
14. c)  SPREJEM SKLEPA O PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE BLED ZA LETO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Anton Mežan, predsednik KMVVI 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet občine Bled podeli naziv  častnega občana Občine Bled:  

(na posamični mandat občinskih svetnikov se lahko podelita največ 2 naziva častnega občana) 

- Petru Florjančiču,  

- Francu Podjedu,   

- Mirku Vovku.  

2. Občinski svet občine Bled sprejme sklep, da se zlato plaketo občine Bled podeli: 

1. Janku Žmitku 

2. PGD Bled – Rečica 

3. HKMK Bled 

 

3. Občinski svet občine Bled sprejme sklep, da se častni znak Rajska ptica podeli: 

zlato plaketo občine Bled podeli: 

1.  Lions  klub Bled 

2.  Vrtec Bohinjska Bela 



OBRAZLOŽITEV: 

Na podlagi javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj za leto 2019 je bilo prejetih 9 

predlogov oziroma 8, saj je prvi kategorija zlati maturant, za katere priznanje podeljuje župan.  

Podani so trije predlogi za častne občane-Pravilnik dopušča, da občinski svet v svojem mandatu 

podeli zgolj dva. 

 

Po generalnem pregledu, so člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 

osnovi razprave podali predlog podelitve občinskih priznanj, skladno z zgoraj predlaganimi 

sklepi. Odločitev, komu se podali naziv častni občan pa so prepustili občinskemu svetu. 

 

Prejeti so sledeči predlogi (po časovnem prejemu), skupaj z obrazložitvijo: 

 

1  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega 

Franc Podjed 

Predlagatelji Kulturno društvo Bohinjska Bela,  

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska,  

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 

Zakaj in 

predlagano 

priznanje 

Franc Podjed, uni. dipl. ekon., je bil rojen 21. februarja 1939 v Ljubljani. 

Osnovno šolo je začel obiskovati v Ljubljani, zaključil jo je na Bledu, gimnazijo 

pa na Jesenicah. Po gimnaziji  je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Po diplomi je delal najprej kot analitik  v Tovarni pletenin Almira, nato je bil 

direktor medobčinske gospodarske zbornice Kranj, upokojitev je dočakal kot 

direktor kranjske enote Službe družbenega knjigovodstva. Bil je tudi 

predsednik Izvršnega sveta tedanje občine Radovljica. 

Ustvaril si je družino, s katero je najprej živel na Bohinjski Beli, nato je na 

Bledu na Jaršah zgradil svojo hišo, v kateri živita z ženo in vnukom.  

Vse delovne zadolžitve  je vedno opravljal zavzeto, natančno ter odgovorno in 

bil je poznan kot strog nadrejeni.  

Stalna spremljevalka njegove bogate in zanimive življenjske poti je glasba, 

glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje. Kljub temu da je glasbeno izobrazbo 

dobil le na nižji glasbeni šoli v Ljubljani in na Jesenicah, kjer se je učil igrati 

harmoniko in klavir, je glasba pomembno definirala njegovo življenjsko pot. V 

njej je našel svojo identiteto in z njo je sooblikoval svoje in naša življenja, zanj 

je glasba, taka in drugačna,  alfa in omega vsega. Z glasbo je vedno izražal svoje 

veselje in svojo žalost, svoje radosti in svoja razočaranja in z njo je rad, 

nesebično in radodarno, vse to delil med vse, ki smo mu radi prisluhnili.  

Že kot študent je s svojim ansamblom igral po blejskih hotelih:  v Blegošu, v 

Jelovici, na terasi in v baru v Park hotela,  v Kavarni in v Kazini. Ko se je 

zaposlil, je z igranjem še nekaj časa nadaljeval v bohinjskih  hotelih, nato pa do 

upokojitve prenehal. Po upokojitvi je znova ustanovil ansambel, Veterani so se 

imenovali, in ob njihovi glasbi so se na plesnih popoldnevih  kar nekaj let 

redno srečevali upokojenci na Boh. Beli, v Žirovnici, na Bledu in v Ribnem.  

Že ko je delal v Almiri, je vodil mešani pevski zbor Almira in pevci se še danes 

z veseljem spominjajo skupnih let s Podjedom. Zbor je z zaprtjem tovarne 

utihnil.  



