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Odprta vrata Blejskega gradu
V letošnjem letu smo na Zavodu za kulturo Bled v obnovitve-

na dela na Blejskem gradu vložili več kot pol milijona evrov, ki 
smo jih pridobili zahvaljujoč letošnjemu dobremu obisku gradu. 

V želji, da pridobitve predstavimo tudi vam, bomo 30. ok-
tobra, od 15. ure dalje organizirali prireditev »Odprta vrata 
Blejskega gradu«. Obiskovalci si bodo grad in njegovo dopol-
njeno ponudbo v tem času lahko ogledali brezplačno. 

Vabljeni!

:: Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, 
foto: Marjan Zupan



Najava stališč 
Skladno s 60. členom in v poveza-

vi s 6. odstavkom 50. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 
– (Uradni list RS, št. 33/2007; spre-
membe 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 
43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZU-
PUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl. US: 
U-I-43/13-8 in 14/15 – ZUUJFO) vas 
obveščamo, da bodo stališča do pri-
pomb in predlogov, podanih v času jav-
ne razgrnitve Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje BL-27 
Seliše na Bledu, javno objavljena od 28. 
oktobra 2015 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
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Drage občanke, 
spoštovani občani,
te vrstice vam pišem iz Dubrovnika, 

kjer gostuje naš moški pevski zbor Triglav 
Lesce Bled. Kar nekaj časa so se pripra-
vljali na gostovanje pri slovenskih kultur-
nih društvih Triglav v Splitu in Lipa v Du-
brovniku. Povabili smo še Turistično dru-
štvo Bled in Turizem Bled, ki sta v obeh 
krajih pripravila turistično in kulinarično 
predstavitev Bleda ter Gorenjske. Z naj-
večjim veseljem nas je pričakoval blejski 
častni občan in neizmerni prijatelj gospar 
Ivo Rudenjak, živa legenda dubrovniške-
ga turizma. Ravno nekaj dni prej pa nas je 
doletela žalostna vest, da je po sicer uspe-
šni operaciji umrl v dubrovniški bolnici 
za sepso. Tako smo se namesto pozdrava 
živega mnogi udeležili njegovega pogre-
ba. Naj počiva v miru!

Naša življenja in življenje naše lokal-
ne skupnosti pa tečejo naprej. Tudi ok-
tober je bil zato na občini investicijsko 
pester. Največ aktivnosti je povezanih z 
obema razbremenilnima cestama, za ka-
teri država v naslednjem letu namenja 
končno tudi finančna sredstva v višini 1,4 
milijona evrov. Najprej bo v naslednjem 
letu izvedena rekonstrukcija Rečiške ce-
ste od meje z gorjansko občino proti Ko-
lodvorski z novogradnjo pločnika. Na tem 
mestu bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki 
ste večinsko in sporazumno sodelovali 
pri parcelaciji in prodaji svojih zemljišč 
za vse pomembne cestne projekte, ki so 
trenutno v teku. Tako za razbremenilni 
cesti kot posebej za Cankarjevo in Reči-
ško cesto. Brez vaše pripravljenosti bi ti 
postopki potekali bistveno počasneje, na 
žalost nekateri celo z razlastitvami. No, 
nekatere smele načrte za oktober nam je 

prekrižalo tudi večdnevno deževje, neka-
tere birokratski zapleti, a ustaviti jih ne 
morejo!

November je za gostinske in druge 
turistične delavce najbolj »mrtev« jesen-
ski mesec. Ampak malo premora pred 
veselim decembrskim pričakovanjem pa 
vendarle tudi paše, kaj ne?! Morda tudi za 
to že vrsto let ravno v tem terminu priva-
bimo številne kolege iz avstrijskih dežel 
na tradicionalno HIT parado. Novembra 
poteka tudi velika turistična borza WTM v 
Londonu. Skratka, delajo se načrti, vključ-
no z našim proračunom, za prihodnje 
leto in je mrtvilo le navidezno ali pa mu 
botruje kislo vreme.

Pred nami je torej 1. november, dan 
spomina na mrtve. Le Sloveniji je med 
vsemi republikami nekdanje skupne 
države uspelo ohraniti prestari verski 
praznik, čeprav je bil iz "vseh svetih" 
preimenovan v "dan mrtvih". To kaže na 
prav poseben odnos do naših prednikov, 
do presežnega, in nas morda vsaj za tre-
nutek odmakne od povsem zemeljskih, v 
glavnem potrošniških in zaslužkarskih, 
razmišljanj.

:: Vaš župan Janez Fajfar 

Gosparju  
Ivu Rudenjaku v slovo
Nemogoče je v nekaj stavkov strniti 

veličino tega moža. Zanj sta bili besedi 
gostinstvo in gostoljubje eno! Iz prodajal-
ca limonade je s svojimi odličnimi resta-
vracijami na starodavni dubrovniški ulici 
Prijeko z leti postal pojem vse jadranske 
obale. Znal je zaslužiti, še raje pa je dajal, 
vse in vsem. Za Bled, ki ga je ljubil sko-
raj tako kot svoj Dubrovnik, je navdušil 
nešteto drugih. Bil je naš velik promotor 
in dobrotnik. Mogoče se še spomnite go-
stovanja dubrovniškega gledališča, ko je 
gospar Ivo igralce enostavno pripeljal s 
posebnim letalom ... 

Ivo Rudenjak je umrl v 80. letu življe-
nja, od tega polnih 60 let na samostojni 
podjetniški poti. Niti en dan v breme dr-
žavi ali družbi do zadnjega trenutka. Svo-
jo podjetniško pot je utemeljil na gostin-
stvu in turizmu, na družinskem podjetju 
Ragusa 2, ki deluje od leta 1929. Dolga 
leta je vodil dubrovniški gostinski ceh, ak-

tiven pa je bil tudi na državni gospodarski 
zbornici.

Takih gosparjev po njem ne bo več. 
Koliko preprostim in pomoči potrebnim 
navadnim ljudem, umetnikom in sploh 
vsem je pomagal, vedo le oni. S prezgo-
daj umrlo ženo, Slovenko, sta imela dve 
hčerki, ki sta tudi naši državljanki, kot 
tudi vnukinje. Ena od njih študira arhi-
tekturo v Ljubljani. Mogoče je tudi zato 
imel gospar Ivo Slovence tako rad. Bil je 
med redkimi, ki je vedno nova, ne glede 
na umetno ustvarjanje nezaupanja med 
narodoma, javno poudarjal slovensko 
pomoč hrvaškim beguncem med zadnjo 
vojno. 

Bil je prvi, ki je po težki sosedski iz-
kušnji posla roko tudi Črnogorcem. Kaj 
vse je s svojimi neverjetnimi povezavami 
storil za mir na ponorelem Balkanu, ne 
bomo zvedeli nikoli. Kaj je storil za nas pa 
vemo in tega ne smemo pozabiti. Z dobri-
mi, prijateljskimi odnosi z Dubrovnikom 
in sosednjo Hrvaško, ne glede na izzive 
dnevne politike, bomo nadaljevali.

:: Janez Fajar



Spomenik Mihajlu Pupinu
V Mali Zaki, nedaleč od nekdanje "hišice Pupin" smo od-

krili spomenik ameriškemu učenjaku Mihajlu Pupinu. 

Veliki znanstvenik, srbskega rodu iz Vojvodine, je odlo-
čilno pripomogel, da zgornji del Gorenjske po Prvi svetovni 
vojni ni pripadel fašistični Italiji.  Med njegovimi najbolj od-
mevnimi uspehi je bila telefonska povezava obeh obal Sever-
ne Amerike. Še kot študent se je spoprijateljil s poznejšim 
ameriškim predsednikom Wilsonom, pa tudi z avstroogrskim  
konzulom v ZDA Ivanom  Švegljem, nečakom še bolj slavne-
ga barona Jožefa Šveglja iz graščine Grimšče na Rečici. 

V zahvalo, ker je Bled ostal naš, je Grimšče preimenoval 
v Vilo Wilsonio.

Spomenik so odkrili predsednik Srbije Tomislav Niko-
lić, predsednik Slovenije Borut Pahor in blejski župan Janez 
Fajfar.

:: Matjaž Berčon, Občina Bled
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Dogodki na gradu

Srednjeveški tabor s šolo mečevanja v času 
jesenskih počitnic
V počitniškem tednu bo do nedelje, 1. 11.,  na jasi pod gra-

dom potekal srednjeveški tabor, v katerem si bo mogoče ogledati 
utrip takratnega življenja, ki ga bodo prikazali člani KD igralske 
skupine viteza Gašperja Lambergarja. Vstopnine ni. NOVO! Od 
27. do 31. oktobra bo med 14. in 16. uro potekala šola mečevanja. 
Predhodna prijava ni potrebna, udeležba je brezplačna.

Noč čarovnic
Priljubljeni dogodek za družine tudi v času letošnjih jesen-

skih počitnic na Blejskem gradu pripravljamo dvakrat: v četrtek, 
29. oktobra, in v soboto, 31. oktobra, od 15.30 do 18. ure.

Pri ustvarjanju enega najpriljubljenejših grajskih dogodkov 
smo zajemali iz bogate zakladnice keltske tradicije praznovanja 
novega leta (1. november) in irske legende o skopušnem in do-
mišljavem kovaču Jacku. S pomočjo nalog, skrivalnic in ugank 
bomo skušali rešiti Jackovo začarano dušo. Vse obiskovalce, do-
godek je namenjen predvsem družinam, čaka bogat program s 
plesnimi animacijami, ugankami in čaranjem v grajskih soba-
nah. Cena vstopnice za prireditev je plačilo vstopnine za Blejski 
grad. Več informacij na www.bled.si in na https://www.facebo-
ok.com/bledcastle.

:: Zavod za kulturo Bled

Precej dela in sredstev je bilo vloženih tudi v obiskovalcu si-
cer nevidno infrastrukturo v grajskih stavbah  ter v urejanje oko-
lice. Popolnoma je prenovljen velik del elektroinstalacij, celotno 
področje gradu je pokrito z brezžičnim internetnim omrežjem, 
prav tako smo v večino prostorov namestili varnostni, protipo-
žarni  in video nadzorni sistem. V okolici gradu smo odstranili 
vsa od žleda in lubadarja poškodovana drevesa in poskrbeli za 
čistočo na dostopnih poteh. 

V vse aktivnosti smo vložili več kot pol milijona evrov, ki smo 
jih pridobili zaradi dobrega letošnjega obiska Blejskega gradu. V 
želji, da pridobitve predstavimo tudi vam, bomo 30. oktobra, od 
15. ure dalje, organizirali prireditev »Odprta vrata Blejskega gra-
du«. Obiskovalci si bodo grad in njegovo dopolnjeno ponudbo v 
tem času lahko ogledali brezplačno. 

Dobrodošli !  
:: Matjaž Završnik

Velik obseg dokončanih prenovitvenih del,  novosti v grajski 
ponudbi  in podatki o obisku kažejo na to, da bo leto 2015 naj-
uspešnejše, odkar sta Blejski grad in Festivalna dvorana v upra-
vljanju Zavoda za kulturo. Priprave na dela so se s pridobiva-
njem projektne dokumentacije, izborom izvajalcev in promocij-
skimi aktivnostmi sicer začele že lani, a smo z dokončnimi od-
ločitvami in začetki vseh najpomembnejših del vseeno počakali 
toliko časa, da je bilo jasno, da bo tudi letošnja sezona potekala 
uspešno. V skladu s sprejetimi dolgoročnimi strateškimi načrti 
smo tako letos predvsem na gradu poskrbeli za nove pridobitve, 
ki bogatijo ponudbo in nam bodo v bodoče omogočale izvedbo 
dodatnih programov. 

Najpomembnejša pridobitev je nova manjša dvorana na do-
slej neizkoriščenem podstrešju nad muzejem. V njej bomo iz-
vajali razne predstavitve, projekcije, razstave in omogočali delo 
manjšim skupinam, ki si bodo grad izbrale bodisi za strokovna 
ali družabna srečanja. Viteška dvorana kot edini prostor, ki smo 
ga doslej imeli za te namene, bo tako razbremenjena in jo bomo 
lahko namenjali za protokolarna in druga srečanja na višjem ni-
voju. Na muzejskem traktu in na kapeli smo v celoti zamenjali  
strešno kritino, postavili nov sistem obrambe pred udarom stre-
le ter v celoti očistili in prenovili severno grajsko fasado.

Prisotnost gradbenega žerjava, ki nam je omogočal lažje 
transporte, smo izkoristili še za druga dela, ki bi jih sicer zaradi 
strmega dostopa težko izvedli. Na obeh terasah smo skupaj z 
novim najemnikom grajske restavracije, Hišo kulinarike Jezer-
šek, vgradili stabilna ležišča za stebre novih senčnikov in zame-
njali dotrajano panoramsko okno v restavraciji. Prav tako smo 
na grad dostavili novo transformatorsko postajo in izvedli več 
gradbenih del.

Tri novosti se nahajajo tudi  v grajskih stolpih. V sobi v tre-
tjem nadstropju okroglega renesančnega stolpa so strokovnjaki 
najprej restavrirali poslikave, nato smo vanjo ob 160-letnici pri-
hoda Riklija na Bled umestili spominsko razstavo. Zelo zanimi-
va in tehnično dovršena je tudi predstavitev gorenjskih muzejev, 
ki se nahaja nadstropje više. Skupaj z Narodnim muzejem Slo-
venije smo predstavitev namenili obiskovalcem gradu, ki morda 
potrebujejo namig, kaj na Gorenjskem še obiskati. Prav tako je 
prenovljena tudi protokolarna soba v  vhodnem stolpu, name-
njena predvsem za poroke. 

