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Blejski inštitut
Na IEDC – Poslovni šoli Bled so strokovnjaki z akademskega in poslovnega področja razpravljali o ustanovitvi 
Blejskega inštituta za voditeljstvo na področju digitalne preobrazbe in umetne inteligence (BILDAI).

Razprave so se udeležili predstavniki nas-
lednjih podjetij in ustanov: IEDC – Poslov-
na šola Bled, Roche, Microsoft, New Fron-
tier Group, Univerza v Oxfordu, ETH Züri-
ch, European School of Management and 
Technology (ESMT), Better, Cosylab, Com-
trade, Univerza v Mariboru in Univerza za 
uporabne znanosti St. Pölten, IFA – Franco-
ski inštitut direktorjev, University College 
Dublin (UCD), Univerza v Edinburgu, Har-
vard in Mednarodna univerza na Floridi.
Dogodek se je začel z uvodnimi govori stro-
kovnjakov s področja digitalne preobrazbe 
in umetne inteligence, med njimi prof. Da-
nice Purg, direktorice IEDC – Poslovne šole 
Bled, Eve McLellan, generalne direktori-
ce družbe Roche Slovenija, in mag. Sama 
Zorca, strokovnjaka za politiko umetne in-
teligence na Ministrstvu za digitalno pre-
obrazbo Republike Slovenije. Poudarili so 
pomen pobude za ustanovitev BILDAI in 
potencial, ki ga ima za oblikovanje priho-
dnosti voditeljstva na področju digitalne 
preobrazbe in umetne inteligence.
Udeleženci so v ločenih skupinah razprav-
ljali o treh sklopih vprašanj, povezanih s 
potencialom ekosistema BILDAI v Sloveni-
ji, dejavnostmi in rezultati pobude BILDAI 
ter o tem, kdo bi moral biti vključen in kako 
naj bi BILDAI sodeloval z drugimi deležniki.
Dogodek je prinesel dragocena spozna-
nja in sklepe, med drugim o potencialu 

za digitalni ekosistem v Sloveniji, pri če-
mer se je treba osredotočiti tudi na podje-
tja, znanost in družbo, ne le na tehnologijo. 
Inštitut bo zasnovan tako, da bo pomagal 
usmerjati vodenje in sodelovanje vodstve-
nih delavcev, podpiral izboljšave izdelkov 
in olajšal preoblikovanje poslovnih mode-
lov. Poleg tega so udeleženci razpravljali o 
pomenu obravnave etičnih in pravnih vidi-
kov, razširjanja trendov in najboljših pra-
ks ter prilagajanja programov potrebam 

specifičnega občinstva, vključno s pobu-
dami »učiti učitelja«.
Ena od najopaznejših ugotovitev je bila 
možnost, da BILDAI z učnimi kompetenca-
mi profesorjev z IEDC podpre nabor strokov-
njakov za umetno inteligenco iz industrij-
ske in vladne mreže. Poleg tega so udeležen-
ci poudarili pomen odprtega strukturirane-
ga dialoga o izvajanju, prednostih in omeji-
tvah projekta BILDAI ter poudarili potrebo 
po sodelovanju z drugimi organizacijami.

Podarili avtomatski defibrilator

Kot so povedali stanovalci, se je na njiho-
vo prošnjo po pomoči prvo odzvalo podje-
tje Spar. Donacija vključuje tudi omarico 
za namestitev in pripadajoči znak AED, ki 
označuje lokacijo aparata. Spar pa bo pos-
krbel tudi za izvedbo tečaja temeljnih po-
stopkov oživljanja z uporabo AED.
V imenu stanovalcev je Jožica Dresse po-
vedala, da so hvaležni za donacijo, ki naj bi 
služila tudi sosednjim stanovanjem in mi-
moidočim, ter dodala: »Če bo rešeno eno 
samo življenje, bo namen dosežen.« Sta-
novalci so celo poslali apel na pristojno mi-
nistrstvo, da bi bil defibrilator obvezno na-
meščen na vseh varovanih stanovanjih in 
domovih za starejše.
Predstavniki Spara so ob predaji povedali, 
da se s svojim delovanjem trudijo imeti po-
zitiven vpliv na lokalne skupnosti ter širšo 
družbo, med drugim tudi z donacijami raz-
ličnim organizacijam, skupnostim in pro-
jektom. Samo v lanskem letu so za materi-
alne in finančne donacije tako skupno na-
menili več kot milijon evrov.
Že dan po prevzemu defibrilatorja se je od-
zval tudi Merkur, ki je stanovalcem daro-
val umetniške slike za skupni prostor ter v 

