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Zaključek projekta REAAL
S slavnostno prireditvijo na gradu se zaključuje štiriletni 

projekt energetske sanacije javnih stavb na Gorenjskem REAAL 
– Obnovljivi vir energije v alpskem prostoru. Skoraj pet milijo-
nov evrov vreden projekt so gorenjske občine izvedle s pomočjo 
švicarskega prispevka, z energetsko sanacijo 12-ih stavb pa bodo 
letno prihranile 300.000 evrov.

Slavnostnemu zaključku projekta je prisostvovala švicarska 
predsednica Simonetta Sommaruga, ki se je mudila na uradnem 
obisku v Sloveniji. Spremljala jo je slovenska ministrica, pristoj-
na za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenka Smerkolj. V 
občini Bled so obnovili kotlovnico osnovne šole, na strehi pa so 
postavili tudi vzorčno fotonapetostno elektrarno. Vrednost vseh 
del je znašala dobrih 605 tisoč evrov, od česar je 85 odstotkov 
sofinanciranih s strani švicarskega prispevka.

:: RP
Na fotografiji: župan Janez Fajfar, švicarska predsednica Simonetta Somma-
ruga, ministrica Alenka Smerkolj in direktor BSC Rok Šimenc

Foto: Nebojša Tejić STA
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Francu Učakarju -  
Pubiju v slovo
Na obali Blejskega jezera se že preko 

osemdeset let blešči Grand hotel Toplice. 
Prevzeti tako častitljivo hišo, če že 

ne kar ustanovo, je v nelahkih povojnih 
letih zahtevalo strokovno podkovanega 
in hkrati pogumnega človeka s spoštova-
njem do tradicije in  z občutkom do ljudi, 
tako gostov kot osebja. Kljub časom, ki 
vsaj navzven niso bili naklonjeni meščan-
skemu udobju, kar pa novih oblastnikov 
v zasebnem življenju seveda ni motilo, so 
imele Toplice srečo z direktorji. V začetku 
septembra smo se trpkih src poslovili od 
zadnjega med njimi, Franca Učakarja, le-
gendarnega Pubija. Vsi, ki smo imeli čast, 
da je bil naš direktor, pa tudi drugi, ki so 
ga poznali in cenili, ga ohranjamo v naj-
lepšem spominu. Ni delal razlik niti med 

Drage občanke, 
spoštovani občani,
tudi ta mesec je minil kot trenutek; 

ta morda še hitreje kot vsi ostali. Vsak 
september pomeni nek nov začetek in 
daje nov zagon številnim idejam, delovni 
energiji ter ne nazadnje vsako leto zno-
va pomeni prelomnico v življenju za vse 
naše najmlajše občane. Šolska vrata so se 
odprla, vrtec je v polnosti zaživel, poletne-
ga prediha je konec. Očitno nam poletne 
počitnice res napolnijo baterije.

Ob pričetku šolskega leta je poleg is-
krenih želja po uspešnem učenju in delu 
zelo primerno spregovoriti tudi o prome-
tni varnosti. Naši najmlajši so namreč 
najbolj ranljivi udeleženci v prometu. 
Niso vidni, včasih so razposajeni, manjka 
jim izkušenj, zato pa je toliko bolj potreb-
na naša skrb in previdnost. Letos se res 
lahko pohvalimo s pomembno pridobi-
tvijo, z novim pločnikom in kolesarsko 
stezo iz vsaj ene smeri prihoda v vrtec in 
šolo, za tiste z Dob in Jarš. Neprimerno 
bolj primerna je tudi cesta sama.

V naslednjih tednih se bo pričela od-
vijati še ena velika naložba v večjo pro-
metno varnost in izboljšanje prometne 
ter druge infrastrukture. To bo dolgo 
pričakovana prenova Cankarjeve ceste s 
pločnikom iz Dindola proti središču Ble-
da. Prometna infrastruktura, sočasno z 
obnovo drugih komunalnih vodov, je že 
tako ali tako prednostna usmeritev vseh 
občinskih naložb, tudi proračuna za leto 
2016, ki je bil kot osnutek sprejet, sedaj 
pa poteka javna razprava o njem in bo 
verjetno deležen številnih popravkov do 
končnega predloga.

Tovrstno načrtovanje, ki dolgoročno 
zagotavlja preusmeritev ali pa na drugi 
strani povečanje pretočnosti prometa, po-
meni veliko angažiranje finančnih sred-
stev na zgolj nekaj projektih v kratkem 
času. Zato mora počakati marsikakšen 
manjši zalogajček na boljše čase, čeprav 
se številnim to ne zdi najbolj razumljivo. 
Vseeno pa smo se dogovorili na primer s 
stanovalci Črtomirjeve in Trubarjeve, da 
izvedemo določene ukrepe za umirjanje 

neljubega tranzita po teh ozkih ulicah. 
Enostavno ni pošteno, da številni izko-
riščajo bližnjice mimo zastojev in s tem 
dodatno obremenjujejo stanovalce. Pred-
stavljajte si, da se to dogaja ob vaših dvo-
riščih ali hišah!

Za res strateški razvoj Bleda pa je 
verjetno najpomembnejši dokument z 
zadnje seje Občinski podrobni prostorski 
načrt Ožje središče Bleda. Uvaja nekaj 
konceptualnih ureditev, ki si bodo sledi-
le v naslednjih letih: prenovile se bodo 
zelene površine in drevnina, izveden bo 
natečaj za preureditev Jezerske prome-
nade ter razbremenitev prometa. Podane 
so podlage za prenovo objektov, nekateri 
najbolj izpostavljeni v slabi luči se bodo 
lahko celo podrli in na novo zgradili. Tako 
bo zelo hitro lastnik odstranil podirajočo 
se hiško pri Diagnostičnem centru, upam 
pa tudi, da kmalu vsaj začasno izgine ena 
večjih blejskih sramot, Omanova vila, 
nekdanje Riklijevo zdravilišče.

Razlogov za optimizem to jesen je za 
enkrat dovolj. Zlasti, ker je te dni v spre-
jemanju tudi državni proračun, ki obeta 
nadaljevanje priprav in gradnje obeh blej-
skih obvoznic. Tako naj ostane tudi pri 
nas. Naj nas negativizem nekaterih posa-
meznikov in morebitni dnevni spodrsljaji 
ne odvrnejo od želje delati in deliti dobro.

Vaš župan, Janez Fajfar

gosti, naj so bili naduti novodobni po-
membneži ali vsaj navidez skromne veli-
čine, pa tudi čisto preprosti ljudje, ki so si 
vsaj enkrat v življenju hoteli privoščiti kak 
dan, še raje pa noč v čarobnem vzdušju 
Toplic. Zavedal se je, da hotela brez ose-
bja ni, da je delo v hotelu timsko, da je ve-
riga močna le toliko kot njen najšibkejši 
člen. Tudi zato je bil po najboljših močeh 
do vseh sodelavcev enak. Svojih, morda le 
navideznih, slabosti ni očital niti tistim, 
pri katerih so bile več kot očitne. Težko 
je biti doma na dveh krajih, Pubijev dom 
so bile Toplice, v skromno stanovanje v 
topliškem bloku, je hodil le spat. Malo je 
ljudi, ki so zares prepričani, da je vsak člo-
vek vreden spoštovanja in da je vsako delo 
častno. Kot direktor se je rokoval z najve-
čjimi imeni politike, kulture in znanosti,  
kot upokojenec je prijel v roko metlo in 
pomagal sinu vzdrževati red na igrišču za 
minigolf … 

 Pubi se je zavedal, da je hotel dober 
ravno toliko kot so dobri njegovi gostje. 
Dobri gostje pa vedo, da je v bistvu vse-
eno, s koliko zvezdicami se ponaša nek 
hotel. Prave zvezdice se bleščijo v očeh 
srečnih gostov in osebja, ki svoje delo 
opravlja z veseljem in s ponosom. Teh 
zvezdic se v času, ko je Toplice vodil Pubi, 
ne da prešteti, tako kot tistih, ki mu sveti-
jo tam nekje visoko na nebu. 

 :: Janez Fajfar
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Predsednik v šoli
Blejski osnovnošolci in osnovnošolke so imeli prav poseben 

prvi šolski dan, obiskal jih je namreč predsednik republike, Bo-
rut Pahor.

Zaželel jim je vse dobro v novem šolskem letu, zanimale pa 
so ga tudi počitniške dogodivščine najmlajših.

Ravnateljica Nataša Ahačič je učenkam in učencem ter uči-
teljicam in učiteljem zaželela uspešno šolsko leto, blejski župan 
Janez Fajfar pa je spomnil tudi na dva pomembna Blejca – usta-
novitelja univerze prof. dr. Josipa Plemlja, po katerem šola nosi 
ime, in na jezikoslovca Blaža Kumerdeja, ki je pri cesarici Mariji 
Tereziji izposloval slovenske šole.                                               :: RP

Na Bledu končno začetek severne obvoznice in drugih del na državnih  
cestah
Na Bledu je 31. 8. minister za infrastrukturo dr. Peter Ga-

šperšič odprl prvi odsek na trasi bodoče Severne razbremenilne 
ceste. V tej fazi to pomeni popolno rekonstrukcijo dela Seliške 
ceste od Policijske postaje mimo vrtca proti osnovni šoli in po-
kopališču. Preko poletnih počitnic prenovljen odsek je dolg 450 
metrov, cestišče je že dimenzionirano v širini in z ustreznimi 
pasovi kot del državne obvoznice. 

Cesta se navezuje na obstoječe stranske priključke s Črtomi-
rovo, Mladinsko, Kajuhovo in preostankom Seliške ceste. Hkrati 
ima ta odsek dve novi navezavi na predvideno lokacijo za selitev 
enega izmed bencinskih servisov pred tovarno Kovinska in na 
novo cesto, ki bo povezovala poslovno-stanovanjsko območje Se-
liše. Ob cesti so do novega križišča pred Kovinsko zgrajeni obo-
jestranski pločniki z ločenimi pasovi za pešce in kolesarje. Od 
tega križišča dalje mimo vrtca proti šoli pa je površina mešane 
rabe tako za pešce kot kolesarje hkrati.

V tem trenutku sicer še ni zgrajen del pri Policiji in Goz-
dnem gospodarstvu, kar pa bo najkasneje do spomladi, saj je 
bila med poletnimi počitnicami dana prednost odseku, ki bi ga 
bilo zaradi prevozov otrok v vrtec in šolo med letom sicer nemo-
goče popolnoma zapreti. Obdobje šolskih počitnic so izkoristili 
tudi za gradnjo dveh novih parkirišč pri vrtcu, ki bodo služila 
ne samo uporabnikom vrtca, ampak zlasti ob koncih tedna, ob 
večjih prireditvah in v času poletne turistične sezone tudi dru-
gim obiskovalcem Bleda. S teh parkirišč je namreč po Mladinski 
cesti mimo zdravstvenega doma le dobrih 5 minut do jezera. Še 
nezgrajeni odsek pri policiji bo hkrati navezava na krožno križi-
šče na Ljubljanski cesti med obema bencinskima servisoma, za 
kar je že v teku javni razpis za izbor izvajalca.

Vrednost trenutno izvajanih gradbenih del je 920 tisoč 
evrov, pri čemer je občina za kanalizacijo in elektro napeljave 
pridobila 70 tisoč evrov sofinanciranja. Občina je poleg tega za 
vso dosedanjo investicijsko in projektno dokumentacijo, odku-
pe zemljišč ter druge s to strateško naložbo povezane stroške 
namenila še 300 tisoč evrov. Nadaljevanje investicije pa je brez 
dvoma odvisno od zagotovitve večine sredstev v državnem prora-
čunu. Temu je bil namenjen podpis Protokola o sofinanciranju 
Severne razbremenilne ceste na Bledu med ministrom in župa-
nom, ki potekal v sklopu otvoritvene slovesnosti. 

Ocenjena vrednost nadaljevanja gradnje druge faze (od Se-
liške ceste preko potoka Ledina do Partizanske ceste) in tretje 
faze (od Ceste v Vintgar severno od športnega parka z navezavo 
na Rečiško cesto) ter celovite obnove Ljubljanske od Betina do 

križišča pri Unionu in Rečiške ceste do meje z gorjansko občino 
z novogradnjo pločnika je približno 12 milijonov evrov. Izkušnje 
z javnih razpisov in glede na razmere na trgu na občini pričaku-
jemo ponudbe za manj kot 10 milijonov evrov. Zato je projekt 
izvedljiv s fazno realizacijo v naslednjih 2 do 3 letih. 

Občina bo morala poleg že izvedenih del v nadaljevanju so-
financirati še gradnjo ostalih pločnikov, kolesarskih stez, avto-
busnih postajališč, javne razsvetljave in drugo občinsko komu-
nalno infrastrukturo. Vse to skupaj pomeni še vsaj milijon evrov 
oziroma 20-25 odstotkov celotne investicije. Glavnina aktivnosti 
v letu 2016 bo usmerjena v pridobitev zemljišč in gradbenega 
dovoljenja za gradnjo druge in tretje faze, vključno z razpisom 
za izvajalca gradbenih del. Sama gradnja na ožjem delu obvoz-
nice bi se tako začela takoj spomladi 2017, promet pa bi lahko 
stekel najkasneje pred poletno sezono 2018. 

