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Zimski prevozi na Pokljuko 
in zimska kartica gosta
Decembra je začela veljati zimska različica kartice JA: Bled, do katere so upravičeni gostje,  
ki na Bledu prenočijo vsaj trikrat.

Imetniki kartice JA: Bled lahko neomejeno upo-
rabljajo brezplačni prevoz na klic z blejskim zim-
skim shuttlom, ki v letošnji zimi vozi na Poklju-
ko, in sicer vsak dan – enkrat dnevno med 17. de-
cembrom 2022 in 19. marcem 2023. Za posa-
meznike je obvezna predhodna rezervacija se-
dežev, in sicer s spletnim obrazcem najkasneje 
do 20. ure dan pred odhodom. Ta oblika prevo-
za je namenjena predvsem hotelskim gostom 
in gostom v apartmajih in zasebnih sobah, skla-
dno s tem je JZ Turizem Bled zagotovili vstopne 
točke na naslednjih lokacijah: Avtobusna posta-
ja Bled, Rikli Balance hotel, Panorama/Taxi, Av-
tobusna postaja Mlino, Ribno Alpine Resort, Ho-
tel Triglav.
Imetniki kartice se lahko odločijo tudi za brez-
plačno rekreacijsko drsanje v Ledeni dvorani, 
se udeležijo vodenega ogleda Bleda, brezplač-
no uporabljajo tekaške proge na Pokljuki (razen 
v času svetovnega pokala v biatlonu) in seveda 
izkoristijo vrsto drugih ugodnostih pri različnih 
ponudnikih storitev.

Brezplačni avtobus za vse
Javni zavod Turizem Bled je na relaciji Bled–
Gorje–Zatrnik–Pokljuka po zgledu poletne-
ga vzpostavil še zimski avtobus, ki je name-
njen vsem dnevnim obiskovalcem, domačinom 
in drugim, ki bodo ob zasedenosti parkirišč na 
Pokljuki imeli možnost uporabljati storitev P+R 
na Bledu in v Gorjah. Ta avtobus vozi ob sobotah, 
nedeljah in praznikih med 24. decembrom 2022 
in 12. marcem 2023. Na voljo je bil tudi v času no-
voletnih počitnic (24. 12. 2022–2. 1. 2023) in bo 
vozil tudi med zimskimi počitnicami (21. 1.–12. 2. 
2023) ter je brezplačen za vse.

Pot prijateljstva
JZ Turizem Bled je pred leti prvič na predzadnji dan starega leta 
organiziral Krog prijateljstva okoli Blejskega jezera. Zadnja leta 
so to prireditev zaradi zahtevnosti organizacije opustili, zdaj pa 
so jo oživili, in sicer na malce drugačen način. Občanke in obča-
ne ter goste in prijatelje iz vse Slovenije so tako 30. decembra 

povabili na Poti prijateljstva ob Blejskem jezeru. Blejsko jezero 
je namreč v srcih domačinov točka srečevanja, simbolno središče 
Bleda. Predzadnji dan starega leta so se ob 16. uri zbrali na Zim-
ski pravljici na promenadi in se sprehodili bodisi do Male in ve-
like Zake bodisi na Mlino ali pa kar okoli jezera. Tako na Mlinem 
kot v obeh Zakah so pohodnike pričakala domača društva s pro-
gramom in pogostitvijo.

Na Mlinem so pohodnike pričakale Prgarke, ki so pripravile 
pravo gostijo.

Decembrsko dogajanje je bilo letos na Bledu izjemno pestro. Javni 
zavod Turizem Bled je na Jezerski promenadi pripravil pravo zim-
sko pravljico z vrsto dogodki, koncerti in obiski dobrih mož. Zim-
sko pravljico so postavili 2. decembra, zadnji dogodek bo v nede-
ljo, 8. januarja.

Silvestrovanje na Bledu je letos ponovno potekalo v dveh delih – 
najmlajši so se na Zimski pravljici na Jezerski promenadi zbrali ob 
15. uri, kjer jih je zabaval Mali Bu, prišel pa je tudi dedek Mraz.
Ob 19. uri se je začelo silvestrovanje za odrasle, najprej z zasedbo 
Help! A Beatles Tribute, potem pa sta jih v novo leto pospremila 
Dejan Dogaja s skupino in laserski šov ob polnoči.

Legenda o potopljenem zvonu je ena izmed najstarejših blejskih 
prireditev, ki vsako leto na božično popoldne na Bled privabi og-
romno ljudi. Tudi letos je nastala v sodelovanju JZ Turizem Bled, 
Društvom za podvodne dejavnosti Bled in žonglersko skupino 
Čupakabra, sodelovala pa sta še sopranistka Janja Hvala in Čol-
narsko združenje Pletna Bled. Grajsko kopališče je bilo tudi letos 
polno obiskovalcev.