V skrbi za to, da bi se na gradu dobro počutili in o njem čim 
več izvedeli vsi obiskovalci, smo poskrbeli tudi za dve tehnični 
novosti. Ena je tipni vodnik za slepe in slabovidne, v fazi zaklju-
čevanja pa je tudi sistem glasovnega vodenja, ki ga bo možno 
v 17-ih svetovnih jezikih naložiti na mobilne telefone novejše 
generacije. Začetek poskusnega delovanja načrtujemo v novem-
bru. 
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Mesec požarne varnosti
Slovenski gasilci smo oktober izbrali za mesec požarne var-

nosti, saj želimo v tem mesecu bolj aktivno opozarjati na nevar-
nosti, ki jih lahko povzroči malomarno, nevestno in neodgovorno 
ravnanje z ognjem ali napravami. Osveščanje ljudi pred požarno 
nevarnostjo je del naše preventivne dejavnosti. Mesec požarne 
varnosti namenjamo ozaveščanju prebivalstva, kako s preventiv-
nimi dejanji lahko preprečimo nastanek požarov v bivalnih in 
delovnih prostorih. Prav bi bilo, da bi se na delovnih mestih, v 
stanovanjskih objektih in tam, kjer se zadržujejo večje skupine 
ljudi, vsaj enkrat letno seznanili z ukrepi za preprečitev nastan-
ka požarov, s postopki ob požaru, evakuacijskih poteh. Statistika 
kaže, da je neustrezna preventiva ključen problem v sistemu za-
ščite in reševanja, s katerim se soočamo po vsem svetu.

Za bolj učinkovito požarno varnost smo odgovorni sami, zato 
je potrebno  spoštovati predpise o požarnih redih in navodila za 
varno delo ob delu z odprtim ognjem. Za preventivno dejavnost 
moramo poskrbeti tudi doma. Vse električne in plinske napelja-
ve, naprave ter stroji po objektih naj bodo v skladu z ustreznimi 
standardi, certifikati in predpisi. Izogibajmo se uporabi odprtega 
ognja, zlasti tam, kjer se nahajajo lahko vnetljive snovi. Poskrbimo 
za redno vzdrževanje kurilnih in prezračevalnih naprav, ne sme-
mo pozabiti na redno čiščenje dimnikov in prezračevalnih naprav.

Gasilci na pomanjkljivosti lahko samo opozarjamo. Ko zago-
ri in pokličemo na pomoč, je škoda že povzročena in pravočasen 
prihod gasilcev jo samo omili.

Letošnji mesec požarne var-
nosti je namenjen ozaveščanju 
na temo evakuacije. Priporoča-
mo preverjanje evakuacijskih 
poti in njihovo prehodnost ter 
primernost postavitve zbirnih 
mest. Priporočljivo je tudi preve-
riti, ali evakuacijske poti in zbir-
na mesta ne ovirajo dela inter-
vencijskih ekip. Vse javne usta-
nove, v katerih se zadržuje večje 
število ljudi, so dolžne enkrat 
letno preveriti evakuacijske načrte in z zaposlenimi preizkusiti 
sam potek evakuacije. Ob nastali nesreči se evakuacija prične 
v večini primerov pred prihodom gasilcev in drugih reševalcev, 
zato je nujno, da se za možne evakuacije dobro usposobimo in 
pripravimo. Pri vajah je smiselno o njih obvestiti najbližje gasil-
sko društvo, ki se bo seznanilo z vašim evakuacijskim načrtom 
in vas tudi opozorilo na morebitne pomanjkljivosti, ki so pove-
zane z varnostjo reševalcev in evakuiranih oseb. Evakuacije se 
ob nesrečah dogajajo tudi doma, zato o tem spregovorite v krogu 
družine. Poiščite najprimernejše poti na varno mesto in pri tem 
ne pozabite, da morajo vsi člani družine vedeti, kje se nahaja 
ključ od glavnih vrat, saj je čim hitrejši umik iz gorečega objekta 
najbolj varen. Po varnem umiku iz hiše ne smemo pozabiti po-
klicati številke 112. 

Več o napotkih za evakuacijo pa si lahko preberete v brošuri 
Evakuacija iz stanovanj, ki jih imajo gasilska društva, ali pa na 
spletni strani URSZR. Dobrodošli ste tudi na vseh aktivnostih, 
ki jih gasilska društva organizirajo po vaših krajih. V primeru 
požara ne pozabite na slogan ''Če zagori, naj se ti ven mudi!'' in 
poklicati na brezplačno številko 112. Pri klicu povejte, kdo kliče, 
kaj, kje in kdaj se je zgodilo ter ostale nujne podatke, ki so po-
trebni za uspešno reševanje. Ob nepopolnih podatkih vas bo za 
dopolnitev prosil dežurni operater, zato telefonski klic prekinete 
le v soglasju z njim. Čim več uporabnih podatkov boste posredo-
vali operaterju, tem hitrejše in uspešnejše bo reševanje.

:: Gasilska zveza Bled Bohinj

Javni  razpis  za  dodelitev pomoči 
za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Bled za leto 2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev 
iz proračuna Občine Bled v skupni višini 10.000 € preko na-
slednjih ukrepov:
• UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo; 

• UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in na-
ravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih;

• UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah – de minimis; 

• UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na po-
dročju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja; 
in dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine 

Bled v višini 5.000 eur za:
• UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja kmetij-

stva in razvoja podeželja.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpi-

sa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce po-
godb in drugo za UKREPE 1, 4, 5 in 6, je vlagateljem na voljo 
od 30. 10. 2015 do 22. 11. 2015, za UKREP 8 pa od 30. 10. 2015 
do 15. 11. 2015, v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine 
Bled, Cesta svobode 13, Bled in na spletni strani Občine Bled 
http://www.e-bled.si/.

:: JANEZ FAJFAR, župan Občine Bled

Gostinci, hotelirji!
Blejska zimska pravljica na okrašeni Jezerski promenadi bo 

med 4. decembrom in 17. januarjem gostila skoraj štiristo na-
stopajočih. Z našo skupno idejo popestritve zimskega časa na 
Bledu smo k projektu uspeli pritegniti zveneča imena slovenske 
glasbene scene, vsekakor pa smo upravičeno ponosni, da so se 
vsi izvajalci iz okolice povabilu odzvali brezplačno. Zato se jim 
želimo z vašo pomočjo zahvaliti tudi s skromno pogostitvijo. Naj 
bo to v obliki malice, kosila ali večerje iz vaše ponudbe, za mlajše 
nastopajoče pica ali slaščica ... V naslednjih dneh bomo veseli 
vašega pozitivnega odgovora. Veseli nas, da so blejski hotelirji že 
obljubili svoj prispevek v obliki pogostitve. Verjamemo, da bomo 
s sodelovanjem napisali na Bledu novo zgodbo, na katero bomo 
vsi skupaj ponosni. Vaš klic pričakuje podžupan Občine Bled 
Toni Mežan na tel št. 051-30-60-89 ali na toni.mezan@bled.si.

:: Jaka Ažman, Turizem Bled in Toni Mežan, Občina Bled 



Prošnja za pomoč
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je speciali-

zirana bolnišnica za zdravstveno varstvo žensk in novorojenč-
kov z dolgoletno in bogato tradicijo. V zadnjih letih smo vlaga-
li v razvoj našega znanja, izboljševali ter nadgrajevali domače 
izkušnje in izkušnje iz tujine ter jih prenašali v vsakodnevno 
delo. Sredstva smo vlagali v nakup sodobnih aparatur, ki nam 
pomagajo pri varni, kakovostni in individualni obravnavi naših 
uporabnic.  

Stavba je stara in potrebna celovite obnove, zgrajena je bila 
leta 1965 in v vsej svoji dobi 50-letnega obstoja še ni bila celostno 
obnovljena. Zob časa je pustil svoje posledice kljub temu, da 
smo si vsa ta leta prizadevali ohranjati notranjost bolnišnice to-
plo in prijazno tako za zaposlene kot uporabnike naših storitev.

V letošnjem letu praznujemo 60-letnico delovanja naše bol-
nišnice in zadali smo si ambiciozen cilj, obnovili bomo prostore 
porodnega bloka. 

Vsi, ki bi nam radi pomagali, lahko nakažete sredstva na ra-
čun Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, TRR: SI56 
01100-6030277409, ki je odprt pri UJP Kranj, sklic na številko 
10-2015.  

  Iz srca hvala!
:: Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., direktorica

Vaja v hotelu Jelovica
Na pobudo Hotela Jelovica Bled je štab Civilne zaščite Ob-

čine Bled v hotelu izvedel vajo reševanja ljudi s strehe hotela. 
Preveriti so želeli dostopnost do hotela in pripravljenost osebja 
na različne nesreče.

Na vaji so sodelovali poklicni gasilci z Jesenic, Reševalna po-
staja Bled in gorski reševalci.

Na vaji so ugotovili, da je dostop do vrha hotela z jezerske 
strani tudi s pomočjo dvainštirideset metrov visoke lestve sko-
rajda onemogočen.

Težave pri dostopu znajo nastopiti tudi pri drugih objektih v 
občinah Zgornje Gorenjske, predvsem tam, kjer mirujoči pro-
met ni urejen po predpisih in kjer so intervencijske poti zaprte.

Na vaji se je še enkrat pokazalo, da reševalna lestev, ki jo je 
kupilo vseh sedem občin Zgornje Gorenjske, še kako pride prav 
– seveda, če gasilci do objekta sploh lahko pridejo.

:: RP
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Komemoracije ZB NOB Radovljica

Bled
1. 11. 2015 ob 10. uri na pokopališču

Bohinjska Bela
1. 11. 2015 ob 9.30 uri pri spomeniku

Ribno
1. 11. 2015 ob 9.15 uri pri spomeniku na pokopališču

Zasip
1. 11. 2015 ob 9. uri na pokopališču

Krvodajalski akciji 
Zdravstveni dom Bled:
- v torek, 10. novembra, od  7. do 14. ure in 

- v sredo, 11. novembra,  od  7. do 13. ure. 

S seboj prinesite veljavni osebni dokument!

Prosimo, da pred odvzemom zaužijete lahek obrok in ne 
pridete tešči. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice 
je možno darovati kri vsak torek, od 07.30 do 11. ure, tekom 
celega leta.                                     

:: RKS – Območno združenje Radovljica

Blejski medgeneracijski projekt
Oktobrsko dogajanje je bilo pestro. V okviru škratje ustvar-

jalnice je otroke popeljala skozi jesensko pravljico upokojena 
vzgojiteljica predšolskih otrok Slavi Lokar, ki se je prostovoljno 
pridružila projektu. Otroci so ustvarjali ježke iz slanega testa. 
Najbolj so bile obiskane fizične vadbe, pa tudi tečaj nemškega 
jezika. Gostili smo zeliščno delavnico, ki jo pripravlja Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske. Udeležencem smo na ta način po-
nudili dodatno lokacijo na Bledu, saj se je v preteklosti delavnica 
izvajala le v Občini Gorje.

V novembru pripravljamo nekaj novosti, za predšolske otro-
ke ter otroke nižjih razredov osnovne šole organiziramo Glas-
bene urice, ki jih bo prostovoljno vodila upokojena visokošolska 
učiteljica ter predavateljica za glasbeno didaktiko, glasbene vse-
bine in praktikum Darinka Bole.

Z Društvom upokojencev Bled ter Medgeneracijskim cen-
trom Radovljica bomo pripravili tečaj Moč dobre komunikacije.

Polona Knific, transformativna mediatorka, bo pripravila 
brezplačno delavnico Mediacija v vsakdanjem življenju, na kate-
ri boste izvedeli več o mediacijskih veščinah in komunikaciji ter 
se seznanili z možnostjo vključitve v mediacijski proces.

V sodelovanju z Urško A. Potočnik ter Petro Golinar pripra-
vljamo tudi delavnico izdelave preprostega mozaičnega cvetlič-
nega lončka.

:: Hana Premrl, Blejski medgeneracijski center

Aktualno



Srečanje Selanov in piknik v zahvalo  
Na Selu pri Bledu smo poleti gostili 

19. tradicionalno srečanje vasi SELO-SE-
LA-SELE, v okviru katerega se je zbralo 
nad 1200 obiskovalcev iz slovenskih in 
zamejskih vasi, ki nosijo tako ime. Leto-
šnjega srečanja se je udeležilo rekordnih 
42 vasi.

Srečanja vseh Selanov vsako leto za-
dnjo junijsko soboto pripravijo v drugem 
kraju. Ta čast je letos pripadla nam. 

Glavni organizatorji srečanja smo bili 
gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Selo pri Bledu. K sodelovanju pa smo po-
vabili AS Selo, KS Ribno, Turistično dru-
štvo Ribno, kulturno-prosvetno društvo 
Rudi Jedretič Ribno, lovsko družino Jelo-
vica, Blanske ribiče, Prostovoljno gasilsko 
društvo Ribno in seveda vse vaščane Sela 
pri Bledu. Velike podpore pa smo bili de-
ležni s strani Občine Bled.

