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PREDLOG SKLEPA OZIROMA SKLEPOV: 

Sklep oziroma sklepi bodo oblikovani na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki je sklicana za dne 14. 3. 2022. 

 

 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 

Na razpis za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2022 je bilo prejetih 9 predlogov, ki jih po 

vrstnem redu prejema povzemamo v nadaljevanju. 

1  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Dragica Marta Sternad Kenda 

Predlagatelj Svet krajevne skupnosti Zasip 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Na podlagi razpisa, ki je bil objavljen v Blejskih novicah meseca januarja Svet 
krajevne skupnosti Zasip predlaga gospo Dragico Marto Sternad Kenda za 
prejem Zlate plakete za izreden popis kulturnega življenja v Zasipu ter 
doprinos v lokalni skupnosti.  
Dragica Marta Sternad Kenda kot predsednica društva v Kulturno-umetniškem 
društvu Zasip deluje že štiri leta. Njeno delovanje je vidno že takoj ob vhodu v 
vas, kjer je Občina Bled na njeno pobudo postavila tablo z napisom Prgarija. Že 
od takrat naprej skrbi tudi za cvetlični aranžma ob tabli. Za okrasno cvetje pa 
je od njenega prihoda poskrbljeno tudi na Domu krajanov. Vendar pa se s tem 
šele začenja seznam Dragičinih prizadevanj za zvišanje kvalitete bivanja v 
Zasipu.  
Dragičina velika želja, da bi v Zasipu kljub pandemiji dihali kot eno, se je 
izkazala v izjemnem vodenju Kulturno-umetniškega društva Zasip. Vsi dogodki 
in dosežki so navedeni v prilogi, v naslednjih vrsticah izpostavljamo najbolj 
vidne. 
Avtorstvo publikacij Katarine, ko spomini oživijo in Oktet LIP Bled - S pesmijo 
skozi čas kaže na izredno prizadevanje, kako predati kulturno izročilo mlajšim 
rodovom. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da se je preko raziskovanja 
materialov tudi dodobra uredil arhiv KUD Zasip pri sekcijah vezilij in pevcev. 
Natančen in objektiven popis je naletel na pozitivne odzive tako ustvarjalcev 
kulturnikov, kot drugi zainteresirani javnosti.  
V preteklih treh letih je ga. Kenda organizirala vrsto koncertov, kjer je želela 
združiti vas na enem dogodku. Gostili smo Tanjo Žagar, BQL, Laro Jankovič in 
Dalmatinske klape. Prav zadnji so poskrbeli za pravo revitalizacijo gostišča 
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Jurček na Homu v času prireditve. Dogodek je potekal ob sicer strogih ukrepih, 
vendar pa je na prireditev prišla večina vaščanov, ki so poskrbeli za vzdušje, ki 
ga pri sv. Katarini nismo videli že več let. Za vaščane je organizirala tudi ogled 
predstav izven Zasipa (npr. snemanje oddaje Pri črnem Petru), s čimer je 
poskrbela za širšo prepoznavnost naše vasi in druženje vaščanov.  
Nemalokrat se ga. Dragica projektov loteva v sodelovanju z drugimi društvi. 
Tako se je KUD Zasip skupaj s TD Zasip pobratil s Turističnim-kulturnim-
športnim društvom Urbanščica iz Vremskega Britofa.  S številnimi 
promocijami zasipljanske kulture in kulinarike je ponesla glas Prgarije onkraj 
občinskih meja.  
Njeno izjemno vodenje KUD Zasip se kaže v naraščanju članstva, razširitvi 
preteklih projektov in skrbi za inventar. Tako imajo društvene sekcije dobre 
pogoje za delovanje, kar se kaže v njihovih številnih nastopih in razstavah.  
Prav vsi vaščani Zasipa so deležni občasnih pozornosti društva. Poleg drobnih 
pozornosti ob različnih pozornostih, ki so jih člani KUD Zasip v času omejitev 
razdelili po gospodinjstvih, so v KUD Zasip na njeno pobudo prebivalce 
rezveselili tudi z brezplačnim izvodom trojezične publikacije:  Tepka iz Zasipa.  
Vsebina publikacij predstavlja temelj, na katerem bodo Zasipljani v prihodnjih 
letih gradili razpoznavnost in istovetnost kraja. Preko oživljanja društvenih 
dejavnosti v težkih časih pandemije, pa je ga. Sternad Kenda poskrbela, da 
druženje in kultura v Zasipu tudi v težkih časih socialne distance nista zamrla.  
 
Za imenovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo,  
Svet krajevne skupnosti Zasip 
 
Aktivnosti KUD Zasip v letu 2021:  
1.1. - Čestitka in zahvala za sodelovanje ob novem letu – spletno voščilo na fb 
 8.2. - Zdravljica v celoti (čestitka)  in paketki - figove kroglice po vseh 
gospodinjstvih Zasipa (slika) 
1.3.  - Literarni utrinki z Bojano Pipan v Knjižnici Bled – slika in youtube 
8.3. – Dan žena – izid in predstavitev knjige »Katarine, ko spomini oživijo« 
(slika) 
19.3. – Žurnal24.si – reportaža na spletu – ob izidu knjige Katarine (knjiga) 
28. 3. – prispevek TV Bled  ob izidu knjige s Katarinami (knjiga)   
31. 3. – odprtje fotografskega natečaja skupaj s TD Zasip 
3. 4. -  Gorenjski glas – Katarine (knjiga)- prispevek 
6. 4. - Slovenske novice – Katarine (knjiga) - prispevek 
7. 4.  – Ko ustvarja žensko druženje  -  Zvezde – Katarine (knjiga) - prispevek 
8.4.  - Moja občina – Katarine - knjiga (spletni portal) - prispevek 
10.4. - Moja občina – Tepkica, tepka, prga (spletni portal) - prispevek 
9.5. -  zasaditev rož v domu in pri tabli Prgarja 
5. 5. – Katarine -Ona plus – knjiga - prispevek 
15.5. -  Doživi Prgarijo – film – aktiv žena Prgarije v povezavi s TD Zasip s 
predstavi – izdelava zaponk za aktiv žena in pogostitev za film pri Kmetiji Bisc 
17.5. -  Radio Triglav - intervju s predsednico o aktualnih dogodkih v KUD 
Zasip 
13. 6. – Literarni utrinki s Katjo Kos v Knjižnici Bled - youtube 
15.6. - Radio Veseljak  na Bledu ob 25. letnici -  vse sekcije društva sodelujejo 
pred ledeno dvorano  
23.6. – recitali domoljubnih pesmi na Gimnaziji Jesenice – Urška Odar  - 
Canticum - nastop 
26.6. – ob dnevu državnosti – intervju s predsednico ob izidu knjige za Oktet 
LIP Bled za Radio Triglav 
26.6. – druženje z Oktetom LIP Bled, člani uprav. odbora pri Jurčku - izid knjige 
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Oktet LIP Bled s CD 
27.6.-  Italijanska TV – Bojana Pipan (objava v Slov.novicah) 
2.7. – objava v Gorenjskem glasu – v zvezi z Oktetom  
3.7. - Objava v Slovenskih novicah za knjigo Okteta 
15.7.- Radio Triglav – intervju s predsednico in napoved poletnih akcij  
18.7. – Vigenjc pri Kropi- Ta lepi sejem, ta nageljnov sm'n -nastop Oktet LIP 
Bled 
19.8. – Ribno – nastop Bojane Pipan in Stanke Ogrin  na prazniku  »Večer na 
vasi«ob prevzemu gasilskega vozila 
20. – 27.8. – Radio Gorenc – objava za Dalmatinsko klapo 
27.8. – intervju na Radio Triglav o dalmatinskem večeru in jesenskih 
aktivnostih 
27.8. – koncert Dalmatinske klape More iz Splita – gostišče Jurček – velik obisk 
27.8. – skeč Stanke Ogrin in Bojane Pipan na dalmatinskem večeru 
10.9. – Oktet LIP Bled – ZZB Radovljica – žalna slovesnost na pokopališču 
24.9. - RTV – V petek zvečer - sodelovanje v oddaji - Bojana Pipan 
3.10. – daljša reportaža TV Bled s prgarskih dni, razstav – Mojca Polajnar z 
ekipo 
3. – 5.10. - Dom krajanov Zasip – slikarska razstava, razstava ročnih del  
3. – 5.10. – Festivalna dvorana Bled – sodelovanje -krožek vezilj na razstavi 
ročnih del 
3. – 5.10. – Prgarski dnevi v Domu krajanov Zasip 
12.10. Slovenske novice -objava za prgarske dni – prispevek  
12.10. Gorenjski glas  - prgarski dnevi in razstavi – prispevek 
19.9. – 28.10. – Natečaj za ambasadorja slovenske glasbe in turizma – finalni 
izbor (10.mesto) 
23.10. – Alpski večer v OŠ Gorje – nastop Oktet LIP Bled 
1.11. – ZZB NOV Radovljica – Oktet LIP Bled – komemoracija  
5.12. – v sodelovanju s TD Gorje nastop Canticum novum v poglejski cerkvi 
Gorje – Miklavžev koncert 
12.12. – nastop v pobratenem mestu  - Trbiž - občina Bled – nastop Canticum 
Novum – božični koncert 
18.12. – novoletna voščilnica z drobno čokoladno pozornostjo vsem 
gospodinjstvom Zasipa 
26.12., 30.12. Božični koncerti Canticum Novum – 2x v sodelovanju s 
Triglavskim zborom (Lesce, Radovljica,) 
Slikarske razstave – Cirila Kraigherja – sodeloval na 10 razstavah (Bled, 
Jesenice, Kranj, Žirovnica, Zasip) 
 