Pester december

Silvestrovo na Bledu

Legenda o potopljenem 
zvonu
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Poštni urad dobrih decembrskih mož je pravi magnet za 
najmlajše.

Obisk dedka Mraza
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Blejski zimski avtobus Zatrnik–Pokljuka

P + R Infrastruktura Bled 9.00 11.30 14.30
P + R Osnovna šola Bled 9.03 11.33 14.33
Triglavska roža Bled 9.06 11.36 14.36
Bled Union 9.09 11.39 14.39
AP Bled / Bled Bus Station 9.12 11.42 14.42
Rečica 9.16 11.46 14.46
P + R Osnovna šola Gorje 9.21 11.51 14.51
Krnica 9.23 11.53 14.53
Zatrnik 9.30 12.00 15.00
Mrzli studenec 9.40 12.10 15.10
Goreljek 9.45 12.15 15.15
Rudno polje 9.50 12.20 15.20

Blejski zimski avtobus Zatrnik–Pokljuka
Rudno polje 10.00 13.30 16.00
Goreljek 10.05 13.35 16.05
Mrzli studenec 10.10 13.40 16.10
Zatrnik 10.20 13.50 16.20
Krnica 10.27 13.57 16.27
Zgornje Gorje, dom Emavs 10.29 13.59 16.29
Rečica 10.34 14.04 16.34
AP Bled / Bled Bus Station 10.38 14.08 16.38
Bled Union 10.41 14.11 16.41
Triglavska roža Bled 10.44 14.14 16.44
Osnovna šola Bled 10.47 14.17 16.47
Infrastruktura Bled 10.50 14.20 16.50

Pot prijateljstva ob Blejskem jezeru / Foto: Primož Pičulin

Laserski šov ob polnoči
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Že nekaj let v grajski baročni kapeli domačini Zdenka  
Pintar, Davorin Bernard in Lojze Ropret postavijo jaslice. 
Če v predbožičnem času niste utegnili, je zdaj pravi čas, 
da si ogledate tako čudovite jaslice kot praznično okrašen  
in osvetljen grad, ki je vsak dan odprt od 8. do 18. ure.  
Jaslice bodo na ogled do 6. februarja, praznični grad pa do 
17. januarja. 

Razstava Slavko Oblak, umetnik in rokodelec
V Galeriji Stolp je še do konca meseca na ogled razstava 
manjših plastik kiparja Slavka Oblaka. Avtor, po rodu Kle-
menov z Rečice, je prehodil osupljivo življenjsko in ustvar-
jalno pot od preprostega kmečkega fanta do mednarodno 
priznanega kiparja. Njegove javne spomenike in skulpture si 
je mogoče ogledati v parkih večjih nemških mest, največ v 
mestu Landshut, v bližini katerega tudi že več desetletij živi. 

Štiri njegove javne plastike lahko občudujemo tudi na Ble-
du. Prva, Ciklama ob jezeru, je bila postavljena leta 1997, 
Brstični vodnjak pred sedežem Občine Bled leta 2002, kip 
Matere božje z detetom je bil v kapelo Blejskega gradu 
postavljen ob tisočletnici prve omembe Bleda v pisnih vi-
rih leta 2004. Od leta 2021 pa je Bled bogatejši še za pla-
stiko Grajski cvet, ki je bila postavljena v grajski park, ki ga 
je Zavod za kulturo Bled v celoti prenovil leta 2019. Vse 
blejske javne plastike Slavka Oblaka povezuje Pot skulptur. 
V knjižni zbirki Novembrski opus je letos izšla monogra-
fija Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. Knjiga z bogatim 
slikovnim gradivom je delo Lidije Pavlovčič in dr. Vida  
Lenarda. 

Bled kot stalen fotografski izziv
V dvorani nad grajskim muzejem je na ogled fotografska 
razstava Koledar Bled 2023. Pet fotografov različnih genera-
cij – Franci Ferjan, Mirko Kunšič, Miro Zalokar, Jošt Gantar in 
Jaka Rejc – je v svoje objektive lovilo motive Bleda in okolice. 
Njihove fotografije dopolnjujejo detajli risb Slavka Oblaka. 
Tisočletno lepoto kraja, upodobljeno vedno znova, v obli-
ki koledarja lahko občudujete doma vse leto, saj je koledar 
2023 možno kupiti v spletni trgovini Blejskega gradu. Foto-
grafsko razstavo si lahko ogledate do 28. februarja 2023. Če 
pa si želite izkušnjo današnjega beleženja časa obogatiti s 
pogledom v preteklost, npr. v 15. stoletje, si v grajskem mu-
zeju v sobi 14 v pritličju lahko ogledate postavitev Krog živ-
ljenja. Ta je ustvarjena na osnovi koledarčka iz 15. stoletja.