V letu 2016 se bodo gradbeni stroji zato premaknili na Re-
čiško cesto, kjer je dokumentacijo za prepotreben pločnik že 
pripravljena, v predlogu državnega proračuna pa tudi predvide-
no sofinanciranje zgornjega ustroja ceste, potem ko bo občina 
predhodno skoraj na novo zgradila ali obnovila vso drugo ko-
munalno infrastrukturo. Javni razpis za izbor izvajalca je v teku, 
ocenjena vrednost celotne naložbe je 1,25 mil. evrov.

Na Mlinem pa se že to jesen prične urejanje prekopov in 
podzemne infrastrukture na območju državne ceste pred Pen-
zionom Mlino in povezave vodovoda ter plinovoda naprej proti 
Vili Bled. Sočasno je predvidena celovita preureditev obeh avto-
busnih postajališč s prometno varnejšim prehodom za pešce in 
dostopom do pristanišča za pletnje. Ocenjena vrednost vseh del 
je 250 tisoč evrov. O ostalih načrtih na odsekih državnih cest pa 
predvidoma več v naslednji številki oziroma ko bo potrjen držav-
ni proračun.                                                                              :: RP

Dan odprtih vrat EU projektov
19. septembra je bil po vsej Sloveniji dan odprtih vrat evrop-

skih projektov, saj namreč v Sloveniji ni občine, ki z evropskim 
denarjem v preteklosti ne bi česa zgradila. Med večjimi projekti 
na Bledu so bili z evropskimi sredstvi obnovljena vaška jedra, 
veslaški center, čolnarna in Infocenter Triglavska roža. Med za-
sebnimi projekti so obnovili hotele in vile. Za javne projekte na 
Bledu je EU prispevala okoli 10 milijonov evrov, za zasebne pa 
okoli sedem milijonov. 

Ministrica  brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte 
in kohezijo Alenka Smerkolj, ki si je ogledala blejske projekte je po-
vedala, da je bil namen dneva odprtih vrat občankam in občanom 
pokazati, kaj vse se je zgradilo in obnovilo z evropskim denarjem.

:: RP
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Poletne naložbe Občine Bled

Dve novi avtobusni postajališči
Na Obrnah in v Podklancu sta bila poleti urejeni dve pokriti 

avtobusni postajališči iz smeri Bohinja proti Bledu, saj na tej 
strani vozišča čaka in vstopi največ potnikov. Na drugi strani pra-
viloma samo izstopijo in se tam ne zadržujejo. Avtobusni posta-
jališči sta enaki kot prej postavljena v Spodnji vasi, v Zasipu ali 
kot jih že vrsto leto poznamo na Bledu npr. pri Unionu ali pri 
osnovni šoli. Občina bo tudi v letu 2016 nadaljevala s postavlja-
njem pokritih postajališč v tej celostni podobi. Najprej bodo na 
vrsti postajališča, ki v tem trenutku še niso primerno urejena ali 
pokrita.

Gradnja kanalizacije v Sebenjah
V Zasipu je bil prav tako preko poletja zaključen celoten 

spodnji sebenjski krak kanalizacije, na katerega se bo lahko na 
novo priklopilo 20 objektov na blejski in 10 s podhomske stra-
ni, ki do sedaj te možnosti niso imeli. Črpališče bo zagnano že 
v naslednjih tednih, grobo preplastili pa so tudi del razkopane 
Sebenjske ceste. Do zime se bodo nadaljevala dela Pod hribom, 
kjer je objektov več, gradnja zaradi ozke ulice težavnejša, pa tudi 
komunalnih vodov, ki se obnavljajo ali na novo polagajo, je več. 
Celotna naložba bo tako končana spomladi, ko bo celotno ob-
močje tudi na novo asfaltirano in postavljena javna razsvetljava.

Dom na Bohinjski Beli
Novembra se bodo nadaljevala dela v notranjosti objekta, in 

sicer se bodo najprej montirale elektro in strojne inštalacije. Sle-
dila bo še obdelava notranjih sten in tlakov ter druga zaključna 
dela. Dom bo tako pripravljen za tehnični pregled do konca mar-
ca, proti poletju pa bo lahko tudi v polnosti zaživel in ponovno 
postal središče društvenega življenja v kraju.

:: Matjaž Berčon, Občina Bled

S seje občinskega sveta

Proračun v prvem branju pod streho
Osrednje točke proračuna Občine Bled za prihodnje leto, ki 

je po prvem branju na občinskem svetu v javni obravnavi, so 
rekonstrukcije občinskih in državnih cest. Občina med drugim 
načrtuje več kot milijon evrov vredno rekonstrukcijo Cankarjeve 
ceste s pločnikom, ki se bo začela oktobra, ter rekonstrukcijo Re-
čiške ceste, ki pa je v veliki meri odvisna od državnega sofinanci-
ranja. Med osrednje investicije sodita še program komunalnega 
opremljanja Seliš in dograditev kulturnega doma na Bohinjski 
Beli. 

Razvoj ožjega središča Bleda
Blejski občinski svet je potrdil tudi odlok o občinskem po-

drobnem načrtu za ožje središče Bleda. Gre za izjemno po-
memben dokument, s katerim je določena celovita oblikovna 
in funkcionalna podoba ožjega središča Bleda ob vzhodni obali 
Blejskega jezera. Določeni so urbanistični, krajinskoarhitektur-
ni in arhitekturni pogoji za urejanje obale, Jezerske promenade 
in zelenih površin. Določena je nova prometna ureditev, ki v naj-
večji možni meri omejuje motorni promet in umika površine za 
motorni promet stran od jezera. 

Nov odlok o plovbnem režimu
Zaradi ogromnega števila plovil na Blejskem jezeru je poleti 

stanje na vodi mestoma postalo nevzdržno, zato je občina mora-
la sredi sezone poseči v zmedo na jezeru in ustaviti plovbo s pla-
stičnimi plovili, ki so jih uporabljali za komercialne namene. Po 
predlogu svetnika Jakoba Bassaneseja bi občinski svet nov odlok 
moral obravnavati že na septembrski seji, vendar se je odločil 
in predlog odloka spremenil v svetniško pobudo. Kot je dejal, 
gre za izjemno kompleksno področje, saj je najprej treba urediti 
lastništvo vstopno-izstopnih točk in podobno. Odlok bodo tako 
pripravili skupaj z občinsko upravo, pričakuje pa se, da bo v ve-
ljavo stopil do poletja.

:: Romana Purkart
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Dobra sezona in priprave na zimo
V prvih osmih mesecih so na Bledu zabeležili skoraj 417.000 

nočitev, kar je za devet odstotkov več kot lani, kažejo podatki Tu-
rizma Bled. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je še vedno 
v veliko korist tujih, saj jih je bilo 94 odstotkov, domačih le šest. 
Največ nočitev so prispevali nemški gostje, dobrih 11.500, sledijo 
italijanski z dobrimi deset tisoč nočitvami, Britanci so jih nare-
dili nekaj manj kot deset tisoč, Nizozemci sedem tisoč petsto in 
Izraelci nekaj manj kot sedem tisoč. Kot zanimivost povejmo, 
da se je letos močno povečal obisk francoskih gostov, ki na Bled 
v preteklosti niso prihajali tako množično. Julija in avgusta so 
opravili več kot šest tisoč nočitev.

Na Turizmu Bled pa se skupaj z občino, javnimi zavodi, podjetji, 
turističnim gospodarstvom in društvi pripravljajo na letošnjo zimo. 

''Lanska zima je nakazala, kaj bi Bled pozimi lahko ponudil,'' 
pravi direktor Turizma Bled Jaka Ažman in dodaja, da so bili lani 
deležniki tako Turizem Bled kot občina in turistično gospodar-
stvo, letos pa bodo šli še dlje. ''Letos bomo od 4. decembra do 17. 
januarja oživili Jezersko promenado. Postavili bomo zaprte hišice, 
praznične dni bodo popestrili različni dogodki, ki jih pripravlja-
mo, pri tem se je zelo angažiral tudi podžupan Toni Mežan, ki k 
sodelovanju poziva vse, ki bi radi prispevali k novi podobi blejske 
zime.''  

Jaka Ažman je zelo močno poudaril, da je to projekt celotne-
ga Bleda in ne enega samega deležnika, torej tudi prebivalcev, ne 
samo določenih organizacij. 

In kako bo vse skupaj videti? Objavljamo projekcijo zimske Je-
zerske promenade. Hišice bodo narejene po vzoru hišic v zimski 
Ljubljani, v hišicah bodo na voljo adventni izdelki, hrana in pijača. 

''Veselimo se dela, ki je pred nami, prijazno vabljeni k sode-
lovanju!'' zaključuje Jaka Ažman.                   :: Romana Purkart

Praznični Bled v novi preobleki
Turizem Bled v sodelovanju z Občino Bled in mnogimi drugi-

mi lokalnimi deležniki pripravlja nadgrajen koncept praznovanja 
v času adventa, božiča in novega leta. Praznično dogajanje bo od 
4. 12. 2015 pa vse do 17. 1. 2016. Skupaj želimo realizirati idejo del-
no zaprte in novoletno okrašene Jezerske promenade v tem času 
(od postajališča za kočije do hotela Park) s primerno praznično 
ponudbo v enotnih prodajnih hiškah. V tem času želimo s progra-
mom na odru, začenši z Miklavževim vikendom, vsak petek, so-
boto in nedeljo ponuditi domačinom in turistom dodaten razlog 
za druženje s pogledom na Blejski grad in otoček sredi jezera. 

Zato vabimo k sodelovanju različna društva in vse osta-
le, ki lahko s svojim programom poskrbijo za dogajanje na 
odru v enem izmed terminov ter s tem tudi za predstavitev in 
promocijo svoje dejavnosti. Veseli bomo vsakega odziva. To 
je lahko nastop pevskega zbora, posameznikov, glasbene ali 
folklorne skupine, predstava za otroke, plesni program ipd. 

Za vse informacije in prijave zainteresiranih sem vam na vo-
ljo na 051 306 089 ali na toni.mezan@bled.si. 

 :: Toni Mežan, podžupan Občine Bled

Javni poziv
Turizem Bled objavlja zbiranje vlog za najem prodajnih 

hišic za praznični sejem, ki bo potekal od 4. 12. 2015 do 17. 1. 
2016 na Jezerski promenadi – zaprtem delu Ceste svobode 
od fijakarjev do hotela Park. Podrobnosti razpisa so objavlje-
ne na spletni strani www.bled.si/novice/. Rok za prijavo je 
20. 10. 2015.

:: Turizem Bled

Natečaj za najlepšo praznično 
okrasitev

Trajanje natečaja: 4. 12. 2015 – 17. 1. 2016
Turistično društvo Bled objavlja natečaj za najlepšo pra-

znično okrasitev, s čimer želi vzpodbuditi vse, da po svojih 
najboljših močeh prispevajo k praznični podobi Bleda v ad-
ventnem in božično-novoletnem času. K sodelovanju vabi-
mo zlasti hotele, trgovske in gostinske lokale. Komisija TD 
Bled bo izvedla ogled in nagradila najlepše.

Besedilo razpisa z enotnimi smernicami za okrasitev 
je objavljeno na spletnih straneh Turističnega društva Bled 
www.td-bled.si in Občine Bled www.e-bled.si.  

  :: Turistično društvo Bled

Okusi Bleda z gosti Italia Fest in 
FerFud 
»Okusi Bleda« je destinacijski kulinarični projekt, pri kate-

rem sodeluje več blejskih restavracij in hotelskih hiš. Namen 
projekta je obuditev lokalne kulinarike, njena združitev z mo-
dernimi trendi in povezovanje ponudnikov v kraju s ciljem pri-
bliževanja lokalne kulinarične ponudbe domačinom in obisko-
valcem Bleda.

Od četrtka, 24.9., do nedelje, 27.9., bodo blejski gostinci 
na stojnicah pred Festivalno dvorano ponujali okusne jedi, po-
strežene na način »ulične prehrane«. Tokrat bo sodelovalo šest 
ponudnikov, ki bodo   obiskovalcem postregli z lokalnimi in tra-
dicionalnimi jedmi kot so originalna blejska kremna rezina in 
ocvrte piščančje krače.

Okusi Bleda tokrat gostijo Italia Fest, v sklopu katerega bodo 
obiskovalci na stojnicah na promenadi lahko kupili okusna ita-
lijanska živila, in FerFud, ki bo Bled obiskal v nedeljo ob 12. uri. 
Pri slednjem gre za novo kulinarično izkušnjo, ki na slovenskih 
ulicah ponuja fine grižljaje po »fer« ceni. Obiskovalci za jedi 
plačajo, kolikor želijo, vsi prihodki pa gredo v podporo projektu 
Botrstvo v Sloveniji.                                                                    ::RP
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Točka VEM 
V sklopu Upravne enote Radovljica 

deluje točka VEM (vse na enem mestu), 
ki je bila ustanovljena z osnovnim name-
nom, da se bodočim in že aktivnim pod-
jetnikom olajša postopek registracije s.p.-
-ja oziroma ustanovitve enostavne d.o.o., 
hkrati pa stranki omogoči, da na istem 
mestu uredi tudi vse v zvezi z davki in 
prijavo v socialna zavarovanja.

V skladu z vizijo projekta in seveda vi-
zijo Upravne enote Radovljica, to je omo-
gočiti strankam čimvečji spekter uporab-
nih informacij na enem mestu, smo se na 
upravni enoti odločili, da na točki VEM 
uvedemo svetovalne ure, ki potekajo vsak 
torek med 8. in 12. uro. Zaželjena je pred-
hodna najava.