Blejske novice -  vsak mesec prispevek s tekočim obveščanjem 
Objava ob izidu knjige Okteta LIP Bled v Gorjancu 
Objava ob izidu knjige Okteta LIP Bled v glasilu LIP Bled 
FB stran društva – tekoče objave vseh dogodkov 
Youtube – Bojana Pipan in Katja Kos 
Prispevki na Moja občina v letu 2021 (8x) – dosegi ogledov na posameznih 
prispevkih 
 

 
Pomembnejše aktivnosti v letih 2020 in 2019:  
 
V letu 2019 je KUD Zasip v zvezi s kulturno dejavnostjo organiziral:  

1. Koncert Lare Jankovič: 17. 7. 2019 
2. Koncert v festivalni dvorani: "Ko boš prišla na Bled" s 
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prgarskimi dnevi v Zasipu 18. 9. 2019 
3. Koncert Klapa more iz Splita 22. 8. 2019 
4. Soorganizacija z gostiščem Jurček pri koncertu Kvarteta Maskara 5. 

9. 2019 
5. Koncert Manouche Stisn se k men v Gorjah 22. 11. 2019 
6. Koncert v festivalni dvorani s Tanjo Žagar Tiho, tiho čas beži 19. 12. 

2019 
 
V letu 2020 smo organizirali:  

1. Brezplačno komedijo za vse krajane: Slovenska vicoteka 17. 1. 2020 
2. Organizirali smo proslavo ob Prešernovem prazniku 
3. Vse Zasipljane smo povabili in jih brezplačno peljali na snemanje 

oddaje Pri črnem Petru na Planet TV 14. 2. 2020 
4. Za vse, ki se niso udeležili, smo imeli javni ogled oddaje v marcu. 

Obenem smo priredili proslavo ob Dnevu žena.  
5. 24.-26. april Razstava vezilj.  
6. V začetku junija smo bili izredno aktivni pri obnovi Jurčka - naši 

člani niso pomagali le na akciji KS, temveč so tudi prihajali urejat 
območje Jurčka še teden dni po akciji.  

7. 14. in 15. 8. je pošta Bled raznesla po gospodinjstvih Zasipa 250 
izvodov trojezične pripovedke Tepka iz Zasipa v počastitev 
krajevnega praznika, ki ga zaradi epidemiološke slike nismo mogli 
obeležiti na drugačen način. Krajani so knjigo prejeli brezplačno 
(cena 1x izvoda je 13€) 

8. Ob praznovanju 95-letnice so vsa gospodinjstva brezplačno prejele 
zbornik z opisom kulturnega dogajanja v vasi. Razdelili smo 400 
izvodov.  

9. 15. 8. smo zastopali Bled tudi na prireditvi Spoznajmo Slovenijo v 
Bohinju.  

10. 13. 10. smo predstavljali Zasip na oddaji Dobro jutro RTV Slovenije.  
Predlagajo podelitev Zlate plakete 

2  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Marjeta Vodnjov 

Predlagatelji KUD Kamot Zasip 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Kulturno-umetniško društvo Kamot Zasip predlaga občinsko priznanje (zlata 
plaketa ali častni znak Rajska ptica ali županovo priznanje) MARJETI (METI) 
VODNJOV iz Zasipa, režiserki in scenaristki mnogih otroških gledaliških 
predstav. Je gonilna sila in aktivna članica društva KUD Kamot, prav tako 
igralka odrasle sekcije. Veliko doprinese k domačemu kraju, predvsem 
zasipški mladini in mladini od drugod, saj jim omogoča, da se že kot predšolski 
otroci spoznajo s kulturo in to nadaljujejo tudi v osnovni šoli. Prisotnost 
kulture v KS Zasip je v času njenega delovanja dosti večja, saj poskrbi, da se 
mnogi zaljubijo v gledališče in ples, kar jih lahko spremlja celo nadaljnje 
življenje. Vsako leto organizira več predstav z Navihančki, soustvarja Gozd 
groze, Začaran gozd na Homu, Škratjo dogodivščino, Miklavžev obisk, Božičkov 
obisk, pustno rajanje za najmlajše in še kaj. 
S kulturnim ustvarjanjem aktivno nastopa tudi v Vrtcu Bled, kjer je zaposlena. 
Dosežki: 
S predstavo Moj dežnik je lahko balon je na državnem srečanju otroških 
gledaliških skupin v Novem mestu 2018 prejela zlato plaketo. 
Januarja 2019 je z najmlajšimi pripravila gledališko-gibalno predstavo Bobek 
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in barčica. 
Kot soustvarjalka predstave Srote je na državnem srečanju otroških 
gledaliških skupin v Novem mestu 2019 prejela zlato plaketo. 
Februarja 2020 nas je razveselila s predstavo Življenje male hruške, ki pa 
zaradi izrednih razmer spomladi in poleti ni bila izvedena na tekmovanju 
otroških gledaliških skupin. 
Decembra 2021 je z najmlajšimi pripravila gledališko-gibalno predstavo Bi se 
gnetli na tej metli. 
V začetku februarja 2022 je soustvarila mladinsko predstavo Zapor za otroke. 
 
V štirih letih nastopanja po odrih je bilo s predstavami Usodna pletna, 
Pokljuški zdravnik in Upravna enota odigranih okoli 60 predstav po bližnjih 
in daljnih kulturnih domovih, prav tako dvakrat napolnjena Festivalna 
dvorana.  
Prav tako je v mesecu juliju 2021 nastopila v filmu Sladka štirideseta, ki je bil 
večkrat prikazan na odprtih in zaprtih odrih v času omejitev. 
Sodelovala je tudi v dokumentarnem filmu Povprečen moški, ki ga je društvo 
posnelo v času epidemije, premierno pa je bil prikaza v mesecu novembru 
2021 v Festivalni dvorani Bled, dostopen pa je tudi na kanalu Youtube. 
V mesecu marcu začenja s projektom Kreativa izziva za mlade od 14 do 18 let, 
ki radi nastopajo. 

