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Selitev blejske knjižnice, ki je enota 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, se je začela v ponedeljek, 7. 
marca. Priprave na selitev so se začele že 
nekaj let prej. Pregledali so fond gradiva 
in izločili enote, ki jih ne potrebujejo 
več. Vse gradivo so opremili z radijs-
kimi nalepkami RFID za varovanje in 
izposojo. Zadnje tedne pred selitvijo so si 
člani knjižnice izposodili kar 11.159 enot 
gradiva in olajšali selitev za okrog 400 
škatel. Študentka Zarja si je izposodila 
340 knjig, hranila jih bo doma do odprtja 
nove knjižnice in MGC Vezenine Bled, to 
bo 10. aprila ob prazniku Občine Bled.
Zjutraj so se zaposleni in prostovoljci 
zbrali, prejeli navodila za pakiranje knjig 
v škatle z oznakami. Dopoldan so jih 
obiskale vse skupine Vrtca Bled in skoraj 
vsi razredi Osnovne šole prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled. Z nahrbtniki so prišli po 
knjige in jih odnesli v dvorano v pritličju 
novega MGC Vezenine Bled. Prenesli so 
cel mladinski oddelek in celo nekaj knjig 
za odrasle. Zadnja skupina šolskega 
parlamenta je v poznem popoldnevu kar 
trikrat poskrbela za prenos težkih leksiko-
nov in enciklopedij. 
Dopoldan so pri selitvi pomagali tudi 
gostje: župan Janez Fajfar, ravnateljica 
Vrtca Bled Helena Ule, ravnateljica OŠ 
Bled Nataša Ahačič, koordinatorica 
novega MGC Vezenine Hana Premrl, 
direktorica jeseniške knjižnice Veronika 
Osredkar, direktor škofjeloške knjižnice 
Matjaž Eržen, pisateljici Barbara Hanuš 
in Mojca Kumerdej ter pisatelj Sergej 

Učakar. Pridne roke prostovoljcev in 
zaposlenih so hitele in napolnile večino 
gradiva v škatle že prvi dan. Naslednji 
dan je za prevoz gradiva s tovornjakom 
poskrbelo pet vojakov Slovenske vojske. 
Senčila Bled so poslale kombi in dva za-
poslena delavca. Škatle so na novi lokaciji 
sprejemali prostovoljci in zaposleni. 

Zadnja jih je v torek obiskala skupina iz 
Zavoda Lepa si in odnesla še nekaj knjig 
na novo lokacijo.
Na dan odprtja, v nedeljo, 10. aprila, ob 
10. uri blejska knjižnica vabi prostovoljce 
na zbor pred staro knjižnico. Naredili 
bodo živo verigo za pot zadnje knjige v 
novo blejsko knjižnico.

Zadnjo knjigo bodo 
prenesli z živo verigo
Po več selitvah v najete prostore bo Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled dobila stalni dom v drugem nadstropju 
Medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Knjižnica hrani okrog 42.000 knjig in 6000 enot neknjižnega  
gradiva, kot so CD-plošče in DVD-ji.

Pri selitvi blejske knjižnice so pomagali tudi številni prostovoljci, pridružili so se tudi 
župan Janez Fajfar, ravnateljica Vrtca Bled Helena Ule, ravnateljica OŠ Bled Nataša 
Ahačič, koordinatorica novega MGC Vezenine Hana Premrl, direktorica jeseniške 
knjižnice Veronika Osredkar, direktor škofjeloške knjižnice Matjaž Eržen, pisateljici 
Barbara Hanuš in Mojca Kumerdej ter pisatelj Sergej Učakar.