Na točki VEM stranke lahko uredijo 
vpis v poslovni register (s.p.) ali v sodni 
register (enostavne d.o.o.), oddajo davčne 
podatke, uredijo prijavo, spremembo ali 
odjavo iz socialnih zavarovanj, oddajo vlo-
go za spremembo podatkov firme, sede-
ža, dejavnosti in zastopnikov, oddajo spo-
ročilo o prostem delovnem mestu, vlogo 
za izdajo obrtnega dovoljenja in podelijo 
pooblastilo.Vabimo vas na dan odprtih 
vrat, ki bo 3. novembra! 
  :: UE Radovljica

Slovenska vojska vabi 
v svoje vrste nove  
vojakinje in vojake
Odločitev posameznika o poklicni 

karieri je ena izmed zahtevnejših in po-
membnejših, še posebno v mladih letih, 
ko si tlakujemo pot za prihodnost. V Slo-
venski vojski (SV) odpiramo vrata prav 
mladim. Vabimo vas, da se nam pridru-
žite, se preizkusite in si potrdite, da zmo-
rete in se znate odločati, kje boste v pri-
hodnje uresničevali svoje ambicije. Mo-
žnosti zaposlitve v SV so zelo različne. SV 
je vir praktičnega znanja, ki je uporabno 
tudi v zasebnem življenju. Naredite prve 
poklicne korake in postanite del organiza-
cije, ki omogoča realno prihodnost. 

Če vas zanima dinamično in razgiba-
no delo ter pisarna v naravi, se nam pri-
družite! Za več informacij obiščite spletni 
strani www.postanivojak.si in www.slo-
venskavojska.si.

:: Simon Korez

Poskrbite za svoje duševno zdravje, naredite prvi 
korak pravočasno!

Strateški forum Bled 2015
Letos smo na Bledu že 10. leto za-

pored ponovno gostili najpomembnejši 
zunanje-politični dogodek v Sloveniji – 
Strateški forum Bled, eno ključnih med-
narodnih srečanj v tem delu Evrope, ki te-
melji na strateškem dialogu med politiko 
in gospodarstvom. 

V Sava Hotelih Bled smo ponosni, da 
kot pomemben partner in gostitelj pri tej 
mednarodni konferenci sodelujemo že 
od vsega začetka. Grand Hotel Toplice je 
gostil otvoritveni sprejem s pogostitvijo, 
ki se ga je udeležilo cca. 400 gostov. Na 
tradicionalnem 'Night Owl Sessionu' so 
izbrani strokovnjaki azpravljali o aktu-
alnih spremembah in družbenih in po-
slovnih izzivih. Naslednji dan so se zvr-
stila številna panelna predavanja v konfe-
renčnih dvoranah Hotela Golf, kjer smo 
na odmorih s kavo in kosilu ravno tako 
pogostili več kot 400 udeležencev. Vzpo-
redno so potekala bilateralna srečanja, 
dopoldan pa se je v Grand Hotelu Toplice 
pod pokroviteljstvom Slovenske Turistič-
ne Organizacije in Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo odvil tudi 
turistični panel 'Nova partnerstva za moč-
no turistično gospodarstvo'.  Skoraj 200 
udeležencev je prisluhnilo predavanjem 

in razpravi med najvišjimi predstavniki 
svetovnih turističnih organizacij. Sledilo 
je posebno kosilo 'Taste Slovenia', kjer 
sta svoje kulinarične kreacije predstavila 
Chef Simon Bertoncelj iz Grand Hotela 
Toplice in gostujoči Chef Janez Bratovž iz 
JB restavracije. 

Kot navezavo na letošnji forum pa sta 
STO in ministrstvo letos uspela na Bled 
pripeljati tudi 2. zasedanje vrha turizma 
držav Srednje in Vzhodne Evrope s Kitaj-
sko (16 + 1). 50 ministrov in delegatov je 
bivanje v Grand Hotelu Toplice tako po-
daljšalo še za en dan. Gostje foruma so v 
Sava Hotelih Bled ponovno ustvarili več 
kot 600 nočitev, ki so bile v veliki večini 
skoncentrirane na dva dni. 

Strateški forum Bled je dogodek, ki si 
ga hotelirji na Bledu zabeležimo v koledar 
v prvi teden septembra za leta vnaprej. 
Postal je prepoznavna blagovna znamka 
Slovenije in prednost za vse nas je vse-
kakor, da je glavni sestavni del imena te 
blagovne znamke ravno ime našega kraja 
– Bled.

:: Elvira Krupić, vodja prodaje za 
kongresno dejavnost, Sava Hoteli 
Bled, Foto: Tamino Petelinšek, STA

Duševno zdravje je pomembno tako 
za posameznika kot tudi za družbo.  

V sklopu projekta ANIMA SANA, ki 
je financiran iz programa norveškega fi-
nančnega mehanizma 2009–2014, del 
sredstev pa zagotavljajo tudi občine Bled, 
Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, 
Radovljica in Žirovnica, smo z namenom 
opozoriti na problematiko duševnega 
zdravja pripravili krajšo brošuro, ki so jo 
konec avgusta v svoje nabiralnike prejela 
vsa gospodinjstva na Zgornjem Gorenj-
skem.  

V sklopu projekta na Zgornjem Go-
renjskem delujejo tudi štiri brezplačne 

psihoterapevtske svetovalnice (Kranjska 
Gora, Jesenice, Lesce, Bohinjska Bistrica), 
v jesenskih mesecih pa bomo pričeli z iz-
vedbo brezplačnih programov/delavnic 
za širše ranljive ciljne skupine in strokov-
ne delavce v stiku s temi skupinami.

Nosilec projekta je Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske, ki projekt izvaja v so-
delovanju z društvom Pot svetlobe, Psihi-
atrično bolnišnico Begunje, Fakulteto za 
zdravstvo Jesenice in Skupnostjo centrov 
za socialno delo. Več informacij o projek-
tu ANIMA SANA lahko najdete na sple-
tni strani projekta www.animasana.si oz. 
FB-profilu Projekt ANIMA SANA. 

:: Urška Železnikar, vodja projekta
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Blejski medgeneracijski projekt
URNIK OKTOBER

PONEDELJEK TOREK SREDA

5.10.
11:00 -12:00 Nemščina

17:00 -18:00 Vezenje za otroke in 
mamice

6.10.
9:00-10:00 Vadba za hrbtenico in 

raztezanje
10:00-11:30 Delavnice za mami-
ce-Prehrana doječe mamice in 

uvajanje goste hrane
17:00 -18:00 Škratja ustvarjalnica

7.10.
9:00-10:00 Pilates

12.10.
11:00 -12:00 Nemščina

17:00 -18:00 Vezenje za otroke in 
mamice

13.10.
9:00-10:00 Vadba za hrbtenico in 

raztezanje
10:00-11:30 Trening sproščanja

17:00-18:30 Delavnice za mamice- 
Kako poskrbim zase?

14.10.
9:00-10:00 Pilates

10:00 -11:00 Bralni klub 
11:00-Koristne pravne informacije

19.10.
11:00 -12:00 Nemščina

17:00 -18:00 Vezenje za otroke
in mamice

20.10.
9:00-10:00 Vadba za hrbtenico in 

raztezanje
17:00 -18:00 Škratja ustvarjalnica

21.10.
9:00-10:00 Pilates

Blejski medgeneracijski projekt smo 
dne 14. 9. 2015 uspešno spravili v po-
gon. Na dnevu odprtih vrat smo skupaj z 
izvajalkami predstavili dejavnosti, ki jih 
bomo izvajali v okviru projekta. 

Dneva odprtih vrat so se udeležili po-
leg odrasle generacije tudi škrati iz Dežele 
ljudskih pravljic, ki so poskrbeli za naše 
najmlajše obiskovalce iz Vrtca Bled. Škrati 
so pripravili čudovito ustvarjalnico, kjer so 
s skupnimi močmi ustvarili sove, ki bodo 
bdele nad njimi celotno vrtčevsko leto.

V tem tednu smo že izvedli prve de-
javnosti, ki so bile zelo lepo obiskane, 
t.j. delavnice za mamice ter pilates, kjer 
smo bili priča, da lahko mlajša in starej-
ša generacija v prijetni atmosferi delujeta 
medgeneracijsko-povezovalno. Ob tej pri-
liki vas pozivam, da si ogledate urnik za 
oktober ter se udeležite dejavnosti, ki vam 
ustrezajo.

Za podporo in zaupanje pri projektu 
bi se rada zahvalila izvajalkam ter Občini 
Bled, županu Janezu Fajfarju in podžupa-
nu Toniju Mežanu.

:: Hana Premrl, univ.dipl.org.dela,  
idejna vodja ter koordinatorica  

projekta

Pravne informacije 
v okviru blejskega 
medgeneracijskega  
projekta
Skozi enourno druženje vam bom 

diplomirana pravnica Nadja Vidic nudila 
pravne informacije v zvezi s konkretno 
določenim področjem prava. Oktobrska 
tema  je dedno pravo. V kolikor potrebu-
jete pravni nasvet na temo dedovanja in 
želite izvedeti, kaj so vaše pravne pravice 
in dolžnosti, vas vabim na koristno druže-
nje v okviru blejskega medgeneracijskega 
projekta. V enournem predavanju bom 
predstavila v praksi najpogostejše dedno-
pravne posle ter jih umestila v vsakdanjo 
prakso. Odgovorila bom na vprašanja o 
bistvenih sestavinah in vrstah oporok, kaj 
pomeni oporoka v obliki notarskega zapi-
sa, kdo so nujni dediči, kaj pomeni izraz 
volilojemnik ter kdo vse je upravičen do 
nujnega deleža. 

Vsem udeležencem oktobrskega pre-
davanja nudim enkraten brezplačen prav-
ni nasvet preko e-pošte.

»Ozavestite vaše pravne pravice in 
dolžnosti, ozavestite moja predavanja«.

Vabljeni 14. oktobra ob 11.00 v naše 
prostore na Ljubljansko cesto 5!

:: Nadja Vidic, uni.dipl.prav.

Oživljanje in uporaba AED
Še vedno preveč ljudi premine zaradi akutnih koronarnih dogodkov, zato so zgodnji 

temeljni postopki oživljanja zelo pomembni. Z vsako minuto, ki preteče od zastoja srca 
pa do prve defibrilacije, se zmanjša verjetnost za preživetje za deset do dvanajst odstot-
kov. 

V KS Bled smo se odločili, da bomo v največji meri poskusili krajane opremiti z zna-
njem, da se bodo samozavestno lotili oživljanja, in tudi uporabe AED, ki jih je na Bledu 
že kar nekaj (lokacije AED: PGD Bled, Infrastruktura, MIR, Hotel Toplice, Park hotel, 
Golf hotel, Kompas hotel, Grajsko kopališče in Blejski otok).  Avtomatski eksterni defi-
brilator (AED) zazna zastoj srca, z električnim sunkom pa srce lahko ponovno zažene 
in s tem reši življenje, pod pogojem, da ga pravilno uporabljamo. Svetnik KS Bled Matej 
Kristan je s svojo ekipo RK Radovljica zelo uspešno izvedel predavanje in praktični pri-
kaz oživljanja za zaposlene na OŠ Bled. Na Krajevni skupnosti Bled pa smo se odločili, 
da s tem znanjem opremimo čim več krajanov. 

Prijazno vas vabimo, da pridete  v torek, 13. oktobra, ob 18.00 v prostore BMC (Lede-
na dvorana nasproti picerije Briksen), da pridobite ali zgolj obnovite znanje, vezano na 
oživljanje in uporabo AED. 

:: Meta Pazlar, predsednica sveta KS Bled



Novičke  
iz Sava Hotelov
Poživitev Sava Hotelov Bled z umetni-

škimi razstavami v sklopu Festivala roč-
nih del

Grand hotel Toplice, Hotel Park in 
Hotel Golf krasijo zanimive razstave 
umetnikov, ki se predstavljajo na Festiva-
lu ročnih del. 

Festival, ki je kot novost letošnjega leta 
dodatno oživel Bled v zadnjem vikendu 
septembra, je navdušil tako tuje kot tudi 
domače obiskovalce. Del razstavnega pro-
stora med drugim predstavljajo tudi hote-
li, ki jih umetnine krasijo skozi daljše ob-
dobje. V Grand Hotelu Toplice si obisko-
valci lahko ogledajo razstavo keramike, ki 
je delo Barbe Štembergar in Nika Zupana 
iz Zavoda V-oglje. Keramična umetnost je 
na ogled tudi v Hotelu Park, kjer se pred-
stavlja Jasmina Verbič iz blejske trgovine 
Mikame. V istem hotelu je na ogled tudi 
zanimiva razstava Satje - shramba spomi-
na avtorice Anje Bunderla. V Hotelu Golf 
pa si gostje hotela in obiskovalci lahko 
ogledajo kar tri razstave, in sicer unikaten 
kvačkan plašč na izvirnem lesenem pod-
stavku Nine Kodela, keramične lučke Alje 
Starc in razstavo čipk mladih klekljaric, 
ki jo je pripravila Afrodita Hebar Kljun. 
Poleg tujih gostov, ki se nad razstavami 
navdušujejo tudi zato, ker jim omogočajo 
vpogled v slovensko umetnost in kulturo, 
na ogled umetnin vabijo tudi domačine.