3  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Jože Hausman 

Predlagatelji Občinski svetniki Anton Mežan, Franc Sebanc, Lea Ferjan, Boštjan 
Ploštajner, Srečo Vernig, Mihaela Pesrl, Miran Rejc, Brigita Tišler Šolar, 
Janez Brence 

Zakaj in 
predlagano 
priznanje 

Jože Hausman je eden izmed tistih Blejcev, ki svoj rojstni kraj brez zadrege in z 
veseljem pokaže širnemu svetu – o Bledu le najlepše in najboljše! Njegova 
kamera je skozi več desetletij ujela vse največje dogodke v lokalni skupnosti, 
veslaška prvenstva, šahovsko olimpijado, zimsko plavanje, jubileje naših 
prostovoljnih gasilskih društev, kmečke ohceti in še mnogo drugih velikih in 
majhnih dogodkov, ki prav zato ne bodo pozabljeni. Bogat arhiv, ki je nastal v 
vseh teh letih, je neprecenljive vrednosti. Poseben pečat je pustil v nekdanji 
tovarni Vezenine Bled, kjer je bil zaposlen celih 32 let vse do njene nepotrebne 
ukinitve. Posvetil se je predvsem strojnemu vezenju in tehnično omogočil 
strojno klekljane čipke. Po zaprtju te odlične blejske tovarne, dobitnice 
neštetih nagrad in priznaj, mu je vodilni svetovni proizvajalec strojnih čipk in 
vezenin Bischop iz St. Gallna v Švici ponudil mesto direktorja njihove tovarne 
na Tajskem. Vabljive ponudbe pa Joža zaradi navezanosti na domači kraj ni 
sprejel. S kolegi so rešili marsikateri izdelek in druge predmete ter dokumente 
Vezenin, ki jih je shranil Gorenjski muzej in bodo stalno razstavljeni v 
bodočem medgeneracijskem centru, ki se bo imenoval prav po Vezeninah. 
Ko je ostal brez dela, se je zaposlil kot snemalec zaposli samostojni delavec v 
kulturi. Kamera je bila in je še njegova prva ljubezen. Z njo je posnel 
prenekatero blejsko zgodbo in jo preko komercialnih televizij pokazal celi 
Sloveniji. Njegova ljubljena kamera ima celo ime – Lojzka. Jože in Lojzka sta 
tako skupaj poskrbela za nešteto lepih in dobrih blejskih podob, ki bodo za 
vedno zapisane v zgodovino kraja. 
 
predlog za občinsko priznanje – ČASTNI ZNAK RAJSKA PTICA   

4  



6 

 

Ime in 
priimek/naziv 
predlaganega 

Matjažu  Završnik 

Predlagatelji Občinski svetniki Anton Mežan, Franc Sebanc, Lea Ferjan, Boštjan 
Ploštajner, Srečo Vernig, Mihaela Pesrl, Miran Rejc, Brigita Tišler Šolar, 
Janez Brence 

Zakaj in 
predlagano 
priznanje 

Matjaž Završnik je direktor Zavoda za kulturo Bled vse od ustanovitve l. 2006. 
Pogodba med državo, Republiko Slovenijo, ki je Blejski grad razglasila za 
kulturni spomenik državnega pomena in Občino Bled kot lokalno skupnostjo, 
se je v dobrih petnajstih letih izkazala za uspešno. Dober del prihodkov Zavod 
lahko namenja kulturni ponudbi občine na duhovnem, družbenem, še posebej 
pa na materialnem področju. To pomeni, da s temi sredstvi lahko vzdržuje 
Festivalno dvorano, da so se na gradu samem obnovile vse instalacije, da se je 
grad na novo prekril, uredile nove zbirke, da so se uredile zelene površine pod 
gradom, parkirišča, da se je odkupila Mrakova domačija, kjer bo predstavljena 
naša kmečka dediščina itd. Zavod je omogočil izjemno kulturno ponudbo na 
najvišji domači in mednarodni ravni in podprl izdajo številnih publikacij o naši 
kulturni dediščini in literarnih prvencev naših občanov. Domača društva so pri 
uporabi objektov v upravljanju ZKB obravnava prednostno. Občani Bleda 
imajo prost vstop na grad, ki je med tem postal ena najbolj obiskanih in 
razpoznavnih turističnih točk Slovenije. Za vsem tem ob pomoči izjemnih 
sodelavcev stoji direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž Završnik. Njegova 
nepozabna starša, priljubljena blejska pedagoga, mati Marija, geografinja in 
oče Albin, učitelj telesne vzgoje in pevovodja, sta mu že v zibelko položila 
izjemen odnos do kulture. Mladi Matjaž se je po jeseniški gimnaziji vpisal na 
ekonomsko fakulteto v Ljubljani, se med redkimi študiranimi sovrstniki vrnil 
domov na Bled in začel z delom prodajni službi tedanjega Golf in Park. Hkrati 
je z vso vnemo in srcem sodeloval pri prostovoljnem delu Turističnega 
društva, tudi kot njegov predsednik. V službi si je nabral neprecenljivo 
poslovno znanje in spretnosti, ki jih v korist naše skupnosti že vsa leta s 
pridom uporablja kot direktor Zavoda za kulturo Bled. Ob hkratnem občutkom 
za kulturo, poslovni nadarjenosti in učinkovitosti, predvsem pa predanosti 
domačemu kraju, so se v Matjažu Završniku združile vse sile, ki so ga pripeljale 
do srečnega uradnega zaključka njegove kariere. Vsekakor pa še naprej 
računamo, da bo z znanjem in izkušnjami, še posebej pa s srcem do Bleda, še 
naprej svetoval in pomagal pri že zastavljenih velikih projektih Zavoda za 
kulturo in našega prelepega kraja kot takega.  
 
predlog za občinsko priznanje: Zlato Plaketo Občine Bled 

5  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Slavko Oblak 

Predlagatelji Občinski svetniki Anton Mežan, Franc Sebanc, Lea Ferjan, Boštjan 
Ploštajner, Srečo Vernig, Mihaela Pesrl, Miran Rejc, Brigita Tišler Šolar, 
Janez Brence 

Zakaj in 
predlagano 
priznanje 

V Grajskem parku, ki ga je Zavod za kulturo leta 2019 popolnoma prenovil in 
uredil,  je pred koncem lanskega leta vzklil Grajski cvet – velika bronasta 
skulptura, ki jo je Bledu podaril kipar Slavko Oblak. To je že četrto umetniško 
delo, ki nam ga je daroval naš rojak Slavko Oblak, v Kumhausnu pri Landshutu 
na Bavarskem živeči umetnik.  
Slavko Oblak se je rodil leta 1934 na kmetiji, po domače pri Klemenovih na 
Rečici. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se je po odsluženem 
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vojaškem roku v petdesetih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Preden se 
je vpisal na Akademijo za upodabljajočih umetnosti v Münchnu, je denar za 
študij služil na različne načine, med drugim tudi v livarni, kar je odločilno 
vplivalo na njegovo kasnejšo ustvarjalno pot. Bron je postal njegov najbolj 
priljubljen material za ustvarjanje. Na svojem drugem domu na kmetiji v 
Kumhausnu si je postavil tudi lastno livarno za vlivanje skulptur, ki krasijo in 
estetsko dopolnjujejo mnoge javne zgradbe in parke v Landshutu, mestu, 
imenovanem tudi mesto vodnjakov in javnih plastik. Vsa njegova dela, 
predvsem številni vodnjaki tudi po drugih bavarskih mestih, kažejo na njegov 
prvinski odnos do narave s katero v sobivanju tudi živi.  
Dela, ki jih je do sedaj Bledu poklonil Slavko Oblak, so plastika Ciklama ob 
jezeru iz leta iz 1997, Brstični vodnjak pred občinsko hišo iz leta 2002, kip 
Matere božje z detetom v kapeli na Blejskem gradu, darilo Rotary Cluba Brixen 
ob tisočletnici prve omembe našega kraja leta 2004 in sedaj še Grajski cvet. 
Vsa ta dela estetsko še nadgrajujejo in dopolnjujejo sicer lepe in enkratne 
lokacije, na katerih se nahajajo.  
Letošnje leto bo Zavod za kulturo posvetil prav njegovemu delu.  Njegov 
pomen kot enega najpomembnejših v tujini živečih slovenskih umetnikov so 
prepoznali tudi v Narodnem muzeju v Ljubljani, kjer so ob kiparjevi 
osemdesetletnici l. 2014 pripravili odmevno retrospektivno razstavo in izdali 
katalog vseh njegovih del. 
Slavko Oblak, ki spada med najbolj poznane in cenjene Slovence na 
Bavarskem, je s pomočjo uglednih prijateljev tudi odločilno vplival na nemško 
priznanje slovenske samostojnosti 
 
