Gorenjski glas
petek, 4. februarja 2022

Na Pokljuko z
javnim prevozom
Pokljuka je ena najbolj priljubljenih turističnih točk v Sloveniji,
hkrati pa leži v edinem narodnem parku, ki ga imamo – v zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka na območju
občin Bohinj, Bled in Gorje. Bled in Bohinj v letošnji zimi ponujata brezplačni javni prevoz do samega srca planote, do Rudnega
polja.
V zimskem času je Pokljuka priljubljen cilj za rekreacijo, na
primer tek na smučeh, pohodništvo, turno smučanje, vendar
je število parkirnih mest na planoti omejeno. Urejeni parkirišči
sta le pri Hotelu Pokljuka na Goreljku, kjer je okoli 130 parkirnih
mest, in pri Športnem Centru Pokljuka na Rudnem polju, kjer je
okoli 550 parkirnih mest. Do 20. marca Turizem Bled omogoča
brezplačne prevoze na Pokljuko. T. i. Bled winter shuttle Zatrnik–
Pokljuka vozi ob sobotah in nedeljah, uporaba avtobusnega prevoza pa je mogoča v obe smeri. Postajališča so na postaji Union,
glavni avtobusni postaji Bled, parkirišču pod Blejskim gradom
(P+R), pri Osnovni šoli Gorje (P+R), na Zatrniku in Rudnem polju.

Odhodi avtobusa z Bleda: 8.30, 10.30, 13.00, 15.00
Odhodi avtobusa s Pokljuke: 9.30, 11.30, 14.00, 16.00

Prva coworking pisarna
Coworking pisarna, tudi sodelovalnica, v najširšem pomenu opredeljuje način dela, ki samozaposlenim in
drugim profesionalcem omogoča, da si delijo svoj delovni prostor z drugimi ustvarjalci, ki ne delujejo nujno v
istih ali povezanih panogah.
Termin coworking pisarna se navezuje
tudi na kulturo dela oziroma skupnost,
ki se znotraj takšne pisarne ustvari.
Na ta način posamezniki s spontanim
mreženjem z drugimi profesionalci
najrazličnejših profilov pridobivajo nove
izkušnje, zamisli, vstopajo v nove projekte in ustvarjajo inovacije. Tovrstne
pisarne so še posebej zaželene pri
profesionalcih brez stabilne zaposlitve, t.
i. svobodnjakih oz. freelancerjih. Ti svoja
posla največkrat vodijo iz domačega
naslanjača ali v najetih prostorih, vendar
pa se tu velikokrat počutijo izolirane
ali pa jih pri svojem delu ovirajo drugi
moteči dejavniki, kot so televizija, udobje

domače postelje, otroci.
Od uporabnikov coworking pisarne
se ne pričakuje le souporaba in skrb
za prostore, temveč tudi sodelovanje
v življenju skupnosti pisarne oziroma
celotnega Medgeneracijskega centra
Vezenine Bled in deljenje idej z drugimi
uporabniki prostorov objekta. V okviru centra in projektov, ki jih financira
Občina Bled, bomo v center prinesli nove
vsebine na področju podjetništva, kot so
izvedba določenih delavnic, mentoriranje
oz. svetovanje v okviru podjetniškega
inkubatorja Kranj, projekti Podjetniška
kavica, Ustvarjalni podjetnik, Kuham
domače, »Mladi – gledališče vas išče,

po dogovoru dislocirana SPOT točka.
Coworking pisarna v objektu s tako široko
ciljno skupino predstavlja velik potencial
tako za opolnomočenje članov skupnosti
kot tudi lastno promocijo.
Najem mesta v coworking pisarni v
Medgeneracijskem centru Vezenine
Bled pomeni uporabo pisalne mize s
stolom in predalčnikom, uporabo skupne
večfunkcijske naprave, koriščenje hitrega
interneta, kuhinje s hladilnikom in mikrovalovno pečico, neomejeno uporabo
klubske sobe za sprostitev, uporabo
sejne sobe ter ostalih prostorov znotraj
objekta, in sicer brezplačno do dve uri na
mesec.

Šestdeset oskrbovanih
najemnih stanovanj
Do 20. marca Turizem Bled omogoča brezplačne prevoze na
Pokljuko.

