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Komisija za ocenjevanje rokodelskih 
izdelkov in živil v okviru Blejskega lokal-
nega izbora se je sestala 25. marca na 
Bledu. Glede na število poslanih izdelkov 
v ocenjevanje je bila komisija prijetno 
presenečena, posebej še zato, ker je bilo 
to že drugo ocenjevanje. Poslani izdelki 
in živila niso bili samo z Bleda in okolice, 
ampak tudi iz celotnega območja Goren-
jske in Slovenije. 
Tako za rokodelske izdelke kot za živila 
izdelovalci še vedno premalo navajajo 
povezave z Bledom in pošiljajo v oceno 

splošno poimenovane izdelke. Komisija 
je tudi ugotovila skromno ustvarjalnost 
na področju poimenovanja izdelkov. 
Nekateri pa so bili celo nepravilno po-
imenovanji (razna žganja). V primerjavi 
med rokodelskimi izdelki in živili je bila 
splošna kakovost in paleta različnosti 
na strani slednjih. Menimo, da je dober 

odziv na drugo ocenjevanje dokaz, da 
kolektivna blagovna znamka Blejski lo-
kalni izbor postopoma pridobiva pomen 
in postaja zanimiv tržni motiv. V prihod-
nje bo treba posvetiti še več pozornosti in 
strokovne pomoči predvsem rokodelcem, 
ki lahko pomembno prispevajo k boljši 
spominkarski ponudbi Bleda. 
Komisija je ocenila 57 pridelkov in 
šest živilskih izdelkov prijaviteljev, 

prav vsi so pridobili certifikat. Med 
rokodelskimi in umetniškimi izdelki je 
certifikat pridobilo devet izdelkov od 27 
prijavljenih. Ocenjevanje jedi in pijač 
smo zaradi covid ukrepov prestavili 
na kasnejši termin, ki bo objavljen na 
spletni strani https://www.bled.si/sl/
informacije/poslovne-strani/novice/. 
K prijavi vabimo vsa zainteresirana 
gostinska podjetja.

Blejski lokalni izbor  
se nadaljuje
Komisija je ocenila 57 pridelkov in šest živilskih izdelkov prijaviteljev, prav vsi so pridobili certifikat. Med 
rokodelskimi in umetniškimi izdelki je certifikat pridobilo devet izdelkov od 27 prijavljenih.

Blejski lokalni izbor se širi z novimi izdelki.

Znano je, da se je na ta 
spopad Kraljevina Jugo-
slavija pripravljala z izgradnjo 
obrambne linije, znane kot 
Rupnikova linija. Manj znano 
pa je, da so utrjene objekte 
zgradili tudi na območju 
današnje občine Bled. 
Objekti, poleg Kupljenika in 
Bohinjske Bele, stojijo tudi 
na Homu. Kot poročajo iz 
Zasipa, so krajani z ekipo pod 
vodstvom zgodovinarja Aleša 
Žlebnika opravili ogled na 
terenu in našli ter evidentirali 
sedem betonskih bunkerjev, 
ob prvega nad železniškim 
mostom v Vintgarju do 
zadnjega na skrajnem 
vzhodnem robu Homa, nad 
sotočjem Radovne in Save 
Dolinke. Med objekti gre za 
puškomitralješka gnezda in 
odprto mitralješko gnezdo.

Obrambna linija je potekala 
nad desnim bregom Radovne, 
se nadaljevala čez Savo in Mo-
ste do Karavank in je branila 
pred prodorom sovražnika po 
dolini Save Dolinke. Po načrtih 
bi zadrževala napadalce, 
dokler ne bi z mobilizacijo 
popolnili enot, ki bi nato na 
območju Radovljice in Begunj 
nadaljevale odpor v mnogo 
bolje utrjenih položajih.
Zaradi terena in slabih 
temeljev so objekti danes v 
slabem stanju, se pa, čeprav 
so bili izdelani brez uporabe 
armaturnega železa. še danes 
vidi kakovost betona. Po 
pripovedovanju domačinov, 
ki so se še spominjali tistih 
časov, je bila del te obrambe 
tudi nedokončana pot nad 
Vintgarjem na desnem bregu 
Radovne.

Objekti Rupnikove linije  
na Homu
Letos mineva osemdeset let od napada sil osi na Kraljevino Jugoslavijo in s tem začetka druge svetovne vojne 
v naših krajih.

Objekti Rupnikove linije na Homu

Po izboru združenja britanskih turističnih novinarjev je daljin-
ska pohodniška pot Julijana osvojila nagrado za najboljši evrop-
ski turistični projekt.
Krožna daljinska pot Juliana Trail je ena najbolj priljubljenih 
pohodniških poti v Sloveniji. Na svojih 330 kilometrih ponuja 
doživeto spoznavanje pokrajine in življenja pod mogočnimi 
vrhovi Julijskih Alp ter po obronkih Triglavskega narodnega par-
ka. Čeprav popotniki na poti skupno premagajo 7163 višinskih 
metrov, dobršen del poti poteka tudi po ravnem. Razdeljena je 
na dvajset etap, dolgih od pet do dvaindvajset kilometrov, ki so 
različno zahtevne. Vsaka od etap se zaključi na mestih, kjer po-
hodniki lahko prenočijo in si naberejo moči za nadaljevanje poti.

Nagrada za Julijano
Daljinska pohodniška pot Julijana je po izboru 
združenja britanskih turističnih novinarjev osvojila 
nagrado za najboljši evropski turistični projekt (Best 
Europe Tourism Project).

Daljinska pohodniška pot Julijana je osvojila nagrado za 
najboljši evropski turistični projekt.

Menimo, da je dober odziv na 
drugo ocenjevanje dokaz, da 
kolektivna blagovna znamka 
Blejski lokalni izbor postopoma 
pridobiva pomen in postaja 
zanimiv tržni motiv. V prihodnje 
bo treba posvetiti še več 
pozornosti in strokovne pomoči 
predvsem rokodelcem, ki lahko 
pomembno prispevajo k boljši 
spominkarski ponudbi Bleda.

Čistilna akcija je na Bledu potekala konec aprila – najprej je bila 
napovedana za 10. april, na občinski praznik, vendar so jo takrat 
‘odnesli’ protikoronski ukrepi. Čistilne akcije se je letos udeležilo 
rekordno število ljudi – nekateri so sami prišli na zbirna mesta, ki 
so bila po vseh krajevnih skupnostih, drugi pa so se akcije udeležili 
v okviru društev. Kot so poročali, so letos na žalost našli nova divja 
odlagališča, ki so v preteklih letih v občini Bled praktično izginila. 
Občani se sprašujejo, če so odlagališča morda ena izmed posledic 
epidemije. Odlagališča bosta Občina Bled in javno podjetje Infra-
struktura očistila in sanirala. Med odpadki so našli tudi več mask in 
rokavic, steklenic in ostalih odpadkov, ki seveda ne sodijo v naravo. 
Občina Bled ima vzorno urejen sistem zbiranja odpadkov, eko 
otoki so po vsej občini, na zbirni center pa vsakdo lahko pripelje 
katerekoli odpadke. To pomeni, da ni nobenega razloga, da bi 
odpadke odlagali v naravo. 

Čistilna akcija 