predlog za občinsko priznanje: Zlato Plaketo Občine Bled 

6  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno 

Predlagatelji Krajevna skupnost Ribno 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno praznuje letos 120-letnico svojega 
delovanja. Začetki segajo v leto 1902 z ustanovitvijo tamburaškega društva. 
Kmalu, že pred prvo svetovno vojno, je začela delovati tudi dramska skupina 
in kasneje pevski zbor. Dramska skupina je bila aktivna tudi med obema 
vojnama, še zlasti pa po drugi svetovni vojni, ko je bil zgrajen zadružni dom. 
Kuturno društvo je v povojnem času dobilo tudi sedanje ime, po takratnem 
učitelju in dolgoletnem članu in režiserju v društvu, Rudolfu Jedretiču. 
Dramska dejavnost je postala prava tradicija za Ribno in se je nadaljevala vse 
do leta 1987, ko je za nekaj časa zamrla. Poleg odrasle dramske, so v okviru 
društva v tistem času, delovale še otroška in mladinska dramska skupina, 
lutkarstvo, likovna sekcija, sekcija ročnih del, pevski zbor. 
 
Dramska dejavnost je ponovno zaživela po letu 2002. Od takrat dalje se skoraj 
vsako leto predstavi z novo premiero. Nekaj med njimi je bilo zelo uspešnih, 
saj so bile izbrane za regijska srečanja gledaliških skupin Gorenjske in druge 
festivale, Markolfa leta 2010 na Čufarjeve  dneve in festival v Pekrah. Leta 
2012 so, ob praznovanju 110-letnice društva, pripravili predstavo Za narodov 
blagor. To je bila zadnja predstava z igralcem in dolgoletnim  članom društva  
Radom Mužanom.  Tudi po njegovi nepričakovani smrti je skupina nadaljevala 
z delom. Med najbolj uspešnimi predstavami  v zadnjih desetih letih je bila 
prav gotovo Krčmarica, s katero je dramska skupina prav tako sodelovala na 
regijskem srečanju gledaliških skupin in  na Čufarjevih dnevih. Sledila so 
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številna  gostovanja po Sloveniji. Igralki v predstavah  Slikar na vasi leta 2014 
in  in Opalo ima vsakdo rad leta 2015 sta bili na regijskem srečanju  nagrajeni 
za najboljši ženski vlogi. Tudi za letošnji jubilej dramska skupina pripravlja  
novo predstavo. 
 
Poleg dramske, je bila  v letu 1979 ustanovljena najprej tudi otroška, leta 1981 
pa še odrasla folklorna skupina.  Tudi ti dve skupini v svojem dolgoletnem 
delovanju beležita številne nastope in uspehe. 
 
Otroška folklorna skupina, ki si  je v zadnjem desetletju nadela ime Raglce, je 
skupina otrok, starih od 6 do 10 let. Vsako leto pripravijo nov splet, s katerim 
se predstavijo ožji in širši javnosti. Udeležujejo se območnih in tudi regijskih 
srečanj. Popestrijo prireditve na domačem odru ter se radi odzovejo na 
povabila na turistične nastope. 
 
Odrasla folklorna skupina predstavlja danes najmočnejšo dejavnost izmed 
vseh trenutno delujočih. V  vseh 40 letih delovanja, ki jih je obeležila v lanskem 
letu, se je zvrstilo  veliko nastopov, več kot  2000,  doma in v tujini ter na 
mednarodnih festivalih. Leta 1999 se je, kot predstavnica slovenske folklore, 
predstavila na mednarodnem folklorno-pevskem festivalu v Angliji. Leta 2015 
je sodelovala na mednarodnem festivalu folklornih skupin v Dolnjem Miholjcu. 
Leta 2018 je na povabilo Folklornega društva Starogrojčica, sodelovala na 
poletni folklorni prireditvi v Starem Gradu na Hvaru.  
 
Prav tako kot otroška, se tudi odrasla skupina udeležuje vsakoletnih območnih 
srečanj, kjer je že večkrat dosegla regijski nivo. 
 
Folklorna skupina v svojih koreografijah in nastopih prikazuje plese in pesmi 
okoliških vasi, Bleda in Gorenjske. Hkrati pa poskuša ohranjati ljudske običaje, 
jeseni z ličkanjem koruze pri okoliških kmetih, ob  božiču pa s kolednicami 
voščijo zdravja in blaginje.  Za osebne praznike se podajo, kot včasih za 
praznovanje goda, s pokrovkami, ragljami, harmoniko in  pesmijo k slavljencu 
na dom.  
 
Leta 1991 so člani prvič izvedli prireditev na Selu in jo poimenovali Večer na 
vasi. S  to sedaj že tradicionalno prireditvijo, v poletnem času, na Selu pri 
Bledu popestrijo poletne večere tako domačinom kot gostujočim turistom. 
Druga tradicionalna prireditev, ki je bila prvič izvedena leta 2004,  se vsako 
leto odvija pred cerkvijo sv. Lenarta v Bodeščah, kot ambientalna predstava 
Gledališki dogodek iz časa  turških vpadov, vsakokrat z motivi iz omenjenega 
časa, vendar v drugačni obliki. 
 
Leta 2016 je v Kulturnem društvu Rudija Jedretiča Ribno pričela samostojno 
pot tudi skupina ljudskih godcev. Skupino sestavljajo štirje glasbeniki in pevci 
in je že v tem kratkem času  dosegla zavidljive uspehe. Šuštarji, kot so se 
poimenovali,  so se  v letih 2018 in 2019 uvrstili na regijsko srečanje in dosegli 
državni nivo.  
Za dosežene uspehe vseh skupin je potrebno strokovno vodenje le-teh, česar 
se v društvu še kako zavedajo, zato članom in vodjem skupin omogočajo 
nadaljnje izpopolnjevanje ter udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih.  
Društvo se povezuje tudi z drugimi organizacijami in društvi krajevne 
skupnosti in tako popestri marsikatero prireditev oziroma veselico ali kakšen 
drug kulturni dogodek. Vsako leto, s spleti folklornih skupin, sodeluje na 
prireditvah POŠ Ribno ob kulturnem prazniku, Pozdravu pomladi ali pa jim 
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obogatijo druženja s starši ter starimi straši. 
Delovanje društva je bilo v vseh letih obstoja zelo pestro in kulturno dogajanje 
v Ribnem v vseh teh letih ni nikoli popolnoma zamrlo.  
V vseh dolgih 120 letih se je v vrstah KD Rudija Jedretiča Ribno zvrstilo mnogo 
generacij in lahko bi rekli, da je šla, prav tako kot sama ljudska pesem, ples in 
igra, iz roda v rod tudi pripadnost društvu. V društvu so ponosni in veseli, da k 
njim vedno prihajajo ljudje, ki  jim  ni mar prostega časa, odrekanja, ki ne 
štejejo ur priprav, ne ur nastopov, pač pa cenijo zadovoljstvo, veselje in stkana 
prijateljstva ob ustvarjanju. Le na tak način so skupaj lahko dosegli tako visok 
jubilej. 
 