:: Sava Hoteli Bled
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Koledar prireditev
 www.bled.si

datum ura lokacija prireditev

24. – 27.9. Promenada Okusi Bleda z gosti iz Italije

25. – 27.9. Festivalna dvorana Bled Festival ročnih del

25. – 27.9. Mini golf Bled 16. Mednarodni mini golf festival: Odprto 
prvenstvo MGZS

25. – 27.9. 10:00 – 19:00 Zdraviliški park Sejem domače in umetnostne obrti

Sobota, 26.9. 9:00 Zbor: Bar Jezero, Grand 
Hotel Toplice

Riklijev tekaški krog

10:00 Blejsko jezero, Velika 
Zaka

2. Mednarodna veslaška regata za veterane

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

Nedelja, 27.9. 10:00 Straža Bled Družinski športni dan na Straži Bled

Blejsko jezero, Velika 
Zaka

25. Državno prvenstvo v veslanju Bled 2015

Ponedeljek, 28.9. 11:00 – 12:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Nemščina

17:00 – 18:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: Vezenje za 
otroke

Torek, 29.9. 19:00 – 21:00 Hotel Krim Bled Slovenska večerja ob zvokih harmonike

Četrtek, 1.10. 18:30 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: 
Predavanje Dr. Milana Sagadina – Ajdna 
nad Potoki

19:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Dnevi evropske kulturne dediščine: 
Projekcija filma  Still / Mirno, režiser Matti 
Bauer (v sodelovanju z ISN ZRC SAZU)

2. – 4.10. Mini golf Bled Državno prvenstvo za posameznike v mini 
golfu

Sobota, 3.10. 15:00 – 17:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Jesenske delavnice – Barbota

Nedelja, 4.10. 10:30 Straža Bled Dežela ljudskih pravljic: predstava

Ponedeljek, 5.10. Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:

11:00 – 12:00 Tečaj nemškega jezika

17:00 – 18:00 Vezenje za otroke in mamice

Torek, 6.10. Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:

9:00 – 10:00 Vadba za hrbtenico in raztezanje

10:00 – 11:30 Delavnice za mamice: Prehrana doječe 
mamice in uvajanje goste hrane

17:00 – 18:00 Škratja ustvarjalnica s škrati iz Dežele 
ljudskih pravljic

Sreda, 7.10. 9:00 – 10:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 
Pilates

19:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

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

Petek, 9.10. 15:00 OŠ Bohinjska Bela Glasbena pravljica Janeza Bitenca: 
Medvedek in hruške v izvedbi Glasbenega 
centra DO RE MI

17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Statična elektrika: Izobraževalna, 
interaktivna delavnica z znanstvenimi 
eksperimenti, v izvedbi Fun Science

Turizem I Prireditve

Festival ročnih del
Danes se začenja tridnevni Festival 

ročnih del, prvi tovrstni festival v Slove-
niji.  Obiskovalci se bodo lahko spreho-
dili med 70 stojnicami, se na več kot 20 
delavnicah učili novih tehnik ročnega 
ustvarjanja, si ogledali več kot 15 razstav 
v Festivalni dvorani in hotelih ter v okoli-
ci Blejskega jezera občudovali domiselne 
inštalacije, ki bodo obogatile naravno pa-
noramo. 

Obkvačkano kolo v voznem stanju avtorice 
Nine Kodela
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datum ura lokacija prireditev

18:00 OŠ Bled Glasbena pravljica Janeza Bitenca: 
Medvedek in hruške v izvedbi Glasbenega 
centra DO RE MI

18:30 Hotel Ribno Predavanje Marjana Videnška o zdravemu 
življenju in postenju

Sobota, 10.10. 10:00 Kulturni dom Zasip Glasbena pravljica Janeza Bitenca: 
Medvedek in hruške v izvedbi Glasbenega 
centra DO RE MI

10:00 - 11:15 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer za 
otroke od 1. do 5. razreda

11:30 - 13:30 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer za 
otroke od 6. do 9. razreda

15:00 Kulturni dom Rečica Glasbena pravljica Janeza Bitenca: 
Medvedek in hruške v izvedbi Glasbenega 
centra DO RE MI

15:30 Mini golf Bled Mini golf turnir: Zaključni handicap

17:00 Kulturni dom Ribno Glasbena pravljica Janeza Bitenca: 
Medvedek in hruške v izvedbi Glasbenega 
centra DO RE MI

19:00 Gorjanski dom Gledališki abonma KD Bohinjska Bela 
2015/2016: Predstava Kurbe v izvedbi KD 
Janez Jalen iz Notranjih goric

20:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Projekcija filma Dekameron z gostom 
Matijem Milčinskim

Nedelja, 11.10. 11:00 – 13:00 Straža Bled Škratolije v Deželi ljudskih pravljic: odprt 
dogodek

Ponedeljek, 12.10. Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 

11:00 – 12:00 Tečaj nemškega jezika
17:00 – 18:00 Vezenje za otroke in mamice

Torek, 13.10. Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 

9:00 – 10:00 Vadba za hrbtenico in raztezanje
10:00 – 11:30 Trening sproščanja
17:00 – 18:30 Delavnice za mamice: Še vedno dojim in 

skrbim zase

Sreda, 14.10. Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 

9:00 – 10:00 Pilates
10:00 – 11:00 Bralni klub
11:00 – 12:00 Koristne pravne informacije

Petek, 16.10. 17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Lutkovna predstava gledališča Frufru: 
Zaljubljeni žabec: Ljubezen je za odrasle! 

19:00 Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Projekcija ljubiteljskih kratkih filmov 
domače produkcije

Sobota, 17.10. 10:00 Viteška dvorana na 
Blejskem gradu

Otroci na gradu: glasbeni nastop učencev 
Glasbenega centra DO RE MI

10:00 – 12:00 Infocenter Triglavska 
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program: 
Občine Gorenjske se predstavijo – Jesenice 

12:30 Mini golf Bled Mini golf turnir: Masters pokal 2015 
(zaključni turnir najboljše osmerice)

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

Jesenske delavnice – Barbota

Ponedeljek, 19.10. Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 

11:00 – 12:00 Tečaj nemškega jezika
17:00 – 18:00 Vezenje za otroke in mamice

Kratke novičke  
Sportina Turizma 

Kuhinja pri stricu Bojanu – 
Hotel Krim
V začetku poletja smo v hotelu Krim 

odprli Kuhinjo pri stricu Bojanu in pred-
stavili novo gostinsko ponudbo na Bledu 
– želja je bila ponujati okusne domače 
jedi za odlično ceno in to nam je uspe-
lo. Veseli nas, da so tako tuji gostje kot 
domačini Kuhinjo pri stricu Bojanu vzeli 
za svojo ter pohvalili gostinsko ponudbo, 
ki jo bomo v prihodnosti še razvijali in 
dopolnjevali. Z veseljem sprejmemo tudi 
rezervacije za zaključene družbe, prazno-
vanja, rojstne dneve!

Zanimivi jesenski programi v 
Hotelu Ribno
Jeseni si vzemite čas zase in za svo-

je zdravje, pri tem vas spodbujamo tudi 
v Hotelu Ribno, kjer bo med 2. in 11. 10. 
2015 ponovno gostoval Marjan Videnšek, 
strokovnjak s področja postenja in zdra-
vega življenjskega sloga, med 9. in 15. 10. 
pa bo Društvo refleksoterapevtov Slove-
nije izvajalo pester nabor delavnic in izo-
braževanj, na katere se lahko prijavite na 
njihovi spletni strani. Konec meseca  nas 
ponovno obišče ruski zdravilec Maksim 
Osipov, ki bo imel terapije med 19. in 25. 
10. 2015. Za več informacij in rezervacije 
terminov pokličite (04) 578 31 00.

Hostel Vila Viktorija zaklju-
čuje še eno izjemo poletno 
sezono
Z začetkom oktobra Hostel Vila Vikto-

rija zapira svoja vrata in jih odpira ponov-
no spomladi 2016. Z letošnjo turistično 
sezono smo izredno zadovoljni, saj nam 
je uspelo izpeljati vse za letos načrtovane 
prenove – najbolj opazna, ki so jo pohva-
lili tudi domačini, je bila vsekakor preno-
va fasade, obenem pa smo goste razvajali 
s pestrim izborom dogodkov in tako po-
kazali, da si gostje hostlov želijo tudi do-
bre ponudbe z dobro zgodbo. Tako smo 
izvedli kar šest različnih foto in slikar-
skih razstav, glasbene večere, potopisno 
predavanje, predavanje na temo zdrave 
prehrane popotnikov in veliko tematskih 
večerov.

:: Manca Dežman

Glavni namen tridnevnega festivala 
je spodbujanje kreativnega dialoga med 
ustvarjalci in ponudniki materialov ter 
ozaveščanje širše javnosti o vrednosti roč-
no proizvedenih, unikatnih izdelkov. 

:: RP

 



Veteranska regata in 
državno prvenstvo
 V soboto, 26. septembra, bo na Blej-

skem jezeru v organizaciji Veslaške zveze 
Slovenije in Veslaškega kluba Bled pote-
kala druga mednarodna regata za vesla-
ške veterane. Tekmovalo in družilo se bo 
150 nekdanjih veslačev in veslaških rekre-
ativcev. Regata je odlična uvertura v sve-
tovno prvenstvo veslaških veteranov, ki je 
najmnožičnejši vsakoletni veslaški dogo-
dek in ga bo Bled gostil septembra 2017.

Veslaška zveza Slovenije bo v nedeljo, 
27. septembra, na Blejskem jezeru orga-
nizirala 25. državno prvenstvo v veslanju. 
Medtem ko smo državne prvake v enojcih 
v kategorijah za člane, mladince in mlaj-
še mladince dobili že na spomladanskem 
delu DP, se bodo tokrat tekmovalci in 
tekmovalke v teh kategorijah pomerili v 
večjih čolnih. Za najmlajšo kategorijo pi-
onirjev in pionirk je to vrhunec tekmoval-
ne sezone. Posebnost letošnjega prven-
stva je promocijska tekma osmercev ob 
koncu tekmovalnega programa. Ob robu 
prvenstva bomo pozdravili tudi Rajka Hr-
vata, srebrnega z letošnjega svetovnega 
prvenstva.

:: Jernej Slivnik
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datum ura lokacija prireditev

Torek, 20.10. Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt: 

9:00 – 10:00 Vadba za hrbtenico in raztezanje
17:00 – 18:00 Škratja ustvarjalnica s škrati iz Dežele 

ljudskih pravljic

Sreda, 21.10. 9:00 – 10:00 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Blejski medgeneracijski projekt:  
Pilates

Petek, 23.10. 17:00 Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Čudežno črnilo: pravljica in zabavna 
delavnica za otroke

Sobota, 24.10. 10:00 - 11:15 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer za 
otroke od 1. do 5. razreda

10:00 – 17:00 Hotel Triglav Bled Okusi Gorenjske, festival tepk

11:30 - 13:30 Blejski mladinski center, 
Športna dvorana Bled

Dramska delavnica z Manco Dorrer za 
otroke od 6. do 9. razreda

Kulturni dom Zasip Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: Prgarski 
dan (predstavitev Zas'planske kulinarike):

10:30 – 12:00 Delavnice za najmlajše
17:00 Kulturni program s pokušino jedi

20:00 Festivalna dvorana Bled Oktober je fest' na Bled: nastopi različnih 
folklornih skupin, ljudskih pevcev in godcev

Sreda, 28.10. 20:00 Festivalna dvorana Bled Komedija Slovenska literatura od A do Ž

Četrtek, 29.10. 16:00 Blejski grad Noč čarovnic na Blejskem gradu

Petek, 30.10. 19:00 Hom in Kulturni dom 
Zasip

Dogajanje ob 90-letnici KUD Zasip: 
Predstava Gozd groze s projekcijo filma 
Idila

Sobota, 31.10. 16:00 Blejski grad Noč čarovnic na Blejskem gradu

RAZSTAVE:

9.9. – 4.10. v del. času Infocenter Triglavska 
roža Bled

Fotografska razstava Naravni park Julijsko 
predgorje

23.9. – 28.2. v del. času Infocenter Triglavska 
roža Bled

Razstava Spoznaj divjad in lovsko dejavnost 
v TNP

1.10.  – 31.10. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Razstava Ta veseli knjižni svet

1.10.  – 31.10. v del. času Knjižnica Blaža 
Kumerdeja Bled

Vitrina ustvarjalnosti: Tania in Klemen Košir 
s Planine po Golico bosta predstavila svoje 
unikatne izdelke iz lesa, nakit iz različnih 
materialov, razne izdelke iz blaga, slike na 
platno in beneške maske

7.10. – 15.11. v del. času Infocenter Triglavska 
roža Bled

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

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

Izlet TD Zasip na Obalo
TD Zasip tudi letos organizira izlet po Sloveniji, tokrat se 

bomo odpravili na obalo. V soboto, 3. 10. 2015, si bomo tako 
ogledali Piran in Luko Koper ter okušali dobrote lokalnih pride-
lovalcev. Več informacij in prijave na www.zasip.si ali na 031 645 
785 (Anja). Vabljeni, da se nam pridružite. 

Vabljeni, da se nam pridružite. 
:: TD Zasip

Škratolije
V nedeljo, 11. oktobra bodo od 11. do 13. ure na blejski Straži 

potekale Škratolije, ki prinašajo škratjo ustvarjalnico, škratji sre-
čelov, škratje igre, prikazala pa se bo tudi Divja baba. Vstopnine 
ni, na Škratolije pa so vabljeni vsi otroci in njihovi starši, dedki, 
babice, ... . Zelo veseli bomo prijav na pravljicebled@gmail.com.

