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Zimska pravljica na Bledu
Na Jezerski promenadi bo od 2. decembra 2022 do 8. januarja 2023 odprta Zimska pravljica, in sicer od 
ponedeljka do četrtka od 15. do 19. ure, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa od 11. do 21. ure. 

Lučke bomo na Bledu prižgali v petek, 2. 
decembra, ob 17. uri. Na prazničnih stojni-
cah se lahko okrepčate s tipičnimi gorenj-
skimi jedmi in toplimi napitki ter izbere-
te izvirna praznična darila. Ob koncih te-
dna bo potekal glasbeni program. Ves čas 
bo odprt tudi »poštni urad decembrskih 
mož« , kjer bodo lahko otroci napisali in 
oddali pismo za dobre može. Ne pozabite 
na ogled jaslic v naravni velikosti, ki so tudi 
letos v Zdraviliškem parku, največje narav-
ne novoletne smreke, prazničnega stola in 
ljubezenskega kolesa. V Zimski pravljici se 
boste v posebnem foto kotičku letos lahko 
fotografirali, fotografijo pa takoj odnesli 
domov za spomin. 
Bi zavrteli kolo sreče in dobili praktično 
nagrado iz nabora izdelkov Blejski lokalni 
izbor? Obiščite praznično promenado, po-
iščite kolo sreče tik pred začetkom dogaja-
nja na odru.

Posebni dogodki
V nedeljo, 25. decembra, bo ob 17. uri na 
Grajskem kopališču uprizorjena Legen-
da o potopljenem zvonu. Vsako leto v tre-
nutku, ko se božično popoldne prevesi v ve-
čer, na Blejskem jezeru zaživi posebna le-
genda, Legenda o potopljenem zvonu, ki 

pripoveduje zgodbo o nastanku zvončka 
želja. Na dogodku sodelujejo Društvo za 
podvodne dejavnosti Bled, plesalci in pev-
ci, igralci ter žonglerska skupina Čupakab-
ra. V petek, 30. decembra, od 16.30 dalje bo 
potekala Pot prijateljstva na Bledu. Pred-
zadnji dan starega leta se bomo domačini 
zbrali na Pravljični promenadi ter obiskali 
stojnice na Mlinem, v Mali in Veliki Zaki ter 
se skupaj poslovili od leta. 

V soboto, 31. decembra, bodo ob 15. in 19. 
uri na Bledu pripravili dve silvestrovanji. 
Otroci se bodo od starega leta lahko poslo-
vili ob 15. uri na Jezerski promenadi. Zaba-
val jih bo Mali Bu, obiskal pa Dedek Mraz. 
Na silvestrski večer bodo ozračje najprej 
ogreli člani zasedbe Help! A Beatles Tri-
bute, ob 21.30 pa sledi nastop Dejan Do-
gaja Banda. Ob polnoči bomo v novo leto 
vstopili z lasersko predstavo.

Na Bledu decembra zaživi Zimska pravljica.

Gorenjsko kolesarsko omrežje

Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilome-
trov državnih in lokalnih kolesarskih pove-
zav na območju Gorenjske in nekaterih so-
sednjih občin. Pri določitvi tras so bili upo-
števani mednarodni kriteriji prometne 
varnosti, atraktivnost pokrajine in doseg-
ljivosti gostinskih in servisnih storitev, tra-
se pa je potrdilo vseh 24 vključenih občin 
ter Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).
V prihajajočih dneh se na trasi GKO name-
ščajo usmerjevalne table. Skozi Bled pote-
kajo tri trase, to so G2, LG2 in LG6. LG2 po-
teka od Most skozi Breg, Piškovco in Za-
sip naprej v Zgornje Gorje, LG6 od Rado-
vljice čez Lancovo ob Savi Bohinjki do pri-
ključka na regionalno cesto proti Bohinju 

pri Mačkovcu, G2 pa od Lesc po Betinovem 
klancu do mešane površine za pešce in ko-
lesarje ob severni razbremenilni cesti nap-
rej do Zake po regionalni cesti proti Bohi-
nju.
Na občini se Bled zavedajo, da so nekate-
ri odseki za kolesarje nevarni, zato v nada-
ljevanju pristopajo k ureditvi »črnih točk«. 
Dela na kolesarski povezavi Bled–Bohinj se 
že izvajajo in bodo zaključena v letu 2024. 
Pripravljata se projektna dokumentacija 
za ureditev odseka od bodočega krožišča 
v Betinu do prehoda za pešce pri Infosre-
dišču Triglavska roža Bled in projektna do-
kumentacija za ureditev mešane površi-
ne za pešce in kolesarje med Zgornjo vasjo 