Medgeneracijski center išče
uporabnike z novimi vsebinami
Predvidoma aprila bodo v Medgeneracijskem centru Vezenine
Bled nove prostore našli Knjižnica Blaža Kumerdeja, ki v marcu
zapira vrata prostorov nad pošto v središču Bleda, Medgeneracijski center Bled pod okriljem Ljudske univerze v Radovljici in
dnevno varstvo za starejše, ki deluje kot dislocirana enota Doma
dr. Janka Benedika. Poleg navedenih deležnikov bodo prostore
lahko uporabili tudi drugi zainteresirani. V začetku januarja je bil
na spletni strani Občine Bled objavljen javni razpis za uporabo in
najem prostorov v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled, ki je
bil odprt do vključno 1. februarja 2022. Namen razpisa je bil pripraviti urnike zasedenosti večnamenske dvorane v pritličju, ki se
deli na tri dele, telovadnice z garderobami in skladiščem, kuhinje
z družabnim prostorom oziroma sejno sobo in računalniške
učilnice. Svoja vrata odpira tudi coworking pisarna.
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Predvidoma aprila bodo v Medgeneracijskem centru Vezenine
Bled prostore našli novi deležniki.
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Več informacij na:
www.e-bled.si,
www.bled.si

Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d. o. o.,
ima v lasti 409 oskrbovanih najemnih
stanovanj v 17 krajih po Sloveniji. V
naslednjih mesecih bo zaključena gradnja 60 oskrbovanih najemnih stanovanj
v dveh objektih ob Medgeneracijskem
centru, v neposredni bližini supermarketa
Spar Bled. V vsakem objektu bo 30 oskrbovanih najemnih stanovanj v velikosti
od 40 do 70 kvadratnih metrov, ki bodo
primerna za bivanje ene ali dveh oseb.
Objekta bosta obsegala klet, pritličje in
tri nadstropja, v vsakem bodo opremljeni
skupni prostor za druženje stanovalcev,
kolesarnica in pralnica.
Skupaj bo na voljo 50 parkirnih mest, od
katerih jih bo 16 namenjenih invalidom.
V podzemni garaži bo 35 parkirnih mest,
preostalih 15 pa pred objektoma. Dostopi
do objektov in stanovanj bodo arhitekturno prilagojeni za starejše z dvigalom,
držali, širšim prehodom, prilagojeno opremo. Vsa stanovanja bodo imela kopalnico, ložo in shrambo. Opremljeni bosta

Na Bledu bo kmalu šestdeset oskrbovanih najemnih stanovanj.
kuhinja z lesenim delom, električno
kuhalno ploščo, koritom in napo ter
kopalnica, ki bo arhitekturno prilagojena
z držali, s prho, bidejem in priključkom
za pralni stroj. Stanovanja bodo namenjena osebam, starejšim od 65 let, ki jim
zdravstveno stanje omogoča samostojno
bivanje. Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Prijave za najem

bo Nepremičninski sklad sprejemal na
podlagi razpisa, ki bo objavljen na spletni
strani www.ns-piz.si po pridobitvi potrebnih dovoljenj, informacija o razpisu bo
objavljena tudi v medijih. Stanovanja
bodo vseljiva predvidoma v prvi polovici
letošnjega leta. Zainteresirane vabijo, da
se prijavijo na obveščanje o razpisu na
spletni strani Nepremičninskega sklada.

V knjižnici se pripravljajo
na selitev
Zdajšnja stavba blejske knjižnice na Ljubljanski 10 bo predvidoma v ponedeljek,
7. marca, zaprla svoja vrata. Marca bo
namreč potekala selitev knjižnice v
Medgeneracijski center Vezenine Bled.
Zaradi selitve v blejski enoti ne bo
izposoje, vračil gradiva niti dogodkov,
knjige in drugo gradivo pa si bo moč
izposojati v preostalih enotah Knjižnice
A. T. Linharta Radovljica, ki bodo odprte
po ustaljenem urniku. Gradivo, ki si ga
bodo člani blejske knjižnice izposodili po
15. februarju, bodo lahko brez zamudnine vrnili v novi knjižnici najkasneje
do torka, 10. maja. Odpisano gradivo,
ki ga knjižnica ne potrebuje, lahko še
februarja tudi pregledajo in odkupijo
po simbolični ceni. Gradiva blejske
knjižnice ne bo mogoče vrniti v drugih

enotah Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Člane knjižnice vabijo, da pridejo po čim
več knjig in si jih izposodijo za daljši čas.
Z vsako izposojeno knjigo, ki jo bodo
vrnili v novo knjižnico, bodo namreč
pomagali pri selitvi. Pomembno vlogo
pri selitvi bo imela tudi pomoč prostovoljcev. Vsi, ki ste pripravljeni pomagati
pri selitvi, se lahko prijavite do torka,
15. februarja. Naloge prostovoljcev
bodo večinoma fizično dokaj zahtevne,
zaželeno pa je, da imajo prostovoljci
na razpolago več prostih dni. Prijavnico
najdete na spletni strani knjižnice
(https://www.rad.sik.si), prav tako pa
jo lahko dobite tudi v blejski knjižnici.
Izpolnjen dokument osebno prinesite
v blejsko knjižnico ali pa ga pošljite po

V blejski knjižnici se pripravljajo na
selitev, ki bo potekala marca.
e-pošti na naslov: zala.hrast@rad.sik.si.
Vse, ki imate doma transportne vozičke,
pa v blejski knjižnici še prosijo, da jim jih
posodite za čas selitve.

