
Gorenjski glas
petek, 7. februarja 2020
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V uvodu pojasnjujemo, da je Občina Bled 
na parkirnih prostorih pred Zdravstvenim 
domom Bled pred leti uvedla časovno 
omejitev parkiranja, ki je izražena s 
predpisano prometno signalizacijo, na 
kateri je naveden dveurni dovoljeni čas 
parkiranja. Relevantni predpisi določajo, 
da mora voznik na območju časovno 
omejenega parkiranja označiti čas 
prihoda na vidnem mestu v vozilu, po 
izteku dovoljenega časa pa mora voznik 
vozilo odpeljati. To pomeni, da mora 
voznik, ki parkira svoje vozilo v območju 
časovno omejenega parkiranja, označiti 
čas prihoda na parkirišče. To lahko voznik 
stori na kakršenkoli način (napiše čas 
prihoda na list papirja, označi čas prihoda 
s parkirno uro itd.), saj predpisi točnega 

načina ne določajo, mora pa biti čas 
prihoda označen na vidnem mestu (npr. 
na armaturni plošči vozila). 
Vse uporabnike parkirišča pozivamo, 
da ga uporabljajo v skladu z veljavnim 
parkirnim režimom – za največ dve uri 
in označijo čas prihoda. Za parkiranje, 
ki traja dlje kot dve uri, predlagamo 
uporabo parkirišč P14 (pri Vrtcu Bled) in 
P15 (pri Osnovni šoli Bled), kjer ni časovne 
omejitve.
S 1. februarjem 2020 bo začel veljati nov 
parkirni režim, ki bo na tem parkirišču 
dovoljeval časovno neomejeno parkiran-
je (s plačilom parkirnine) ob sobotah in 
nedeljah, ko je parkirišče sicer manj ob-
remenjeno. Opozarjamo, da je ustavitev 
in parkiranje prepovedano, kjer je to v 

nasprotju z omejitvami, prepovedmi in 
obveznostmi, izraženimi s prometno 
signalizacijo. Za tovrstno kršitev je pred-
pisana globa 80 EUR.

Parkiranje pred 
zdravstvenim domom 
Na Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki se predvsem v zadnjem obdobju 
obračajo številni občani, ki zaradi zasedenosti parkirišča pri Zdravstvenem domu Bled izražajo  
nezadovoljstvo in zahtevajo ukrepanje zoper voznike, ki parkirajo dlje od dovoljenega časa parkiranja.

Pravilno označen čas parkiranja

Tema letošnje pustne povorke so kranjske 
čebele – sivke, čebelarstvo in vse, kar je 
povezano s to koristno žuželko! Kakor 
koli, čebela pa ne skrbi le za to, da naša 
polja obilno obrodijo – skrbi tudi za naše 
zdravje. Sloves slovenskega čebelarstva 
in svoje znanje pa je že sredi 18. stoletja v 
svet ponesel Anton Janša, pionir sodob-
nega čebelarstva, ki prihaja z Breznice, 
vasice nedaleč stran od Bleda. Po zaslugi 
prizadevanj slovenskih čebelarjev vse od 
leta 2017 na njegov rojstni dan, to je 20. 

maja, praznujemo svetovni dan čebel. 
Sodelovanje na pustni povorki po-
meni priložnost za druženje in odlično 
promocijo našega čebelarstva ter vašo 
predstavitev javnosti. Vabimo vas, da mo-
tivirate in organizirate skupine in se v čim 
večjem številu udeležite letošnje čebelje 
pustne povorke. Udeležba blejskih klubov 
in društev bo tudi tokrat štela pri prijavah 
na nekatere razpise. 
Zbor mask bo med 14. uro in 14.30 pri 
Infrastrukturi Bled, od koder bo povorka 

nadaljevala pot čez Bledec na Jezersko 
promenado, kjer se bodo maske prvič 
predstavile gledalkam in gledalcem, za-
tem pa sledi druga predstavitev mask na 
spodnji ploščadi Trgovskega centra Bled 
ter čebelarsko obarvana pustna zabava s 
skupino Calypso. 
Turizem Bled sprejema prijave skupin do 
vključno 17. februarja po elektronski pošti 
na naslov mateja.vilman@visitbled.si, in-
formacije o pustnem karnevalu pa so na 
voljo na telefonski številki 045 780 500. 
Ob prijavi je treba navesti:
•  ime in opis pustne maske,
•   kontaktno osebo skupine z elektron-

skim naslovom in telefonsko številko 
mobilnega telefona,

•  predvideno število oseb v povorki, 
•   morebitne posebnosti vaše skupinske 

maske (vozilo in ostala mehanizacija, 
druge posebnosti),

•  opis za namen predstavitve skupine 
po ozvočenju (opis društva, skupinske 
maske, vaših dejavnosti ipd.).
Vsi člani pravočasno prijavljenih skupin 
bodo prejeli bon za pustni krof in čaj, 
sladkan s slovenskim medom višje kako-
vosti.  Vabljeni k udeležbi in soustvarjan-
ju pravega pustnega vzdušja na Bledu! 
Pridne kranjske sivke pa bodo poskrbele 
za sladkanje z medenjaki.

