Gorenjski glas
petek, 7. januarja 2022

Promet na Pokljuki
v zimski sezoni
Pokljuka je ena izmed najbolj priljubljenih
turističnih točk v Sloveniji, hkrati pa leži v edinem
nacionalnem parku, ki ga imamo. Bled in Bohinj v
letošnji zimi ponujata brezplačni javni prevoz do
samega srca planote – Rudnega polja.
Planota Pokljuka leži v zavarovanem območju Triglavskega
narodnega parka na območju občin Bohinj, Bled in Gorje. V
zimskem času je priljubljen cilj za rekreacijo (tek na smučeh,
pohodništvo, turno smučanje …), vendar je število parkirnih
mest na planoti omejeno. Urejeni parkirišči sta le pri Hotelu
Pokljuka na Goreljku (okoli 130 parkirnih mest) in pri Športnem
centru Pokljuka na Rudnem polju (okoli 550 parkirnih mest).
Do 20. marca Turizem Bled omogoča naslednje prevoze na
Pokljuko:

Bled winter shuttle Pokljuka
od ponedeljka do petka: 10:00 Bled–10:45 Pokljuka
14:30 Pokljuka–15:15 Bled
Obvezne predhodne rezervacije na bled.si en dan pred odhodom do 20. ure.
Brezplačno za imetnike kartice Julijske Alpe: Bled, otroke do 14.
leta v spremstvu staršev. Možen nakup povratne vozovnice za
10 €/osebo.
Postajališča: Hotel Ribno, avtobusna postaja Mlino, Rikli
Balance hotel, Panorama, avtobusna postaja Bled, železniška
postaja Bled

Bled winter shuttle Zatrnik–Pokljuka
Med vikendi, ob sobotah in nedeljah, brezplačen prevoz za vse
Postajališča: postaja Union, glavna avtobusna postaja Bled,
Parkirišče pod Blejskim gradom (P+R), Osnovna šola Gorje
(P+R), Zatrnik, Pokljuka (Rudno polje)
Odhodi avtobusa z Bleda: 8:30, 10:30, 13:00, 15:00
Odhodi avtobusa s Pokljuke: 9:30, 11:30, 14:00, 16:00
Možnost koriščenja avtobusnega prevoza v obeh smereh

Svetloba Benetk
V Galeriji Melite Vovk razstavlja profesor Janez
Ravnik. Razstava z naslovom Svetloba Benetk na
ogled postavlja serijo slikarskih del Benetke.
Kot so zapisali na Zavodu za kulturo, razstava Svetloba Benetk
na ogled postavlja serijo slikarskih del Benetke.
O razstavljeni seriji je ddr. Damir Globočnik zapisal: »Nič manj

Razstava Svetloba Benetk je v Galeriji Melite Vovk
na Ljubljanski cesti 4 na ogled do 6. februarja 2022
vsak dan od 16. do 20. ure.
optično privlačen ni njegov beneški ciklus, ki je dobesedno
prežet z modrimi, zelenimi, vijoličastimi in še zlasti rdečimi, rumenimi in oranžnimi toni. Morda se je umetnik z izborom barv
namenil celo obuditi spomin na toplo nenavadno sproščeno
barvno paleto starih beneških slikarjev.«
Kot še piše Globočnik, se nam skozi barvne zavese prikazujejo
beneške palače, kanali in mostovi. »In zdi se nam, da smo se
znašli v nenavadnem sanjskem svetu, v katerem kraljuje preteklost in ga navkljub upodobitvam nočnih prizorov prežarjajo
barve sonca in ognja, kar se približno ujema z vtisi, ki jih dojemljivemu obiskovalcu nudi mesto ob laguni.«
Razstavljena dela bodo s svojo značilno upodobitvijo igre
svetlobe, še posebej v tem prazničnem času, zagotovo ogrela
srca obiskovalcev. Razstava je v Galeriji Melite Vovk (Ljubljanska
cesta 4) na ogled vsak dan od 16. do 20. ure.
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Grajski cvet v grajskem
parku
Skulpturo je Bledu, gradu in vsem občanom podaril kipar Slavko Oblak. To je že četrto umetniško delo, ki ga je
na Bavarskem živeči umetnik, sicer domačin, daroval Bledu.
Mesec november je običajno čas, ko
narava počiva in se v hladu pripravlja na
zimski počitek. V Grajskem parku, ki so ga
v zavodu leta 2019 popolnoma prenovili
in uredili, pa je bilo lani drugače. Zadnje
dni jeseni je v njem vzklil Grajski cvet –
skulptura, ki jo je Bledu, gradu in vsem
občanom podaril kipar Slavko Oblak. To
je že četrto umetniško delo, ki ga je Bledu
daroval Slavko Oblak, domačin, sicer
pa v Kumhausnu na Bavarskem živeči
umetnik.
Slavko Oblak se je rodil leta 1934 na
kmetiji, po domače pri Klemenovih
na Rečici. Kot njegov oče je bil tudi on
izučen tesar, vendar se je po odsluženem
vojaškem roku v petdesetih letih odločil
za študij umetnosti v tujini. Preden se je
vpisal na Akademijo za upodabljajoče
umetnosti v Münchnu, je denar za študij
služil na različne načine, med drugim
tudi v livarni, kar je odločilno vplivalo na
njegovo kasnejšo ustvarjalno pot. Bron je
postal njegov najbolj priljubljen material
za ustvarjanje. Na svojem drugem domu
na kmetiji v Kumhausnu pri Landshutu si
je postavil tudi lastno livarno za vlivanje
skulptur, ki krasijo in estetsko dopolnjujejo mnoge javne zgradbe in parke v