Leta 2001 je Franc Podjed sprejel vodenje takrat ustanovljenega Veteranskega 

pevskega zbora, ki ga vodi že osemnajst let. A ni samo dirigent zbora,  Franc 

Podjed je človek z  vedno novimi idejami in neustavljivo energijo. Za VPZ je 

napisal več novih pesmi, njegovo delo je tudi večina priredb, ki jih zbor 

prepeva. Tematsko je zbor usmerjen v domoljubne, narodne in ponarodele 

pesmi ter v pesmi trpljenja, upora in zmag, ki jih je slovenski narod bojeval in 

izbojeval v svoji zgodovini in Franc Podjed je domoljub, ki je napisal in uglasbil 

tudi več pesmi novejše zgodovine,  posvečenih procesu osamosvajanja 

Slovenije. Uglasbil je tudi nekaj besedil Rudolfa Maistra in Mihe Klinarja in 

njegova zborovska zapuščina bo kar bogata.  

Leta 2011 je z zborom in harmonikarskim orkestrom pripravil odmevno 

koncertno izvedbo Gobčeve Planinske rože, ki je doživela kar devet uspešnih 

ponovitev. Z VPZ sodeluje na mnogih proslavah in spominskih srečanjih, 

skoraj 400 se jih je nabralo v teh letih. Med drugim je letos 8. februarja že 

sedemnajsto leto zapored stopil pred pevce na proslavi ob slovenskem 

kulturnem prazniku pri Prešernovem spomeniku na Bledu.  

Podjedu poje in igra vse, kar prime v roke in tako je ustanovil tudi kvartet 

orgličarjev, v katerem je igral tudi sam, in ki je deloval v letih od 2006 do 

2012.  

Franc Podjed je vedno prepoznal pomembnost dosežkov posameznikov in je 

več let redno z zborom sodeloval na sprejemih uspešnih blejskih veslačev. Po 

uspešnih  tekmovanjih je, kar čez noč, v pesmih opisal dogajanje na tekmah, jih 

uglasbil in poskrbel, da jih je na sprejemu v čast veslačev Veteranski pevski 

zbor ob spremljavi inštrumentalnega tria tudi zapel.  

Ob 100-letnici veslaškega športa na Bledu je samostojno pripravil velik 

koncert v počastitev te visoke obletnice blejskega tradicionalnega športa v 

blejskem parku. 

Ob 1000-letnici Bleda je za Blejski zbornik  zbral podatke in napisal prispevek 

o glasbeni in plesni ustvarjalnosti blejskega prebivalstva ter utemeljil tako 

glasbo kot ples kot nepogrešljiv sestavni del turistične ponudbe. 

Je skladatelj, ki je leta 1962 sodeloval in prejel 3. nagrado na prvi Slovenski 

popevki za pesem Pojdi spet na Bled. Pesem je posebna glasbena žirija 

Tedenske tribune v sestavi: Bojan Adamič, Fran Potočnjak in Mario Rijavec 

izbrala za  najbolj  tipično slovensko popevko. 

Leta 2002 je organiziral 40-letnico Slovenske popevke v Festivalni dvorani na 

Bledu, kjer je poskrbel, da so mladi pevci poustvarili znane zimzelene pesmi s 

festivala Slovenska popevka.   

Franc Podjed je s svojim aktivnim pristopom in nastopom popestril že 

premnoga večja in manjša praznovanja.  Med drugim je sodeloval na 

praznovanju 50-letnice Gimnazije Jesenice in za to priložnost napisal himno, 

njegova glasba je spremljala proslavo ob 150-letnici šole na Bohinjski Beli, 

kjer še danes prepevajo » V naši šoli je tako: majhna je, pa kaj, v njej nam je 

lepo…«,  za vrtec na Bohinjski Beli je napisal otroško pesmico Mi smo gozdni 

škratje, ki je postala himna vrtičkarjev. Uglasbil in na oder je postavil recital 

Zagonetni venček svojega prijatelja Marjana Žmavca, ker mu je to obljubil, 

uglasbil je nekaj pesmi svoje prijateljice Ane Markelj, da jo je lahko presenetil 

na predstavitvi njene poezije v knjižnici.   



Delo z otroki in za otroke mu je bilo vedno v veselje in poseben izziv, ker so 

otroci tako zelo neposredni in tudi hitro učljivi in pravljica Zmaj pod Babjim 

zobom je bila opremljena z njegovo glasbo.  