Že lansko jesen je Jože Mulej preoral 
celoten prostor prireditvenega prostora, 
ga izravnal in na novo zatravil. Spomla-
di smo začeli z ureditvijo prostora. Do 
skladišča AS Selo smo položili vodovod, 
levji delež je prispeval Marko Pazlar s 
svojo ekipo. Ob skladišču smo postavili 
nadtalni hidrant za potrebe usposabljanja 
domačih gasilcev in tudi začasni vodovo-
dni priključek do skladišča. Postavila se 
je nova ograda okoli prireditvenega pro-
stora. Občina Bled in AS Selo sta financi-
rali asfaltiranje dobrih tristo metrov ceste 
mimo prireditvenega prostora, vključno z 
lepo urejenim krožiščem, enim redkih v 
občini. Spodnji del vasi je dobil novo jav-
no razsvetljavo. Gasilski veterani so ob-
novili skladiščne prostore in leseno stoj-
nico, za večkratno košnjo prireditvenega 

prostora je skrbel Drago Šubic, za zasa-
ditev krožišča je poskrbel Miha Potočnik. 
Ogromno število strojnih in ročnih ur pa 
so prispevali  člani PGD Selo in vsi ostali 
vaščani. Posebna zahvala pa gre gasilski 
botri Katarini Kristan, ki nas je prav po-
sebno presenetila s finančno podporo. 

Poleg prireditvenega prostora pa smo 
vaščani poskrbeli, da je cela vas zasijala v 
res lepi podobi. Urejene so bile ceste, vr-
tovi, žive meje. Balkoni so se začeli boho-
titi z lepim cvetjem. Vsak vaščan Sela se 
je izjemno potrudil! Vsem iskrena hvala!

13. septembra smo gasilci PGD Selo 
pri Bledu že trinajsto leto zapored za vse 
vaščane pripravili vaški piknik na vadbe-
no-prireditvenem prostoru Frate.

Začelo se je ob deseti uri, ko je bil 
zbor sredi vasi »Pri skalci« za pohodni-
ke na Dobro goro, po domače »na Špik«. 
Prav tako ob deseti uri pa je bil zbor za 
veterane gasilskega društva, ki smo jih s 
terenskimi vozili odpeljali do Sankaške 
koče nad Sv. Petrom nad Begunjami. Vre-
me je tako pohodnikom kot tudi vetera-
nom omogočalo prekrasne razglede.

Člani UO PGD Selo pa smo v tem 
času pripravili vse potrebno za začetek 
druženja. Hrano smo delili brezplačno 
vsem vaščanom, izkupiček od pijače pa 
je bil namenjen delovanju gasilske mla-
dine, ki nas več kot uspešno zastopa na 
vseh tekmovanjih.

Letošnji piknik je bil zahvala vašča-
nom za vso pomoč ob junijskem 19. sre-
čanju vasi SELO-SELA-SELE, ki ga je go-
stila naša vas in za katerega so se prav vsi 
vaščani res močno potrudili.

:: Toni Kristan, PGD Selo
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Razstava vezenja
Od 16. do 19. oktobra  smo v prostorih 

Društva upokojencev Bled svoje izdelke 
ročnih del razstavile vezilje »Vide Blejske«.

Osemnajst vezilj nas je, ki se vsako 
leto od septembra do junija ob četrtkih 
pod skrbnim mentorstvom Brede Jamar 
družimo in učimo novih tehnik vezenja. 
Izmenjujemo si zamisli in vzorce, z ve-
seljem nabiramo nova znanja. Med veze-
njem se pač umiriš, se učiš natančnosti, 
pozabiš na marsikatero težavo in obenem 
ustvarjaš nekaj novega. 

S posebno skrbnostjo in pozornostjo 
ter tudi ponosom vsako leto pripravimo 
razstavo, kjer želimo svoje delo pokazati 
še drugim v okolici in od drugod. Letos je 
bila razstava dobro obiskana. Obiskovalci 
so bili kar presenečeni nad našimi izdelki 
in svoje navdušenje izrazili tudi z nasle-
dnjimi verzi: 

Nitka bela – barvasta,

rada z iglo se igra.

Na tkanini pušča sled,

ki privlači vsak pogled.
     

:: Marija Gašperšič

Vabilo!
KS Bled prireja predavanje o oži-

vljanju in uporabi defibrilatorja v sredo,  
4. novembra, ob 18.00, v dvorani  PGD 
Mlino.

Dogajanja



Blejski fijakarji na izletu
 Člani Društva blejskih fijakarjev smo se skupaj prvič odpra-

vili na izlet leta 2005. Od tedaj se vsako jesen odpeljemo nekaj 
sto kilometrov od doma, najpogosteje ''na jug''. In tudi tokrat je 
bilo tako.

Zadnjo soboto v septembru smo se v jutranjih urah odpeljali 
proti Županji, mejnemu prehodu med Hrvaško in Bosno. Že 
nekaj kilometrov po prečkanju meje smo si ogledali zanimiv lo-
kalni sejem, imenovan ''vašar''. Na stojnicah, predvsem pa kar 
po tleh, so prodajalci prodajali predvsem rabljene izdelke.  Se-
veda nismo zgrešili gostinske stojnice, na kateri smo se odlično 
okrepčali z jagnjetino. In to kljub temu, da ni bilo moč opaziti 
kakšnih visokih standardov s področja higiene ... 

Pot smo nadaljevali do Tuzle. Ogledali smo si del mesta in 
tržnico. Na glavnem trgu sta nas presenetila oder in promocijska 
stojnica, kjer so s programom in darili želeli pridobiti zaupanje 
obiskovalcev. Iz srca smo se nasmejali, ko smo videli napis na 
stojnici – Nova ljubljanska banka. 

Pot smo nadaljevali do bosansko-srbske meje v Stanišiće, 
kjer smo si ogledali ves kompleks etno vasi z jezerom, hoteli 
in muzejsko urejenimi lesenimi hišicami, kjer smo prespali. V 
nedeljo smo ponovno prečkali mejo in se skozi mnoge pristne 
srbske vasi pripeljali do Rume, nato pa naprej do kraja Surduk, 
ki leži nad Beogradom, tik ob Donavi. Tam smo preživeli dan na 
Fijakerijadi, tradicionalni prireditvi, kjer se srečajo, tekmujejo in 
družijo fijakarji iz Vojvodine in Srbije. 

Vrnili smo se v poznih večernih urah. Morda rahlo utrujeni 
od prevoženih 1340 kilometrov, a navdušeni nad videnim in do-
živetim. Drugo leto pa spet ... kam, bomo pa še videli.

 :: Toni Mežan, Društvo blejskih fijakarjev 

7Dogajanja

Jesen v glasbenem centru do re mi
V Glasbenem centru DO RE MI smo že krepko zakorakali v 

novo šolsko leto. Ob tednu otroka smo 9. in 10. oktobra pripra-
vili Glasbeno pravljico Janeza Bitenca z naslovom Medvedki na 
semnju. Predstavili smo jo po vseh krajevnih skupnostih Občine 
Bled, nastopali pa so naši najmlajši učenci, ki obiskujejo glas-
beno uvajanje, ter učenci nižjih razredov skupinskega pouka in 
inštrumentalisti. 

Pravljico je bral Primož Kerštanj, dogajanje pa je z risbo po-
pestrila Andreja Završnik. Učenke iz oddelka godal so se pred-
stavile v medvedjem orkestru. V petih pravljicah smo slišali 
mnoge mlade soliste, tako pevce kot inštrumentaliste ter pevski 
zbor. Na vseh lokacijah se je ustvarilo prijetno vzdušje in mladi 
obiskovalci so na koncu zapeli skupaj z nami.

V soboto, 17. oktobra, ob 10. uri smo v sodelovanju z Za-
vodom za kulturo Bled pripravili prvega izmed cikla glasbenih 
dogodkov Otroci na gradu, na katerem so se v Viteški dvorani 
predstavili mladi inštrumentalisti in glasbeno obarvali čudovito 
sončno soboto. Naslednji dogodek Otroci na gradu bo 21. 11. ob 
10. uri. Veseli bomo vašega obiska.   

:: Špela Globočnik, DO RE MI

Obvestilo za občane Bleda in ostale 
goste
Prijazno opominjamo, da so odslej stalne četrtkove priredi-

tve na Bledu razporejene po naslednjem ključu:

1. četrtek v mesecu je rezerviran termin za Muzejsko društvo Bled ob 
18.30, praviloma v Viteški dvorani na Blejskem gradu;

3. četrtek v mesecu ima rezerviran termin prireditev za odrasle v Knji-
žnici Blaža Kumerdeja Bled ob 19.30;

4. četrtek je rezerviran termin za Društvo za varstvo okolja Bled ob 18. 
uri, v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled.

Otroške prireditve v blejski knjižnici potekajo ob petkih ob 
17. uri.

Vljudno vabljeni na obiske prireditev.

Šifrer na Bledu
Fant, ki je vmes postal možakar, oče in dedek, že kar nekaj 

časa koraka z nami skozi življenje. Njegove pesmi veselijo, svari-
jo in nasmejijo, Andrej Šifrer je naš sopotnik, nekakšna nevidna 
prtljaga, ki nam pride prav ob veselih in otožnih trenutkih.

Kmalu bo minilo štirideset let, odkar je brez dlake na jeziku 
povedal, da ni več dobrih gostiln, da bo država umrla in da si 
je treba za prijatelje vzeti čas. V njegovi glavi mrgoli zanimivih 
zgodb, ki zaživijo v njegovih pesmih. Prva postaja njegovih tur-
nej je vedno Bled, saj po njegovih besedah tja pridejo najmanj 
obremenjeni in najbolj veseli ljudje. Letos je prepotoval Avstra-
lijo, obiskal Novo Zelandijo, v preteklosti pa je vandral po Ame-
riki, Irski, Angliji, Japonski in Kitajski. Na Bled prihaja s pov-
sem novo ekipo. Tina Marinšek je bila članica skupine TABU,  
zdaj pa sta z Andrejem posnela komad z naslovom Taki ljudje. 
Modrijani bodo prepevali izključno Šifrerjeve skladbe. Klemen 
Bunderla je Andreja je imitiral v oddaji 'Vsak obraz ima svoj 
glas'.  Boštjan Nipič – Nipke  je eden najbolj prodornih raper-
jev pri nas in predvsem vnaša v koncert manj znane, a aktualne 
teme. Pri radijskem voditelju Mihu Šaleharju se nikoli ne ve, kaj 
bo! Bodite pripravljeni na vse.

Andrej Šifrer in prijatelji bodo v Festivalni dvorani nastopili 
v ponedeljek,  2. novembra,  ob 19.30. Karte so na voljo pri Turi-
stičnem društvu, na spletu in v poslovalnicah mojekarte.si. 

:: Damjan Bitenc



Ustvarjalni podjetnik  

Lev Nikolajevič Tolstoj je zapisal: "Iz-
zvati v sebi že nekoč doživljeno čustvo in 
nato s kretnjami, linijami, barvami, podo-
bami, izraženimi z besedami, predati to 
čustvo tako, da tudi drugi doživijo isto ču-
stvo, to je stvar umetnosti." Naši ustvar-
jalci bodo predajali svoja čustva – doživite 
in sprejmite jih na skupnih prodajnih 
razstavah.

Slavnostne otvoritve razstav bodo po-
tekale:
• v petek, 13.novembra 2015, ob 18. uri 

v prostorih Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani – razstava bo na 
ogled do nedelje, 15. novembra, v času 
odprtja muzeja.

• v petek, 27. novembra 2015, ob 18. uri 
v prostorih Infocentra Triglavska roža 
Bled – razstava bo na ogled do nede-
lje, 29.novembra 2015, v času odprtja 
infocentra.

Predstavitve sodelujočih umetnic 
bo spremljal krajši glasbeni program in 
manjše pogostitve.

Na Bledu se vam bodo predstavili Ro-
mana Žitko, Petra Rakovec, Cilka Dem-
šar, Slikarsko društvo Atelje Bled, Barbara 
Sterle, Claudia Markizeti, Slavko Petrov 
in Mojca Ogris. V Mojstrani pa se vam 
bodo predstavile Alenka Malej Kramar, 
Marina Branc, Marija Pezdirnik, Marija 
Jerica Knafelj in Angelika Podvalnaja.

Vabimo vas, da nas obiščete in si ogle-
date naša dela, ki zajemajo vse od unika-
tnih »kvačkarij« do pletenin, nakita, slik, 
dekorativnega šivanja, izdelkov iz lesa, 
copat in mnogo drugih ustvarjanj. Če še 
ne veste, kaj kupiti prijatelju za darilo ali 
si preprosto želite nekaj unikatnosti in 
ustvarjalnosti, boste izbrana razstavljena 
dela lahko tudi kupili. V ponudbi se bo 
zagotovo našlo nekaj za vsakogar in za 
vsako priložnost. 

Prisrčno vabljeni, da se nam pridru-
žite. 

 
 :: Jasmina Bagar, Razvojna agencija 

Zgornje Gorenjske
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V zavetju besede 2015
Blejska knjižnica bo v petek, 13. no-

vembra, gostila državno srečanje literatov 
seniorjev. 