Odlično obiskane prireditve 
Razstave, lutkovne predstave za otroke, ples in praznič-
ni koncert – december je bil v znamenju dogodkov za vse 
generacije. Otroke je navdušila lutkovna predstava Zimske 
radosti, ki jo je gledališče Makarenko v Viteški dvorani na 
Blejskem gradu uprizorilo dvakrat. Grof in grofica sta ob 
zaključku in na začetku leta vabila na ples. Blejski grad je v 
prazničnih dneh utripal v živahni energiji, ki so jo s seboj pri-
nesli obiskovalci z vseh koncev sveta.
Tradicionalni praznični koncert ob zaključku koledarskega 
leta je bil tokrat v znamenju glasbenega popotovanja z Or-
kestrom Slovenske vojske in solistko Evo Černe. Za odličen 
program in brezhibno izvedbo so bili nagrajeni z navduše-
nim aplavzom občinstva, ki je napolnilo Festivalno dvorano.

Več informacij na: www.zavod-za-kulturo-bled.si 
Sledite nam na naših družbenih medijih @Bled castle 

(  in  ) ter na kanalu Bled Castle na YouTubu.

Vabimo vas na Blejski grad
Na Bledu vas še do sredine meseca pričakuje praznično razsvetljen in ozaljšan 
Blejski grad, na njem pa kar tri razstave, ki si jih lahko ogledate poleg stalne grajske 
ponudbe. Grajska vrata so v januarju in februarju vsak dan odprta od 8. do 18. ure.

Praznični grad. / Foto: arhiv ZK Bled

Orkester Slovenske vojske in solistka Eva Černe na prazničnem 
koncertu v Festivalni dvorani Bled. / Foto: Mirko Kunšič 

Festivalna dvorana Bled med najboljšimi  
evropskimi kongresnimi centri
Na Conventi, srečanju kongresne industrije jugo-
vzhodne Evrope, bo Zavod za kulturo Bled prejel 
nagrado Meeting Star Award, ki jo Kongres Magazine 
namenja najboljšim kongresnim centrom.
Nagrade podeljujejo najboljšim destinacijam, hote-
lom, kongresnim centrom in vplivnežem v kongresni 
industriji jugovzhodne Evrope. Letos so ocenjevali 
482 hotelov in 42 kongresnih centrov. Med najbolje 
ocenjene se je uvrstila tudi Festivalna dvorana Bled. 
Podelitev bo 1. februarja 2023 v Cankarjevem domu.

Obisk Blejskega gradu v letu 2022
V Zavodu za kulturo Bled so v lanskem letu zabeležili 
300.153 obiskov. Največ obiskovalcev je prišlo iz Slo-
venije (20,41 odstotka), sledijo turisti iz ZDA (10,19 
odstotka), Italije (9,77 odstotka) in Madžarske (9,03 
odstotka). Na Blejskem gradu so gostili še obiskoval-
ce iz Nemčije, Velike Britanije, Hrvaške, Češke, Koreje, 
Nizozemske, Avstrije, Francije, Izraela in Poljske, če 
naštejemo le najpogostejše. Grad si je v lanskem letu 
spet ogledala množica obiskovalcev z vsega sveta. 
Med njimi največji delež, več kot 75 odstotkov, pred-
stavljajo individualni gostje.

Na voden ogled Blejskega gradu  
ob kulturnem prazniku
Ob kulturnem prazniku vas vabimo na brezplačno 
vodenje po Blejskem gradu. Zberemo se 8. februarja 
2023 ob 11. uri. Prijave zbiramo na elektronski naslov 
info@zkbled.si do 6. februarja 2023. 
Prijazno vabljeni!

Napovedujemo: ob 200. obletnici rojstva  
Arnolda Riklija
Atmosferski zdravnik Arnold Rikli je tisti, ki je Bled 
postavil na zemljevid zdraviliškega turizma. Je pionir 
naravnega zdravljenja, čigar metode so koristne tudi 
za sodobnega človeka današnjega časa. Zgodba o 
Arnoldu Rikliju je zgodba o človeku, ki je bil s svojimi 
idejami daleč pred časom, v katerem je živel. Z na-
ravnimi in enostavnimi nasveti je znal izboljšati paci-
entovo počutje. Obletnico njegovega rojstva bomo 
na Bledu počastili tudi z osrednjim dogodkom prav 
na dan njegovega rojstva pred dvema stoletjema v 
ponedeljek, 13. februarja 2023, ob 19. uri v Festivalni 
dvorani na Bledu. Že zdaj vas vabimo, da se nam pri-
družite in bolje spoznate življenje in delo Švajcarja.
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