celoti opremil kuhinjo s kozarci, skodelica-
mi, krožniki … Društvo Duh časa iz Ljublja-
ne je podarilo tri računalnike in tiskalnik. V 
pustnem času jim je bližnja trgovina Mer-
cator dostavila krofe, prav tako so se stano-
valci najedli krofov iz pekarne Hitri kruhek. 
Prvega marca so jim iz Nove Ljubljanske 
banke dostavili posebno darilo, to je evrop-
sko in državno zastavo. V stikih glede donacij 

so še z družbami Tosidos, Ikea in Dipo. »Sta-
novalci so sami zbrali sredstva za nakup sli-
ke Jule Vovk Molnar. Sliko bodo obesili na ča-
stno mesto v skupno dnevno sobo, stavbo pa 
poimenovali Julina hiša,« nam je še zaupa-
la stanovalka Milena Koselj Šmit. Naj ome-
nimo še družbo Sava turizem Bled, ki naj bi 
podarila drugi defibrilator. Ta bo nameščen 
v Medgeneracijski center.

Spar Slovenija je v začetku februarja stanovalcem blejskih oskrbovanih stanovanj, ki so v lasti 
Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ), podaril avtomatski defibrilator.

Stanovalci ter predstavnici podjetja Spar Slovenija – vodja trgovine supermarket Spar 
Bled Brigita Ropič in področna vodja Jožica Brankovič / Foto: Spar Slovenija

Spomladi leta 2022 se je po pandemiji življenje – in z njim turistič-
ni tokovi – začelo vračati v običajne tirnice. Bled so začele obisko-
vati študijske ekipe z različnih koncev sveta. Turizem Bled je tako v 
letu 2022 gostil več kot 60 tujih ekip, bodisi z medijskega področ-
ja (novinarji, spletni vplivneži, snemalne ekipe) bodisi s poslovne-
ga področja (turistični agenti, organizatorji potovanj) ter tudi ne-
kaj protokolarnih skupin. Pri vseh naštetih gre za goste, ki poka-
žejo zanimanje za sodelovanje na spletnih kanalih, mednarodnih 
dogodkih, v okviru STO in združenj, katerih član je naša destinaci-
ja (Skupnost Julijske Alpe, Alpski biseri). Vsaki ekipi Turizem Bled 
pripravi program, ki je v okviru njihovega interesnega področja in 
namena obiska, hkrati pa se sklada z vizijo in strategijo destinaci-
je. Ekipe Turizem Bled tudi poveže z lokalnimi turističnimi delež-
niki. Destinacija Bled je samostojno ter tudi v okviru Skupnosti Ju-
lijske Alpe in celotne Slovenije prepoznana kot zelena, trajnostna 
destinacija za edinstvena doživetja v vseh letnih časih. Tudi v letu 
2022 je bila deležna široke mednarodne pozornosti, tako v najpo-
membnejših mednarodnih medijih, na primer Lonely Planet, Na-
tional Geographic, CNN, kot tudi v specializiranih tiskanih in sple-
tnih publikacijah, kot je specializirani medij za prestižna potova-
nja Quintessentially Travel.

Po podatkih Občine Bled je bilo leta 2022 ustvarjenih 383.292 pri-
hodov in 959.368 nočitev. Povprečna doba bivanja je bila 2,5 noči. 
Tuji gostje so ustvarili 91 odstotkov (348.489) prihodov, 9 odstot-
kov (34.803) pa domači gostje. Sicer je bilo največ prihodov iz 
Nemčije (14 odstotkov), Slovenije (9 odstotkov) in Italije (8 odstot-
kov). Tuji gostje so ustvarili 93 odstotkov (890.648) nočitev, 7 od-
stotkov (68.720) pa domači. Največ nočitev so ustvarili Nemci (16 
odstotkov), Britanci (8 odstotkov) in Slovenci (7 odstotkov). Naj-
več gostov je bilo nastanjenih v hotelih (39 odstotkov), apartma-
jih (25 odstotkov) in sobah, stanovanjih, hišah (11 odstotkov). Tudi 
obeti za letošnje leto so dobri, saj so januarja na Bledu zabeležili 
30 odstotkov več nočitev kot januarja 2022 in 15 odstotkov več kot 
januarja 2019.