Kot pisec glasbe ali celo koreografije je velikokrat sodeloval z Belanskim 

gledališčem, kjer mu je bil vedno v veselje  izziv najti pravo glasbo in 

koreografijo za posamezno predstavo.  Tako je sooblikoval predstave Življenje 

podeželskih plejbojev, Družinske zadeve zaljubljenega pesnika, Večna lovišča, 

Iščem moža s kulturo srca, Fejst fant, Tripče de Utolče, Pohujšanje v dolini 

Šentflorijanski, Romeo in Julija, Leteče zaročenke in še katera bi se našla.  

Njegov zadnji veliki projekt v Belanskem gledališču je bil muzikal Čarovnik iz 

Oza (2018), kjer je bil njegov prispevek prevod scenarija iz angleščine in 

priredba pesmi, seveda je igralce naučil tudi petja, igral pa je tudi v  

spremljevalnem ansamblu muzikla.  

V svojem bogatem glasbenem udejstvovanju je sodeloval tudi z Gledališčem 

Toneta Čufarja  Jesenice, kjer je z glasbo opremil več predstav, tako otroških 

kot predstav za odrasle. Z njegovo avtorsko glasbo so bile opremljene 

predstave Županova Micka 3d (treh dežel) (2007), Plešoči osliček (2008) in 

Kekec (ambientalna predstava v vratih) (2009). 

Za vse našteto je dobil le dve javni priznanji, a se s tem ni nikoli obremenjeval, 

saj vse, kar dela,  dela s strastjo in užitkom ter z željo, da bi bilo ljudem všeč. 

Tako je leta 2004 za svoje delo na kulturnem področju prejel županovo 

priznanje občine Bled, leta 2005 pa Zlato Gallusovo  značko za dolgoletno delo 

na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti.  

Februarja 2019 bo gospod Franc Podjed dopolnil 80 let. Svoje bogato in 

zanimivo življenje je popisal v knjigi, ki bo izšla ob njegovem jubileju, v 

obsežni knjigi, zanimivi za prebiranje, še posebno, če energičnega in 

neumornega Franca Podjeda poznate tudi osebno. To, kar še posebej šteje pri 

njem, je, da vse, kar ustvari, nesebično in radovoljno razdaja vsem, ki to 

potrebujejo ali želijo. Zanj besed »ni mogoče«, »ne morem«, »nimam časa« ni.  

Vedno išče rešitve in na poti do njih premaguje še tako nemogoče zapreke in 

situacije. Kar si Podjed zamisli, to bo tudi realizirano, pa če je videti še tako 

utopično in težko.  

Predlagatelji menimo, da je gospod Franc Podjed v svojih 80 letih na svoj način 

spremenil svet na boljše, ga polepšal in v njem pustil neizbrisne sledi. Ponosni 

smo, da ga poznamo in da smo lahko sodelovali z njim. Za vse, kar je  ustvaril 

in naredil za nas, občane Občine Bled, si ob jubileju zasluži naziv častnega 

občana občine Bled. 

2.  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega 

Lions  klub Bled 

 

Predlagatelj Svetniki Jana Špec, Jakob Bassanese, Srečko Vernig 

Zakaj in 

predlagano 

priznanje 

Lions klub Bled, ki v kratkem praznuje svojo petindvajsetletnico, se vse od 

svoje ustanovitve  zaveda,  kaj in koliko  pomeni moto te mednarodne 

dobrodelne organizacije POMAGAMO.  

Prvenstvena pomoč slepim in slabovidnim je v teku let prerasla tudi v pomoč 

socialno šibkim v svojem okolju, stalno sodelovanje z OŠ Anton Janša v 



Radovljici, šolo s prilagojenim programom z donacijami  za tradicionalne 

programe ustvarjanja panjskih končnic in    sodelovanje z edini gledališčem 

slepih NASMEH v Sloveniji; sodelovanje  s pobratenima LIONS kluboma iz 

nemškega Traunsteina in avstrijskega Kremsa ,  katerih blejska srečanja  so 

vedno tudi promocija Bleda  kot historičnega mesta  sredi naravnih lepot s 

sodobnim turistični utripom.  

LIONS klub Bled je v teku let pomagal slepim in slabovidnim z Braillevimi 

vrsticami in drugimi optičnimi pripomočki , v ekonomsko prijaznejših časih z 

nakupom kombija  za Zvezo slepih Gorenjske in pravno pomočjo za ureditev 

nekaterih njihovih gospodarskih vprašanj;  ko je poplava prizadejala širšo 

okolico Bleda, je nekaj prizadetih družin dobilo nove gospodinjske aparate;  za 

gibalno hendikepirano deklico  je LIONS klub Bled poskrbel za hišno dvigalo.   

