
nekatere učence že precej miselno naporen, saj jih je v četrtek čakalo šolsko tekmovanje iz logike.
Ko bomo na papirni akciji zbrali star
papir, se bo september že prevesil v oktober.
:: E. S. Starič
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Rožnati oktober 2014
Oktober je že tradicionalno svetovni
mesec boja proti raku dojk in pod geslom
Rožnati oktober Europa Donna vsako
leto pripravi številne aktivnosti, s katerimi želi povečati ozaveščenost o raku
dojk – najpogostejšem raku pri ženskah.
Za rakom dojk lahko zboli vsaka ženska. Najpogosteje zbolijo ženske po 50.
letu, čeprav imajo lahko raka dojk tudi
mnogo mlajše. V Sloveniji letno na novo
zboli več kot 1.100 žensk. Verjetnost, da
se bo to zgodilo katerikoli ženski s
starostjo narašča. Za rakom dojk lahko
zbolijo tudi moški, vendar 100 krat redkeje.
V Sloveniji se podatki o razširjenosti
raka zbirajo v Registru raka RS že od leta
1950. Zaradi zahtevnosti zbiranja podatkov, preverjanja in analiziranja podatkov, so rezultati objavljeni v 2-3 letih.
Najnovejši podatki tako izhajajo iz leta
2010. Incidenca (število novih primerov
na 100.000 prebivalk) narašča. V letu
2010 je bilo na novo odkritih 1279
primerov raka na dojki. Najvišji porast
beleži novogoriška regija, sledi kranjska.
Slovensko združenje za boj proti
raku dojk Europa Donna, je samostojna,
neodvisna, neprofitna organizacija civilne družbe. Povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk, posameznike in
strokovne institucije v Sloveniji v boju
proti raku dojk. Je članica evropske zveze
Europa Donna. Glavni cilj slovenskega
združenja je vsem ženskam v Sloveniji

presejalno mamografijo je mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso
tipne. Zgodnje odkrivanje raka dojk
pomeni tudi večjo uspešnost zdravljenja
in znižanje umrljivosti.
zagotoviti enake možnosti za zgodnje odkritje bolezni, takojšnje in učinkovito
zdravljenje in rehabilitacijo.
Za zgodnje odkrivanje raka dojk je
pomembno redno mesečno samo pregledovanje. Vsaka ženska bi morala že v
mladosti začeti s samo pregledovanjem
in tako spoznati svoje dojke. Do menopavze naj bo to reden pregled vsak deseti
dan po začetku menstruacije, kasneje pa
na izbrani dan v mesecu. Pri samopregledovanju dojk je treba skrbno pregledati in pretipati obe dojki in biti pozoren
na zatrdline, spremembe v velikosti in
obliki dojk ter barvi kože, uvlečenost bradavice ali na izcedek iz nje ali zatrdline.
Pri spremembah se morate posvetovati z
izbranim zdravnikom. Preventiva in
zgodnje odkritje bolezni sta še vedno
»najboljše zdravilo«.
Državni program DORA je presejalna mamografija za zgodnje odkrivanje
raka in predrakavih sprememb dojk, ki
ga organizira Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Presejalna mamografija je rentgensko slikanje dojk pri na videz zdravih
ženskah po 50. letu, na vsaki dve leti. S

Festival vse bolj uveljavljene športne
panoge

1. Evropski pokal v klasičnem malem golfu (26. – 28. 9.) je z
otvoritvenim udarcem odprl Miha Zalar, starosta tega športa na
Bledu. Praznik se je začel s turnirjem dvojic v petek popoldne in
se nadaljeval s pozdravnim govorom župana Janeza Fajfarja,
video projekcijo mini golfistov v akciji in svečano večerjo v

ROŽNATI OKTOBER
Imenujemo ga rožnati,
vse dame rojene v oktobru
so nežne, so mehke
kot zlato bakreni jesenski dan,
ki bolečino spreminja v roza vsakdan.
Oktobrski dež,
so tihe solze slovesa,
ki zbirajo v sebi boleče izgube,
ki izpirajo iz duše vse temne pogube,
ki vračajo ženskost kot roza obljube.
Ko se znajdeš med ženskami,
ki se jim diagnoza začne na Ca
postaneš šibkejša a odhajaš močnejša,
oblekla si boleči Ca
in zdaj je tvoj življenjski stil kakor roza
pika na A.
Rožnati oktober je damski,
je moj in tvoj, je najin
je mesec vseh žensk,
zdravih in zbolelih,
ki smo povezane in zvezane med seboj
z najmočnejšo verigo tega sveta,
ki se imenuje
ROZA PENTLJICA.
Roza pentlja je od leta 1992 simbol
boja proti raku dojk.
:: Brigita Šolar