Potekel je rok za oddajo glasov v projektu Moj kraj, moj projekt 
2023, ki je bil prek ankete Blejskih novic in spletnega obrazca de-
ležen 190 odzivov. Komisija je izločila štiri projekte, ki presegajo 
skupno vrednost 50.000 evrov. Število veljavnih glasov po posa-
meznih projektih je bilo: 78 za otroško igrišče, 49 za zasaditev dre-
voreda, 42 za zunanji vadbeni park za vse generacije, 24 za uredi-
tev parka Kapnik ob Jezernici in 6 za mize za namizni tenis. Tako bo 
Občina Bled letos začela aktivnosti za izgradnjo otroškega igrišča.

Da bi podjetnikom približali dostop do brezplačnih registracij, 
sprememb in svetovanj s področja podjetništva, bo na pobudo 
Občine Bled vsako prvo delovno sredo v mesecu, in sicer med 8. 
in 11. uro, v Medgeneracijskem centru Bled – LUR aktivno delovala 
Slovenska poslovna točka. Predstavnica Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Radovljica bo od marca 2023 dalje brezplačno sve-
tovala bodočim in sedanjim podjetnikom iz občine Bled in izvaja-
la postopke SPOT za potrebe občanov.

Bled v očeh svetovne 
javnosti v letu 2022

Lani skoraj milijon nočitev

Izglasovali otroško igrišče SPOT tudi na Bledu
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Destinacija Bled je bila tudi v letu 2022 deležna velike 
mednarodne pozornosti. / Foto: Miro Zalokar
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IEDC – Poslovna šola Bled ustanavlja Blejski inštitut za voditeljstvo na področju 
digitalne preobrazbe in umetne inteligence. / Foto: Boris Pretnar, arhiv IEDC

Župan Občine Bled Anton Mežan je sprejel predstavnike Komisi-
je za prenovo šole OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, ki so mu izroči-
li podpise podpore za prenovo šole. Predstavniki Komisije za pre-
novo šole so pred mesecem dni županu izročili podpise v upanju 
na čimprejšnjo realizacijo začetka izgradnje nove šole s telovadni-
co. Na svetu staršev to temo obravnavajo že deset let, tokrat pa si 
zaradi velike podpore staršev  in tudi športnih društev in organiza-
cij prizadevajo, da bi se gradnja nove šole s telovadnico tudi zgo-
dila, saj je stavba energetsko, materialno in sanitarno neustrezna, 
dotrajana, po zadnjih ugotovitvah delovne skupine tudi ni potre-
sno varna. Želijo si šolo, ki bo občini, prebivalcem kraja, staršem, 
učencem in strokovnim delavcem v ponos in ugled. Želijo si šolskih 
prostorov, ki bodo vabljivi in prijazni ter bodo učiteljem omogoča-
li kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Želijo si 
telovadnico oziroma večnamensko športno dvorano, ki bo zados-
tila prostorskim standardom na področju izobraževanja in športa.

Za prenovo osnovne šole
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Mag. Lea Ferjan: »Ta slovesnost je začetek Riklijevega leta. 
Že ob snovanju večera smo želeli, da to ne bi bil enkraten 
dogodek. Zato smo pripravili film, ki smo ga videli nocoj, 
Riklijevo rezino, Riklijev medaljon in digitalizirano obliko 
fotografiranja obiskovalcev z Riklijem. Računamo, da se bo 
iz tega dobrega sodelovanja z gospodom Vojkom Zavod-
nikom v zadnjih nekaj mesecih razvilo še kaj zanimivega.« 
Obiskovalke in obiskovalci slovesnosti so Riklijevo rezino 

lahko tudi prvič preskusili v tematsko obarvanem preddver-
ju Festivalne dvorane Bled, ki je vabilo v čase začetnika na-
ravnega zdravljenja. Riklijeva rezina, sladica v sodobni pre-
obleki, ki so jo razvili skupaj s podjetjem Conditus, je odslej 
že na voljo v restavraciji na Blejskem gradu, v restavraciji Špi-
ca in Hotelu Triglav na Bledu. Čokoladni medaljon, izdelan v 
čokoladnici Molinet po predlogu Vojka Zavodnika, bo odslej 
protokolarno darilo Zavoda za kulturo Bled.