Vseskozi pa je LIONS klub Bled skrbel tudi za snovno in nesnovno kulturno 

dediščino  kot enega temeljev nacionalne identitete.  

Z donacijami in sponzorskimi sredstvi,  pa tudi z donacijami posamičnih 

članov kluba  je bil na Bledu obnovljen očarljivi paviljon v grajskem parku,   

velika pridobitev pa je tudi izjemno lepo izdelan relief Bleda, ki je  v jezerskem 

parku privlačnost ne le za slepe, ampak tudi za videče.  Ob tem je treba omeniti 

tudi Linhartovo pot za slepe v Radovljici,  ki se začenja pri Linhartovem 

spomeniku, se vije nato skozi gabrov drevored mimo Linhartove rojstne hiše 

vse do graščine, in je označena z Braillevo pisavo na bronastih ploščah. LIONS  

klub Bled se vsako leto vključuje tudi v ustvarjanje mednarodnega plakata 

miru, in likovna razmišljanja učencev starih od 11 do 14 le s petih osnovnih šol  

tradicionalno razstavlja v radovljiški galeriji  Avla. 

Od  lani se LIONS  klub Bled  vključuje tudi v akcijo za paliativno oskrbo 

oddelka za palativo  Splošne bolnišnice Jesenice. V ta namen je priredil 

dobrodelni koncert  s Slovenskim oktetom, čisti dobiček pa namenil  za  sobno 

opremo na  omenjenem oddelku.  

Za svoje nesebično delo, ki neprekinjeno traja že četrt stoletja, predlagamo, da 

LIONS klub Bled prejme priznanje občine Bled. 

3.  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega 

PGD Bled – Rečica 

Predlagatelj Krajevna skupnost Rečica 

Zakaj in 

predlagano 

priznanje 

Svet KS Rečica za podelitev priznanja predlaga PGD Bled – Rečica, Častni znak 

Rajska ptica. Gasilsko društvo to leto obeležuje visok okrogel jubilej, 110 

letnico obstoja. Med drugim je nosilec družbene dejavnosti na Rečici in 

pomemben akter na področju zaščite in reševanja v Občini Bled. S svojim 

preventivnim in aktivnim delom dokazuje veliko mero strokovne 

usposobljenosti in srčnosti v vseh razmerah. Društvo že od vsega začetka 

neprekinjeno opravlja javno gasilsko službo, posreduje ob različnih vrstah 

intervencij, še najbolj pa se je izkazalo ob skoraj vsakoletnih poplavah v letih 

od 2009 do 2013 in mogočnem žledolomu 2014, ko so bili člani društva na 

terenu neprekinjeno več dni. 

Gasilsko društvo je skozi več kot stoletje obstoja brezpogojno vlagalo v razvoj 

tehnike, kot je nakup novih orodij, zaščitnih oblek, voznega parka in 



navsezadnje v obnovo gasilskega doma ter njegovo okolico. Z obnovo slednjih, 

ki je trenutno še v teku in jo sicer financira Občina Bled, so pokazali, da so 

pripravljeni prostor odstopiti v korist krajanov, saj bo na zemljišču PGD 

sodoben ekološki otok, otroško igrišče, igrišče za košarko in prostor za 

druženje. V prostorih gasilskega doma pa se vseskozi odvijajo vse uradna in 

družabna dogajanja. Tako je društvo postavljeno v središče dogajanja na 

Rečici, obenem pa krajanom omogočeno, da so del njega. 

4.  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega 

Janko Žmitek   

Predlagatelj Krajevna skupnost Bohinjska Bela 

Zakaj in 

predlagano 

priznanje 

Janko Žmitek, je že dolga leta tesno vpet v delovanje krajevne skupnosti.  

 V  letih 1998 – 2006 je bil član sveta krajevne skupnosti 

 Član prostovoljnega gasilskega društva je od otroških let 

 Je član agrarne skupnosti 

 Najbolj pa ga krajani opazimo pozimi, ko s skrbnim opravljanjem 

zimske službe skrbi za prevoznost cest. Zimsko službo opravlja že 22 

let.  Odkar je on prevzel to odgovorno nalogo, zima na vasi praktično ni 

več problem. Ceste so splužene, posute in primerne za promet,  kar je  

posebej pomembno zjutraj, ko večina vaščanov odhaja na delo. Poleg 

cest na vasi skrbi tudi za ceste v vaseh in zaselkih Kupljenik, Obrne, 

Slamniki in Soteska. Skrbi tudi za občinsko cesto Bled - Bohinj skozi 

vas. 