Zlato Plaketo Občine Bled 

7  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

PGD Ribno 
 

Predlagatelji Krajevna skupnost Ribno 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

PGD Ribno v tem letu praznuje 120-letnico delovanja. Je eno najaktivnejših 
društev, ki v občini delujejo na področju zaščite in reševanja. Gasilci so 
nepogrešljiv del Krajevne skupnosti Ribno, saj se ne glede na čas in vreme, 
vedno odzovejo vsakemu klicu na pomoč. Sodelujejo tudi z drugimi društvi in 
organizacijami in so močno vpeti v družbeno dogajanje kraja. Skozi vsa ta leta 
se je odvilo ogromno število dogodkov doma ali celo na tujem, na katerih so 
bili prisotni člani društva. Verjetno je ni bilo prostovoljne akcije, da ne bi bili 
vključeni gasilci. Zgradili so dva gasilska domova, prizidek domu, tri bazene za 
požarno vodo in dvorano za kulturne dejavnosti. Pomagali so pri gradnji 
Zadružnega doma v Ribnem in začeli urejati prireditveni prostor pod Ribensko 
goro, ki se je danes razvil v center kulturnega, športnega in družabnega 
dogajanja.  
Poleg posredovanja ob nesrečah in preventivnega delovanja na področju 
požarne varnosti, je v društvu tudi prostor za starejše gasilce, ki tako aktivno, 
kvalitetno in koristno izkoriščajo svoj čas. Posebno pozornost namenjajo 
vzgoji in izobraževanju mladine za prostovoljne gasilce. Predvsem jim želijo 
približati pozitivne vrednote in lastnosti, ki jih gasilci izražajo v družbi in jo 
tako delajo boljšo. To so: humanost, strokovnost, nesebičnost, prostovoljnost, 
tradicija, povezovanje ljudi, požrtvovalnost, spoštovanje drugih, sposobnost 
prisluhniti, potrpežljivost, vztrajnost, marljivost, delavnost, obzirnost in 
skupinsko delo.  
Poleg izobraževanj in usposabljanj permanentno izboljšujejo in dopolnjujejo 
zaščitno in reševalno opremo, ki jo potrebujejo za učinkovito delo. Finančna 
sredstva, ki jih člani zbirajo z organizacijami prireditev, prispevki krajanov in 
Občine Bled ter različnimi delovnimi akcijami, v veliki meri namenjajo nakupu 
te opreme. 
V Ribnem se gasilci dobro zavedajo dela, ki so ga opravili njihovi predniki, zato 
skrbno negujejo njihovo dediščino in jo prenašajo na mlajše. Sistematično 
beležijo zgodovino društva in ohranjajo predmete, ki so jih uporabljali v 
preteklosti. 
So verjetno še edini, ki se vsakemu odzovejo na pomoč in to prostovoljno ter 
brez plačila. Z delom in vrednotami, ki jih gojijo, so si med krajani ustvarili 
zaupanje in spoštovanje. 
 
Zlato Plaketo Občine Bled 

8  
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Ime in 
priimek/naziv 
predlaganega 

KOZJEK Domen 
 

Predlagatelji Krajevna skupnost Ribno 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Spartathlon velja za eno najtežjih ultramaratonskih preizkušenj na svetu. Že za 
sprejem na startno listo je potrebno opraviti kvalifikacije in tudi med samim 
tekom od točke do točke veljajo zahtevne časovne omejitve. Tek dolg 246 km 
je osnovan na zgodovinskih temeljih in vsako leto poteka v Grčiji. Start je v 
Atenah, vedno na zadnji petek v septembru, cilj v Šparti. Poteka po zahtevnih 
poteh, najprej se pot vije ob morju, nato skozi vinograde in oljčne nasade, 
potem preči goro Parthenio (1200m), ter se še z nekaj vzponi in spusti konča v 
Šparti. Dodatno težo kilometrini in višinskim metrom (preko celotne trase je 
okrog 2850 višinskih metrov, to je skoraj dvakrat na Triglav iz Rudnega polja) 
dodajo še grške temperature. Ne glede na to, da je mesec september so dnevne 
temperature še precej visoke (35 stopinj Cezija in tudi več), prav tako 
zahtevne so tudi nočne temperature, ki se spustijo do 4 stopinje.  
Prvič je Domen Kozjek Spartathlon pretekel leta 2019 tako, da je bila 
lanskoletna preizkušnja fizične in psihične moči že druga. Za celotno pot je 
potreboval 27 ur in 25 minut. Pravijo, da vsi tisti, ki uspejo priti do Šparte 
težko najdejo besede s katerimi bi opisali to preizkušnjo. Osebno misli, da je 
Spartathlon potrebno preživeti. Za to pa so najprej potrebna leta treninga, da 
postaneš dovolj dobro fizično in tudi psihično pripravljen. To pomeni, da 
tedensko v povprečju preteče vsaj 100 kilometrov, pred večjimi preizkušnjami 
pa tudi do 160 kilometrov na teden. Udeležuje se mnogih tekov, seveda od 100 
kilometrov naprej,  pa do 24 urnih tekov, ipd. Dva pomembnejša iz lanske 
sezone sta UltraBalaton (216 kilometrov dolg ultramaraton okrog Blatnega 
jezera na Madžarskem), ki se ga je polotil komaj 6 dni po Spartathlonu in 12 
urni tek v Kranju, kjer je tudi zmagal.  
 Seveda pa, ko zadeva  podporo pri njegovem početju, pa ne more mimo 
njegove Stanke. Brez nje se ne bi nič zgodilo. Podpira in spremlja ga na vseh 
njegovih podvigih. To pravzaprav velja za celotno njegovo družino. Oni so tisti, 
ki plačujejo davek njegovih ultramaratonov. Čas, ki ga posveča teku, ki pa ga ni 
malo je pravzaprav ukraden njegovi družini. Vseeno ga vedno podprejo. Upa, 
da jim to vrača s svojo pozitivno razpoloženostjo in s svojim posebnim 
humorjem.  
 Plani za letos pa so tudi že položeni. Od daljših je na prvem mestu 24 ur v 
Kopru, 216 Km UltraBalaton, 12 ur Kranja in seveda Spartathlon septembra. 
 
Zlato Plaketo Občine Bled 
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Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Metka Rutar Piber 

Predlagatelji Društvo upokojencev Bled 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Metka Rutar Piber se je že takoj po diplomi vključila v delo v športnih in 
kulturnih organizacijah in društvih v Radovljici, Lescah in na Jesenicah, zdaj pa 
že petdeset let sodeluje v kulturnem in družbenem življenju blejske občine. Za 
svoje prizadevno delo je prejela več priznanj in odlikovanj (srebrni znak 
sindikatov Slovenije, Čufarjevo plaketo jeseniške občine, Linhartovo plaketo 
radovljiške občine in lani še priznanje PZDU Gorenjske za delo v kulturi …).  
Kar trideset let je pela v Ženskem pevskem zboru Milka Škoberneta, 
zborovodjo je tudi večkrat nadomestila pri vodenju zbora, kasneje se je 
pridružila veteranskemu zboru. Ustanovila je Ženski oktet Žirovnica, prvi 
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ženski oktet, ki je nastopil na vsakoletnem srečanju slovenskih oktetov v 
Šentjerneju. Šest let je vodila Ženski zbor DU Javornik-Koroška Bela, deset let 
pa kot prostovoljka pevski zbor v Domu starejših dr. Franca Berglja na 
Jesenicah. Leta 2008 je prevzela Žensko vokalno skupino DU Bled, s katero se 
je prvič predstavila 8. marca na društvenem občnem zboru. S skupino je 
kasneje nastopila na vseh društvenih prireditvah, območnih revijah odraslih 
zborov, regijskih revijah upokojenskih zborov in mnogih občinskih dogodkih, z 
njo je gostovala po Sloveniji in drugod. Zadnjih šest let so skupaj z glavnim 
kolednikom Tomažem Bregantom vsako zimo obudili stari običaj – 
koledovanje, ki so ga ljudje na Bledu in v okoliških krajih vzeli za svojega.  
Skupina je vsako leto pripravila tudi tematski letni koncert (Ljubezen v pesmi 
in glasbi, Zlata jesen že prihaja, Cvetje v jeseni, Kaj pa ti piskaš …). V trinajstih 
letih je imela kar 195 nastopov (zborovodkinja je skrbno vodila dnevnik 
nastopov z vsemi programi, ki jih je vedno sestavila sama). Z zadnjim 
celovečernim koncertom s pomenljivim naslovom Bodi zdrava, domovina, ki se 
je odvil 1. oktobra 2021 v blejski festivalni dvorani, se je priljubljena 
zborovodkinja zaradi bolezni in starosti poslovila od vodenja zbora. 
Za svoje delo ni nikoli sprejela plačila, bila je prostovoljka v pravem pomenu 
besede. S svojo zavzetostjo, vedrino in humorjem pa tudi zanjo značilnim 
stavkom »En vicek vam moram še povedat …« je znala pritegniti in navdušiti 
pevke in poslušalce. 
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2. Podaja mnenja k predlogu imenovanja direktorja Knjižnice 