Na letošnji državni natečaj za starejše 
literarne ustvarjalce/ke se je prijavilo 140 
avtorjev in avtoric iz vse Slovenije. Zanje 
je organizator, Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti s svojimi območnimi izposta-
vami, pripravil šest regijskih srečanj, ki 
so od maja do konca septembra potekala 
na Muti, Jesenicah, v Logatcu, Mariboru, 
Ajdovščini in Sevnici. Vodili so jih uvelja-
vljeni avtorji, mentorji, uredniki in profe-
sorji: Liljana Klemenčič, Barbara Korun, 
dr. David Bedrač, Marjan Pungartnik in 
Marica Škorjanec, dr. David Bandelj ter 
Gabriela Babnik.

Pestra jesen blejskih folkloristov  
Na Šuštarski nedelji v Tržiču smo s 

»šuštarskim« in drugimi gorenjskimi 
ljudskimi plesi navdušili številne obisko-
valce. Z nastopom smo razveselili tudi 
obiskovalce na praznovanju kulturnega 
dneva v Zgornjih Gorjah.

Nastopili smo na  tradicionalnem 
kmetijskem sejmu v občini Bili–Resiutti  
v Furlaniji-Julijski krajini, kjer je vsako 
leto v začetku oktobra s svojo robo nav-
zočih več kmetov in obrtnikov iz ožje in 

širše okolice, pa tudi iz Slovenije. Tja smo 
odšli na povabilo direktorja narodnega 
parka Julijsko predgorje, Stefana Santina.   

Ko smo odhajali, nas je v lepi sloven-
ščini nagovoril starejši gospod iz Rezije. 
Dejal je,  da smo ga s slovensko govorico, 
s slovenskimi vižami in plesi neizmerno 
osrečili, poslovil se je z željo, da še kdaj 
pridemo.

:: Tatjana Svete

Izmed avtorjev in avtoric, nominira-
nih na regijskih srečanjih, bo letošnja 
državna selektorica, Dragica Vesković, 
dolgoletna urednica revije Mentor, profe-
sorica, mentorica in literarna svetovalka 
pri JSKD, naredila izbor najboljših bese-
dil osmih avtorjev in avtoric. Vsi finalisti 
bodo 13. novembra povabljeni na Bled, 
kjer bo v organizaciji Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnosti  
in njegove Območne izpostave Radovljica 
potekalo državno srečanje z naslovom V 
zavetju besede. Srečanje se bo začelo ob 
10. uri z literarno delavnico, ki jo bo vo-
dila državna selektorica, sledil bo ogled 
kulturnih zanimivosti kraja in okolice, ob 
18. uri pa se bodo izbrani avtorji in avto-
rice predstavili na osrednjem literarnem 
večeru, na katerem bo organizator podelil 
tudi nagrado za najboljšo samozaložniško 
knjigo, izdano v letu 2014. 

Državno srečanje bo ob 90-letnici roj-
stva posvečeno spominu na slovenskega 
pisatelja Toneta Svetino, ki  je večino ži-
vljenja preživel na Bledu.

Izbrana besedila z vseh šestih regij-
skih srečanj bodo objavljena v posebnem 
zborniku V zavetju besede, v elektronski 
obliki pa v spletni reviji Locutio.

:: Tatjana Kržišnik, Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpo-

stava Radovljica 
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Filmske projekcije ob 
90- letnici KUD Zasip
10. oktobra in 16. oktobra so v okvi-

ru cikla 90-letnice KUD Zasip potekale 
projekcije filma Amandus, kratkih pro-
mocijskih videov skupine Vizualist in 
športnega filma Untouched Project: The 
Sunny Side of Alps. Na dogodkih so nas z 
obiskom počastili tudi gostje, ki so sode-
lovali pri snemanju, bodisi za bodisi pred 
kamero. 

Prvi filmski večer je bil posvečen ko-
stumskemu filmu režiserja Franca Šti-
glica Amandus, ki v slovenski kinemato-
grafiji velja za prvi film, posnet v cinema-
skopski tehniki. Na projekciji se nam je 
pridružil direktor fotografije   Ivan Marin-
ček. 93-letni umetnik je stal tudi za kame-
ro nekaterih slovenskih najbolj uspešnih 
in znanih filmov, kot so Na svoji zemlji, 
Ne joči, Peter, Srečno, Kekec, Deveti krog, 
To so gadi. Navdušil je s svojo karizmo, 
pripovedoval o tehnikah snemanja v sta-
rih časih, svojih prvih napravah, primer-
jal staro in novo tehniko ter obujal spo-
mine s snemanja Amandusa na Homu. 
Povedal je, da so bili vaščani Zasipa kot 
statisti izredno disciplinirani in zato po-
snetkov ni bilo potrebno ponavljati. Po 
projekciji je z veseljem poklepetal z obi-
skovalci,  teknile so mu tudi tepke, ajdov 
kruh in prgina marmelada.

Drugi filmski večer je bil posvečen 
mladim filmskim ustvarjalcem iz Zasi-
pa, ki so s svojim znanjem in spretnostjo 
soustvarili kratke promocijske filme sku-
pine Vizualist in športni film Untouched 
Project. Na prireditev smo povabili Petra 
Podlogarja, člana slovenske reprezentan-
ce deskanja v prostem slogu in študenta 
ekonomije. Orisal je razvoj in tekmovalne 
discipline deskanja na snegu. Spregovori-
li smo tudi o treningu, varnosti in zaščitni 
opremi v gorah. 

:: Peter Zupan

V Švico k Arnoldu Rikliju
O pomenu dejavnosti Arnolda Rikli-

ja (1823–1906) pri prepoznavnosti Bleda 
kot turističnega kraja ne dvomimo več. 
Že pred več kot stosedemdesetimi leti je 
prepoznal naravo v okolici Bleda kot zdra-
vilno. Tu je na svežem zraku, ob vodi in 
na soncu pozdravil sebe in nato zdravil 
tudi druge.

Muzejsko društvo Bled skrbi za pri-
bliževanje dediščine kraja prebivalcem 
Bleda in širše okolice z odstiranjem plasti 
preteklosti ter oživljanjem osebnosti, ki 
so bile za Bled pomembne, oziroma so 
vplivale na njegov razvoj. Tokrat je pri-
pravilo strokovno ekskurzijo v Švico, ki 
je bila namenjena spoznavanju Arnolda 
Riklija, njegovega rojstnega kraja v Švici, 
njegovega življenja, dela ter za tisti čas 
zelo kontroverznega načina zdravljenja.

Z Bleda nas je pot vodila preko Tirol-
ske, kjer smo si v informacijskem centru 
Narodnega parka Visoke Ture v mestu 
Mittersill ogledali razstavo o nastanku 
Alp in življenju v tem delu Tirolske. Ti 
kraji so bili do konca 18. stol. poseljeni s 
Slovenci, njihove sledi pa so ostale v šte-
vilnih ledinskih imenih in toponimih. 

Pot nas je peljala v St. Gallen, mesto 
v istoimenskem švicarskem kantonu na 
Unescovem seznamu svetovne dediščine, 
v njegovo staro mestno jedro s katedralo 
in benediktinskim samostanom, v kate-
rem je ena najstarejših knjižnic. Zanimiv 
je bil tudi obisk Appenzella na bližnji 
planoti, ki poleg tipičnih Appenzellčanov 
slovi tudi po svojih sirih.

Drugi dan je bil namenjen srečanjem 
v rojstnem kraju Arnolda Riklija – Wan-
gnu. Znamenitost kraja je pokrit most 

čez reko Aare. Sprejel nas je župan me-
sta s pet tisoč prebivalci, gospod Fritz 
Scheidegger, ki nas je popeljal po starem 
mestnem jedru do Riklijeve rojstne hiše. 
V mestnem muzeju je predstavljeno ži-
vljenje in utrip mesta skozi čas. Zanimi-
va je zbirka plakatov, ki vabijo k lovskim 
tekmovanjem, značilnim za ta del Švice. 
Obiskali smo tudi bližnje mesto Solot-
hurn, ki se ponaša z najstarejšo zbirko 
orožja v Evropi. Zvečer je sledil ogled 
filma o Rikliju, premiera filma v Švici. 
Pravo presenečenje smo doživeli, ko se je 
na odru pojavil sam Rikli v podobi Alojza 
Ropreta. 

Na poti proti domu smo si ogledali 
staro mesto Bellinzona v kantonu Ti-
cino, ki se svojimi tremi gradovi uvršča 
na Unescov seznam kulturne dediščine. 
Prav tako se na ta seznam uvršča tudi Be-
gamo v Lombardiji, kjer smo si ogledali 
srednjeveško mestno središče.

Izjemno vsebinsko bogato je bilo vo-
denje ter prispevki udeležencev o krajih 
na poti, o Arnoldu Rikliju, njegovi meto-
di zdravljenja, ledinskih imenih na Tirol-
skem, v katerih slišimo slovenske besede, 
pomenu konverzije za Slovence, o konci-
lu v Constanci, samostanu v St. Gallenu, 
zgodovini Lombardije in sproščujoč reci-
tal pred večerjo. 

Z novimi spoznanji o drobcih zgodo-
vine krajev na poti v Wangen an der Aare 
in nazaj ter z natančnejšim poznavanjem 
Riklijevih metod zdravljenja smo ekskur-
zijo zaključili z zavedanjem, da so sonce, 
voda in zrak med najbolj zdravilnimi prav 
v našem kraju – na Bledu.

:: Darja Vernig 

Kultura
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Vezilje vabijo!
Neformalna skupina za ročna dela pri KS Rečica vabi v svo-

jo družbo nove člane in članice, ki bi si radi skupaj z ostalimi 
popestrili sredine večere. Krožek ročnih del se bo začel 4. 11. ob 
18. uri. Prijave po telefonu številka  04 5742 197  zbira Dragica.

Zbiranje papirja po starem z 
vozičkom od hiše do hiše
Otroci in vzgojiteljice skupine Rumeni škrati smo se konec 

septembra aktivno vključili v papirno akcijo.  V hiše v bližini 
vrtca, ob »Kouži«,  smo nekaj dni prej odnesli obvestila in te 
krajane obiskali na dan papirne akcije. Na pot smo se odpravili z 
vozičkom, tako kot so to vedno do pred nekaj leti delali vsi otroci 
iz vasi. Velika večina vaščanov nam je pripravila papir, posebno 
starejši so bili zelo veseli našega obiska. Otroci so se ob vožnji 
vozička in nalaganju papirja učili sodelovanja, občutka za sku-
pnost in ekologije. Načrtujemo, da bomo zbiranje z vozičkom 
ponovili tudi ob aprilski papirni akciji.

:: Maja Poklukar, Vrtec Bled, enota Bohinjska Bela

Nekaj ti moram povedati
Tako se je glasila vsebinska usmeritev letošnjega Tedna otro-

ka. Otrokom smo omogočili, da so brez bojazni izražali svoje 
interese, želje in pričakovanja, odrasli pa smo se trudili prisluh-
niti. 

Vse preveč mladostniki segajo po neverbalnih oblikah spo-
ročanja, zlasti prek interneta, kjer pa so izpostavljeni različnim 
pastem. 

Današnja družba je naklonjena vzgoji potrošniških individu-
alistov, ki povsem izgubljajo čut za solidarnost, skupno dobro 
in druge vrednote. Svoje mnenje o vrednotah je v Tednu otro-
ka z nami delila pedopsihiatrinja, zdravnica in humanitarka dr. 
Anica Mikuš Kos, ki se je z veseljem odzvala vabilu LAS-a ob-
čin Bled in Gorje. Poudarila je pomen prostovoljstva v smislu 
udejanjanja dobrega, človečnosti in solidarnosti.  Izpostavila je 
pomen prostovoljnega dela otrok v šolskem sistemu, saj se skozi 
izkušnjo naučijo, da lahko nekaj spremenijo v svojem neposre-
dnem okolju. 

Ni dovolj, da otrokom govorimo o dobroti, ampak jih 
moramo postaviti v vlogo tistega, ki drugim nekaj dobrega 
ali koristnega tudi naredi. To je vzgoja za proaktivno drža-
vljansko vlogo, ki je v sodobni družbi še kako pomembna.                                                          
Parlamentarci smo pripravili pester program, ki je bil namenjen 

Nagrada Dragi Soklič
Slikarka Draga Soklič je sodelovala na jubilejnem 50. medna-

rodnem slikarskem ex-temporu Piran 2015, kjer se je s svojimi 
deli predstavilo 299 slikark in slikarjev. Skupaj so podelili trideset 
nagrad, slike pa so razstavljene v Obalni galeriji Piran. Draga So-
klič je za sliko Upanje prejela veliko odkupno nagrado žirije. 

''Ko sem razmišljala o vsebini slike, sem pomislila na be-
gunce, ki so se me v tem času močno dotaknili in sem jih vsak 
dan gledala na televiziji – edino, kar imajo, je upanje, ki sem ga 
izrazila s svetlobo na obzorju morja,'' je dejala.

Dragi Soklič iskrene čestitke!
:: RP

Fit4Kid - jutranje razgibavanje
V Tednu otroka je Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

organizirala različne prostočasne in razvedrilne programe za 
učence od 1. do 9. razreda.