:: Prebivalci Dežele ljudskih pravljic
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Cikel prireditev ob 90. letnici 
Kulturno-umetniškega društva Zasip
Člani Kulturno-umetniškega društva Zasip bomo jubilejno leto 

počastili s številnimi aktivnostmi. Večina prireditev  bo v Domu kraja-
nov v Zasipu, in sicer od začetka oktobra do prvega tedna decembra. 

Cikel prireditev bomo 10. oktobra otvorili s projekcijo filma 
Dekameron, ki so ga snemali na Homu in za statiste uporabili 
prav Zasipljane. Teden kasneje bomo predstavili športne video-
posnetke in fotografije, ki jih ustvarja mlajša generacija. 

V sodelovanju s turističnim društvom bomo 24. oktobra organi-
zirali pokušino jedi iz prge na Prgarskem dnevu, potekala bo delav-
nica najmlajše, ob kulturnem programu se nam bodo cedile sline ob 
prginih zavitkih, cvrtkih, marmeladah, hruševi vodi, prginih mesnih 
zavitkih, rolicah s klobasico in posebnih palačinkah – prgačinkah. 

Predzadnji oktobrski večer obeta posebno predstavo za naj-
bolj pogumne otroke! V gozdovih na Homu bodo bitja iz Dežele 
ljudskih pravljic pripravila spektakel Gozd groze, sledil bo ogled 
grozljivke v Domu krajanov.  

Novembra se bodo predstavile posamezne sekcije društva. Prvo 
soboto Prgarke pripravljajo premierno predstavo igre Babja kmeti-
ja. Naslednji dan bomo prisluhnili odlomkom iz knjižnega prven-
ca Valerija Zupana. Najmlajši Navihančki bodo starejšim prikazali 
otroški ples in petje. Tudi konec tedna med 14. in 15. novembrom bo 
posvečen mladini. Predstavili se bodo Mladi Prgarji s komedijo Čist' 
drgač, v nedeljo pa bosta za najmlajše iz Zasipa Lucija Fužir in Meta 
Vodnjov pripravili prav otroško predstavo. 

Razstava slikarjev in vezilij bo popestrila dneve med 18. in 
22. novembrom. Zadnji novembrski vikend bomo s koncertom 
v Festivalni dvorani na Bledu v soboto in kulturnim večerom ob 
90. letnici delovanja v nedeljo v Domu krajanov v Zasipu, va-
ščanom ponudili posebno doživetje. Preko predstavitve zborni-
ka bomo orisali družbeno življenje v vasi, ovrednotili delovanje 
kulturnih društev, predstavili umetniško delovanje, pregledali 
najzanimivejše zgodovinske prelomnice vasi, se pogovarjali o 
zakladnih najdbah, si ogledali vaške običaje in s priznanji nagra-
dili najbolj zaslužne člane društva. 

Cikel prireditev bomo zaključili v prvem tednu decembra z lite-
rarnim večerom ob 140. letnici znamenite učiteljice in pesnice Vide 
Jerajeve, ki mu bo sledila razstava zbiratelja Leopolda Kolmana. 

Ob 90. letnici delovanja lahko ponosno zapišemo, da je Kul-
turno-umetniško društvo Zasip v vseh letih delovanja pustilo 
nepozaben pečat na področju kulture v našem kraju. Preko ak-
tivnosti se tkejo vezi med posamezniki. Verjamemo, da z našim 
delovanjem krepimo moralne vrednote, medsebojno spoštova-
nje in voljo do dela v vasi. Veseli bomo, če se boste odzvali naše-
mu vabilu in nas počastili z vašim obiskom na kakšnem izmed 
dogodkov, ki jih pripravljamo.                                   :: Peter Zupan

Predšmarni večer na Mlinem 2015
Vsi, ki smo na Bledu hodili v staro osnovno šolo ob Prešer-

novi cesti, se sprehajali po promenadi, zavili v  zdraviliški park 
ali šli v kino, v stavbo Gozdnega gospodarstva ali v enajsti šoli 
raziskovali okolico vile Epos, smo se dnevno srečevali z markan-
tno dediščino Danila Fürsta (1912–2005), ki je bil do svoje visoke 
starosti ustvarjalen in delaven.  

Arhitekt  Danilo Fürst je kot  Plečnikov diplomant (1934) 
prišel leta 1937 na Bled in pri svojih petindvajsetih letih nasto-
pil službo mestnega arhitekta. Njegova prva naloga je bila prav 
nadzidava stare šole, ki jo je okrasil z vencem marjetic in stavki 
modrosti. Ta venec napisov je bil v preteklosti zaradi ''drugačnih 
političnih usmeritev'' prekrit in zamolčan.

V  Zgodovinskem društvu Bled 1004 smo mnenja, da je pri-
šel skrajni čas, da se napisi obnovijo, saj predstavljajo – tako v 
estetskem kot simbolnem pomenu – del  umetniške celote, ki je 
sedaj gotovo okrnjena. Predstavljajte si, da bi odstranili napise v 
Križankah, ki so plod enakega premisleka.

Arhitekt Danilo Fürst nas je zapustil pred desetimi leti in 
prav je, da se mu, kot enemu glavnih predstavnikov slovenske 
moderne arhitekture, dostojno poklonimo.

S tem tekstom smo pričeli predšmarni večer na Mlinem, ki 
je letos potekal že trinajstič. Beseda je tekla še o Matiji Čopu in 
Francetu Prešernu,  ki nam ga je s poemo Povodni mož živo 
približal ljubitelj poezije Marjan Slanovic. Hudomušno se nas 
je dotaknil Simon Jenko, spet sta nas očarali Vida Jeraj in Lili 
Novy, predstavili smo dela Antona Vodnika, Iztoka Geistra, An-
dreja Pleterskega in Mojce Kumerdej. S spomini na mladost nas 
je zabaval naš dolgoletni znanec Franc Žerovc Ukan, pa tudi 
Mandelčov Janez nas ni pozabil in nam tik pred branjem poslal 
gradivo. Poslovili smo se s  pesmijo Ane Markelj, dolgoletne uči-
teljice na Bledu, z naslovom Mi, otroci zemlje. 

Spomnili smo se tudi,  kako smo ob tisočletnici Bleda, leta 
2004, ubranili Brje!

:: Ana Marija Kovač

Navihančki
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Folklorno društvo Bled vpisuje 
nove člane
Folklorno društvo Bled vpisuje nove člane. Vabi plesne pare, 

moške plesalce ter dobre pevce in godce, ki igrajo klavirsko ali 
diatonično harmoniko, klarinet, violino, kontrabas, bariton. Za 
informacije pokličite Tonija na 041 774 256.

:: Folklorno društvo Bled

Folklorno društvo bled v Libučah 
Na avstrijskem Koroškem, v občini Pliberk, leži pod Peco 

kraj Libuče/Loibach, oddaljen le slaba dva kilometra od sloven-
ske državne meje. Slovenski Korošci si močno prizadevajo ohra-
niti slovenski jezik in kulturo.

Vsako leto v Libučah na praznik Sv. Jerneja poteka Libuško 
žegnanje, ki ga je leta 1986 prvič organiziral vsestransko dejaven 
MPZ Kralj Matjaž. 

Leta 2009 je Libuško žegnanje doživelo pravo prelomnico, 
postalo je ne le cerkveni praznik, ampak tudi praznik manjšin 
narodnih skupnosti. Libučani so  tega zelo veseli, saj jim to omo-
goča lažje kulturno povezovanje in odpiranje navzven. Libuško 
žegnanje  je do sedaj gostilo preko 200 kulturnih in glasbenih  
skupin iz celotnega alpsko-jadranskega prostora, poznano je 
tudi po izvrstni kulinariki.

Pliberčani in Libučani so si dolga leta prizadevali za postavitev 
dvojezičnih tabel. Leta 2011 se jim je ta želja končno uresničila. Prav 
nasproti dvojezične table Libuče stoji prijetna hišica s pravljično ure-
jenim vrtom gospe Barbare Grilc, ki nas je prijazno povabila v svoj 
dom, da smo se lahko preoblekli in pripravili za nastop.

Na jubilejno 30. Libuško žegnanje nas je povabil MPZ Kralj 
Matjaž. Na  žegnanju smo nekaj let nazaj že nastopili, zato smo 
se vabila še posebej razveselili. Na  prireditvi so nastopili še otro-
ška plesna skupina Folk domače vaške skupnosti, Shead perfor-
mance, Western Country Band, Manfred Tisal, Vera in originali, 
Alpski kvintet ter moški pevski zbor Kralj Matjaž, ki je bil na 
tekmovanju »Koroški zbori 2014« imenovan za zbor leta in nek-
danji ter letošnji gost naše prireditve Veselo po domače. 

Iskrena hvala vodji prireditve in našemu prijatelju Janku 
Kulmeschu, Adrijanu Mandlu, predsedniku MPZ Kralj Matjaž, 
gospe Barbari Grilc, krajanom in vsem, ki so pripomogli k tako 
lepi prireditvi, na kateri smo resnično uživali.  

Hvala našemu podpredsedniku Antonu Repetu, ki je glavni 
organizator in krivec za marsikatero lepo doživetje, tudi to v Li-
bučah.

:: Tatjana Svete, Foto: Janko Kulmesch

Ribenski folklorniki  pestro v 
poletje
Kulturno društvo Rudija Jedetiča Ribno je tudi letos na Selu 

pri Bledu v začetku julija pripravilo tradicionalni Večer na vasi. 
Letošnji kulturni program so poleg domačih nastopajočih pope-
strili  člani Folklorne skupine iz Razborja in ljudske pevke. V pri-
jetnem vzdušju, ob glasbi in plesu in navezovanju prijateljskih 
stikov, se je večer nadaljeval še pozno v noč.

Že naslednji dan se je odrasla folklorna skupina pripravila 
na odhod na Hrvaško, kjer se je na povabilo CIOFF-a udeležila 
mednarodnega festivala Miholjačko sijelo v Donjem Miholjcu.

Nastopili smo v povorki 16-ih folklornih skupin s Hrvaške in 
ene iz Bosne in Hercegovine.

Povorka se je vila čez glavni trg mesta, nastopili smo z ''obr-
tniškimi plesi'' in prejeli velik aplavz.

Na prireditvenem prostoru se je vsaka skupina predstavila 
z 8-minutnim programom, naša skupina s  spletom gorenjskih 
plesov »BREZ GODCA PA RES NE GRE«, s katerim smo se 
letos tudi predstavili na srečanju folklornih skupin.

Ponosni smo, da smo kot edina skupina zastopali Slovenijo 
in upamo, da smo nalogo dobro opravili.

Z velikim navdušenjem smo spremljali sodelujoče  skupi-
ne, njihove kostume, temperament, petje in plese ter spletli tudi 
nekaj novih poznanstev in stikov s posamezniki in skupinami.

To sodelovanje pomeni tudi priznanje folklorni skupini, ki 
se je v letošnjem letu številčno okrepila in kostumsko prenovila 
in z veseljem nadaljuje z vajami in se pripravlja na naslednje 
nastope. 

:: Janja Vrhovnik

Kultura
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Sedmi Razgledi
Izšli so Razgledi, sedmi zbornik Mu-

zejskega društva Bled, ki jih je uredil Mar-
ko Vidic. 

Dr. Franc Rozman in dr. Miha Šimac 
pripovedujeta o generalih Blažu in Jane-
zu Žemva. Vojko Zavodnik v Razgledih 
piše o prigodah nekega davnega blejske-
ga vsakdana. Marjan Zupan opisuje  de-
diščino zvončarstva v gorjanskih vaseh. 
Janez Bizjak dobro pozna Španovo hišno 
znamenje na planini Klek. Tone Marolt 
piše o možu, ki ga je vzela vojska. Vla-
dimir Silič pravi: Bil sem tam. Sašo Ga-
šperin nam opisuje družino Skočir v Vili 
Zlatorog (1935–1946). Nuša Durjava se 
spominja očeta Staneta Cajnka, gradbeni-
ka in športnika. Jože Kosmač ve veliko o 
čebelarjenju v Gorjah skozi čas – nekoč, 
danes, jutri. Damjan Mulej predstavlja 
del domoznanske bibliografije Bleda za 
leto 2014. Anja Bunderla nam v sliki in 
besedi predstavlja cvetoči gartel, Eva Štra-
vs Podlogar pa se spominja pomembnih 
obiskov na Bledu v letu 2014.

                      :: RP

Pobratenje med  
Zasipom in Rogaško 
Slatino
Gasilci Zasipa so dobili nove prijate-

lje, s katerimi bodo v prihodnje sodelova-
li. Listino o pobratenju so namreč podpi-
sali s PGD Rogaška Slatina.               :: RP

96 let Marije Vidic
V Ribnem, na Gorenjski cesti 24, je 

15. avgusta praznovala 96. rojstni dan 
gospa Marija Vidic. Ob tej priložnosti 
so jo obiskale prostovoljke KORK Bled 
Teja, Tončka in Jožica in ji izročile darila 
Občine Bled in RK Bled. Za njeno dobro 
počutje in skrbno nego skrbita hčerki in 
z njima nam je stekel dober pogovor. Go-
spe Mariji želimo vse dobro!

:: RK Bled, Jožica Pazlar

PRogrami za otroke in 
mladino pri sestrah 
HMP
Marijin dom je živ tako med počitni-

cami kot med šolskim letom.   

Predšolske otroke med 3. in 6. letom 
starosti vabimo na Svetopisemske urice, 
kjer otroci ob sestri Katji in sodelavkah dva-
krat mesečno spoznavajo čudovite zgodbe 
iz Svetega pisma na njim primeren način.  
Prvo srečanje bo 6. 10. ob 17. uri. 

