
Gorenjski glas
petek, 5. februarja 2021

Načrtujejo delavnice in ocenjevanja za 
področja rokodelskih in umetniških 
izdelkov, prehranskih izdelkov in gas
tronomske ponudbe. Prva delavnica bo 
predvidoma 25. februarja, če bodo 
razmere to seveda dopuščale. Naslednja 
alternativna datuma sta 25. marec in 22. 
april. Po delavnici bodo objavili še termin 

ocenjevanj. V letošnjem letu načrtujejo 
izvedbo študijske ture Od vrat do vrat.
Tudi letos bodo na voljo individualna 
svetovanja ponudnikom, za katere skrbi 
dr. Jana Vilman Proje. Turizem Bled 
v letošnjem letu kot pomoč pri pro
daji ali razvoju doživetij načrtuje tudi 
izobraževanje za ponudnike izdelkov in 
storitev. V načrtu je zagon spletne trgo
vine za prodajo izdelkov s certifikatom 
BLS.

Septembra je Turizem Bled izvedel digi
talno kampanjo za promocijo znamke 
Blejski lokalni izbor/Bled Local Selection 
na slovenskem in italijanskem trgu. Po 
dveh kanalih, Googlu in Facebooku, so 
oglasi dosegli več kot 2,7 milijona upora
bnikov. V januarski izdaji revije Pet zvez

dic je objavljen obsežen članek o znamki 
Blejski lokalni izbor, ki ga je pripravila dr. 
Tanja Lešnik Štuhec.
Slovenija je v letu 2021 Evropska gas
tronomska regija. S tem računajo na 
večjo prepoznavnost tega področja in 
večje učinke celotne dobaviteljske verige.

Tudi spletna trgovina ...
Turizem Bled bo letos nadaljeval aktivnosti v okviru kolektivne blagovne znamke Blejski lokalni izbor.

Aktivnosti v okviru kolektivne blagovne znamke Blejski lokalni izbor se letos  
nadaljujejo.

Letos je zima na Bledu tako radodarna 
z mrazom in snegom, kot že leta ne. 
Izjemno škoda je, da v naravnih danostih 
ne morejo uživati tudi gostje in turisti. 
Kljub temu se je Turizem Bled odločil, 
da v sodelovanju s Tekaško smučarskim 
klubom Bled uredi proge za smučarski 
tek – glede na to, da smučišča ne obratu
jejo in da rekreacijsko drsanje v dvorani 
ni možno, je tek na smučeh še ena redkih 
zimskih aktivnosti, ki poteka nemoteno. 
Kot pravi direktor Turizma Bled Tomaž 
Rogelj, za letošnje leto denarja v 
proračunu za ta namen ni bilo, kljub 
temu pa so se odločili, da glede na 
razmere sredstva prerazporedijo in 
domačinom omogočijo nekaj zimskih 

užitkov. »Pomembno je, da domačini 
lahko tudi na tem primeru vidijo, da turi
zem tudi nekaj daje nazaj v okolje,« pravi 
Tomaž Rogelj. Vloga lokalnih turističnih 
destinacij se namreč iz promotoric 
turizma in destinacij spreminja, LTOji 
postajajo vez med lokalno skupnostjo, 
državo in turisti. To se bo poznalo tudi 
v letošnjem letu, ko bo rdeča nit de
lovanja Turizma Bled prav vključevanje 
domačinov v širjenje turistične ponudbe 
in v višanje njene kakovosti in vpetosti v 
lokalno okolje – od izgradnje kolesarskih 
poti do nadaljevanja projekta Blejski 
lokalni izbor. 
Kdo ve, če ni to zadnja zima s snegom po 
dolinah?

Proge so darilo 
domačinom
Turizem Bled je v sodelovanju s Tekaško smučarskim klubom Bled uredil 
proge za smučarski tek.