V okviru projekta Fit4Kid, v katerega je šola vključena, smo 
učencem ponudili jutranje razgibavanje, ki je potekalo vsak 
dan v preduri. Ponujene so jim bile različne aktivnosti, in sicer: 
nogomet, košarka, plezanje, gimnastika, odbojka, aktivnosti s 
hoppy žogami ter hoppy bobni. Zanimanje učencev za jutranje 
razgibavanje je bilo zelo veliko, najbolj pa so se navduševali nad 
igranjem nogometa ter košarke.

Konec septembra je na šoli potekala papirna akcija. Skupaj s 
podružničnima šolama smo zbrali 51080 kg odpadnega papirja. 
Ob tej priložnosti se blejska osnovna šola zahvaljuje vsem, ki so 
pri tem sodelovali, in s tem prispevali v šolski sklad.

:: Eva Gregorčič

otrokom. Teden je bil poln prireditev za vse starostne skupine 
otrok. Mlajši so igrali z učitelji med dvema ognjema, starejši 
pa so s svojo ekipo in kvalitetno igro odbojke premagali ekipo 
učiteljev. Sproščeno je bilo druženje pred šolo ob peki slastnih 
palačink, ki jih kar ni in ni bilo dovolj. V telovadnicah smo se 
družili tudi v soboto. Izvedli smo tekmovanja v košarki, odbojki 
in nogometu z naslovom Najboljša droga je žoga. Pripravili smo 
zabavo z možnostjo izražanja s petjem in plesom. 

Vse dejavnosti so bile brezplačne, dostopne vsem otrokom 
ne glede na materialni položaj staršev. To so bili utrinki, s kate-
rimi poskušamo otrokom omogočiti zadovoljno in ustvarjalno 
otroštvo.

:: Meta Pazlar

Kultura I Mladi
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Drugačnost v šoli na Bohinjski Beli

Dogajanje v Vrtcu Bled
Zmaga na likovnem natečaju
Poletni dnevi v vrtcu so bili aktivni, razi-

grani in vroči. Sodelovali smo na nagradnem 
natečaju Jesen v gozdu, ki ga je organiziral 
Baby center. Pod vtisom igre v lepi naravi v 
okolici vrtca in s pomočjo otroške domišljije 
so nastale pisane jesenske risbice, s katerimi 
smo na natečaju osvojili prvo nagrado. Rav-
nateljica Andreja Novšak je v imenu otrok 
nagrado prevzela na mednarodni prireditvi 
»Žogarija« v Ljubljani. Navdušeni in s sku-
pnimi močmi sodelujočih skupin pa smo 
nagradno škatlo odprli. Razveselili smo se 
novih igrač, barvic in pripomočkov za naše 
najmlajše.

:: Tanja Tavčar, Metka Pohar

Evropski teden mobilnosti
Ob tednu mobilnosti smo bili dejavni 

tudi v Vrtcu Bled. Starše smo povabili, naj 
v vrtec pridejo vsaj en dan z nemotorizira-
nimi sredstvi. Na Blejski promenadi smo se 
predstavili s pesmicami in plesi. Spoznali 
smo pomen ločevanja odpadkov in novo 
smetarsko vozilo, ki naše zabojnike ne le 

izprazni, ampak tudi temeljito očisti. Otroci 
so dokazali, da poznajo tudi že nekatere pro-
metne znake. Posebej veseli pa so bili igrice, 
ki so nam jo zaigrali malo starejši vrstniki iz 
osnovne šole. V dokaz, da smo bili res priso-
tni, pa smo s kredami porisali pločnik. 

:: Anita Urevc

Jesen in repa velikanka 
»HOJARUK« je odmevalo v večna-

menskem prostoru vrtca v dneh ob pri-
četku jeseni. Strokovne delavke smo za 
otroke pripravile igrico DEBELA REPA. 
Ob vsebini so otroci spoznavali, da k do-
bri rasti, poleg dežja in sonca, pripomore 
tudi kakšna lepa pesem. In ko zraste repa 
velikanka, je potrebna pomoč pri pulje-
nju – vsi so pripravljeni pomagati. Vleče-
jo dedek, babica, vnučka, kuža, mačka in 
miška, pa tudi otroci pritegnejo z glasnim 
vzklikanjem: "Hojaruk!" Iz debele repe bo 
nastalo veliko kisle repe – v zimskih me-
secih se bomo tudi v vrtcu pogostili z njo.

:: Jelka Kolman

Pričeli smo s filmsko 
delavnico
"Bomo posneli čisto pravi film?" so 

spraševali udeleženci filmske delavnice, 
ki smo jo sestre hčere Marije Pomočnice 
v sodelovanju s sodelavci letos prvič po-
nudile za osnovnošolske otroke v okviru 
popoldanskega oratorija v oktobru. Ude-
leženci so pokazali veliko mero navduše-
nja in zanimanja za odkrivanje filmske 
umetnosti, ki ji rečemo tudi sedma ume-
tnost. 

Do sedaj so spoznali poglavitne razli-
ke med prvimi in današnjimi filmskimi 
posnetki, se naučili, da je prvi zvočni film 
navdušil občinstvo leta 1927, ter ozave-
stili, da je nastajanje filma dolg proces. 
Otroci na delavnicah razvijajo različne ta-
lente, od pantomime do retorike, se pre-
izkušajo v uporabi tehnike in izdelovanja 
kvalitetnih posnetkov in se naučijo sode-
lovanja in timskega dela v skupini. V pri-
hodnje se bomo lotili pisanja scenarija, 
si razdelili vloge in pričeli s snemanjem. 
Tisti, ki jih ta delavnica zanima, nas lah-
ko obiščejo ali se nam pridružijo. Film-
ska delavnica poteka skozi celo šolsko leto 
vsak četrtek od 14.00 do 15.30. 

Prav tako lahko otroci v Marijinem 
domu najdejo prostor za druge delavnice, 
druženje, igro, učno pomoč ali inštrukci-
je. Vse dejavnosti so brezplačne in služijo 
v pomoč staršem, da bi otrokom zagoto-
vili kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Dodatne informacije lahko dobite na: 
www.hmp.si, 031 417 189 (s. Majda Mer-
zel), 04 574 10 75 ali md.bled@gmail.
com.  

  :: sestri Barbara Močenik 
in Kristina Krašna

V Tednu otroka nas je v šoli na Bo-
hinjski Beli obiskala gospa Alenka Kos. 

Predstavila nam je svojo novo knji-
go Drugačnost. Skupaj smo spoznali 
življenjske zgodbe »drugačnih« otrok: 
Darka, Tamare …  Zgodbe so se nas dota-
knile. Poglobili smo vrednote, kot so lju-
bezen, sreča, lepota, obilje, sočutje, hva-
ležnost in odpuščanje. Vse skupaj smo 
povezali v harmonijo. Ob vsem tem smo 
se vsi umirili. 

Naj naše druženje povzamem z misli-
jo učenca Matije: »Želim si, da bi bili vsi 
ljudje na svetu veseli, da bi imeli ljubezen 
in srečo in da bi bili to, kar si želijo.«

:: Nataša Klinar, Podružnica  
Bohinjska Bela

Spremljajte nas na  
www.mojaobcina/bled.si
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Teden otroka v Ribnem
Ribenski šolarji se vsako leto veselijo prvih oktobrskih dni, 

ko ob tednu otroka povabijo v šolo svoje babice in dedke. Letos 
sta za druženje poskrbela čebelarja Danijela in Blaž  Ambrožič. 
Gospod Blaž je z veseljem predstavil delo čebelarja in zanimivo, 
urejeno in organizirano  življenje čebel, poudaril pomen upora-
be medu in ostalih čebeljih izdelkov tako v prehrani kot v skrbi 
za zdravje. V čebelarski delavnici so učenci in stari starši z gospo 
Danijelo izdelali svečko iz čebeljega voska, v slaščičarski so ba-
bice, dedki in učenci uživali ob peki medenjakov pod budnim 
očesom kuharice, gospe Jožice Šorli.  

Učence, starše, stare starše in krajane je KUD Ribno v so-
delovanju s Sandijem Vidicem povabilo na ličkanje v Bodešče 
h Koselnu. Spoznali so, kako so si po vaseh kmetje pomagali 
ob večjih kmečkih opravilih, po opravljenem delu pa so se znali 
tudi poveseliti.

 V tednu otroka smo učence povabile k jutranjemu razgiba-
vanju v okviru projekta FIT FOR KID. Dvakrat so se pred pou-

kom učenci z učiteljicama Alenko Čeh in Jano Černe v telova-
dnici razgibavali, izvajali različne športne dejavnosti in se igrali.

Tretješolci z učiteljico Alenko Čeh in kuharico Jožico Šorli 
so nas razveselili z okusno zelenjavno juho, ki so jo pripravili iz 
zelenjave, pridelane na šolskem eko vrtu.  

Prvošolčki so si skupaj z učiteljicama Blanko Valant in Nušo 
Poljanec ogledali gasilski dom v Ribnem, kjer jih je gostoljubno 
sprejel predsednik gasilcev Damjan Mulej. Učenci so spoznali ga-
silsko opremo, vozila in izvedeli mnogo zanimivega o gašenju, 
reševanju in delu članov Prostovoljnega gasilskega društva Ribno.

Otroci so ob koncu uživali ob glasbeni pravljici Janeza Biten-
ca Medvedki na semnju v izvedbi učenk in učencev Glasbenega 
centra DO RE MI.

:: Meri Poklukar POŠ Ribno

Simbioza giba na Bohinjski Beli
Vrtec Bled, enota Bohinjska Bela že drugo leto sodeluje v  

projektu Simbioza giba, ki je potekal od 21. do 27. septembra.

Projekt povezuje generacije. Otroci iz Rumenih in modrih 
škratov so se zbrali na poti Podrojami, kjer so se nam pridružili 
dedki in babice ter drugi otroci iz vasi in starejši občani. Skupaj 
smo se odpravili na prijeten sprehod. Na koncu smo se okrepčali 
z jabolki in vodo.

Potekala je tudi vodena vadba pod vodstvom Katarine Jakopič 
Branc. Sodelovali so otroci iz vrtca in šole ter njihovi starši in 
stari starši. Potekale so zanimive gibalne igre, ki so bile zabavne 
za starejše in mlajše.

:: Mateja Dijak

»Vsi smo novinarji« − predavanje 
Davyja Simsa na EGSŠ
V četrtek, 15. oktobra 2015, se je na naši šoli predstavil radij-

ski producent Davy Sims, ki je 22 let delal na BBC-ju v Belfastu. 
Sedem let je vodil oddelek za novejše medije, trenutno pa je di-
rektor podjetja David Sims Media. Sicer prihaja s Severne Irske, 
a pravi, da se je v Slovenijo zaljubil že ob svojem prvem novi-
narskem obisku, tako da že drugo leto zapored preživlja nekaj 
mesecev na Bledu.

Predstavil nam je kratko 
zgodovino starejših ter izzi-
ve novonastajajočih medijev, 
preko katerih je dandanes 
možno deliti najrazličnejše 
objave s celotnim svetom. 
Obrazložil je, da so v prete-
klosti novice, ki so zanimale 
širšo množico ljudi, imele 
drugačen pomen, kot ga ima-
jo danes. Internet, ustvarjen 
v šestdesetih letih prejšnjega stoletja za vojaške namene, in ča-
sopisi ter revije, ki se vedno pogosteje pojavljajo tudi v digitalnih 
oblikah, so bili namenjeni predvsem za komunikacijo in osve-
ščanje ljudi o dogodkih po svetu, trenutno najbolj priljubljene 
vrste novic na fejsbuku pa so, glede na manjši graf, ki nam ga je 
pojasnil g. Sims, zabava, šport in krajevne novice, veliko manj pa 
politika in mednarodne novice. Prav tako nas je opozoril na ne-
varnosti medijev ter na posledice, ki jih lahko povzročimo sami 
z objavo naših komentarjev na spletu. Kot je omenil sam, lahko 
fotografije sprožijo na tisoče laži, čeprav je resnica ena sama. 
Poudaril je, da imamo v moderni dobi prav vsi vlogo novinarja, 
saj lahko s hitrim dostopanjem do socialnih medijev objavimo, 
kar želimo, in se moramo posledično zaradi tega tudi zavedati 
odgovornosti, ki jo prevzamemo v trenutku, ko nekaj delimo na-
prej, četudi objavo le komentiramo. Na ta način ne ogrožamo le 
lastne podobe in s tem možnosti za naše nadaljnje zaposlitve, 
temveč lahko napačno prikažemo tudi druge ljudi okoli nas, za 
kar nas lahko oškodovani celo toži. 

Njegova predstavitev medijev je bila nadvse zanimiva, saj se 
je še dodatno poglobil v svoje občinstvo in spremenil črno-belo 
prezentacijo v sproščen, na trenutke humoren pogovor. Sam pa 
se je vsem prisotnim dijakom in profesorjem le nekaj ur zatem 
zahvalil za prijetno vzdušje na tviterju.

:: Aleksandra Košir, 3. Ma

Mladi
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NAGRADNA IGRA IN NAGRAJENCI 
SEPTEMBRSKEGA  ŽREBANJA
Žirija je 5. oktobra 2015 med kuponi za september izžrebala nasle-
dnje številke:

444412, 444413, 
444417, 444419, 

444422

Vse dobitnike kuponov, prejetih v septembru 2015, prosimo, da 
preverite njihove številke. Morda ste prav vi med srečnimi nagra-
jenci! Nagrade lahko prevzamete na Rečiški 2 na Bledu, in sicer 
najpozneje do 30. 12. 2015, zato pohitite. Če se v tem času ne 
boste zglasili v prostorih Infrastrukture d.o.o. in se izkazali z drugim 
delom kupona, do nagrade ne boste upravičeni. Več o sami igri in 
nagradah si lahko preberete na spletni strani www.ibled.si.