Osnovnošolski otroci ste vabljeni na 
Popoldanski oratorij.  Z njim želimo po-
nuditi prostor za kvalitetno preživljanje 
časa po pouku.  Program vključuje raz-
lične delavnice, možnost učne pomoči, 
družabne igre in spremljanje pri celostni 
osebni rasti. Namenjen je vsem osnov-
nošolskim otrokom, ne glede na socialni 
položaj in versko pripadnost. 

Vedoželjni osnovnošolci  ste vabljeni 
na filmsko delavnico, ki bo potekala vsak 
četrtek od 14.30 do 16.00. 

Mlade  vabimo na preprosta druženja 
ob četrtkih zvečer. Ti večeri so namenjeni 
predvsem povezovanju, kjer se lahko glo-
blje spoznavate – tako ob igrah in klepe-
tu, kot ob debatah na aktualne teme. 

Vsi ti programi so brezplačni. Poteka-
jo v Marijinem domu na Partizanski cesti 
6. Dodatne informacije lahko dobite na: 
www.hmp.si, 031 417 189 (s. Majda Mer-
zel), 04 574 10 75 ali md.bled@gmail.com.  

:: Sestre HMP

Dogajanje I Obletnica
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NAGRADNA IGRA IN NAGRAJENCI 
AVGUSTOVSKEGA ŽREBANJA
Žirija je 2. septembra 2015 med kuponi za avgust izžrebala nasle-
dnje številke:

467304, 467306, 
467310, 467314, 

467316

Vse dobitnike kuponov, prejetih v avgustu 2015, prosimo, da pre-
verite njihove številke. Morda ste prav vi med srečnimi nagrajenci! 
Nagrade lahko prevzamete na Rečiški 2 na Bledu, in sicer najpozne-
je do 30. 11. 2015, zato pohitite. Če se v tem času ne boste zglasili 
v prostorih Infrastrukture d.o.o. in se izkazali z drugim delom kupo-
na, do nagrade ne boste upravičeni. Več o sami igri in nagradah si 
lahko preberete na spletni strani www.ibled.si.

ODPADEK MESECA OKTOBRA:  
TRDA PLASTIKA IN PAPIR

PAPIR
Papir je bil izumljen okoli 2. stoletja pred našim štetjem na Kitaj-
skem, a je bila izdelava dolgo časa skrbno varovana skrivnost. V 
Evropo je prišel šele v 8. stoletju in počasi nadomestil papirus ter 
pergament.

Zaradi svojih lastnosti se papir uporablja v raznovrstne namene, 
zagotovo pa je izrednega pomena v vsakodnevnem življenju, kjer 
je nepogrešljiv v procesu sporazumevanja, za higieno in pri zaščiti 
hrane ter drugih proizvodov, zato njegova poraba v zadnjih letih 
narašča.

Pridobiva se iz naravno obnovljivih virov, lahko se ga reciklira in je 
biološko razgradljiv. 

Predelava papirja se je začela že v 19. stoletju in močno posegla v 
vpliv na okolje, saj zmanjšuje porabo lesa in velikost deponij. Od-

padni papir namreč po teži predstavlja kar 35 % vseh trdnih komu-
nalnih odpadkov. Recikliranje 1 tone starega časopisnega papirja 
prihrani okoli tono lesa, recikliranje 1 tone papirja za tiskanje pa 
celo več kot 2 toni. Kar 80 % odpadnega papirja se lahko uporabi 
v procesu recikliranja, celulozna vlakna pa lahko recikliramo celo 
7-krat.

Kako poteka recikliranje papirja? Odpadni papir gre najprej v neke 
vrste razpuščevalnik, kjer se zaradi vode, kemikalij in toplote po-
časi razpusti v drobna celulozna vlakna, celotna zmes pa se nato 
precedi, s čimer se odstrani plastiko, steklo in druge primesi. V na-
slednjem koraku se papirju odstrani tiskarsko barvo. Manjše delce 
črnila se spira kar z vodo, večje delce pa se odstrani z vpihovanjem 
zraka in kemikalij, ki ustvarijo mehurčke, na katere se veže tiskarska 
barva. Nato se papirnato kašo "pretepe", tako vlakna nabreknejo, 
snopi celuloznih vlaken pa se ločijo na posamezna vlakna. Po teh 
postopkih je vse pripravljeno za izdelavo papirja, zato se kaši doda 
voda in kemikalije ter se jo nanese na valje, da se oblikuje, nato pa 
sledi le še proces sušenja. 

A najboljše bi bilo, če bi nastajalo čim manj odpadnega papirja. 
Že res, da je na vsakem koraku treba izpolnjevati različne obrazce 
in druge dokumente, a danes so nam pri varčevanju lahko v veliko 
pomoč računalniki, saj lahko uporabljamo elektronsko obliko poši-
ljanja in uredimo veliko stvari kar prek elektronske pošte. Bodimo 
torej ozaveščeni in tiskajmo le najnujnejše!

TRDA PLASTIKA
Plastika je skupno ime za vrsto sintetičnih in polsintetičnih materia-
lov, ki jih pridobivamo s polimerizacijo organskih ogljikovih spojin. 
Večino vrst plastike pridobivamo s predelavo surove nafte, zato so 
plastični predmeti sestavljeni iz množice dolgih ogljikovih verig. 
Različni procesi izdelave, surovine in dodatki pa plastiki spreminjajo 
trdoto, elastičnost, lomljivost, toplotno in kemično stabilnost. 

Prvi plastični material je odkril Charles Goodyear leta 1839 s kemič-
no modifikacijo naravnih polimerov in razvil postopek vulkanizacije. 
Dandanes je plastika nepogrešljiv izdelek predvsem zaradi svoje tr-
pežnosti in nizke cene proizvodnje.

Pri ločevanju odpadkov se marsikdo znajde v težavah s plastičnimi 
predmeti, saj vsa plastika ne sodi v koš za odpadno plastično em-
balažo. Taki so na primer igrače, kozarci, plastični vrtni stoli, vedra, 
plastični zabojniki ... Res je, da so narejeni iz plastike, a je struktura 
polimerov, ki gradijo naštete predmete, drugačna od tistih za em-
balažo, zato se ne morejo reciklirati skupaj. 

Letno vsak od nas porabi približno toliko papirja, kot ga dobi-
mo iz šestih dreves.
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PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
Všečkajte naš facebook profil INFRASTRUKTURABLED, da 
boste lahko ves čas sledili vsem našim novostim, pobudam, 
nagradnim igram in obvestilom.

Recikliranje trde plastike se začne z odstranjevanjem kovinskih del-
cev, nato pa se polimere razdeli in se odstrani še preostale primesi. 
Plastiko spremenijo v pelete, torej za fižol velike delce, iz njih pa 

Iz trde plastike se proizvaja reciklirana plastika, ki ustreza kakovosti 
naravnega vira, vendar se v tem postopku uporabi samo 10 % ener-
gije, ki je potrebna za pridobivanje enakovrednih polimerov iz nafte; 
prispeva tudi k zmanjšanju skoraj 3 ton emisij CO2 na tono.

znova ustvarijo izdelke, ki se jih uporablja v gradbeništvu, kmetij-
stvu ter kot embalažo.

Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta … 

Leto Mešani komu-
nalni odpadki

Kosovni 
odpadki

Mešana 
embalaža

Steklena 
embalaža

Papir in papir-
na embalaža

Biorazgradljivi ku-
hinjski odpadki

Zeleni vrtni 
odpad

Gradbeni 
material

2013 948 77 266 177 232 157 206 307

2014 787 99 282 217 251 206 194 486

2015 714 71 316 215 237 218 197 540

ZBIRANJE ODPADKOV V OBČINAH GORJE IN BLED ZA OBDOBJE JANUAR–JULIJ 2015 
Količine (v tonah) zbranih odpadkov od januarja do julija v zadnjih treh letih:

 

Mešani komunalni odpadki
Kosovni odpadki
Mešana embalaža
Steklena embalaža
Papir in papirna embalaža
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki
Zeleni vrtni odpad
Gradbeni material

Grafikon: Delež zbranih odpadkov v obdo-
bju januar–julij 2015 po vrsti odpadka

V letošnjem letu smo začeli ločeno zbirati 
trdo plastiko in jo v prvih sedmih mesecih 
zbrali 9 ton. Z zbiranjem trde plastike se je v 
primerjavi z lanskim letom dodatno zmanj-
šal delež zbranih mešanih komunalnih od-
padkov.
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Grafikon: Količine zbranih odpadkov v koših, postavljenih okoli jezera, 
v času turistične sezone

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V KOŠIH OKOLI JEZERA V ČASU 
TURISTIČNE SEZONE (MAJ–AVGUST)
Količine (v tonah) zbranih mešanih komunalnih odpadkov od maja 
do avgusta v zadnjih treh letih:

Maj Junij Julij Avgust

2013 2,1 3,7 7,7 6,0

2014 1,3 2,6 4,4 3,7

2015 1,3 1,6 2,3 3,2

V času turistične sezone (maj–avgust) smo v koših, postavljenih 
okoli jezera, zbrali 8,4 tone mešanih komunalnih odpadkov, kar je 
za 3,6 tone (30 %) manj v primerjavi z enakim obdobjem lani in kar 
11,1 tone (57 %) manj kot v letu 2013. 

Količina odpadkov v času turistične sezone vsako leto strmo na-
raste. V letu 2015 smo v okolici jezera namestili dodatne koše za 
mešane komunalne odpadke, zato se je njihova količina, odpelja-
na v nadaljnjo predelavo, precej zmanjšala, s tem pa tudi stroški 
predelave. To smo dosegli z dodatnim ločevanjem teh odpadkov v 
zbirnem centru, ki so ga opravili delavci Infrastrukture.

Pomembne telefonske številke
• 04/578 05 35 informacije, reklamacije in sporočanje  

  stanja vodomera
• 04/578 05 34 tajništvo
• 04/578 05 33 pokopališka in pogrebna dejavnost
• 031/657 423 dežurna služba vodovod
• 041/655 987 pogrebna služba (Anton Novak pogrebne  

  storitve d.o.o.)
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TEDEN BREZ ODPADKOV
Tedna brez odpadkov, ki je le-
tos potekal med 7. in 13. sep-
tembrom, se vsako leto udeleži 
več držav. Letos smo poleg 
Velike Britanije, ki je začela 
s projektom, Italije, Nemčije, 
Danske in Nizozemske sode-
lovali tudi v občinah Bled in 
Gorje. Vsak dan smo posvetili 
različni tematiki in tako pisali o 
zavrženi hrani, varovanju pitne 
vode, načinih zmanjševanja ko-
ličine odpadkov, njihovi ponov-
ni uporabi in skrbi za okolje na 
potovanjih. Vse vsebine so na 
voljo na naši spletni strani.

V četrtek, 12. septembra 2015, smo pripravili stojnico z izdelki po-
novne uporabe. Prikazali smo, kako majice spremenimo v nakupo-
valne vrečke, kako iz starih knjig naredimo ovitek za vašo elektron-
sko knjigo ali album. Naš album je narejen iz slik izvirne uporabe 
odpadkov. Na ogled smo postavili tudi predmete in oblačila, ki smo 
jih našli med kosovnimi odpadki, a so skoraj novi in še kako upo-
rabni. Posebej smo bili veseli velikega obiska naše stojnice.

KOMPOSTIRANJE V KOMPOSTNIKU
Za pomoč pri kompostiranju si pre-
berite praktično brošuro Kompo-
stiranje, v kateri so povzete najpo-
membnejše informacije o tehniki 
in procesu kompostiranja ter po-
stavitvi hišnega kompostnika. Pri 
tem opravilu vam bo z veseljem 
pomagal Vrtnar Črvek, ki h kom-
postiranju vabi tudi otroke.

Za uspešno kompostiranje na do-
mačem vrtu, kjer za to seveda 
obstajajo možnosti in želje, potrebujete zeleni vrtni odpad in bi-
ološke kuhinjske odpadke. Pri kompostiranju bioloških kuhinjskih 
odpadkov na domačem vrtu se postavlja vprašanje kompostiranja 
ostankov hrane (predvsem mesa, mastne hrane, kosti) in kompo-
stiranja citrusov (pomaranče, limone, banane), ki resda privabljajo 
škodljivce, a veliko pripomorejo h kakovosti komposta.

Zakaj kompostirati?
•  za izboljšanje sestave prsti,
•  za boljše zadrževanje vlage,
•  za boljše prezračevanje tal,
•  za večjo akumulacijo toplote,
•  za pridelavo zdravih rastlin s plodovi polnejšega okusa.

Več o tej zanimivi temi preberite v brošuri Kompostiranje ali na 
naši spletni strani.

E-KOMUNALA
Prek vmesnika E-komunala na naši spletni strani še vedno lahko:

•  sporočate mesečno stanje vodomera,
•  se prijavite na prejemanje e-novic,
•  se prijavite na prejemanje e-računa.

Prijava na e-račun
E-račun je vse bolj uveljavljen način poslovanja prek sodobnih ban-
čnih poti. Je brezplačen, preprost za uporabo in okolju prijazen. Tudi 
Infrastruktura Bled d.o.o. omogoča izdajo računov v elektronski 
obliki, kar pomeni, da se uporabniki e-pošte namesto papirnatega 
računa lahko odločite za prejem računov v obliki PDF v vaš e-po-
štni predal, uporabniki spletne banke pa neposredno v vašo spletno 
banko. E-računi v celoti nadomeščajo račune v papirnati obliki, saj 
so elektronsko podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom izda-
jatelja, kar zagotavlja pristnost podatkov na e-računu.