Tekaške proge na Bledu
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Občina Bled, Območna izpostava Ja
vnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Radovljica in Glasbena šola Radovljica ob 
slovenskem kulturnem prazniku vabijo 
na virtualno proslavo, ki bo 7. februarja 
ob 19. uri.
Letošnjo proslavo bodo glasbeno obar
vali učenci Glasbene šole Radovljica, z 

recitacijami Prešernovih pesmi bo večer 
popestrila slovenska igralka, pisateljica, 
pesnica in učiteljica Nataša Konc Loren
zutti. Povezava do virtualne proslave 
bo objavljena na spletni strani Občine 
Bled in preko spletnih vabil. Povezava bo 
možna od 7. februarja od 19. ure dalje. 
Na Bledu, ob jezeru pod farno cerkvijo, 

stoji najstarejši posvetni spomenik dr. 
Francetu Prešernu, ki ga je leta 1883 
postavilo Ljubljansko zabavno kulturno 
društvo. Na spomenik so vklesani verzi iz 
Krsta pri Savici: 
Narveč sveta otrokam sliši Slave, 
tje bomo najdli pot, kjer nje sinovi 
si prosti vóljo vero in postave.

Virtualna proslava ob prazniku
Kulturni praznik na Bledu bodo letos zaznamovali nekoliko drugače kot v preteklih letih.

Nadaljevali so urejanje kletnih prostorov gasilskega doma, kjer 
se bo našel prostor za vzdrževanje izolirnih dihalnih aparatov. 
Najpomembneje je, da bodo tam shranjevali tudi nov kom
presor za polnjenje tlačnih posod, ki so del dihalnih aparatov. 
Kompresor so nabavili skupaj s Civilno zaščito Občine Bled. 
Ima avtomatsko zaustavitev in štiri priključke, ki omogočajo 
polnitev do 320 barov. Izredno pomembno je tudi, da je naprava 
mobilna, kar omogoča, da jo po potrebi prepeljejo na mesto 
intervencije. Ob nabavi je pet operativnih članov opravilo 
strokovno usposabljanje za ravnanje z njo. Ob koncu preteklega 
leta 2020 so morali zaradi trenutnih zdravstvenih razmer 
tradicionalni raznos gasilskih koledarjev opraviti malce drugače. 
Vseeno so jih krajani prijetno presenetili z odzivom, saj so se nad 
pričakovanji izkazali z denarnimi prispevki. Preteklo leto je bilo 
za zasipške gasilce eno najtežjih, saj so poleg epidemije zaradi 
inšpekcijskega ukrepa imeli tudi zaprt gasilski dom. 

Dejavni kljub  
epidemiji
Kljub vsem težavam med letom je gasilcem v Zasipu 
tudi v okviru operativnih dejavnosti uspelo narediti 
korak naprej.

V torek, 26. januarja, se je k pouku v Podružnično šolo Ribno 
vrnilo vseh 45 učencev prve triade. Sprejele so jih vse učiteljice, 
ki so bile na testiranju prejšnji dan, kljub temu da so sicer 
zelo po zitivne, negativne. Seveda je otroke v šoli pričakalo 
presenečenje, saj je vsak otrok na svoji mizi našel paketek, ki 
je vseboval sladkarijo in zaščitno masko. Za presenečenje so 
poskrbele učiteljice, Krajevna skupnost Ribno in krajanka Milka 
Prem, ki je maske sešila. Seveda vse to čaka v šoli tudi učence 4. 
in 5. razredov, samo da se vrnejo v šolske klopi.

Darilo za otroke v Ribnem

Tik pred prazniki je na pobudo direktorja mag. Leopolda Zonika 
zaposlene v blejskem zdravstvenem domu obiskal Tomaž Hribar 
iz zasedbe Gašperji, ki so lani praznovali 40letnico delovanja. 
Lani bi na Bledu morali imeti veliki jubilejni koncert, ki pa ga 
je odnesla epidemija. Nekaj skladb je zaposlenim popestrilo 
stresne dni …

Nastop za zdravstvene 
delavce

Turizem Bled v letošnjem 
letu kot pomoč pri prodaji ali 
razvoju doživetij načrtuje tudi 
izobraževanje za ponudnike 
izdelkov in storitev. V načrtu je 
zagon spletne trgovine  
za prodajo izdelkov s 
certifikatom BLS.