ODPADEK MESECA NOVEMBRA: 
AKUMULATORJI IN PNEVMATIKE

AKUMULATORJI
Akumulator je naprava za shranjevanje električne energije na po-
sreden način prek kemične energije. Iznašel ga je francoski fizik Ga-
ston Planté leta 1859. Sprva so bili akumulatorji veliki in nerodni, 
vendar so se z leti izpopolnili. Danes redno ali občasno napajajo 
sisteme transporta, signalizacije, varovanja, računalništva, teleko-
munikacij …

Najbolj znani svinčevi akumulatorji za svoje delovanje potrebujejo 
svinec in žvepleno kislino, druge vrste akumulatorjev pa še nikelj, 
kadmij, cink, srebro, merkur itn. Vse te spojine in elementi so orga-
nizmom nevarni, zato jih ne smemo odlagati v naravo, kjer bi lahko 
povzročili onesnaženje prsti ali pitne vode.

Odslužene klasične svinčene akumulatorje (avtomobilske) reciklira-
mo v 90 odstotkih. Akumulatorji se najprej razstavijo, kisline se nev-
tralizirajo, polimeri pa se ločijo od kovin. Nato lahko te snovi znova 
uporabimo, med drugim lahko izdelamo tudi nove akumulatorje.

PNEVMATIKE
Pnevmatike uporabljamo, da bi zaščitili kolesa in omogočali boljše 
delovanje vozila. Dandanes so pnevmatike narejene iz gume, ki je 
polnjena z zrakom, vendar pa so hoteli kolesa začititi, še preden so 
poznali tako tehnologijo. Tako so bile prve pnevmatike narejene 
iz usnja in železa, ki so ju ovili okoli koles. Leta 1845 je Škot Wil-
liam Thomson izdelal pnevmatiko iz polne gume, a do množične 
uporabe ni prišlo zaradi visoke cene gume. Tako je za izumitelja 
pnevmatike zapisan Škot John Boyd, ki je leta 1887 za svojega sina 
izdelal lesen tricikel, za ublažitev udarcev koles pa je napolnil svinj-
ska čreva z zrakom in jih obdal z gumijastim obročem.

Pnevmatik nikoli ne smemo odlagati v naravi in jih sežigati, 
saj gre za nevarne odpadke. Vsebujejo strupene snovi, ki med 
gorenjem pridejo v zrak, zavržene v naravi pa lahko pridejo v 
stik s pitno vodo.

Baterije in akumulatorji zaradi vsebnosti težkih kovin ter jedkih 
snovi sodijo med nevarne odpadke.

Guma je sestavljena iz več materialov, katerih lastnosti se s časom 
spreminjajo, zato pnevmatike po nekaj letih ne morejo več zagota-
vljati ustreznih zmogljivosti, poveča pa se tudi možnost deformacij, 
poškodb in posledično prometnih nesreč. 

Ste vedeli, da ob menjavi oziroma nakupu novih avtomobilskih 
pnevmatik lahko stare pustite pri vulkanizerju brezplačno, saj zanje 
velja podaljšana odgovornost proizvajalca? V praksi to pomeni, da 
so proizvajalci pnevmatik odgovorni tudi za njihovo zbiranje in pre-
delavo, ko niso več uporabne.

Pri reciklaži pnevmatik se najprej ločijo sestavni deli (jeklena mreža, 
ki oklepa pnevmatiko, notranja tkanina), sledi njihov razrez. Nato 
jih zmeljejo, tako da nastane gumast prah oz. granulat različnih 
velikosti, ki je uporaben za izdelavo otroških igrišč, letalskih stez, 
cest, zaščitnih ograj, tesnil, preprog, vrečk, predpražnikov, nogome-
tnih igrišč in seveda za izdelavo novih pnevmatik. Prav tako lahko 
odpadne pnevmatike znova uporabite doma. Se še spomnite, kako 
ste se zabavali na gugalnici, narejeni iz stare pnevmatike?

Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …
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PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
Všečkajte našo stran, da boste lahko ves čas sledili vsem našim novostim, pobudam, 
nagradnim igram in obvestilom. 

TEDEN MOBILNOSTI

V tednu med 16. in 22. septembrom vsako 
leto poteka Evropski teden mobilnosti. Tako 
smo 22. septembra otrokom blejskega vrt-
ca in šolarjem osnovne šole prof. dr. Josipa 
Plemlja prikazali pravilno ločevanje odpad-

kov, njihovo ponovno uporabo in delovanje 
smetarskega vozila. Zelo nas je razveselilo 
njihovo poznavanje pravilnega ločevanja 
odpadkov, pa tudi njihove ideje, kako od-
služene predmete znova uporabiti.

Pomembno je, da se potrošniki začnemo 
zavedati, da nista pomembni količina in ve-
likost 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 več-
nega počitka. To lahko storimo tudi brez 
prižiganja sveče. Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje RS je v ta namen vzpostavilo po-
sebno spletno stran (svecamanj.si), na ka-
teri 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«.

Če se vseeno odločite za nakup sveče, izbe-
rite elektronsko ali solarno svečo, ki gorita 
zelo dolgo, materiale pa se lahko reciklira.

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

IZLET PRESENEČENJA

V zadnjem času se je povečalo število tatvin 
na pokopališčih, predvsem kraje okrasnih 
nasadov in sveč. 

Zato vse najemnike grobov pozivamo, da 
ste pozorni na nezakonita ravnanja in ve-
dno, ko sumite na kaznivo dejanje, o tem 
čim prej obvestite policijsko postajo ali po-
kličete intervencijsko številko 113. Opozar-
jamo tudi na nevarnost tatvin iz avtomobi-
lov na parkiriščih. 

Svetujemo vam, da svoje premoženje za-
varujete tako, da vrednejših predmetov ne 
puščate v vozilih, vrata zaklepate in okna 
zapirate. Zaradi varnosti in zavarovanja 
premoženja najemnikov grobov bo v te na-
mene na določenih delih pokopališč vzpo-
stavljen videonadzor (skladno z ZVOP-1; Ur. 
l. RS št. 94/07).

REKREACIJSKO DRSANJE V ŠPORTNI DVORANI

Izpolnili smo obljubo in ob koncu sezone 
izžrebali 40 imetnikov sezonskih kart za 
Grajsko kopališče ter jih v soboto, 10. ok-
tobra 2015, odpeljali na izlet presenečenja. 

Ob spremstvu posebnega gosta, župana 
Janeza Fajfarja, so udeleženci spoznavali 
zanimivosti Koroške, predvsem Klopinjsko 
jezero z okolico. Izlet je minil v prijetnem 

vzdušju. Zagotovo bomo kaj podobnega 
pripravili tudi prihodnje leto. Zahvaljujemo 
se vam za zaupanje in vas prijazno vabimo 
v Grajsko kopališče tudi v naslednjem letu.

V času jesenskih šolskih počitnic smo v 
Športni dvorani pripravili termine rekrea-
cijskega drsanja. 

Začnemo v soboto, 24. oktobra, drsališče 
bo odprto od 16.30 do 18.00. Do 1. no-
vembra bosta vsak dan na voljo po dva 
termina – dopoldne od 9.30 do 11.00 in 
popoldne od 16.30 do 18.00. 

Cen nismo spreminjali, tako je vstopnina za 
otroke od 7 do 14 let 3,50 €, za dijake in 
študente 4,50 €, za odrasle 5,00 €. Otroci 
do 6 let imajo prost vstop. Izposoja drsalk 
stane 4,50 €, brušenje drsalk 4,00 €.

Vabljeni!



Novembrski Okusi 
Bleda v blejskih 
restavracijah
Okusi Bleda so skupni kulinarični 

projekt blejskih restavracij, ki je zrasel iz 
želje po približevanju lokalne in sezonske 
kulinarike čim večjemu krogu domači-
nov in obiskovalcev Bleda. Do nedavnega 
so se blejski gostinci skupaj predstavljali 
s ponudbo ulične prehrane na različnih 
prireditvah, v novembru pa bodo v svojih 
restavracijah prvič ponujali menije »Oku-
si Bleda« po ceni 15 eur na osebo.

Jedilniki, ki bodo obiskovalcem blej-
skih restavracij na voljo v novembru, so 
izredno raznoliki, a imajo, poleg ugodne 
enotne cene, vendar marsikaj skupnega. 
Vsi namreč vsebujejo tri krožnike – pred-
jed, glavno jed in sladico, so lokalni in pri-
lagojeni sezoni. Tako se v njih prepletajo 
jesenski in nam domači okusi: kostanj, 
buče, jurčki in lisičke, rdeče zelje, ajda 
in štruklji, od mesa med drugim goska, 
račka, svinjina in kranjska klobasa, za lju-
bitelje rib pa postrv, zlatovčica in šarenka. 
Krožniki so atraktivni in sodobni, s čimer 
blejski gostinci dokazujejo, da so mojstri 
v uporabi modernih trendov v kuhinji.

Jaka Ažman, direktor Turizma Bled, 
pravi, da gre projekt Okusi Bleda z no-
vembrskim jedilnikom korak dlje: »V 
blejskih restavracijah bomo ponujali vr-
hunske menije, ki bi sicer stali tudi še 
enkrat toliko, po promocijski ceni, saj že-
limo k nam pritegniti kar čim več gurma-
nov, tudi z Bleda, z Gorenjske in iz drugih 
slovenskih regij. Blejska kulinarika je na 
izredno visoki ravni in je namenjena tako 
domačim kakor tudi tujim gostom.«

V novembrskih Okusih Bleda sode-
luje sedem ponudnikov: Hotel Triglav, 
Hotel Astoria, Restavracija Grill, Vila 
Prešeren, Vila Bled, Restavracija Chilli 
in Restavracija Panorama. Rezervacije so 
obvezne, saj je število miz omejeno, obi-
skovalce pa tudi naprošajo, da ob rezer-
vaciji mize navedejo, da želijo poskusiti 
meni Okusi Bleda. Dodatne informacije 
in konkretni meniji so na voljo na facebo-
ok strani Taste Bled, spletni strani www.
bled.si/si/novice in letakih v Turistično-
-informacijskih centrih na Bledu.

:: Turizem Bled in RP
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Koledar prireditev
 www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

25. – 1.11. 9:30 – 11:00; 
16:30 – 18:00

Športna dvorana Bled Rekreacijsko drsanje med krompirjevimi 
počitnicami

26. – 1.11. ves dan Jasa pod Blejskim 
gradom

Srednjeveški tabor med jesenskimi 
počitnicami

Četrtek, 29.10. 15:30 – 18:00 Blejski grad Noč čarovnic na Blejskem gradu

Petek, 30.10. 15:00 – 20:00 Blejski grad Dan odprtih vrat na Blejskem gradu: 
otvoritev Riklijeve spominske sobe in 
informacijske točke "Muzeji Gorenjske"

18:00 Vila Bled Literarni večer v Vili Bled: Ernesto Cardenal 
ob spremljavi glasbenega dueta Grupo Sal

19:00 Sv. Katarina na Homu 
nad Zasipom

Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Predstava Gozd groze (za odrasle in otroke 
od 10. leta starosti)

Sobota, 31.10. 15:30 – 18:00 Blejski grad Noč čarovnic na Blejskem gradu

2. – 30.11. Ves dan Izbrane blejske 
restavracije

Okusi Bleda v blejskih restavracijah

Ponedeljek, 2.11. 11:00 – 12:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:  
Tečaj nemškega jezika

19:30 Festivalna dvorana Bled Koncert: Andrej Šifrer in prijatelji 
(Modrijani, Tina Marinšek, Klemen 
Bunderla)

Torek, 3.11.  
9:00 – 10:00
10:00 – 11:30

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Delavnice za mamice - Kako spijo dojenčki?

Sreda, 4.11.  
9:00 – 10:00
17:00 – 18:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Pilates
Glasbena urica

19:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Sredin večer: Pogovorni večer z Janezom 
Žerovcem ob predstavitvi knjige dr. Jakoba 
Prešerna "Vojak 1914-1918" (v sodelovanju z 
Muzejskim društvom Bled)

Četrtek, 5.11. 18:30 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: 
Predavanje Dr. Janeza Premka: Kentaver 
lokostrelec z Brd na Bledu

Petek, 6.11. 17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Pravljica za otroke: Mala sovica

Sobota, 7.11. 10:00 – 13:30 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer

19:00 Hotel Triglav Bled Martinovanje v Hotelu Triglav

Nedelja, 8.11. 10:00 Zadružni dom v Ribnem Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in 
škratkom predstavčkom: Kljukčev rojstni 
dan

19:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Predstavitev knjige Pegasta sova Valerija 
Zupana

Ponedeljek, 9.11. 11:00 – 12:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:  
Tečaj nemškega jezika

Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Srečanje knjižničarjev ob 20. obletnici 
sprejetja etičnega kodeksa slovenskih 
knjižničarjev

Torek, 10.11.  
9:00 – 10:00
10:15 – 11:30
17:00 – 18:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Trening sproščanja
Škratja pravljica in ustvarjalnica s škratom 
iz Dežele ljudskih pravljic

Turizem I Prireditve



Sava Hoteli Bled
Romantično drsališče na 
terasi Kavarne Park
Na podlagi povratnih informacij go-

stov hotelov in domačinov, ki so na Bledu 
pozimi pogrešali drsanje na prostem, so 
Sava Hoteli Bled skupaj s partnerji iz lo-
kalnega okolja v lanski zimski sezoni ob 
hotelu Park postavili »Blejsko drsališče z 
razgledom« in se priključili projektu Blej-
ska zimska pravljica. 