Antona Tomaža Linharta Radovljica 

 
 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  predsednik KMVVI,  Anton Mežan 

 
 
 

PREDLOG SKLEPA OZIROMA SKLEPOV: 

Sklep oziroma sklepi bodo oblikovani na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki je sklicana za dne 14. 3. 2022. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Knjižnični svet je občino Bled obvestil, da so na seji 2. 3. 2022 izmed prijavljenih kandidatov za 
delovno mesto direktorja Knjižnice A. T. Linhart izbrali MARKA ZUPANCA. 
 
Skladno z ustanovitvenim aktom, pred dokončnim imenovanjem direktorja mora Knjižnični svet 
pridobiti soglasje občine soustanoviteljice, ki ima več kot polovico soustanoviteljskega deleža, to 
je Občina Radovljica - 53 % in mnenje ostalih občin soustanoviteljic - Bleda ( 23,7 %), Bohinja 
(15 %) in Gorje  (8,3 %).  
 
 
 G. Marko Zupanc je opravljal delo direktorja knjižnice in sicer januarja 2012 je bil imenovan za 
direktorja Knjižnice Miklova hiša v Ribnici, septembra 2019 pa je postal direktor Knjižnice 
Logatec. 
 
Podal je sledeči načrt razvoja knjižnice za mandatno obdobje  
1. Nadaljevati in graditi na dobrem dosedanjem delu in dobrih praksah, ki se izvajajo v 

Knjižnici A. T. Linharta. Poleg tega doprinesti k okolju tudi nove načine dela in pristope, 
ki bi izhajali iz naslednjih analiz knjižnice in knjižnične dejavnosti: 

analiza delovanja in pričakovanja občin Radovljice, Bled, Bohinj in Gorje, 
analiza delovanja posameznih knjižnic Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica, 
Begunje, Lesce, Gorje, Kropa, Brezje, Srednja vas in Stara Fužina z vidika 
uporabnikov (člani, obiskovalci, možnosti in priložnosti ter novosti, 
gradivo in dogodki/prireditve/razstave/informacije), 
analiza z vidika procesne uspešnosti (obrat, prirast, odpis gradiva, 
prireditve, vključevanje posameznikov, podjetij in drugih zavodov ter 
zagotavljanje sredstev za razvoj), analiza zaposlenih (izobraževanje, 
sposobnosti zaposlenih, njihovo delo in možnost razvoja), 
analiza dejavnosti, prireditev, ponudbe knjižnice, 
analiza družbenega vključevanja in prilagajanja razmeram (post-
epidemiološke razmere) in tehnične zmogljivosti, analiza povezovanja, 
promocije in delovanja navzven.  

2. Slediti poslanstvu Knjižnic kot pomembno kulturno, izobraževalno in socialno središče 
lokalnih skupnosti. Knjižnica dostopna vsem in prisotna v krajih in na spletu. Je središče 
dostopnosti gradiva in informacij, spodbuja vseživljenjsko učenje, promovira bralno 
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kulturo in raziskuje različne vire. Knjižnica je prostor individualnega izpopolnjevanja in 
socialnega povezovanja.  

3. Postaviti letne cilje v skladu s poslanstvom, občinskih možnosti in rezultati analize 
knjižnične dejavnosti. Cilji, ki težijo k razvoju informativne, izobraževalne ter 
kulturne in socialne identitete.  

4. Strategija razvoja knjižnične dejavnosti bo šla v smeri notranje enotnosti (razvoj in 
usposabljanje zaposlenih in njihova dejavnost ter odgovornost) kot tudi razvoju, 
raziskovanju in povezovanju ter 

5. promoviranju knjižnične dejavnosti v krajih oziroma občinah. Poleg omenjenih 
poudarkov bi izpostavil še: 
Prilagoditev in reorganizacija pristopa k dejavnosti in izvajanju v post-covidnem 
obdobju. 
Raziskovalna dejavnost in vključevanje deležnikov v domoznanstvu. 
Prizadevanje za promoviranje knjižnične dejavnosti s pridobitvijo sponzorjev in 
donatorjev lokalnih območij. 
Izkoriščanje EU virov za financiranje in razvoj projektov ter dejavnosti 
Knjižnic. 
Izobraževanje in usposabljanje kadrov s pomočjo izmenjav oziroma vključitev v 
Erasmus +. 
Posodobitev možnosti RFID in elektronsko poslovanje oziroma vključitev 
paketnikov v 24/7 izposojo in vračanje gradiva 
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3. Podaja soglasja k višini dela plače za redno delovno 

uspešnost ravnatelja OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled za 
leto 2021 in ravnatelja vrtca Bled za leto 2021 

 
 

 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  predsednik KMVVI,  Anton Mežan 

 
 
 

PREDLOG SKLEPA OZIROMA SKLEPOV: 

Sklep oziroma sklepi bodo oblikovani na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki je sklicana za dne 14. 3. 2022. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Bled je dne 8.3.2022 prejela dopis Sveta zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja: Vloga za 
izdalo soglasja ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ prof. 
dr. Josipa Plemlja Bled za leto 2021 št.: 014-31/2022 z dne 7. 3. 2022 s prilogo Ugotavljanje 
delovne uspešnosti ter dne 9. 3. 2022 dopis Sveta zavoda Vrtca Bled: Vloga za izdalo soglasja 
ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Vrtca Bled za leto 2021 
št.: 46/2022 z dne 8. 3. 2022 s prilogo Ugotavljanje delovne uspešnosti.  
Obe ravnateljici sta dosegli 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 
uspešnost. 
 
Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnateljev s področja šolstva za leto 2021 so sveti 
zavoda izvedli v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s 
področja šolstva (Ur. l. RS, št. 81/06 in spremembe; v nadaljevanju: pravilnik). 
Za delovno uspešnost ravnateljev se lahko nameni najmanj 2% oziroma, če so za to izpolnjeni vsi 
pogoji, do največ 5% njihove letne osnovne plače. V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena ZSPJS 
višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo 
imenovanje. Svet zavoda odloči, koliko odstotkov osnovne plače ravnateljev se nameni za 
njihovo delovno uspešnost za leto 2021. Sveta zavoda sta ob upoštevanju meril iz Pravilnika za 
ravnateljico osnovne šole in vrtca predlagala, da se jima nameni 5% osnovne plače.  
 
Skladno s 7. členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju mora organ, pristojen za 
imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti 
soglasje ustanovitelja. V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in 
se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega 
ministra. Ustanovitelj oziroma pristojni minister izda soglasje za izplačilo dela plače za delovno 
uspešnost najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja. Če ustanovitelj oziroma 
pristojni minister soglasja v 30 dneh od prejema popolne vloge ne izda oziroma njegove izdaje 
ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano. 
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 4. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Turizem 

Bled 

 
 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  predsednik KMVVI,  Anton Mežan 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Sklep bo oblikovan na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je sklicana za 

dne 14. 3. 2022. 

