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Ob rani uri so se pohodniki zbrali pred 
Hotelom Rikli balance, kjer so jim pred-
stavnice Zdravstvenega doma Bled po-
merile krvni tlak, vsak udeleženec je pre-
jel tudi vrečko iz blaga z dobrotami za 
zajtrk, večina od njih iz blejskega lokal-
nega izbora. Po uvodnih nagovorih dr. 
Leopolda Zonika in Romane Purkart, v. d. 
direktorice Turizma Bled, ki je predsta-
vila novo pridobitev, aplikacijo ARikli, ki 
uporabnike vodi po poteh in načelih švi-
carskega zdravilca, so se podali na pot 
ter začeli uživati v zračnih in prvih jut-
ranjih sončnih kopelih. Na čelu pohoda 
je bil seveda Arnold Rikli, ki je letos tudi 
vodil jutranje razgibavanje na jasi pod 
Stražo. Pri koči na Straži so si privošči-
li zdrav krepčilen zajtrk, Vojko Zavodnik 
pa jih je spomnil na koristna Riklijeva 
načela zdravega življenja. Pohod so tok-
rat zaključili ob osvežilni pijači na Mli-
nem, kjer je sonce že pošteno grelo, zato 
so bile vodne kopeli več kot dobrodošle.
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Vitezi na Madžarskem
Vitezi in dame iz Kulturnega društva 
igralska skupina viteza Gašperja Lam-
bergarja so od 8. do 10. julija gostova-
li pri prijateljih Vitezih svetega Jurija na 
Madžarskem v Višegradu. Višegrad je 
zgodovinsko mesto, ki je približno 40 
kilometrov oddaljeno od Budimpešte 
navzgor ob Donavi.
Gre za največji srednjeveški festival na 
Madžarskem, kjer sodeluje na stotine vi-
tezov, glasbenikov, plesalcev, žonglerjev, 
komikov iz Madžarske, Češke, Slovaške, 
Poljske ter Italije, Nemčije, Romunije, 
Srbije, Slovenije in Avstrije. Spektakular-
ni turnirji pehote in vitezov konjenikov 
potekajo na prvotnem turnirskem polju 
v kraljevi palači skupaj s plesnimi preds-
tavami, predstavami z metanjem zas-
tav, srednjeveškimi igrami, razburljivimi 
tekmovanji, ne manjka niti sokolar.
Z Vitezi svetega Jurija so se prvič sreča-
li leta 2006 na srednjeveških dneh pri Vi-
tezih srbskega viteškega bojevanja pod 
Kalemegdanom v Beogradu. Od takrat 
vsako leto izmenjujejo obiske. Na Bled 
pridejo na srednjeveške dneve na Blej-
skem gradu prvi konec tedna v juniju.

Vitezi in dame iz Kulturnega društva igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja so 
gostovali pri prijateljih Vitezih svetega Jurija na Madžarskem v Višegradu.

Andrej Vidic, domačin z Bleda, je letos že 50. pripravil 15.000 
lučk, ki so 23. julija zvečer v okviru Blejskih dni zagorele na jezeru. 
Jajčne lupine so priskrbeli iz družbe Conditus, kjer med drugim 
nastaja t. i. blejska kremšnita, Andrej pa vsako leto potrebuje kar 
nekaj mesecev, da lupine napolni z voskom in stenjem. Na jezeru 
so jih letos prižgali prostovoljci v 23 čolnih.

Bled je bogatejši za nove zelene znake, ki sta jih pridobila dva 
blejska hotela, in sicer Rikli Balance Hotel in Hotel Triglav Bled. 
Rikli Balance Hotel je zeleni ključ dobil po kriterijih za name-
stitve in kongresni center, kar mu je omogočilo tudi pridobitev 
znaka Slovenia green accommodation. Hotel Triglav Bled je zele-
ni ključ dobil po kriterijih za namestitve in gostinske obrate, kar 
obratu omogoča, da pridobi tudi znaka ZSST (STO) Slovenia gre-
en cuisine in accommodation. Ponudnika s svojim trajnostnim 
poslovanjem, ki je bilo potrjeno tudi s pridobitvijo omenjenih 
trajnostnih znakov, soustvarjata zeleno zgodbo trajnostnega   
turizma na Bledu.

Lučke na jezeru

Novi zeleni znak za dva 
hotela
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Andrej Vidic, domačin z Bleda, je letos že petdesetič 
pripravil 15.000 lučk. / Foto: Miro Zalokar
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Na sončno prvo julijsko nedeljo je potekal tradicionalni, tokrat že 24. Riklijev pohod, ki ga vsako leto skupaj 
s partnerji organizira in izvede Javni zavod Turizem Bled.

Tradicionalni 
Riklijev pohod

Glede na dosedanjo hudo obremenitev 
zdravnikov v Zdravstvenem domu (ZD) 
Bled je vodstvo pravočasno poskrbelo za 
specializacije mladih zdravnikov, ki bodo 
razbremenili zdravnike z visoko glavari-
no – Bernardo Ferjan, Liljano Krivec Skrt, 
Lidijo Pretnar Pristov in Leopolda Zonika. 
Po končani specializaciji so zaposlili dru-
žinski zdravnici Petro Žnidaršič in Špelo 
Ulčar, pediatrinjo Valerijo Mlinar in speci-
alistko MDPŠ Evo Polajnar.

Pričakujejo in želijo, da se nekaj paci-
entov preusmeri k mladim zdravnicam 
družinske medicine in pediatrije, pred-
vsem pa, da se novi registrirajo pri njih. 
Zdravniki bodo tako imeli več časa za 
pregled pacientov, delo bo po priporo-
čilih stroke tudi kvalitetno opravljeno. 
Žal pa že zamujajo s predvideno izgra-
dnjo prizidka k stavbi ZD Bled, s kate-
ro bodo rešili prostorsko stisko. S prese-
litvijo ambulante za nujno medicinsko 

pomoč in dispanzerja za otroke in šol-
sko mladino v novozgrajeni objekt 
bodo s preureditvijo sedanjih prosto-
rov pridobili tri nove ordinacije za dru-
žinske zdravnike. Do takrat pa so pogo-
ji dela zdravstvenega osebja oteženi, 
predvsem v smislu prostorske in časov-
ne organizacije dela.
Občina Bled se je skupaj z Občino Gor-
je in ZD Bled prijavila na razpis Ministr-
stva za zdravje RS za sofinanciranje in-
vesticije in zagotovila 700.000 evrov ne-
povratnih sredstev v ta namen. Preosta-
la sredstva za izgradnjo prizidka si bodo 
občini in ZD Bled razdelili. Gradnja naj bi 
se začela oktobra, zaključena naj bi bila 
do novembra 2023.

Mladi zdravniki v blejskem 
zdravstvenem domu

Na jezeru so letos lučke prižgali prostovoljci v 23 čolnih.  
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