Bled se že od nekdaj ponaša s slove-
som ene najbolj romantičnih destinacij 
v Evropi in v skladu s tem so za letošnjo 
zimsko sezono v Sava Hotelih Bled v so-
delovanju z arhitektko Petro Volavšek pri-
pravili koncept romantičnega drsališča na 
prostem, ki bo umeščeno na terasi Kavar-
ne Park. V Kavarni in ob njej bodo obisko-
valce ogreli z lokalnimi dobrotami. Na dr-
sališču bo čarobno, zabavno in družabno 
od 15. novembra in vse do 28. februarja.

Otroci bodo drsali brezplačno, odra-
sli pa bodo za zabavno razgibavanje na 
ledu odšteli 2 evra.  Medtem ko bosta 
najmlajše vsako soboto dopoldne na ledu 
pričakala Zaki in Rozi, bodo njihovi sta-
rejši spremljevalci lahko uživali ob sla-
stnih zimskih dobrotah. Letošnja novost 
je možnost praznovanj rojstnih dni na 
ledu, za podjetja, šole in vrtce bodo or-
ganizirali obdarovanje otrok z Božičkom 
ali Dedkom Mrazom ter prednovoletna 
druženja za zaključene družbe. Ena iz-
med nepozabnih doživetij in priložnosti 
za team building je zabavno tekmovanje v 
»curlingu« z likalniki, hokeju z metlami, 
igrah brez meja in salsi na ledu. 

:: Anja Kralj

Sportina Turizem 
Druženje s sobodajalci ob 
zaključku poletne sezone
Na začetku letošnje poletne sezone 

smo v Hotel Ribno in v Hotel Krim pova-
bili sobodajalce in ostale lokalne ponudni-
ke sob in apartmajev, predstavili smo jim 
gostinsko ponudbo naših objektov, novo 
odprto Kuhinjo Strica Bojana in možnosti 
dobrega sodelovanja. Nad odzivom tekom 
poletja smo bili prijetno presenečeni, zato 
smo z veseljem pripravili še manjše sre-
čanje ob zaključku poletne sezone. Se že 
veselimo prihodnjih sodelovanj!

Tradicionalno martinovanje  
ob jezeru – Sportina  
poklanja Martina!
Že tradicionalna in odlično obiskana 

jesenska prireditev »Sportina poklanja 
Martina«, ki poteka v pozdrav sv. Mar-

17Turizem I Prireditve

datum ura lokacija prireditev

Sreda, 11.11.  
9:00 – 10:00
9:00 – 14:00
17:00 – 18:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Pilates
Moč dobre komunikacije
Koristne pravne informacije

17:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Predstava Repa Velikanka skupine 
Navihančki 

Četrtek, 12.11. 19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Predstavitev literarnega prvenca Pegasta 
sova in pogovor z avtorjem Valerijem 
Zupanom

13. – 14.11. 20:00 Športna dvorana Bled Narodnozabavna hit parada

Petek, 13.11.  
10:00
18:00

Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

V zavetju besede 2015:
Literarna delavnica
Državno srečanje literatov seniorjev

19:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Španska vas VS Slovenska vas: David 
Heredero Zorzo in Monika Kralj

Sobota, 14.11. 8:30 – 13:30 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:
Delavnica izdelave preprostega mozaičnega 
lončka

13:00 – 19:00 Terasa restavracije Grill Zabava z narodnozabavno glasbo na Terasi 
restavracije Grill

14:00 Blejski grad Martinovo na Blejskem gradu ob vinu, 
glasbi in plesu

15:00 – 17:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Delavnica za otroke in mladino: Barbota 
barvna sobota

19:00 Gorjanski dom Gledališki abonma KD Bohinjska Bela 
2015/2016: Predstava Pokojnik v izvedbi 
gledališke skupine Kontrada Kanal

Nedelja, 15.11. 11:00 – 17:00 Park ob Vili Prešeren Martinovanje ob Blejskem jezeru

17:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Predstava za najmlajše: Čirule Čarule

Ponedeljek, 16.11. 11:00 – 12:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:  
Tečaj nemškega jezika

Torek, 17.11.  
9:00 – 10:00
17:00 – 18:30

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Delavnice za mamice - Moj dojenček je 
postal malček

Sreda, 18.11.  
9:00 – 10:00
9:00 – 14:00
17:00 – 18:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Pilates
Moč dobre komunikacije
Glasbena urica

19:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Sredin večer: Odprtje 24. Klubske razstave 
članov Foto kluba TNP s projekcijo

Četrtek, 19.11. 19:30 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Predavanje Vojka Kovačiča: Tesla, čudežna 
moč imaginacije

Petek, 20.11. 17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Prehlajena violina: otroška predstava 
Glasbenega gledališča Trubadur

Sobota, 21.11. 10:00 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Glasbeni nastop učencev Glasbenega centra 
Do Re Mi: Otroci na gradu

10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program: 
Občine Gorenjske se predstavijo – Kranjska 
Gora

10:00 – 13:30 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer

Ponedeljek, 23.11.  
11:00 – 12:00
18:00 – 19:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Tečaj nemškega jezika
Mediacija v vsakdanjem življenju

Torek, 24.11.  
9:00 – 10:00
10:15 – 11:30
17:00 – 18:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Vadba za hrbtenico in raztezanje
Trening sproščanja
Škratja pravljica in ustvarjalnica s škratom 
iz Dežele ljudskih pravljic



tinu, bo letos potekala v nedeljo, 15. 11., 
med 11. in 17. uro. Predstavljali se bodo 
vinogradniki različnih vinorodnih regij, 
poskrbljeno pa bo tudi za glasbo in oku-
sna kulinarična razvajanja.  Posebne ugo-
dnosti smo pripravili tudi za člane Kluba 
Sportina Turizem. V primeru slabega vre-
mena se dogodek prestavi na 22. 11.

Maksim Osipov – zdravilec, ki 
obravnava človeka celostno
Ruski zdravilec Maksim Osipov bo 

tudi novembra gostoval v Hotelu Rib-
no med 16. in 22. 11. 2015. Pomaga in 
zdravi različne zdravstvene probleme, ob 
predpostavki, da skuša najprej odstraniti 
vzroke, šele nato pa posledice bolezni. Za 
rezervacijo termina in dodatne informa-
cije pokličite na 04 578 31 00 ali pišite na 
info@hotel-ribno.si.

:: Manca Dežman 
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Sreda, 25.11.  
9:00 – 10:00
9:00 – 14:00

Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Pilates
Moč dobre komunikacije

26. – 27.11. 17:00 Višja strokovna šola za 
gostinstvo in turizem

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov

Četrtek, 26.11. 18:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: 
Spregledano poslanstvo spolnosti

Sobota, 28.11. 10:00 – 13:00 Hotel Kompas Bled Delavnica izdelave adventnih venčkov

15:00 – 17:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Delavnica za otroke in mladino: Barbota 
barvna sobota

16:00 – 18:00 Club Stop Bled Disco matineja v Clubu Stop

20:00 Festivalna dvorana Bled Koncert Bid Bang: If it ain’t got that swing

20:00 – 24:00 Pub Lovec Bled Zabava ob 3. obletnici Puba Lovec

Nedelja, 29.11. 18:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip:  
Zaključna prireditev – Predstavitev zbornika 
ob 90-letnici KUD Zasip s podelitvijo 
priznanj

Ponedeljek, 30.11. 11:00 – 12:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:  
Tečaj nemškega jezika

RAZSTAVE:

23.9. – 28.2. 8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Spoznaj divjad in lovsko dejavnost 
v TNP

7.10. – 8.11. 8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Živalski mrtvaški ples, živali 
1914-1918: 7-metrska slika avtorjev Katarine 
Kracina in Društva za domače raziskave

12.11. – 30.11. v del. času Galerija Stolp na 
Blejskem gradu

Razstava Cirila Velkavrha

18.11. – 22.11. 9:00 – 18:00 Kulturni dom Zasip Razstava zasipških slikarjev in vezilij: 
razstava lokalnih umetniških del

18.11. – 13.12. 8:00 – 16:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

24. Klubska razstava članov Fotokluba TNP

1.11.  – 30.11. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava Kaj je v košarici Rdeče kapice?

1.11.  – 30.11. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti: Katarina Zupančič in 
Laura Ličen, umetniško izdelani uhani in 
ilustracije

2.11.  – 13.11. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava Brez luči, sonca, uživamo le luč 
ljubezni!

14.11 – 30.11. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava Tone Svetina: življenje in delo

28. – 29.11. Festivalna dvorana Bled Razstava adventnih venčkov

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

Turizem I Prireditve

Bledu dve priznanji 
Turistične zveze 
Slovenije
V letošnji akciji Turistične zveze Slo-

venije Moja dežela, lepa in gostoljubna 
je Bled ponovno prejel dve priznanji. V 
kategoriji turističnih krajev je Bled osvo-
jil prvo mesto pred Piranom in Kranjsko 
Goro, Camping Bled pa drugo mesto v 
kategoriji kampov. Priznanji sta na pri-
reditvi ob zaključku akcije in 110-letnici 
Turistične zveze Slovenije, ki je poteka-
la v okviru 5. dni slovenskega turizma v 
Novi Gorici, prevzela župan Janez Fajfar 
in direktorica hotelov Sava na Bledu Moj-
ca Krašovec. 

Komisija Turistične zveze Slovenije 
je Bled obiskala sredi julija, v času najve-
čje blejske prireditve, Blejski dnevi. Tudi 
prenovljeni koncept prireditve je bil eden 
od argumentov, zaradi katerega je Bled 
tokrat premagal vso konkurenco, poleg 
tega pa še dobro trženje naravnih danosti 
v smeri športne ponudbe in kongresne-
ga turizma, inovativni produkt nočitev v 
smislu glamuroznega kampiranja, Blej-
ski grad s pestro ponudbo in dogajanje 
okrog Blejskega filmskega festivala.

Regijska priznanja v akciji Moja de-
žela, lepa in gostoljubna je v začetku me-
seca podelila tudi Gorenjska turistična 
zveza na srečanju gorenjskih turističnih 
delavcev v Kranjski Gori. V kategoriji iz-
letniških krajev je priznanje prejela vas 
Kupljenik v KS Bohinjska Bela. Priznanja 
so prejeli tudi zaslužni posamezniki, med 
njimi Franc Žerovc za bogat prispevek k 
ohranjanju ljudskega izročila.

:: Vanja Piber, TD Bled



Dan odprtih vrat turistične  
agencije Bledtours
V začetku meseca so v turistični agenciji Bledtours na novi 

lokaciji v hotelu Krim (Ljubljanska cesta 7) pripravili dan odprtih 
vrat svojega novega turistično-potovalnega centra, da bi predsta-
vili razširjeno turistično ponudbo, namenjeno tako domačim 
kot tujim gostom.

Bledtours je že več let dobro poznana in uveljavljena turi-
stična agencija z bogatimi, dolgoletnimi izkušnjami v turizmu. 
Ekipo v turistični agenciji vodi Cvetka Ulčar Jug, za ekipo, ki 
opravlja prevoze (taksi, avtobus, šolski avtobus), pa skrbi direk-
tor Sandi Demšar.

Blejski Zeleni kotiček 
Na domače, lokalno in predvsem kakovostno prisegajo v blej-

skem Zelenem kotičku, kjer s sezonskimi in slovenskimi dobro-
tami skrbijo za zdravje in dobro počutje. Police so med drugim 
polne suhomesnatih in mlečnih izdelkov, moke, medu, čajev in 
začimb. Med številnimi novostmi, ki presenečajo iz meseca v 
mesec, je na voljo tudi nakup hrane brez odvečne embalaže ter 
v količinah, ki jih potrebujemo. V trgovinici, ki je razen torkov 
odprta vsak dan, tudi ob koncih tedna in med prazniki, se skri-
vajo številna darilca za dušo in telo. Presenečeni boste, koliko 
lepih in kakovostnih stvari pride izpod delavnih slovenskih rok! 
Ste mogoče že poskusili bučkino marmelado z ingverjem? Ali 
pa čokoladni namaz s cimetom? Domača vegeta je neprekoslji-
va pri kuhanju dobrot, naravni sirupi brez dodatkov in sladkani 

V raznovrstni ponudbi turističnih storitev v Bledtoursu, ki 
zaposluje ekipo sedmih sodelavcev, posebno pozornost name-
njajo ponudbi na območju Bleda, Bohinja in Kranjske Gore. Do-
mačim in tujim partnerjem nudijo celovito turistično podporo, 
kar pomeni, da poskrbijo za prevoze, namestitve, izlete po celi 
Sloveniji in strokovne vodiče. Z znanjem in izkušnjami so se še 
dodatno prilagodili zahtevam gostov z angleškega, italijanskega 
in ruskega področja.

