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Blejski lokalni izbor z 
novimi certifikati
Blejski lokalni izbor je iz projekta prerasel v proces, je povedala predsednica strokovne komisije in avtorica 
modela Izvorno slovensko dr. Tanja Lešnik Štuhec.

In res je javnemu zavodu Turizem Bled uspe-
lo, da je iz enega samega izdelka, s katerim 
se je leta 2018 projekt začel, Blejskega sira, s 
pomočjo ponudnikov na destinaciji projekt 
zrasel v proces, v katerem je danes 43 ponu-
dnikov in 190 izdelkov v različnih kategori-
jah.
Projekt, v katerem poteka ocenjevanje pri-
javljenih prehranskih izdelkov, jedi, postre-
ženih na gostinski način, in rokodelskih iz-
delkov, stopa na pot ocenjevanja doživetij in 
nastanitev. Čakamo na prvo delavnico odpr-
tih vrat.
Blejski lokalni izbor je zasnovan kot ena iz-
med petnajstih kolektivnih blagovnih 
znamk, ki živijo po Sloveniji. Cilj projekta 
je predvsem ta, da kmetom in obrtnikom 

ponudi predvsem dodatno možnost zasluž-
ka in s tem pomaga, da so polja obdelana, 
da imajo obrtniki delo, prebivalci pa ostane-
jo doma. Znanja se prenašajo iz roda v rod, 
poklici izumirajo bolj počasi, uporabniki, 

tako domačini kot turisti, pa so lahko prepri-
čani, da kupijo kakovosten izdelek, ki je plod 
dela in znanja, ki sta doma na Bledu.
Ob podelitvi smo pripravili tudi prvo bor-
zo ponudnikov, saj želimo, da se ponudniki 

med seboj povežejo in se stkejo dobavi-
teljske verige, ki so predvsem kratke in iz-
razito lokalne.
Ponosni smo, da smo tokrat lahko podeli-
li certifikate doživetjem, in sicer Potičnici 
na Blejskem otoku za delavnico samostoj-
ne priprave in peke potice, združene z vo-
denim ogledom otoka, Čebelarstvu Am-
brožič za doživetje s čebelarjem, kmeti-
ji Tr'glav za doživetje Od najlepše tepke 
do Tr'glavovega žganja, Niku in Petri Ra-
kovec za Blejski kuharski tečaj ter Marje-
ti Vodnjov za vodeno pustolovščino Zača-
ran gozd.
Certifikate pa so prejele tudi nastanitve, in 
sicer Vila Mila ter hoteli Triglav, Park in Rik-
li Balance.

Ob podelitvi smo pripravili tudi prvo borzo ponudnikov.

Nova oskrbovana 
stanovanja na Bledu

Oskrbovana najemna stanovanja so na 
Bledu v dveh objektih, ki obsegata klet, 
pritličje in tri nadstropja. Skupaj je 60 sta-
novanj, od tega sedem stanovanj površi-
ne 39–41 kvadratnih metrov, 49 stanovanj 
površine 47–58 kvadratnih metrov in šti-
ri stanovanja površine 69 kvadratnih me-
trov. Najemnina za stanovanje znaša od 
294 do 560 evrov mesečno, poleg najemni-
ne se plačujejo obratovalni in drugi stroški.
Stanovanja so zgrajena tako, da omogoča-
jo bivanje tudi gibalno oviranim osebam, 
saj so opremljena z dvigalom, imajo šir-
še prehode in prilagojeno opremo. Vsako 
stanovanje ima kopalnico, ložo, shrambo 
in zeliščno gredo v parku. Opremljeni sta 
kuhinja z lesenim delom in električno ku-
halno ploščo ter kopalnica, ki je arhitektur-
no prilagojena, s prho in držali. V vsakem 
objektu so opremljen skupni prostor za 
druženje stanovalcev, kolesarnica in pral-
nica.
Za parkiranje je na voljo skupaj 50 par-
kirnih mest, pri čemer jih je 35 v garaži 
pod objektoma, preostalih 15 pa je pred 