 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 

Določba 2. odstavka 10. člena Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 
turizma Bled, v Javni zavod za turizem Bled določa: »Direktorja imenuje na podlagi javnega 
razpisa svet zavoda s soglasjem ustanovitelja za mandatno obdobje petih let.« 
 

Občina Bled je dne 10.3.2022 prejela sklep sveta zavoda Javnega zavoda Turizem Bled, v 
katerem slednji na podlagi izvedenih razgovorov in predstavitev kandidatov Občinskemu svetu 
Občine Bled predlaga, da poda soglasje k imenovanju g. Matjaža Grma iz Lesc za direktorja 
Javnega zavoda Turizem Bled. Pridobljena je bila še kandidatova vizija razvoja in delovanja 
zavoda za mandatno obdobje. 

G. Matjaž Grm je podal sledečo vizijo delovanja in razvoja zavoda Turizem Bled za 
mandatno obdobje 
 
Vizija zavoda Turizem Bled Povezovanje vseh turističnih deležnikov v »Povezano destinacijo 
z skupnim ciljem višanja dodane vrednosti in harmonije sobivanja« 
Poslanstvo zavoda Turizem Bled: Upravljanje destinacije (destinacijski management Bled in 
Julijske Alpe) skladno z (prenovljenih) razvojnim dokumentom blejskega turizma 2030 in 
krovne strategije STO. 
Glavni Cilj: aktivna promocija in usmerjanje razvoja ustrezne turistične ponudbe in 
infrastrukture, ki gre v korak z pričakovanimi turističnimi trendi, zadovoljuje pričakovanja 
sodobnih potrošnikov na eni strani in ponudnikov turistične ponudbe in storitev na drugi strani 
z ciljem dvigovanja dodane vrednosti na obiskovalca. 
Merila uspešnosti: kazalci so zapisani v strategiji trajnostnega razvoja blejskega turizma 2025, 
dopolnjeni pa morajo biti z zadnjimi statističnimi podatki 2018-2021, pa analizi se iz tega 
nabora na novo določijo ključna merila uspešnosti z cilji po letih 2022-2025. Ključna merila, ki 
so izmerljiva in primerljiva bodo po mojem mnenju ob merjenju števila prenočitev in % 
distribucija po sezonah, predvsem povprečen čas bivanja in povprečna poraba na turista. 
Ključne naloge (po prioritetnem redu možne izvedbe):  

1. Nova realnost po Covidu in prilagoditev aktivnosti. 
Tako promocijskih, kot dogodkov in temu ustrezna organizacija dela znotraj zavoda. Prva 
prioriteta bo pregled, analiza (predvsem z vključenimi in zainteresiranimi deležniki v 
blejskem turizmu, z popisom njihovih pričakovanj) in prevetritev najpomembnejših 



16 

 

aktivnosti (tako promocije, dogodkov, v okviru obstoječega proračuna. Pregled obstoječih 
vlog in nalog vseh zaposlenih v zavodu, poglobljeni razvojni intervjuji z vsakim, izvedba 
načrta izobraževanj in motivacije za dvig potrebnih kompetenc z razvojem kadrov in 
prilagoditev organizacije zavoda, ki bo lahko zasledovala bodoče cilje.   
 

2. Razumevanje turističnih tokov in potrošniških pričakovanj po Covidu in nova 
segmentacija 

Navezava na sprejeto komunikacijsko strategijo »My way« v okviru BZ »I feel Slovenia« s 
strani STO. Komunikacijska izvedba »Bled — Podoba raja« trenutno ni na podobnem nivoju 
in bo potrebna prenove oz. izboljšave. Zasnova strategije trajnostnega razvoja blejskega 
turizma 2025 je strokovna osnovana na dobro pripravljenih temeljih z primernimi 
smernicami, manjka pa implementacija. Delo STO na marsikaterem področju ocenjujem kot 
zelo dobro, z mnogo prenovljenimi in proaktivnimi pristopi, dobrimi komunikacijskimi 
materiali, ki so osnovani na dobri bazi raziskav o potrošniških pričakovanjih in percepcijah 
naše destinacije, kar služi kot dobro vodilo k prihodnim izboljšavam. Pozicioniranje in 
komunikacija blagovne znamke Bled se more močneje povezati z pozicioniranjem in 
komunikacijo »I  
Feel Slovenia« 
  

3. Zgraditev odnosov in komunikacije z vsemi lokalnimi turističniml deležniki 
(redna mesečna I kvartalna srečanja) na destinaciji (tako ožje — Bled kot širše Julijske 
Alpe) 

Organizacija konzorcija posvetovalne skupine (6-10 članov) zainteresirane lokalne turistične 
skupnosti Bled (hotelirji, gostinci, pnvatne namestitve, infrastruktura, občinska uprava), ki bo 
na mesečnihikvartalnih srečanjih obravnavala zadovoljstvo z tekočimi programi promocije in 
dogodkov, dajala pobude za napredek in nove ideje ter sodelovala pri so kreiranju prenove 
razvojne strategije Blejski turizem in pozicioniranja BZ Bled Ta pobuda lahko preraste v javno-
zasebno partnerstvo in skozi sinergijske učinke in nove programe so-promocije pripomore k 
višjim vložkom v nadaljnjo promocijo. 
Povezovanje ključnih turistiänih zavodov Bled, Bohinj, Soška dolina, Kranjska Gora v 
edinstveno destinacijo »Julijske Alpe« (že prepoznana, pa ne ustrezno komunicirana in 
aktivirana), ki daje mnogo širši spekter možnih aktivnosti v skladu z sodobnimi trendi in 
pričakovanji turističnih potrošnikov in skozi povezovanje destinacije (tako komunikacijsko 
kot s kreiranjem nove ponudbe) večjo možnost edinstvenih doživetij za kreiranje višje dodane 
vrednosti, boljše pokritosti nočitvenih zmogljivosti preko celega leta in novih poslovnih 
priložnosti v servisnih storitvah  
 

4. Maksimiranje digitalne tehnologije 
Za učinkovitejšo digitalno promocijo, nove storitve in boljšo prepoznavnost destinacije z 
selekcionirano ponudbo možnih doživetij (aplikacija »Visit Bled« in razvoj lastne »Bled-
booking« platforma, ki bo omogočila vsem lokalnim ponudnikom nižje provizijske stroške 
oddajanja kapacitet, omogočala večplastno prodajo storitev (digitalni voucherji za 
gostinske/kulturne storitve — zametek je kartica Julijske Alpe) in delno polnila proračun za 
nadaljnjo promocijo in dogodke. 
Trenutni rezervacijski sistem na spletni strani www bled.si je zgolj povzetek agregatorjev 

(booking,com, trip.com, hotels.com), ki jih večina ponudnikov uporablja za polnjenje kapacitet. 
Lokalna booking platforma na vstopni spletni strani www. bled si (2 mesto na google search za 
booking.com) in aplikaciji »Visit Bled«bi postopoma lahko postala pomembna alternativa 
trenutnim spletnim globalnim platformam oz. agregatorjem (booking.com, arbnb), ki na račun 
svoje tehnologije in globalnega dosega pobirajo visoke provizije in velik del dodane vrednosti, 
ki bi jo sicer ustvarjali lokalni turistični ponudniki. 
V primerljivih turističnih destinacijah je delež globalnih booking platform in agregatorjev 
veliko nižji, ker sta vsak posamezni hotelski ponudnik ali lokalna turistična organizacija 
izgradila primerljivo spletno aplikacijo, ki nudi podobno rezervacijsko izkušnjo ob veliko 

http://bled.si/
http://trip.com/
http://hotels.com/
http://booking.com/
http://booking.com/
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nižji proviziji za realizacijo rezervacij, predvsem za goste, ki se vračajo. Del prihranka iz te 
aplikacije bi tako pokril investicijo in vzdrževanje sistema, hkrati pa nazaj polnili sredstva za 
promocijo in dogodke.  
 