Kot poudarja Cvetka Ulčar Jug, so njihove vrednote zaneslji-
vost in znanje, varnost in sprostitev, radovednost in živahnost, 
prilagodljivost, predvsem pa znajo prisluhniti željam tako doma-
čih kot tujih gostov.

Novi turistično-potovalni center Bledtours se nahaja v hotelu 
Krim, Ljubljanska cesta 7.

:: Mojca Polajnar Peternelj

z eko trsnim sladkorjem ter sladke dobrote pa so razvajanje za 
čisto vest. 

Zeleni kotiček se nahaja v blejskem ekološkem kompleksu 
Garden Village (Cesta Gorenjskega odreda 16), odprta pa je vsak 
dan, razen torkov, med 14:30 in 19:00. Vabljeni na obisk – v 
tokratni številki Deželnih novic vam poklanjamo bon z 10-odsto-
tnim popustom na nakup.
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Srečanje poslovnih žensk
Konec septembra smo v prenovljenem hotelu Kompas na 

Bledu gostili septembrsko srečanje Društva poslovnih žensk 
FAM. Srečanja se je udeležilo kar 80 članic društva. Tema pre-
davanj na srečanju je bila Kako ohraniti zdravje in med predava-
telji je bil tudi znani bionergetik Zdenko Domančić, ki z našim 
hotelom že več let uspešno sodeluje. Uvodni govor je imel tudi 
župan Bleda, ki je prav navihano pozdravil udeleženke, saj je 
priznal, da na Bledu že stoletja vse stvari držijo pokonci ženske.

Po zanimivih predavanjih v eni naših najlepših dvoran na 
vrhu hotela smo se z udeleženkami dogodka skladno s temo 
srečanja pogostili z zdravimi prigrizki v prijetnem vzdušju naše 
kavarne. Naši odlični kuharji so pripravili slastne, a zdrave jedi, 
po večini pripravljene iz sestavin lokalnega izvora, v skladu z na-
vodili nutricionistke, ki je na srečanju tudi predavala. Dogodek 
je odlično uspel in se že veselimo ponovitev.

:: Andreja Palhartinger

Na fotografiji: organizatorka srečanja Silvia Lippai, bioenergetik 
Zdenko Domančić, direktorica hotelov Kompas in Lovec na Bledu 
Nataša Keršič Razinger, župan Bleda Janez Fajfar, predsednica dru-
štva FAM Andreja Ilgo



Izlet TD Zasip na  
Obalo
Z namenom, da se družimo med sabo 

in se spoznamo z drugačnim okoljem od 
našega ter se pri tem tudi kaj koristnega 
naučimo, smo se člani Turističnega dru-
štva Zasip 3. oktobra odpravili na izlet na 
slovensko obalo. Dvaintrideset vedoželj-
nih Zasipljanov in naših prijateljev se je 
tako po vožnji v dežju prebilo na Primor-
sko, kjer so nas pričakali sončno in toplo 
vreme ter prijazni domačini. 

Ogledali smo si Luko Koper in se 
čudili ogromnim količinam tovora, ki 
se tam prelaga z ladij na kopno ali obra-
tno. Okrepčali smo se na kosilu, nato pa 
se sprehodili po Piranu z lokalno vodni-
co, ki nas je popeljala po skritih uličicah 
tega čudovitega mesta. Ustavili smo se še 
v oljarni, kjer smo kot pravi poznavalci 
poizkusili ekstra deviško oljčno olje Slo-
venske Istre. Za piko na »i« smo pričakali 
sončni zahod v Marezigah, majhni, a sli-
koviti vasici nad koprskim primorjem. 

Kot da dan še ne bi bil popoln, smo uži-
vali v okušanju primorske žlahtne kapljice. 
Veselimo se že našega naslednjega izleta! 
:: Anja Šmit, Turistično društvo Zasip
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Uspeh!
Kolesarji kolesarskega kluba Grega 

Bole Bled so z udeležbo na podelitvi na-
grad za pokal Alpe-Adria v Gradcu doda-
li piko na i uspešni sezoni. V kategoriji 
starejših dečkov so osvojili drugo, četrto 
in deveto mesto v posamezni ter drugo 
mesto v ekipni razvrstitvi.

Kolesarji Bleda so skozi celotno sezo-
no uspešno zastopali barve Bleda v vseh 
kategorijah do mlajših članov, katerih eki-
pa je nastopala prvo leto in nastopila na 
26-ih dirkah doma, v Srbiji, Avstriji, Italiji 
in na Hrvaškem.

Osem kolesarjev Bleda od dečkov do 
mlajših članov je nastopalo v državni re-
prezentanci, dosegli so kar nekaj zmag na 
dirkah doma in v tujini ter osvojili devet 
medalj na državnih prvenstvih, med dru-
gim tudi zlato (Pajek) v vožnji na čas pri 
starejših dečkih.

Na zadnji dirki sezone, ki je bila 11. 
oktobra v Podsmreki pri Ljubljani, sta 
se najbolj izkazala Grega Matija Černe s 
prvim mestom med starejšimi mladinci 
(enajsti skupno) in Matic Veber z devetim 
mestom v končni uvrstitvi.

Kot organizator se je klub izkazal 20. 
septembra z uspešno organizacijo že 43. 
mednarodne kolesarske dirke ob Blej-
skem jezeru. Med 360-imi tekmovalci 
iz petih držav so se izkazali tudi domači 
tekmovalci, posebej starejši dečki, kjer je 
bil Maj Žnidar drugi in Benjamin Pajek 
tretji.

:: Marjan Knaflič, Kolesarski klub 

90 let  Francija 
Klatzerja
7. aprila je v družbi vnuka Matevža, 

predstavnic RK Jožice Ovsenek in Štefke 

Možina 90. rojstni dan praznoval 
Franci Klatzer z Aljaževe na Rečici.

V njegovi družini je bilo pet otrok in 
stiska z denarjem. Živeli so v samotni že-
lezniški čuvajnici na Obrnah, od koder so 
v šolo hodili na več kilometrov oddaljeno 
Bohinjsko Belo. Leta 1940 se je začel učiti 
za mizarja, vendar so ga nemški policisti 
odpeljali najprej v Innsbruck, kasneje na 
južno Tirolsko in naprej v Francijo. Med 
begom ga je na belgijski meji ujela polj-
ska armada. S 5. prekomorsko brigado 
je plul v Neapelj, Bar in Stari Kaštelj. Po 
osvoboditvi je bil v številnih vojašnicah po 
Sloveniji, nazadnje pa v Prizrenu na Ko-
sovem. Domov se je vrnil šele leta 1947.

Najprej je bil miličnik, na Žagi je delal 
kot mizar,v železarni pa v oddelku tehnič-
ne kontrole in v strugarni valjev. Naredil 
je izpit za skladiščnika, nato se je zaposlil 
na LIP-u, kjer je bil kurjač, šofer, opravljal 
je še druga dela. Spoznal je vojaško refe-
rentko Mici in se z njo poročil. Leta 1952 
se jima je rodila hči Marta. Z ženo sta leta 
1970 začela graditi hišo na Rečici. Hčer-
ka se je poročila in ju razveselila s tremi 
vnuki: Klemenom, Matevžem in Mino. 
Vse je močno pretresla ženina bolezen v 
letu 1983. Da bi ozdravela, ji je ponudil 
svojo kri, saj jo je daroval že 30-krat, svo-
ji ženi pa ni mogel pomagati. Hči se je z 
družino preselila v tujino, tako da je ostal 

95 let Frančiške 
Mužan
28. oktobra je 95 let dopolnila gospa 

Frančiška Mužan iz Ribnega. Rodila se je 
leta 1920 v Ribnem, v družini je bilo se-
dem otrok, starša sta bila oba iz Ribnega. 
V obrtni šoli se je izučila za šiviljo, še pod 
vodstvom gospe Molnar je delala v hotelu 

Toplice. Ko se je začela vojna, jo je gospa 
s seboj vzela na Dunaj, vendar se je zara-
di domotožja kmalu vrnila. Poročila se je 
leta 1946 in rodila pet otrok. Ovdovela je 
leta 1962. Kljub temu, da je živela revno, 
je vseh pet otrok spravila do poklica. Leta 
2005 jo je bolezen priklenila na invalidski 
voziček, sedaj živi z najmlajšo hčerko v 
vasi pri Šentjurju. Hvaležna je sestri Anici 
in njenemu možu, ki jo večkrat pripeljeta 
tudi v Ribno, saj se rada vrača domov.

:: Anica Vilman

sam. Pridružil se je Društvu za raziskova-
nje jam Bled. Hčerina družina ga je pogo-
sto obiskala, toda lani je doživel še en hud 
udarec. Hči, stara komaj 52 let, je tragič-
no preminula. Težke čase je premagoval z 
delom. Danes se veseli obiskov zeta, vseh 
treh vnukov in dveh pravnukov.

Zdravje, srečo in moči v življenju vam 
želimo še vnaprej!

:: Jožica Ovsenek



ALPSKA C. 43, 4248 LESCE
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         Na dan, ko se toplo leto v mrzlo spremeni, lahko �isto vsaka du�a o�ivi.
Vabljeni, da skupaj o�ivimo Jacka Kova�a, ki hudi� ga je pretental kot kak�na ka�a.
      Obljubil mu je zlati kovanec, dobil pa je le predolgi spanec.
               Sedaj du�a Jackova po gradu tava, z lu�ko se po�asi pozibava.
       Da ga re�imo, bo vsak en kovanec zbral, tako bo Jack lahko �e naprej koval.
Uspelo nam bo le s skupnimi mo�mi, kljub temu, da na gradu zelo stra�i!

Cena vstopnice za prireditev je plačilo vstopnine na grad.             www.blejski-grad.si

Optika Knez,
Poljska pot 4,
LESCE
tel.: 051 647 300

Lesce

Lancovo

R
ad.

Očesna ambulanta

Pogodbeni dobavitelj

• okulistični pregledi

• predpisovanje leč za očala in 
kontaktnih leč

• izdaja potrdil za podaljšanje 
vozniškega dovoljenja

Delovni čas:
- pon-pet
   9-12 in 15-19
-sob po dogovoru

Trgovina pri vas 
doma

Velika izbira šalov in rut  
iz naravnih materialov



POGREBNE STORITVE

NOVAK

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

Anton Novak d.o.o.
Hraše 19,  Lesce

Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane, 
žalne ikebane, šopke, poročne šopke in aranžmaje ter 
aranžmaje daril. 
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Bodite varni na vsaki poti!

telefon: 04 / 58 33 369            epošta: servis@integral-avto.si 

 

Hitro, kvalitetno in cenovno ugodno.

Popusti in ugodni plačilni pogoji.

Menjava in previjačenje.

Hramba.

Vse za zimo
akumulatorji, žarnice, brisalci, tekočine,..

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH--
CEVI-BREZ-IZKOPA

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

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIH-
PRIKLJUČKOV

-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,-
ODTOKOV-

-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled

G:  041 654 188 
T:  04 574 26 50

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

KUPON 
za očesni pregled v ambulanti  

Optike Mesec na Bledu
Naročila na tel. 08 205 77 97

Vrednost 20 €
Kupon velja do 31. 12. 2015

Optika Mesec

Ljubljanska cesta 11
4260 Bled
T 08 205 77 97

Cesta maršala Tita 31
4270 Jesenice
T 04 583 26 63

www.optika-mesec.com

#
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OPTIKA IN O^ESNA ORDINACIJA BERCE
Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

www.optika-berce.si

OSTER VID NA DALEČ 
IN BLIZU Z ENIMI OČALI?
OSTER VID NA DALEČ 
IN BLIZU Z ENIMI OČALI?

JESENICE - LESCE

LIBERTY ŽE OD ZA ENO STEKLO!69 EUR 69 EUR 

Akcija velja od 01.09. do 31.12.2015.
* Slika je simbolična. V primeru naročila dveh cenovno različnih stekel, so zastonj cenejše.

VULKANIZERSTVO -  
ZIMSKI AVTOPLAŠČI NA ZALOGI 
(prodaja, menjava, centriranje)

19
93



24 Oglasi

od 15. novembra na terasi Kavarne 
Park vabi na aktivno zimsko druženje 
na drsalkah.

 PARK
KAVARNA 
cAfe

V Restavraciji Panorama vas in 
vaše goste razvajamo s slovensko 
kulinariko.
•	 posebna ponudba menijev      

že od 15,00 EUR
•	 tudi za večje skupine
•	 večeri s plesno glasbo

V Kavarni Park vas pričakujejo 
kulinarične dobrote, večer pa vam 
popestrimo s praznično glasbo.
•	 sproščeno in aktivno druženje
•	 dodatna zimska kulinarična 

ponudba

Hiša slovenskih okusov

Hiša originalne kremne rezine

Zabavajte se ob: · curlingu z likalniki, 
 · hokeju z metlami, 
 · igrah na ledu, 
 · salsa zmigovanju.

Možnost otroškega 
obdarovanja z Božičkom 

ali Dedkom Mrazom in 
izvedba otroške 

predstave na ledu!

Informacije in rezervacije: )040 655 340 *events@hotelibled.com

Poslovni zaključki in 
prednovoletna druženja
ob edinstveni kulinarični ponudbi in z najlepšim 
razgledom na blejsko panoramo
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