objektoma. Deset parkirnih mest je name-
njenih invalidom. Objekta spadata v ener-
gijski razred A1. Najemniki imajo mož-
nost naročila E-oskrbe ter storitev osnovne 
in socialne oskrbe. Razpis za prijavo je bil 

zaključen v juliju, prvi najemniki se bodo 
vselili v prihodnjem mesecu. Dvajset sta-
novanj je namenjenih za občane Bleda. 
Vrednost investicije znaša 8.578.239 evrov 
z DDV.

Letos mineva 25 let od ustanovitve Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
ima v lasti 3232 najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše v 116 krajih po vsej Sloveniji, med katerimi 
je 469 oskrbovanih najemnih stanovanj v 19 krajih.

Ob odprtju novih oskrbovanih stanovanj na Bledu

Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom, je 16. septembra v Festival-
ni dvorani Bled v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled, Občino 
Bled in agencijo RAGOR, organiziral prvo javno tribuno otrok z ra-
kom z naslovom Naše zgodbe, vaša vprašanja. Dogodek je uspel 
nad pričakovanji, otroci so svoje zgodbe predstavili z velikim zano-
som. Kljub stigmi, da je rak pri otrocih še vedno tabu tema, so po-
gumno predstavili svoje zgodbe, ki so bile vse po vrsti zelo osebne, 
polne čustev, bolečin. Hkrati pa so njihove zgodbe izžarevale vese-
lje, da so zmogli premagati bolezen in da zmorejo sedaj v imenu 
vseh otrok z rakom podirati tabuje na temo otroškega raka. Uspe-
lo jim je ustvariti s pozitivno energijo nabit dogodek. Mladi so z ob-
činstvom delili svoja občutja in izkušnje, da je poleg družine tudi 
šolsko okolje tisto, ki najbolj vpliva na počutje otrok v času poteka 
zdravljenja in po njem.
Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. Povabilu k sodelovanju in 
finančni pomoči so se odzvali uspešni in srčni podjetniki in ZPMS 
in tako je uspelo veliko presenečenje. Aktivnemu udeležencu do-
godka, 23-letnemu Tomiju (kot ravno polnoleten je sam podpi-
sal odločitev za amputacijo noge zaradi osteogenega sarkoma) so 
predali športno stopalo z dodatki, ki mu bo omogočalo ukvarjanje 
z različnimi športi, ki ga bogatijo in mu dajejo energijo.

Skupaj z veleposlaništvom Združenega kraljestva so na Bledu 19. 
septembra, na dan pogreba britanske monarhinje, osvetlili Blejski 
grad s kraljičinim emblemom, obrisom glave na začetku in na kon-
cu njene vladavine in letnico rojstva in smrti. Po jezeru je ob mraku 
zaplavalo tudi 500 lučk, ki jih je izdelal Andrej Vidic. Kraljičinemu 
spominu se je poleg veleposlanice in njenih sedmih kolegov vele-
poslanikov iz Ljubljane poklonilo precej občanov, gostov in turi-
stov. Bled sta v preteklosti že obiskala sedanji kralj Karel III. in nje-
gov mlajši brat, princ Edvard. Od leta 2013 je Bled pobraten z an-
gleškim mestom Henley-on-Thames, zibelko veslanja na Otoku.

Na Bledu prva javna 
tribuna otrok z 
rakom

Slovo od kraljice Elizabete II.
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Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom, je organiziral prvo javno 
tribuno otrok z rakom.

Blejski grad je bil na dan pogreba britanske monarhinje 
osvetljen s kraljičinim emblemom.
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Blejski lokalni izbor je iz projekta 
prerasel v proces, v katerem 
je danes 43 ponudnikov in 190 
izdelkov v različnih kategorijah.