in Podklancem na Bohinjski Beli. Hkrati je 
Občina Bled pristopila k izdelavi Strategi-
je upravljanja prometnih tokov po izgra-
dnji južne razbremenilne ceste na Bledu, 
ko bomo s preusmeritvijo tranzitnega pro-
meta proti Bohinju na južno razbremenil-
no cesto Ljubljansko cesto in Cesto svobo-
de do Pristave lahko preuredili na način, ki 
bo prijazen pešcem in kolesarjem. Po fazi 
analize stanja bodo izvedene ankete in 
javne razprave, v okviru katerih želi Obči-
na Bled od občanov izvedeti, kakšne ure-
ditve prometa bi si na območju južne oba-
le Blejskega jezera z režimi na Koritenski, 
Ribenski, Cankarjevi in Mlinski cesti želelo 
tamkajšnje prebivalstvo.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in BSC, regionalna razvojna agencija, v sodelovanju z gorenjskimi 
občinami že nekaj let razvijata produkt Gorenjsko kolesarsko omrežje.

Letošnja zimska različica kartice Julijske Alpe: Bled bo veljavna med 
17. decembrom 2022 in 19. marcem 2023 in bo gostom, ki na Bledu 
prenočijo dvakrat ali več, ponujala neomejeno uporabo zimskega 
shuttla in drugih ugodnosti. Kartico bodo lahko ponujali obstoječi 
partnerji javnega zavoda Turizem Bled. Vse tiste, ki so že sklenili po-
godbo, prosimo, da najkasneje do 12. decembra potrdijo sodelova-
nje na spletni strani bled.si. Vse druge vabimo, da se nam pridružijo. 
Vključijo se lahko vsi ponudniki nastanitev v občini Bled, in sicer do 
12. decembra. Sodelovanje je brezplačno. Kartice izdajajo ponudni-
ki nastanitev sami, za kar potrebujejo računalnik in dostop do sple-
ta. Izdajo jo vsakemu gostu ob prihodu ali zgolj na zahtevo gosta, ki 
ga o tej možnosti vnaprej opozorijo. Na voljo bo le v digitalni obliki 
in jo gost prejme na svoj elektronski naslov ter lahko naloži na svoj 
telefon. Ni prenosljiva in velja izključno za osebo, katere ime in pri-
imek sta navedena na kartici. Velja za čas bivanja, in sicer od prvega 
dne veljavnosti do 24. ure zadnjega dne veljavnosti posamezne kar-
tice. Izdaja se starejšim od 6 let, otroci, mlajši od 5,99 leta, pa ugo-
dnosti uporabijo skupaj s starši. Brezplačne storitve, ki jih nudi kar-
tica, lahko imetnik uporabi v skladu z delovnim časom ponudnika in 
razpoložljivostjo kapacitet. Imetnik lahko uporabi ugodnost samo 
ob predložitvi kartice. Popusti se ne seštevajo. Celoten seznam ugo-
dnosti, ki jih kartica nudi, bo objavljen na spletni strani bled.si v slo-
venščini in angleščini.

Po mnenju priznane popotniške revije Condé Nast Traveller so 
najboljše poročne destinacije tiste, ki ponujajo nekaj posebnega, 
zaradi česar je vredno odpotovati tja. S tem v mislih so sestavili iz-
bor desetih najboljših poročnih destinacij, ki po njihovem mne-
nju ponujajo popolno kombinacijo pravljičnega okolja, zanimive 
tradicije in lepega vremena. Med njimi se je znašel tudi Bled, kjer 
gre za res dramatično scenografijo z gorskimi vršaci, modro gladi-
no jezera in gradom, ki se vzpenja nad našim alpskim biserom, ter 
otokom s cerkvijo. Omenili pa so tudi Vilo Bled, nekdanjo poletno 
rezidenco Josipa Broza - Tita, ki je nekoliko sodobnejša možnost.