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.

Osrednja slovesnost ob dvestoti 
obletnici rojstva Arnolda Riklija
V Zavodu za kulturo Bled so na osrednji slovesnosti ob 200. obletnici rojstva Arnolda 
Riklija skupaj s soustvarjalci skozi umetniško prizmo prikazali življenjsko pot in delo 
atmosferskega zdravnika, začetnika blejskega organiziranega zdraviliškega turizma. Ob 
tem so predstavili dva nova izdelka, ki nosita Riklijevo ime: rezino in čokoladni medaljon.

Napovedujemo: Lov na pirhe
S priljubljenim dogodkom Lov na pirhe na Blejskem 
gradu vsako leto začnemo sezono večjih dogodkov 
na prostem. Dogodek je namenjen družinam, zlasti 
njihovim najmlajšim članom. Ti bodo lahko sodelova-
li v napeti igri iskanja skritih pirhov. Kot vsako leto se 
bomo tudi tokrat potrudili, da jih res dobro skrijemo, 
otroke pa za uspešno najdene pirhe tudi nagradimo. 
Za najmlajše in njihove starše bomo organizirali tra-
dicionalne velikonočne igre, za vse skupaj pa naročili 
lepo vreme.
Zato vabljeni v nedeljo, 9. aprila 2023, ob 11. uri na 
Blejski grad. Dobimo se na spodnji grajski terasi ob 
vodnjaku, kjer boste dobili vsa potrebna navodila. In 
potem ... Potem se igra lahko začne!

Za vedno na Blejskem gradu
V Viteški dvorani je na valentinovo potekalo odprtje raz-
stave Za vedno, ki je namenjena tistim, ki stojijo za fo-
tografskimi objektivi in kamerami, poročnim fotografom 
in videografom. Voditeljica Darja Pretnar, koordinatorica 
porok na Blejskem gradu, in mlade pevke Vokalne skupi-
ne DO RE MI pod vodstvom dirigenta Primoža Kerštanja 
so dodale kamenčke v mozaik dneva ljubezni.
Avtorji razstave Za vedno so z Zavodom za kulturo Bled 
sodelovali pri predstavitvi nove poročne lokacije na Blej-
skem gradu – Grajski park –, na razstavi v Galeriji Stolp 
pa predstavljajo najzanimivejše poročne fotografske in 
video zapise, nastale na omenjeni lokaciji.
Fotografa Ana Gregorič in Boris Pretnar, videografi Mate-
ja in Dejan Berguš iz Studia Boutique ter Blaž Dobravec 
iz Wedding Chronicles so skozi leta stkali osupljive foto-
grafije in videozapise zgodb mladoporočencev, ki so se 
odločili da svoj poročni dan preživijo na Blejskem gradu.
Mag. Lea Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled, je že 
pred leti Blejski grad in njegovo ponudbo začela ume-

ščati na zemljevid odličnih poročnih destinacij. V svoji 
zakladnici poročnih spominov hrani skoraj tisoč obre-
dov, blagovna znamka Bled Castle Weddings pa je njeno 
delo.
Razstavo Za vedno – Welcome to our forever si lahko v Ga-
leriji Stolp ogledate do 31. marca v grajskem odpiralnem 
času. Za vstop na Blejski grad je treba plačati vstopnino.

Okrasite drevo ljubezni  
in osvojite nagrado
RTMesec na Blejskem gradu – še do 12. marca – bo 
čas za vse, ki se imate radi in bi to radi tudi posebej 
zabeležili. V fotografije ujeli duh iskrene ljubezni 
in predanosti. Pod grajskim lapidarijem na zgornji 
terasi bo za vas urejena posebna foto točka, kjer si 
boste lahko povedali tisoč lepih besed in zabeležili 
trenutek. V času RTMeseca smo za vas pripravili tudi 
posebno nagradno aktivnost. Ob nakupu vstopnice 
za Blejski grad prejmete drevesni listek, s katerim 
simbolično ozelenite drevo ljubezni pod lapidarijem 
in pomagate priklicati pomlad. Z malo sreče lahko 
osvojite profesionalno pomladno fotografiranje na 
Blejskem gradu!
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