Po vremenskih ujmah  popravlja razkopane poti, odstranjuje ovire, 

ureja struge hudournikov, ki poplavljajo, odstranjuje ovire na cestah. 

Vedno je pripravljen prijazno priskočiti na pomoč. 

Za njegovo požrtvovalnost, pripravljenost v vsakem trenutku pomagati in 

prispevek k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju krajanov ga predlagamo za 

zlato plaketo Občine Bled.    

5.  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega 

Vrtec Bohinjska Bela 

Predlagatelj Krajevna skupnost Bohinjska Bela 

Zakaj in 

predlagano 

priznanje 

Za priznanje Občine Bled predlagamo Vrtec Bohinjska Bela ob 40  obletnici 

delovanja. 

Obrazložitev: 

Vrtec na Bohinjski Beli  je dislocirani oddelek  Vrtca Bled. 

Letos bo  praznoval 40 obletnico obstoja,  saj je bil ustanovljen leta 1979 na 

pobudo krajanov. Prednostno je bil namenjen otrokom s stalnim 

prebivališčem na Bohinjski Beli. Majhen vrtec otrokom vseskozi omogoča 

varnost in domačnost, k temu pa veliko pripomore stalnost kadra. Delo v 

oddelku je specifično zaradi različne starosti otrok, otroci se navajajo na 

strpnost in medsebojno razumevanje. 

V vrtcu se v delo z otroki vnaša sodobne pristope, vključujejo se  v različne 

projekte, najpomembnejše pa  je, da je vsak otrok viden in slišan.  



Posebno pozornost namenjajo skrbi za zdrav razvoj otrok z izvajanjem 

dodatnih gibalnih aktivnosti, vključevanju elementov gozdne pedagogike ter 

elementov koncepta Reggio emilia  v vzgojno delo . 

Predstavitev vzgojnega koncepta Reggio emilia so pripravili na tridnevni 

razstavi  s prireditvami z naslovom 100 JEZIKOV OTROK na Pristavi na Bledu  

maja 2011. 

Projekti oziroma aktivnosti ki jih izvajajo v vrtcu so:  

- RAZISKOVANJE KULTURNE DEDIŠČINE BOH.BELE: vsako leto 
raziščejo en del vasi in eno dejavnost. Pet let sodelujejo pri DEKD  
(Dnevi evropske kulturne dediščine), vsak september organizirajo 
javno prireditev  Škratov pohod na temo dediščine (  ob železnici, po 
Kupljeniku, od vrat do vrat, od Iglice do Save ,med blanskimi 
čebelnjaki). Lani  so nastopili na otvoritvi DEKD na Bledu v Festivalni 
dvorani, na Vaškem vikendu na Bledu v sodelovanju z  Blanskimi 
pericami.  

- MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: obiskujejo starejše  krajane, 
zbiranje papirja z vozičkom po vasi od hiše do hiše (vsakič v enem delu 
vasi ), že nekaj  let vsak petek ob 10. uri organizirajo Simbioza 
sprehode Podrojami  z namenom  medgeneracijskega sodelovanja in 
spodbujanja starejših h gibanju , sprehode pa občasno popestrijo  s 
kulturnimi dogodki, obiskom knjižničarja, očiščevalno akcijo, tekom 
podnebne solidarnosti…  

- ORGANIZACIJA PRIREDITEV V VAŠKEM JEDRU npr  za pusta, ob 
evropskem tednu mobilnosti, sodelujejo  na večini prireditev  v  vasi  z 
nastopi otrok, pripravljajo razstave  za okni Doma krajanov.  

- Že vrsto let  izvajajo knjižnico za otroke v vrtcu, sodelovali  so  s 
knjižnico Bled pri uvedbi  Knjižnega kostna v  Domu krajanov 

- POVEZUJEJO SE  Z VSEMI DRUŠTVI, KS BOH. BELA  IN ŠOLO PRI 
ORGANIZACIJI VAŠKEGA ŽIVLJENJA in skrbi za urejenost vasi in 
okolice šole. 