V grajski kapeli so na ogled čudovite božične jaslice, ki so jih kot že 
nekaj let doslej postavili Zdenka Pintar, Davorin Bernard in Lojze 
Ropret z Bohinjske Bele. Vabljeni na ogled vse do 2. februarja 2023. 
Na Blejskem gradu končajo in začnejo leto s plesom. Grof in grofi-
ca z dvorjani vas zato vabita, da se jim pridružite na Plesu z grašča-
kom, ki bo 25. decembra in 1. januarja ob 11. uri.

V okviru letošnjih Dnevov slovenskega turizma sta v Laškem po-
tekali svečana razglasitev rezultatov letošnje akcije Moja dežela – 
lepa in gostoljubna ter podelitev priznanj. Bled je v kategoriji turi-
stičnih krajev zasedel tretje mesto. Tokrat je zmagala Radovljica, 
drugo mesto je zasedla Izola.

Zimska kartica gosta

Med najbolj priljubljenimi 
poročnimi destinacijami

December na gradu

Bledu priznanje za urejenost
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Poroka na Blejskem gradu / Foto: Ana Gregorič
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Na Bledu je prvi krog županskih volitev prinesel dokaj izenačen 
izid, aktualni župan Janez Fajfar je prejel 44,2 odstotka glasov, 
podjetnik Anton Mežan pa 45,6 odstotka. Obeta se torej drugi krog 
dveh kandidatov s podporo volivcev. Volilna udeležba je bila skoraj 
57-odstotna, tokrat se napoveduje še višja.

Drugi krog za župana

Igralka Manca Ogorevc z Bleda je na naj-
večjem festivalu monodrame na svetu 
prejela prvo nagrado. Predstava Večni ot-
rok dramatičarke Nave Semel v režiji Yona-
tana Esterkina v izvedbi SNG Celje z Man-
co Ogorevc v glavni vlogi je na največjem 
mednarodnem festivalu monodrame na 
svetu United Solo v New Yorku, ki se je zak-
ljučil 20. novembra, prejela nagrado za 
najboljšo mednarodno predstavo.
Za nagrade na letošnjem festivalu se je po-
tegovalo več kot 71 predstav z vsega sve-
ta. Nagrada za najboljšo mednarodno 
predstavo pomeni veliko priznanje tako za 
celjsko gledališče kot slovensko nasploh in 
potrjuje, da se lahko naše predstave posta-
vijo ob bok tudi tistim največjim v tujini in 
na mednarodnih festivalih, kot je United 
Solo v New Yorku.
Predstava govori o ženski, ki rodi otroka z 
Downovim sindromom. Monodrama go-
vori o sprejemanju drugačnosti, odnosu 

okolice in nas samih do oseb z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju. Igralka 
Manca Ogorevc je vlogo oblikovala tako 
v slovenščini kot v angleščini, kar je svo-
jevrsten igralski izziv, hkrati pa ponuja 
možnost, da predstava nagovarja tudi tu-
jejezično občinstvo.
Predstava je bila že pred gostovanjem na 
festivalu United Solo deležna številnih 
uspehov. Na gostovanju na 26. medna-
rodnem božičnem gledališkem festiva-
lu v Sankt Peterburgu je Manca Ogorevc 
za vlogo Maye ob stoječih ovacijah prejela 
nagrado za najboljšo žensko vlogo. V letu 
2021 se je celjsko gledališče virtualno ude-
ležilo tretjega mednarodnega gledališke-
ga festivala malih odrov On. Ona. Oni. v Je-
katerinburgu v Rusiji. Manca Ogorevc je s 
predstavo Večni otrok marca 2022 virtual-
no sodelovala tudi na 29. festivalu Los An-
geles Women's Theatre. V času gostovanja 
je slovensko ekipo nadvse prijazno in toplo 

sprejel veleposlanik Boštjan Malovrh, stal-
ni predstavnik Slovenije pri Združenih na-
rodih v New Yorku. S soprogo Petro Žerov-
nik Malovrh sta se tudi odzvala povabilu in 
se udeležila slovesnosti, na kateri sta v ime-
nu gledališča ponosno prevzela nagrado.

Manca Ogorevc prejela prvo nagrado

Manca Ogorevc v gledališki uprizoritvi 
Večni otrok / Foto: Uroš Hočevar