Čebelji pustni karneval
V nedeljo, 23. februarja, bo na Bledu potekal 2. Čebelji pustni karneval, ki ga organizira Turizem Bled  
v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije.

Utrinki iz lanskega leta

Konec januarja je v Madridu potekala ena izmed največjih 
poslovnih borz v mednarodni turistični industriji, Fitur Ma-
drid 2020. Letos so v okviru borze razpisali tudi tekmovanje v 
turističnih in promocijskih filmih in video produkciji, na katerem 
so lahko tekmovale vse destinacije, ki sodelujejo na borzi.
Bled se je predstavil s filmom Bled Local Selection, ki ga je 
izdelala skupina Vizualist, Turizem Bled pa je njegovo izdelavo 
naročil v okviru digitalne kampanje. Film je postal najboljši 
promocijski film v kategoriji Mesta v mednarodni konkurenci. 
Ostala dva nominiranca sta bila belgijski Ghent in portugal-
ski Santa Cruz. Film je na ogled na: ttps://www.youtube.com/
watch?v=L3wXu4CbmuI. Fitur Madrid odlikuje veliko število po-
tencialnih poslovnih partnerjev, je tudi vodilna borza v Evropi za 
južnoameriški trg.

Zmaga za blejski  
promocijski film
Film Bled Local Selection je na poslovni borzi  
v Madridu postal najboljši promocijski film  
v kategoriji mesta.

Tretja avtorska predstava Upravna enota nas je zopet nasmejala, 
saj vsak pozna državni upravni sistem. Kaj sploh je upravna eno-
ta? Je državni organ, ustanovljen za opravljanje nalog državne 
uprave, da se zagotavlja racionalno in učinkovito opravljanje 
upravnih nalog. V naši državi jih je trenutno oseminpetdeset. 
In kako se počutijo uporabniki, ki hodijo od okenca do okenca? 
Kako se počutijo zaposleni, ki se spopadajo z vedno novimi za-
koni, podzakoni, akti in pravili? Kaj se zgodi, če kdo izgubi razum 
pri urejanju birokracije? Kako je, če policisti izvedejo akcijo na 
upravni enoti?
Vse to vam bodo prikazali nastopajoči Lucija Vidic, Meta 
Vodnjov, Nataša Anderle, Lea Dabič, Domen Ivanšek, Mark 
Džamastagič, Andrej Gracelj in Jure Kozjek. Za tehnično pod-
poro skrbi Nejc Hlebanja. Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, 
ki so že naši zvesti podporniki, Andreji Završnik in Konturi za 
oblikovanje plakata, podjetju Antus za tiskanje plakatov in 
gledaliških listov, Gozdnemu možu za simpatične vstopnice, 
Conditusu in gospe Emi Pogačar za kremne rezine, piceriji Rus-
tika za pogostitve, Cvetličarni Potočnik za rože ter Občini Bled, 
ker na kulturnih razpisih verjame v naše projekte. 
Vabimo vas k ogledu igre, ki bo v naslednjih tednih gostovala po 
kulturnih domovih bližnje okolice. Prihajamo v Gorje, Bohinjsko 
Češnjico, Lancovo in Bohinjsko Bistrico!

Nova premiera 
Odrasla gledališka skupina KUD Kamot je v Zasipu 
premierno uprizorila novo veseloigro, ki je tudi 
tokrat nastala pod peresom ene in edine Lucije Vidic.

Odrasla gledališka skupina KUD Kamot je v Zasipu premierno 
uprizorila novo veseloigro.

Bled ni klasično zimsko športno 
smučarsko središče, kljub temu pa se 
upravljavec Straže, javno podjetje Infra-
struktura, vsako leto potrudi, in če so vre-
menske razmere vsaj približno ustrezne, 
zasneži Stražo. Smučišče je na 503 metrih 
nadmorske višine, neposredno ob Ble-
jskem jezeru, zato ima tudi specifično mi-
kroklimo. Smučišče so tudi letos zasnežili 

s pomočjo snežnih topov, saj naravnega 
snega Bled nima, sama Straža pa ponuja 
izjemen razgled na jezero in grad. 
Kot pravi direktor javnega podjetja 
Infrastruktura Bled mag. Janez Resman, 
so tudi letos naredili vse, da so smučišče 
lahko zasnežili in odprli. »Zimska Straža 
seveda ne prinaša nobenega dobička, 
da jo sploh lahko zasnežimo, je to zaradi 

poletnega dogajanja na njej, saj je Straža 
s svojim letnim sankališčem in ostalimi 
aktivnostmi, ki jih ponuja, poleti ena 
izmed najbolj obiskanih točk Bleda.« 
Dejstvo je, da se glede na podnebne spre-
membe čas zasneženi Straži izteka, saj je 
vprašanje, do kdaj bo možno vsaj umetno 
zasneževanje, o naravnem snegu pa so na 
Bledu že skoraj nehali razmišljati …

Na Straži možno smučati