Vsa dela, ki jih je Oblak podaril rojstnemu Bledu, estetsko nadgrajujejo in dopolnjujejo sicer lepe enkratne lokacije, na katerih se nahajajo.
Landshutu, mestu, imenovanem tudi
mesto vodnjakov in javnih plastik. Vsa
njegova dela kažejo na njegov odnos
do narave, ki ne temelji na razmerju do
narave, ampak razmerju z naravo, ki traja
že celo njegovo življenje in s katero v
sobivanju tudi živi. Dela, ki jih je do sedaj
Bledu poklonil Slavko Oblak, so plastika

Prazniki
na Bledu
Letošnji december na Bledu
bo ponovno šel v zgodovino
– tokrat zato, ker so se tudi na
Bledu morali držati ukrepov
za preprečevanje širjenja
virusa in tudi letos niso mogli
izpeljati decembrskega programa. Ograjena promenada
ni tisto, kar si na Bledu želijo,
kljub temu pa tako domači
kot tuji obiskovalci razumejo,

da je ukrepe pač treba
spoštovati. S
številnimi obiski
najrazličnejših inšpekcijskih
služb lahko potrdijo, da so jih
spoštovali in da si vsi želijo,
da se drugo leto pa res lahko
tudi na Bled vrne čisto pravi
december. Manjši obliž na
rane je bila zimska vasica na
jezeru, ki je letos novost.

Manjši obliž na rane je bila zimska vasica na jezeru, ki je bila
tokrat novost.

Božičkova pošta za stanovalce
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Ciklama ob jezeru leta 1997, Brstični
vodnjak pred mestno hišo Zora leta 2002,
kip Matere božje z otrokom v kapeli na
Blejskem gradu leta 2004 in sedaj tudi
Grajski cvet v grajskem parku leta 2021.
Vsa ta dela estetsko še nadgrajujejo in
dopolnjujejo sicer lepe enkratne lokacije,
na katerih se nahajajo.

Več informacij na:
www.e-bled.si,
www.bled.si
Dobre želje so tokrat najmlajši, med katerimi so bili tudi otroci iz gorjanske in blejske
osnovne šole ter obeh vrtcev, namenili stanovalcem Doma upokojencev dr. Janka
Benedika.

December je bil za stanovalce Doma dr.
Janka Benedika poseben čas. Tudi letos
so imeli novoletno praznovanje, ki so
jim ga tokrat z drznim spustom z vrha
domske stavbe popestrili trije pogumni
Božički.
Posebej pa jih je razveselila pošta z
Bleda. Tam je na pravljični promenadi
tudi letos stal nabiralnik, v katerega pa
najmlajši niso oddali pisem Božičku in
Dedku Mrazu, pač pa so pisma z dobrimi
željami namenili stanovalcem Doma
upokojencev dr. Janka Benedika.
Hvala vsem, ki ste stanovalcem pomagali polepšati praznične dni! Med
vsemi, ki so jim letos pisali in zanje risali, so tudi otroci iz gorjanske in blejske
osnovne šole ter otroci iz Vrtca Bled in
Vrtca Gorje.