S študentskim projektom Vzemi si čas 
za nas, ki ga izvajajo pod mentorstvom 
predavateljev, nadaljujejo uspešno pot 
povezovanja in sodelovanja na področju 
turizma. Skupaj so namreč močnejši in 
glasnejši.  
Namen projekta Vzemi si čas za nas 
je ozavestiti širšo javnost o pomenu 
turističnih delavcev, ki so v turizmu pre-
malo izpostavljeni, in jim hkrati izkazati 
hvaležnost za njihovo nepogrešljivo 
delo v turizmu. Kot prihodnji turistični 
delavci se študentje skozi praktična 
izobraževanja srečujejo s turističnimi 
delavci, ki se vsakodnevno trudijo in 
skrbijo za goste. Študenti se zavedajo, 
kako pomembni so tudi ti turistični delav-
ci za delovanje turizma v Sloveniji, zato 
jim želijo izreči javno zahvalo za njihovo 
delo, jim povedati, da niso nevidni, ter jih 
opomniti na njihovo vrednost v turizmu. 
Študentje že nekaj mesecev obiskujejo 
hotele, restavracije, muzeje in ostale 
turistične obrate in fotografirajo skrite 
delavce – tiste, ki so vsak dan v stiku z 
gosti. Njihove zgodbe že nekaj mes-

ecev predstavljajo v obliki fotografij na 
družbenih omrežjih Facebook in Insta-
gram (Facebook profil Vzemi si čas za 
nas, Instagram profil vzemi.si.čas.za.nas). 
Njihove fotografije in zgodbe, ki so sedaj 
objavljene na družbenih omrežjih, bodo 
13. aprila ob 13. uri razstavili na treh lo-

kacijah, in sicer v Mariboru, v Ljubljani in 
na Bledu. Na Bledu bo razstava fotografij 
skritih delavcev v turizmu potekala na 
Jezerski promenadi. Odprtje razstave 
bo v sredo, 13. aprila, ob 13. uri. Razstava 
fotografij skritih delavcev v turizmu bo na 
ogled do sobote, 23. aprila. 

Vzemi si čas za nas
Študentje treh višjih strokovnih šol – Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Višje strokovne šole 
BIC Ljubljana in Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled – so v študijskem letu 2021/2022 že 
drugič strnili moči v solidarnostnem projektu Vzemi si čas za nas.

Študentje treh višjih strokovnih šol so tokrat že drugič strnili moči v solidarnostnem 
projektu z naslovom Vzemi si čas za nas.

Občina Bled je zaključila dela v pristanišču na severni obali 
Blejskega otoka, ki je z odlokom razglašen za kulturni spome-
nik državnega pomena. Vsi sodelujoči so prav zaradi najvišje 
stopnje varovanja dediščine pri izvedbi del postopali še s 
posebno stopnjo skrbnosti.

Dela v pristanišču so zaključena

Dela v pristanišču na severni obali Blejskega otoka so 
zaključena. 

Ob letošnjem prazniku bodo na Bledu odprli eno največjih 
investicij v zgodovini Občine Bled – Medgeneracijski center 
Vezenine Bled, ki bo dvignil kakovost življenja domačinov na 
Bledu. Čudovita stavba je lep poklon nekdanji tovarni, ki je 
Bledu in vsej deželi v ponos stala v neposredni bližini. Še bolj kot 
to pa je pomembna njegova vsebina. V okolju prijaznem, skoraj 
v celoti lesenem poslopju bodo prepletli različne dejavnosti za 
občanke in občane vseh starosti, zanimanj in interesov, hkrati 
pa bodo ob občinskem prazniku odprli starejšim namenjena 
najemna stanovanja Nepremičninskega sklada Zavoda za poko-
jninsko in invalidsko zavarovanje. Ob prazniku bo Občina Bled 
podelila tudi občinska priznanja letošnjim nagrajencem, ki so 
vsi po vrsti mnogo svojega in sebi lastnega dali, dajejo in bodo 
še dajali vsej skupnosti. Prijateljsko vas vabijo na slovesnost ob 
občinskem prazniku in na dan odprtih vrat Medgeneracijskega 
centra Vezenine Bled.

Praznik Občine Bled
Občina Bled 10. aprila praznuje občinski praznik.

Medgeneracijski center Vezenine Bled 10. aprila odpira svoja 
vrata.