Prijava na e-račun v vaši spletni banki
Klasično prejemanje računov za opravljene komunalne storitve pod-
jetja Infrastruktura Bled d.o.o. nadomestite z e-računi tako, da se 
prijavite na e-račun v vaši spletni banki. Pri tem boste morali v 
obrazec vnesti nekaj podatkov izdajatelja računa: 

•  naziv podjetja: Infrastruk tura Bled d.o.o.
•  davčna številka: 87091712
•  ID referenca izdajatelja: 13-mestna sklicna številka vašega 

zadnjega prejetega računa za komunalne storitve, ki je 
navedena na desni strani računa (označeno z rumeno na 
naslednji sliki).

Prijava na e-račun v obliki PDF
V kolikor nimate spletne banke oziroma vaša banka ne omogoča 
prejemanja e-računov, pa bi kljub temu želeli poslovati okolju prija-
zno, elektronski račun v obliki PDF lahko prejemate na vaš elek-
tronski naslov. V tem primeru nam sporočite vaš e-poštni naslov 
in 13-mestno sklicno številko zadnjega prejetega računa za komu-
nalne storitve, ki je navedena na desni strani računa (označeno z 
rumeno na naslednji sliki).
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DRUŽINSKI ŠPORTNI DAN

Na Straži Bled želimo po uspešni poletni sezoni ponudbo približati 
čim večjemu številu družin, zato v nedeljo, 27. septembra 2015, 
znova organiziramo Družinski športni dan. 

Na voljo bodo posamezne aktivnosti po ''noro'' ugodnih cenah, ve-
čina animacijskega programa in prav tako vstop na prireditev pa 
bosta brezplačna. Tako bo vstopnina za vso družino v Pustolovski 
park znašala le 25 €, za poletno sankanje 12 € in za doživetja v 
Deželi ljudskih pravljic le 10 €. 

Med 10. in 16. uro bo poskrbljeno za različne športno-animacijske 
aktivnosti: od pevskih nastopov mladih talentov Glasbenega studia 
Osminka do blejske fitnes promenade, Sportyjeve športne dežele ... 
Posebna akcija bo namenjena vsem, ki boste na prizorišču posneli 
''selfija'' in ga objavili na FB-profilu Zajček Sporty. Zmagovalni foto-
grafiji bo Zajček Sporty podaril lepo nagrado. 

Prijave in informacije na sportnidan.bled@gmail.com (OBVEZNA JE 
PRIJAVA ZA VSTOP V Pustolovski park! Možnost vstopa ob 10. in 
13. uri). Vstop v deželo pravljic bo mogoč ob 11. uri.

Spremljajte nas na Facebook profilu: DRUŽINSKI ŠPORTNI DAN 
https://www.facebook.com/DruzinskiSportniDan. 

Vabimo vas, da si dan rezervirate v svojem koledarju in obiščete 
nepozabno druženje!

V primeru dežja prireditev odpade.

Prednosti e-računa 
•  Prijazen je do okolja, udoben za uporabnike.
•  Prijava na e-račun poteka neposredno prek vaše spletne banke.
•  E-račun prejmete neposredno v vašo spletno banko.
•  Postopek plačila je manj zapleten, saj se plačilni nalog oblikuje 

samodejno iz e-računa, kar prihrani čas in zmanjša napake 
ročnega vnosa podatkov.

•  Uporabniki, ki svoje obveznosti poravnavate prek neposrednih 
bremenitev SEPA, namesto papirnate oblike računa lahko 
izberete račun v obliki PDF in ga prejemate v vašo e-pošto.

•  Omogoča preprosto pregledovanje prejetih e-računov in 
spremljanje njihovih statusov v vaši spletni banki.

•  Ne zahteva papirnate oblike, zaradi česar je ekološko naravnan. 

V primeru težav nam lahko pišete na e-pošta: obracun@ibled.si ali nas pokličete na telefon 04/578 05 12 in 04/578 05 35.  
Zahvaljujemo se vam za prijavo na prejemanje računa po elektronski poti.

storitve, ki je navedena na desni strani računa (označeno z rumeno na sliki spodaj)

Prijava na e-račun v obliki PDF
V kolikor nimate spletne banke oziroma vaša banka ne omogoča prejemanja e-računov, pa bi kljub temu želeli 
poslovati okolju prijazno, elektronski račun v obliki PDF lahko prejemate na vaš elektronski naslov. V tem 
primeru nam sporočite vaš e-poštni naslov in 13-mestno sklicno številko zadnjega prejetega računa za 
komunalne storitve, ki je navedena na desni strani računa (označeno z rumeno na sliki spodaj).

Prednosti e-računa:
• Prijazen je do okolja, udoben za uporabnike.
• Prijava na e-račun poteka neposredno prek vaše spletne banke.
• E-račun prejmete neposredno v vašo spletno banko.
• Postopek plačila je manj zapleten, saj se plačilni nalog oblikuje samodejno iz e-računa, kar prihrani čas 

in zmanjša napake ročnega vnosa podatkov.
• Uporabniki, ki svoje obveznosti poravnavate prek neposrednih bremenitev SEPA, namesto papirnate

oblike računa lahko izberete račun v obliki PDF in ga prejemate v vašo e-pošto.
• Omogoča preprosto pregledovanje prejetih e-računov in spremljanje njihovih statusov v vaši spletni 

banki.
• Ne zahteva papirnate oblike, zaradi česar je ekološko naravnan in torej prijazen okolju.

V primeru težav nam lahko pišete na e-pošta: obracun@ibled.si ali nas pokličete na telefon 04/578 05 12 in 
04/578 05 35. Zahvaljujemo se vam za prijavo na prejemanje računa po elektronski poti.

Pomembne telefonske številke

 
04/578 05 35 informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera

04/578 05 34 tajništvo

04/578 05 33 pokopališka in pogrebna dejavnost

031/657 423 dežurna služba vodovod

041/655 987 pogrebna služba (Anton Novak pogrebne storitve d.o.o.)
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 Jesenske novičke z 
Bohinjske Bele
Dodobra smo že zakorakali v novo šol-

sko leto. Otroci in vzgojiteljice Vrtca Bled, 
enote  Bohinjska Bela,  smo tudi letos 
zelo aktivni. V septembru smo se vključili 
v več zanimivih projektov. Sodelovali smo 
v Evropskem tednu mobilnosti. Izvedli 
smo risanje s kredami na asfalt na temo 
Potujemo raznoliko, pripravili na igrišču 
prometni poligon s skiroji in poganjalci 
ter skupaj s starši prišli v vrtec ali odšli 
domov peš ali z drugačnimi prometnimi 
sredstvi.

Simbioza giba
Zanimiv je projekt SIMBIOZA GIBA, 

ki ima cilj, da po celi Sloveniji spodbuja 
starejše h gibanju.  21. septembra so se 
otroci našega vrtca dopoldne z dedki in 
babicami odpravili na daljši sprehod po 
cesti Podrojami, v prelepi naravi Bohinj-
ske Bele. Naslednji dan pa smo na šol-
skem igrišču pripravili medgeneracijsko 
fit vadbo, ki jo je vodila naša vzgojiteljica 
Katarina Jakopič Branc.

Dneve evropske kulturne 
dediščine
Vključeni smo tudi v DEKD (Dneve 

evropske kulturne dediščine), ki imajo 
letos naslov Praznovanja. Potekajo od 25. 
9. do 3. 10. po različnih krajih. Modri in 
Rumeni škrati iz vrtca smo v okviru pro-
jekta  izvedli že 3. škratov pohod – po Ku-
pljeniku. Skupaj z družinami otrok smo 
prepešačili vasico Kupljenik, ob pomoči 
domačina Davorina Bernarda spoznali 
njeno naravno in kulturno dediščino, se 
seznanili s krajevnimi legendami in po-
sebnostmi – kot je ta, da je pozimi vas 
brez sonca. Pohod smo zaključili s pra-
znovanjem prihoda jeseni.

Teden otroka
V oktobru se bliža TEDEN OTRO-

KA, ko bomo otrokom polepšali dneve s 
klovneso Miko Mako, plesom in  igrico 
dijakinj Srednje šole Jesenice. V sredo, 7. 
10. 2015, se bomo na igrišču zabavali na 
Škratariji. Predšolske otroke, ki še ne obi-
skujejo vrtca, vabimo, da se nam ta dan 
pridružijo med 10. in 11. uro na igrišču.

:: Maja Poklukar                                                                      

Maturantka Anja Šivic prejela  
krkino nagrado
Za Blejčanko Anjo Šivic so bile leto-

šnje počitnice po odlično opravljeni splo-
šni maturi izredno lepe. Lepa nagrada jo 
je presenetila še v septembru, tik pred 
vstopom na študijsko pot. Največje slo-
vensko farmacevtsko podjetje ji je pode-
lilo 45. Krkino nagrado za srednješolske 
naloge. 

Anja Šivic je srednješolska leta preži-
vela na Biotehniškem centru Naklo, kjer 
je obiskovala program strokovne gimna-
zije. 

Anja se je skupaj s Petro Kern in Alja-
žem Mulejem v 4. letniku odločila, da bo 
raziskovala na področju mikrobiologije. V 
šolskem mikrobiološkem laboratoriju je 
tako celo leto pod mentorstvom profeso-
rice Marjetke Kastelic Švab nastajala za-
nimiva in uporabna raziskovalna naloga. 
Želeli so ugotoviti, kako bi mladostnikom 
pomagali pri problemih s kožo na nara-
ven način. Izbrali so deset eteričnih olj 
in v laboratoriju z različnimi metodami 
ugotavljali, katero olje najbolj zavira rast 
patogenih kožnih bakterij, ki povzročajo 
aknavost. »Izmed desetih eteričnih sta 
najbolj učinkoviti olji cimeta in timijana, 
predvsem timijan priporočamo v naravni 
kozmetiki za problematično mladostni-
ško kožo«, je razložila mlada raziskoval-
ka. 

Vsi trije raziskovalci so po številnih 
urah dela v laboratoriju in za računalni-
kom svojo raziskovalno nalogo poslali na 
natečaj. Svojo nalogo so uspešno pred-
stavili 18. septembra na znanstvenem 
simpoziju, ki ga je ob podelitvi nagrad 
organiziralo podjetje Krka. Anja ob na-

gradi razmišlja takole: »Prejeta nagrada 
mi pomeni priznanje za našo prizadev-
nost, spodbudo za nadaljnjo raziskovalno 
pot in pa seveda prispeva k moji osebni 
in strokovni rasti. Poleg tega mi je delo v 
skupini pomagalo pri razvijanju kompe-
tenc timskega dela, kar mi bo v življenju 
prišlo prav.« 

Anja Šivic se je kot odlična maturant-
ka Biotehniškega centra Naklo ter uspe-
šna naravoslovka odločila za študij kinezi-
ologije na Fakulteti za šport. Kot uspešna 
športnica in plesalka bo svoje raziskoval-
ne izkušnje lahko uporabila tudi na dru-
gih področjih. Idej in zagnanosti ter vese-
lja ji namreč ne manjka. 

:: Bernarda Božnar, Vodja gimnazije 

Barbota 
Blejski mladinski center je med poči-

tnicami otrokom med 5. in 12. letom sta-
rosti ponudil ustvarjalne delavnice, ki jih 
je zasnovala notranja oblikovalka Alenka 
Niccolini. Nastale so delavnice Barbota – 
barvna sobota, na katerih smo na Olim-
pijskem trgu pred mladinskim centrom 
barvali, ustvarjali, packali, mešali, spletali 
in še kaj. Otroci so se zabavali! V pogovo-
ru z mamicami se je izkazalo, da bi bile 
take delavnice potrebne tudi med šolskim 
časom, z namenom, da otroke popeljemo 
v svet domišljije izven šolskih klopi in 
domačih nalog. Tako so nastale jesenske 
kreativne delavnice, ki jih bomo otrokom 
ponudili med septembrom in novem-
brom. Delavnice bodo potekale ob sobo-
tah med 15. in 17. uro.  Vabljeni vsi, ki radi 
ustvarjate. Oktobra bodo 3. in 17., nato pa 
še 14. in 18. novembra ter 12. decembra. 

:: Jasmina Djordjević, vodja BMC

Mladi
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Pozdravljena, šola!
Na podružnici Bohinjska Bela je spet 

živahno. Učenci so po počitnicah spet se-
dli v šolske klopi in toliko smo si imeli 
povedati. Veseli smo, da se nam je pri-
družilo 10 prvošolcev, ki so nam prinesli 
novo svežino in otroško igrivost. 

Učiteljice in učenci smo poskrbeli 
za prijazen sprejem na njihovi novi ži-
vljenjski poti, kajti postali so prvošolci. 
Za nepozaben vstop v svet vedoželjnosti 

smo pripravili program z veliko petja in 
plesa. Tako vsako leto poskrbimo, da se 
prvošolci in njihovi starši prvega šolske-
ga dne spominjajo kot prijetnega. Šolsko 
leto bomo obogatili z raznimi projekti, 
nastopi in druženji s poudarkom na  do-
brih medsebojnih odnosih. Naša šola je 
majhna, pa kaj, v njej nam je lepo! 