restavraciji Panorama, kjer so funkcionarji MGZS vsem nastopajočim in njihovim spremljevalcem podarili sveže natisnjene
izvode zbornika ob 50. obletnici igrišča.
Rekordno število tekmovalcev iz štirih evropskih držav in petnajstih klubov pa je bil dober obet za sobotno in nedeljsko
preizkušnjo, ko so se mojstrice in mojstri pomerili v desetih različnih kategorijah dvodnevnega šestkrožnega kriterija na eni največjih in najtežjih naprav v Evropi. Ob čudovitem vremenu in v
prekrasnem ambientu sta eno največjih zmag doslej slavila – organizator tekmovanja in blejski mini golf.
Najboljši po kategorijah: Tržičan Jani Jensterle in Clemens
Burgstaller, Altheim (dvojice – 46 udarcev); Darjan Pavšič, Ljubljana (mladina – 205 udarcev); Sieglinde Geier, Celovec (veteranke – 201); Karl Lakos, Steyr (veterani – 199); Rosa Dangl, Steyr
(seniorke – 198); Sergej Učakar, Bled (seniorji – 183), Evelyn
Haberl, Herzogenburg (ženske – 203); Clemens Burgstaller, Altheim (moški in absolutno – 178), KMGC, Celovec (ekipe – Pinter,
Schuster, Jensterle, Učakar) in Avstrija 1 med državnimi ekipami.
Teden dni kasneje so se domači asi pomerili na 15. državnem
prvenstvu za posameznike, kjer je Sergej Učakar svoji zbirki
prišil še osmo zvezdico najboljšega v državi. Drugo mesto je po
porazu v velikem finalu s 7:1 osvojil Jani Jensterle, bron je pripadel 17-letnemu Darjanu Pavšiču, vzhajajoči zvezdi slovenske
mini golf scene.
:: Mini golf zveza Slovenije
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Uspešna kolesarska sezona

Kolesarji kolesarskega kluba Grega Bole Bled zaključujejo uspešno sezono. 2. oktobra je KK Sava Kranj organiziral državno
prvenstvo na stezi za mlajše in starejše mladince. Kolesarji KK
Grega Bole Bled so osvojili dve srebrni in dve bronasti medalji.

Najbolj se je izkazal Matic Veber, ki je kljub nezaceljenim ranam
s svetovnega prvenstva osvojil drugo mesto v vožnji na končni
cilj in na 3000 m. Tretji mesti sta osvojila David Kosovel v sprintu
in ekipa starejših mladincev v olimpijskem sprintu. Poleg tega
so Blejci osvojili še tri četrta ter dve peti mesti.
5. oktobra je v Mengšu potekala kriterijska dirka, zadnja v
točkovanju za pokal Slovenije.
Lepe uspehe so zabeležili tudi kolesarji Bleda. V kategoriji
dečkov je prvo mesto osvojil Andrej Šanc, sedmi je bil Maj
Žnidar, enajsti pa Vid Slapničar. Pri mlajših mladincih je David
Kosovel osvojil 3. mesto, Gregor Matija Černe je bil 8., Peter
Šranc 9. in Matic Šmit 14.
Pri starejših mladincih je bil Matic Veber do zadnjih metrov
v igri za zmago,vendar mu je ponagajalo kolo in je klub temu osvojil 4. mesto. Jakob Šmid je bil 11.
:: Marjan Knaflič

Izvajamo geodetske storitve:

vpis zemlji{~a pod stavbo in vpis v kataster stavb
geodetski na~rt za potrebe PGD ter za uporabno dovoljenje
zakoli~enje objektov
geodetski na~rt omre`ja gospodarske
javne infrastrukture
ureditve mej
parceliranje
TRIGONOMETER
d.o.o.
izravnave mej
geodetske storitve
Trigonometer, d.o.o., Za @ago 1a, 4260 Bled,
041/790 282, 041/677 976, storitve@trigonometer.si

Pooblaščeni
trgovec in serviser za vozila Suzuki
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VABLJENI V PRENOVLJENO TRGOVINO!

ZADRUGA
GOZD
BLED

Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!
Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341

Stripydent, d.o.o.
@irovnica, Moste 77a
www.stripydent.si

Delovni ~as zobne
ordinacije: sreda,
petek 16 - 18
Delovni ~as
zobotehni~nega
laboratorija:
od ponedeljka do
petka 8 - 15

Informacije in naro~anje: na tel. 580 12 59, Samo Mekina

UGODNO - ZANESLJIVO - HITRO POPRAVILO PROTEZ
PETJE klasika, pop, narodno-zabavna, musical
HARMONIKA klavirska, diatonična
KITARA klasična, akustična, bas kitara
KLAVIR klaviature, sintisajzer
GLASBENE URICE za najmlajše

www.muzicarna.com
muzicarna@gmail.com / 041 607 451

z.o.o.

Za žago 1A, 4260 BLED, TEL. 04 575 05 19, trgovina@gozd-bled.si

NOVO!
DOMAČI KOTIČEK
JABOLKA, JABOLČNI KIS,
KROMPIR, ČESEN,
ČEBULA, SOKOVI, ...

Pesek za grobove,
sveče, suhe aranžmaje
Veliko izbiro jesenskih
lepotic (mačehe, rese,
trajnice, grmovnice in
drevesa)

Odprti smo vsak dan od 7h do 19h, ob sobotah do 13h.

AVTOVLEKA
NON STOP

Klemen Meze

041/620 143

let
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Tel. 040/551 828

ZDAJ SI ZAGOTOVITE OMW-BON!

TRAJANJE AKCIJE: 1. OKTOBRA DO 15. NOVEMBRA 2014

Sprejemamo
naro~ila za sve`e
in suhe ikebane,
`alne ikebane,
{opke, poro~ne
{opke in
aran`maje
ter aran`maje
daril.

FALKEN PRAVI: TOČITE!

Delavnica: Za potokom 7a, Bled, tel. 04/576 7680,
www.autom.si, klemen.meze@siol.net
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