- SPODBUJANJE TURIZMA: sodelovanje s TD Boh. Bela, vsako letno 
nastopijo na Marjetinem sejmu v juliju,  

- Ob pomoči staršev in TD Boh. Bela so v gozdu zgradili GOZDNO 
IGRALNICO »ZAGRADIŠE« z labirintom, krožno klopjo in hišo  
»Kožarco«, kjer vsi otroci lahko ob igri ohranjajo stik z naravo. 

- VKLJUČEVANJE V EKOLOŠKE AKCIJE – sodelovanje pri 
spomladanskem čiščenju vasi in ekološko osveščanje otrok 

- Letos so vključeni  v projekt TURIZEM IN VRTEC, s Turističnim 
društvom sodelujejo pri  pripravi družinske pohodne poti na Bohinjski 
Beli, v vsakodnevno delo z otroki pa uvajajo domače narečje in 
spoznavanje ročnih del. 

Vrtec je tesno povezan z vasjo, vpet v vaško življenje  skupaj s podružnično 

šolo daje pomemben prispevek k ohranjanju živosti Bohinjske Bele, zato ga ob 

štirideseti obletnici  delovanja predlagamo za Zlato plaketo Občine Bled.  

6.  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega 

HKMK Bled 

Predlagatelj Svetniki  Jakob Bassanese, Boštjan Ploštajner in Srečko Vernig  

Zakaj in 

predlagano 

Za prejem zlatega priznanja predlagamo športno društvo Hokejski klub mlade 

kategorije Bled, ki v letu 2019 praznuje svojo 20. obletnico. 



priznanje V mladih kategorijah je klub osvojil 6 naslovov državnih prvakov, v letu 

2007/2008 je ustanovil člansko ekipo, ki še danes uspešno nastopa v članski 

kategoriji. Vzgojil je več članskih in olimpijskih reprezentantov (Žiga Jeglič, 

Boštjan Goličič, Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Jurij Repe…). Klub je po vpisu 

eden najštevilčnejših v občini Bled. Klub deluje globalno, v letu 2016 je z 

dobrim delom pridobil licenco za organizacijo najmočnejšega hokejskega 

turnirja na evropskih tleh in sicer CCM World invite, ki vsako leto privabi 

preko 1000 mladih hokejistov iz celotnega sveta. Aprilski mednarodni 

hokejski turnir pa potek že od nastanka kluba naprej. 

Zlato priznanje si zasluži zaradi izjemno uspešne vzgoje igralcev. Učinek 

delovanja kluba razultira tudi v učinku na gospodarstvo na Bledu ter z 

večanjem prepoznavnosti destinacije v svetu. 

7.  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega 

Peter Florjančič 

Predlagatelj Svetniki Anton Omerzel, Srečko Vernig in Jakob Bassanese 

Zakaj in 

predlagano 

priznanje 

Za častnega občana Občine Bled predlagamo gospoda Petra Florjančiča, ki 

bo marca letos praznoval sto let življenja. Svetovno znani izumitelj, ki zadnja 

leta preživlja v domovini, je v tem času izjemno prispeval k promociji našega 

kraja. Izdal je večje število knjig, nastopil v mnogih filmih in televizijskih 

oddajah, z njim so bili objavljeni številni intervjuji, ki so odmevali po vsem 

svetu. Bled je nanj lahko ponosen.  

8.  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega 

Mirko Vovk 

Predlagatelj Svetniki Brigita Šolar, Anton Mežan, Gregor Jarkovič 

Zakaj in 

predlagano 

priznanje 

Obrazložitev predloga  za naziv »častni občan bleda« 

Življenjska pot Mirka Vovka je zanimiva in bogata z doživetji, njegovi spomini 

bi se brali kot roman. Rodil se je 13. januarja 1931 na Bledu, pod vznožjem 

hriba Bledec, torej v verjetno najstarejšem blejskem zaselku Grad. Letos je 

dopolnil 86 let in še vedno opravlja delo »Ambasador Bleda«. Njegovo življenje 

je tesno povezano s turizmom, fotografijo in športom. Že kot sedemletni deček 

se je včlanil v društvo Sokol, poleti se je prelevil v »liftboya« v Hotelu Park. 