:: Urša Beber, Podružnica  
Bohinjska Bela

Festival mladih
Ob zaključku šolskega leta se je pred 

našo šolo odvijal FESTIVAL MLADIH, ki 
ga že več let organizirata LAS občin Bled 
in Gorje in otroška parlamenta OŠ prof. 
dr. Josipa Plemlja in OŠ Gorje. Pripravili 
smo več stojnic. Pred glavnim vhodom v 
šolo smo otroci pekli palačinke, jih ma-
zali z različnimi nadevi in delili, porabili 
smo kar 20 l mase za palačinke. 

Na eni izmed stojnic smo ustvarjali. 
Izdelovali smo zapestnice, ogrlice, pri-
ponke … Iz različnih vrst sadja smo izde-
lovali pisana sadna nabodala, ki smo jih 
tudi zaužili. Prav slasten je bil ta obrok 

prepotrebnega sadja, saj se zavedamo, da 
ga veliko premalo uživamo. Na prizorišču 
si je bilo možno urediti tudi frizuro, saj se 
je dogajanje izpred šole potem preselilo v 
šolsko avlo, kjer se je začel ples. Med ple-
som smo organizirali tudi kviz, kjer smo 
odgovarjali na vprašanja, povezana z var-
no rabo interneta, in za pravilne odgovore 
dobili simpatična darilca. Bilo je zabavno 
in sproščujoče. Upam, da bomo zabavno 
dogajanje še kdaj ponovili.

:: Kaja Jensterle,  
8.b OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Veselo in zadovoljno 
v novo šolsko leto na 
podružnici Ribno
Po dolgih sedmih letih imamo letos 

na podružnici Ribno čisti oddelek prvo-
šolčkov, kar nas zelo veseli. Prvi razred 
obiskuje sedem deklic in osem dečkov, 
skupaj petnajst učencev. Njihov znak je 
ribica. Z učiteljicama Blanko Valant in 
Nušo Poljanec pa jih vsak dan v učilnici 
željno pričakuje njihova maskota Ribon-
ček Tonček.

Prvi šolski dan bo prav gotovo vsem 
skupaj še dolgo ostal v spominu, saj ne 
bo ovekovečen  le na fotografijah, temveč 
bo ostal posnet tudi na filmu. Ob sodelo-
vanju prvošolca Krisa Pintarja in njegovih 
staršev sta ga posnela snemalec Jože Hau-
sman in novinarka Barbara Golub, sode-
lavca televizijske hiše POP TV.

Drugošolci so prvošolce in njihove 
starše navdušili s pravljično predstavo 
Mavrična ribica. Skupaj s starši  so prvo-
šolci spretno oblikovali podvodno dno za 
njihove ribice, ki so jih počakale pritrjene 
na tabli v učilnici. Tako so ribice dobile 
svoj dom, učenci pa svojo učilnico. Po-
sladkali so se s slastnimi krofi, na katerih 
so bila zapisana njihova imena. Za napise 
je poskrbela vodja kuhinje na matični šoli, 
gospa Francka Bremec. Ob vsem pestrem 
dogajanju so učenci in starši kar pozabi-
li na snemanje in se prepustili veselemu 
vzdušju, ki ga je še polepšalo toplo sonce.

Zvečer smo si pri poročilih ogleda-
li reportažo o prvem šolskem dnevu na 
naši podružnici. Bili smo ponosni, saj so 
ribenske prvošolce in šolo spoznali tudi v 
drugih krajih po vsej Sloveniji.

Našim razigranim in radovednim pr-
vošolkam in prvošolcem pa vsi skupaj že-
limo, naj jim bo pri nas na šoli lepo.

 :: Učenci in kolektiv  
Podružnice Ribno

Mladi
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Športno slovo  
legendarnega Raze
Tomaž Razingar, dolgoletni kapetan 

slovenske hokejske reprezentance in 
eden najboljših slovenskih hokejistov, je 
uradno sklenil kariero. Po 20-ih letih igra-
nja se je odločil, da ima aktivnega igranja 
dovolj, konec pa je oznanil na datum, ki 
vsebuje njegovo priljubljeno številko, 
devetico. Simbolični konec kariere je bil 
tako 9. 9., pa tudi ura je bila v znamenju 
devetic: ob 9.09.

Razingar je igral za Acroni Jesenice, 
Všetin, Pardubice, Hradec Kralove, Be-
ljak, Ravensburg, Trojo in nazadnje za 
Duklo Trenčin, preizkusil pa se je tudi v 
severnoameriških ligah AHL in ECHL. 
Za Slovenijo je nastopil na 15-ih svetov-
nih prvenstvih, vrhunec pa je bil seveda 
olimpijski nastop v Sočiju 2014.

:: RP

Žogarija na Bledu
Lepše kulise za slovenski finale Žogarije si ne bi mogli želeti niti v sanjah. V sonč-

nem jutru se je ob Blejskem jezeru zbralo 9 osnovnih šol, ki so si uvrstitev v finale 
zagotovile z zmago na letošnjih Žogarijah po Sloveniji. Z nami so bili: OŠ DUŠANA 
BORDONA SEMEDELA, OŠ VIČ, OŠ TURNIŠČE, OŠ HEROJA JANEZA HRIBARJA, 
OŠ VERŽEJ, OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD, OŠ TONETA OKROGARJA, 
OŠ TOMA BREJCA in gostitelji tega finala, OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA.

Prireditev smo pričeli s slavnostnim mimohodom vseh udeležencev, župan občine 
Bled, gospod Janez Fajfar, pa je nato uradno otvoril slovenski finale na Bledu in kvalifi-
kacije so se lahko začele. 

Vsi tekmovalci so se borili po svojih najboljših močeh, predvsem pa v duhu fair 
play-a, na kar je med drugim opozoril tudi častni športni gost Žogarije na Bledu, nek-
danji smučarski as, Jure Košir! Nogomet, spretnostne igre, kviz znanja ter igra Tudi vi, 
profesor so razživeli navijače, ki so med celotno prireditvijo izjemno lepo podpirali vse 
nastopajoče. Prava paša za oči in ušesa! 

Poleg osrednjega dogajanja je bilo za vse udeležence dobro poskrbljeno. Lahko so 
se zabavali na posebnih spretnostnih poligonih Baby Centra, ki so bili namenjeni pred-
vsem najmlajšim udeležencem. V Hervisovi nagradni igri 'žongliranja' z nogo so se 
preizkusili prav vsi – deklice, dečki in tudi odrasli. Da pa nam ob vsem tem živžavu ni 
zmanjkalo moči, so poskrbeli v Perutnini Ptuj ter Pekarni Grosuplje z odlično malico 
za vse udeležence.

Na koncu smo prav vsi zadovoljno zaključili prireditev, največ navdušenja pa so se-
veda pokazali učenci in učenke OŠ Toma Brejca iz Kamnika, ki so v skupnem seštevku 
zbrali najvišje število točk ter tako postali državni prvaki Žogarije. Čestitamo prav vsem 
udeležencem.

:: Ekipa Žogarije

Cooperjev test in  
test hoje
Najpomembnejši cilj aerobne vadbe 

je povečanje količine kisika, ki ga telo 
lahko porabi v določenem času. Prav vsi  
lahko svojo telesno sposobnost izmerijo s 
testi (tek na 2.400 metrov za moške ozi-
roma 1.600 metrov za ženske). Cooperjev 
test in test hoje sta primerna za vse sta-
rostne skupine, od najmlajših do najsta-
rejših, od rekreativnih do profesionalnih 
športnikov, in za tiste, ki šele začenjajo z 
vadbo.

Obe preizkušnji organizirata Zdra-
vstveni dom Bled in Atletsko društvo 
Bled, potekali pa bosta 26. septembra od 
9. ure naprej na blejskem stadionu. Test 
hoje je brezplačen, začel se bo ob 9. uri, 
Cooperjev test pa uro kasneje, prispevek 
zanj je tri evre. Prijave sprejemajo po ele-
ktronski pošti info@adbled.si, možne pa 
so tudi na prizorišču pol ure pred testom. 
Za vse informacije lahko pokličete Rober-
ta 041 295 136 ali Grega 031 632 594. 

:: RP

 

Uspehi mladih atletov
Konec avgusta je bil v Domžalah med-

narodni atletski miting, na katerem so 
dobro nastopili tudi blejski atleti. Nina 
Lukanc je tekla 100 in 200 m, Alja Pola-
nec 200 m, obe v kategoriji pionirk U16. 
V starostni skupini U14 je Žiga Lešnjak 
tekmoval na razdaljah na 60 m in 200 m. 
Ponovno so dosegli svoje najboljše rezul-
tate, kar je dobra napoved pred državnim 
prvenstvom, ki bo konec septembra v Ce-
lju. Sojenje je potekalo brez napak, za kar 
je poskrbel glavni sodnik Jure Lešnjak iz 
AD Bled.

Teden prej je v Radovljici potekalo 
odprto prvenstvo Gorenjske "Radovljica 
2015", kjer so atleti iz Slovenije, Avstrije 
in Bolgarije prikazali dobro pripravlje-

nost. Žiga Lešnjak je  tekmoval v teku na 
60 m, v teku na 300 m pa je tekel v kate-
goriji U16. Kakor vedno se je suvereno in 
pogumno boril s starejšimi od sebe. Nina 
Lukanc je v kategoriji starejših pionirk 
v teku na 100 m dosegla odlično drugo 
mesto in močno izboljšala osebni rekord. 
Alja Polanec in Tinkara Piber (U16) sta 
razdaljo 300 metrov pretekli najhitreje 
do sedaj in premočno zmagali v svojih 
skupinah. Da je tekmovanje potekalo po 
pravilih AZS, sta med številnimi sodniki 
skrbela člana in sodnika AD Bled, in sicer 
kot glavni sodnik na stezi Jure Lešnjak ter 
Nejc Pretnar, so sporočili iz AD Bled.

Čestitamo!        

                                                                   :: RP
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Mini Golf Gre Naprej!
Komaj smo se v začetku meseca na našem igrišču dostojno 

poslovili od Braneta, že je odjeknila žalostna vest, da nas je za-
pustil še en velikan, ki je bil zadnjih dvajset let trdno povezan z 
delovanjem našega društva in naprave, ki letos praznuje 51 let. 
V 86. letu je odšel gospod Pubi, eden od ustanoviteljev kluba in 
njegov najstarejši član.

Štefelinov memorial je minil v deževnem vremenu, kar pa 
mojstre žogic in palice ni ustavilo, nasprotno, še bolj so se potru-
dili in Branetu v slovo uprizorili atraktivno tekmovanje dvojic. 
Na mokrem terenu sta se najbolje znašla Darjan in Danilo Pav-
šič iz Ljubljane, sin in oče, ki sta zasluženo slavila pred premo-
čenimi zasledovalci.

V petek, 25. septembra, se bo na najstarejšem slovenskem 
igrišču in največji betonski napravi za klasični mali golf v Evropi 
spet zbrala druščina pravih mini golfistov. Tokratno tridnevno 
tekmovanje, ki bo že šestnajsto po vrsti, bo na Bled privabilo 
cvet domačih tekmovalcev, goste iz Švice, Nemčije in Romunije 
ter naše prijatelje iz sosednjih Hrvaške, Madžarske, Avstrije in 
Italije. Po trenutnem položaju na aktualnih lestvicah bo letošnji 
Mini golf festival – Bled 2015 najuglednejši doslej, zato vas va-
bimo, da si vragolije »umetnikov« pridete pogledati od blizu, saj 
bo domačim matadorjem podpora vsekakor potrebna.

:: ŠD Mini golf Bled 

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Emisije CO2: 129−116 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,6−4,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 

0,0602−0,029 g/km. Število delcev: 0,0003−0. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 

globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 

zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 

dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. 

Novi Touran. 
Izkoristite ugodnosti predprodaje. Ob naročilu novega Tourana prejmete bon v 

vrednosti 500 EUR za nakup navigacijske naprave Discover ali komplet zimskih 

pnevmatik s platišči. Akcija traja do konca oktobra.

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

Že v prodaji!

www.volkswagen.si

VWoglasTouran_2015_210x297_dealer.indd   1 11/08/15   12:21

www.volkswagen.si

Ker ste za nas vi 
na prvem mestu.

*Po raziskavi revije Avto magazin 5/2015 / www.avto-magazin.si/aktualno/najboljsi-avtomobili-2015/. Ogljikov dioksid 

(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 

prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 

koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.

Volkswagen je vodilna znamka  
v odnosu do strank.
Za vsako pohvalo in uspehom se skrivajo vrednote, ki jim 

sledimo. Ponosni smo, da smo postali najbolje ocenjena 

znamka v kategorijah »Odnos do strank« in »Ohranjanje 

vrednosti« po raziskavi revije Avto magazin*.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice -

Telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373, www.integral-avto.si

skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
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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.
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VABLJENI NA  
TESTNO VOŽNJOCENA ŽE OD  19 990 EUR
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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. 

GDL d.o.o.
tel. 040 213178
Prešernova 52  BLED

- zobotehnične storitve: fiksna in snemna zobna protetika
                                          reparature zobnih protez

- računovodske storitve: za mala podjetja in obrtnike

- osebno trenerstvo:  za vse, ki želite izgubiti odvečne kilograme
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Plaèaj�1,
zašèiti�3

Gsm: 041 762 636
Tel: 01 200 99 21

gosttus@gmail.com
www.lake-house-bled.com

Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na: 
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah, 

porokah in rojstnih dnevih ...

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA 
Na golf igri{~u Bled

-- 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 