Gimnazijo je obiskoval v Beljaku in na Jesenicah ter od mladih nog sledil misli 

o zdravem duhu v zdravem telesu. V letih 1940-1941 je bil prvak radovljiško 

blejske sokolske župe, šest let kasneje je bil prvak tedanje Jugoslavije v 

smučarskem teku mladincev, stalno je bil v državnem vrhu v klasični 

kombinaciji. Mirko Vovk je bil soustanovitelj blejskega plavalnega, 

smučarskega, teniškega, nogometnega, letalskega, folklornega, golfskega in 

muzejsko zgodovinskega društva. 

Podal se je tudi med oblake, leta 1950 je uspešno zaključil padalsko in letalsko 

šolo, slednjo kot prvi Gorenjec po vojni in najboljši v letniku. Kot prvi pilot je z 

jadralnim letalom preletel Triglav in dosegel višino 4200 metrov ter v zraku 

ostal 5 ur in 28 minut, kar mu je prineslo srebrni »C« znak. Z jadralnim letalom 



Jadran je pristal tudi na Blejskem jezeru. Ime Mirko Vovk zasledimo tudi med 

ustanovitelji Alpskega letalskega centra v Lescah. Dobro se je izkazal tudi v 

hotelirstvu, znani švicarski hotelir ga je prepričal, da je rodni Bled za nekaj 

časa zamenjal s hotelom La Romantica, ki ga je kasneje, leta 1956,  tudi vodil. 

Srečeval je razne ugledne osebnosti in znane igralce, kot sta bila Gina 

Lollobrigida in Clark Gable. Že pred odhodom v Švico se je izučil za fotografa in 

se s tem poklicem ukvarjal po vrnitvi na Bled. Tujina mu ni več dišala, zaposlil 

se je v Hotelu Park in se poročil. Mirko Vovk rad pove, da bi v hotelu rad ostal, 

če ga ne bi porušili. To ga je zelo prizadelo, saj novi hotel ni bil niti senca 

prvotnega. V rojstni hiši na Prešernovi 55 je leta 1961 odprl fotografski atelje 

in ta poklic opravljal do upokojitve. Njegove fotografije so se znašle v prvih 

barvnih prospektih hotelov tedanjega ljubljanskega Kompasa, postal je tudi 

blejski protokolarni fotograf. Na fotografijah je zabeležil vse najpomembnejše 

obiske najvišjih jugoslovanskih in tujih voditeljev, ki so obiskovali Bled. Deset 

let kasneje je v centru Bleda zgradil nov fotografski lokal in za poklic navdušil 

tudi sina Marka. 

Svetovno slavo in prepoznavnost pa je Mirku Vovku prinesel golf, ki je odprl 

posebno poglavje v njegovem življenju. Leta 1973 je bil soustanovitelj prvega 

golfskega kluba v tedanji Jugoslaviji. V skoraj štirih desetletjih je postal igralec, 

reprezentant, udeleženec več svetovnih prvenstev v golfu, predsednik 

Slovenske golfske zveze, še vedno ima naziv Častni predsednik Golf zveze 

Slovenije. Uspelo mu je tudi to, kar so sanje vsakega igralca golfa, »hole in 

one«, torej zadetek s prvim udarcem in to kar trikrat.  »To in še mnogo več je 

Mirko Vovk, golfist, ki bi mu v Angliji nedvomno nadeli naziv Sir«, je bilo 

zapisano v časniku Finance. Postal je ambasador golfa v Evropi in svetu, ime 

Bleda je ponesel preko vseh meja. Na Bled je pripeljal tudi najvišje 

predstavnike evropskega in svetovnega golfa ter številna znana svetovna 

imena z raznih področij.  

Mirko Vovk je bil leta 2000 svetnik v blejskem občinskem svetu in je prvi 

predlagal 10. april za občinski praznik, uspel pa je tudi s predlogom za 

jubilejno znamko ob tisočletnici prve omembe Bleda. 

Vsak dan ga lahko srečate, ko se pri 86 letih sprehaja po Bledu in z velikim 

veseljem mlajšim domačinom in turistom daje koristne nasvete in jih 

»poučuje« o zgodovini in lepotah Bleda. 

Mirko Vovk je v svoj fotografski objektiv ujel na tisoče obrazov, po nebu 

preletel na stotine kilometrov, za golf navdušil veliko ljudi. Je svetovljan. 

Človek dejanj. In srčne kulture. Človek z veliko začetnico, ki je prav zaradi tega 

ostaja skromen in preprost. Ambasador golfa, Bleda, za vedno. 

 

 