5. Re-set pozicioniranja destinacije Bled 
Prenova »Razvojnega dokumenta blejski turizem do 2030« (pozicioniranje in komunikacija BZ 
Bled — podoben dokument kot ga je pripravila STO »Komunikacijski priročnik My way«) v 
skladu z sprejeto strategijo razvoja občine Bled. Ta dokument, ki bi služil kot (enostavnejši in 
bolj razumljiv od sedanjega iz leta 2018, ki vsebinsko ni slabo pripravljen) priročnik 
upravljanja »blagovne znamke Bled«, ne zgolj kot komunikacijski priročnik za celovito 
obvladovanje vseh stičnih točk v promociji destinacije (ne zgolj CGP komunikacije), ampak tudi 
npr. vse pojavne oblike za enoten izgled kraja oz. destinacije, tako na javnih, privatnih kot 
infrastrukturnih objektih z navedbo ključnih razvojnih prenov v bodoče (vpliv blejske 
obvoznice, kolesarska infrastruktura,..). 
Vsaka strategija pa je le toliko dobra kolikor je najprej sprejemljiva za vse deležnike in 
predvsem kako se implementira skozi leta. Implementacijski del izvajanja dolgoročne 
strategije Turizma je velik del bodoče vizije zavoda Turizem Bled. Gre za pripravo akcijskih 
načrtov izbranih projektov, ki bi pripomogli k udejanjanju strategije, zagotavljanje oz. 
spremljavo njihovega financiranja, animacijo vključitev (rega nabora nosilcev, skrb za 
spremljanje časovnice in zagotavljanje določenega dela sofinanciranja skozi razpoložljiva EU 
sredstva za okrevanje in odpomost. 

 

6. Motivirani deležniki blejskega turizma in široko razumevanje ter pozitiven 
odnos prebivalcev Bleda do turizma 

Na motivacijo turističnega sektorja in pozitiven odnos prebivalcev Bleda zavod Turizem 
Bled lahko vpliva z pripravo ustrezne komunikacije, vključevanja širšega kroga deležnikov, 
ki bodo lahko prispevali svoja mnenja in bodo tudi slišani , ter izvedbo postopnih in 
konkretnih projektov in aktivnosti v smeri začrtane strategije Ustrezna komunikacija mora 
biti dobro premišljena (manj je več) in predvsem konsistentna z pričakovanji, korak v to 
smer bi bila organizacija letnega odprtega srečanja (konferenca) za lokalno prebivalstvo z 
izdajo letne publikacije doseženega napredka in bodočih projektov na področju občine in 
turizma 

Zaključna misel: 

Vloga Zavoda Turizem Bled ni zgolj obseg komunikacije in promocije, ampak predvsem 
način in kakovost komunikacije in izvedenih aktivnosti, zavod mora občini pomagati pri 
vplivu na izgled kraja z določenimi smernicami in pravili znamčenja, turističnim 
deležnikom pomagati dvigniti nivo storitev z določitvijo željenega nivoja in kriterijev 
sprejemljivosti, pomagati graditi kompetence z pomočjo pri izobraževanju turističnih 
delavcev in se zalo aktivno angažirati za sprejemanje turizma s strani lokalne skupnosti . 

Povezovalni strateški cilj bi moral biti, da Bled zopet postane destinacija, kjer kraj in 
lokalno prebivalstvo diha z turizmom, je tudi lastniško in izvedbeno močno vpet vanj in ga 
razvija trajnostno za naslednje generacije. 
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 5. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled 

 
 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  predsednik KMVVI,  Anton Mežan 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Sklep bo oblikovan na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je sklicana za 

dne 14. 3. 2022. 

 

 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled v 1. 
odstavku 11. člena določa: »Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, in sicer na 
podlagi javnega razpisa. Svet ustanovitelja mora odločati o soglasju v roku 30 dni od dneva, ko je 
bil zanj zaprošen.« 
 
Občina Bled je dne 28. 2. 2022 prejela dopis sveta zavoda Zavoda za kulturo Bled: Obvestilo 
občinskemu svetu Občine Bled št.: 1106-17/2022 z dne 28. 2. 2022, s katerem nas obveščajo o 
izbrani kandidatki za direktorja zavoda Lei Ferjan ter nas pozivajo k podaji soglasja. 
 
Predlagana kandidatka je podala sledeči program poslovnega in programskega razvoja 
zavoda za mandatno obdobje  
 
Dejavnost Zavoda za kulturo Bled zame predstavlja preplet turizma kot gospodarske 
dejavnosti, ohranjanja in predstavljanja naravnih danosti, ustvarjanja in poustvarjanja kulture 
ter ohranjanja zgodovinske dediščine. 
Moja vizija je, da objekti, ki jih upravlja Zavod za kulturo Bled zaradi unikatnosti svoje podobe 
okrepijo in obdržijo status vodilne turistične, naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti v 
Sloveniji in ene vodilnih turističnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti v Evropi.  

fir  
Menim, da za dosego te vizije ni dovolj zgolj obstoj tako unikatnih, zgodovinskih, naravnih in 
kulturnih znamenitosti, niti ne bo zadoščal tradicionalen pristop k vodenju in upravljanju, pač 
pa bo treba poleg klasičnih pristopov k vodenju in upravljanju veliko truda treba usmeriti v: 

• zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih, obiskovalcev in prebivalcev lokalnega 
okolja nasploh; 

• družbeni odgovornosti, kar pomeni prostovoljno prevzemanje odgovornosti do 
naravnega in socialnega okolja; 

• še večjo digitalizacijo, ki bo vključevala digitalizacijo notranjih procesov, še več 
digitalnih predstavitev, razvoj novih digitalnih storitev in še večjo uporabo orodij 
digitalnega marketinga; 

• še večjo poslovno odličnost, ki vključuje odlično skrb za objekte, s katerimi upravlja 
zavod, odličen odnos do zaposlenih, odlične storitve za obiskovalce, razvoj novih 
odličnih storitev in odličen odnos do lokalnega okolja, tako naravnega kot družbenega 
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Temeljna načela delovanja zavoda 
Poslanstvo zavoda je upravljanje s spomenikom državnega pomena, z Blejskim gradom, s 
Festivalno dvorano Bled kot kongresnim centrom in nosilcem kulturnega dogajanja v kraju, 
predstavitev kulturne dediščine in življenja avtohtonih ljudi na primeru Mrakove domačije, 
ureditev naravnega območja grajskega hriba z Višcami kot pomemben del naravne dediščine. 
Območje od Festivalne dvorane preko gradu do Mrakove domačije vključno z Muzejem 
sodobne umetnosti bo v prihodnjih letih ena najpomembnejših pridobitev Bleda. 
Temeljna načela delovanja zavoda v primeru moje izvolitve za direktorico 

bodo: L Udejanjanje regionalnega, nacionalnega in univerzalnega 
poslanstva.  
2. Usklajevanje potreb in želja z Ministrstvom za kulturo, Narodnim muzejem in Občino 

Bled.  
3. Družbena odgovornost.  
4. Prizadevanje za urejeno, transparentno, stabilno financiranje.  
5. Prizadevanje za tako obliko pravnega statusa zavoda, ki bo omogočala razvoj in trajno 

doseganje poslanstva.  
6. Zakonitost in transparentnost delovanja.  
7. Zadovoljstvo partnerjev.  
8. Zadovoljstvo zaposlenih 
9.  Ugled zavoda v slovenskem in mednarodnem okolju. 
 
Načela izvajanja dejavnosti 
 
Načela izvajanja dejavnosti zavoda v primeru moje izvolitve bodo:  

1. Zasledovati strategijo upravljanja za mandatno obdobje.  
2. Sodelovanje z Ministrstvom za kulturo.  
3. Sodelovanje z Narodnim muzejem Slovenije kot upravljavcem muzejske 

postavitve.  
4. Sodelovanje s pristojnimi institucijami, npr. Zavodom za kulturno dediščino, 

Zavodom za naravo, arheologi in ostalimi.  
5. Sodelovanje z ustanoviteljem.  
6. Sodelovanje s turističnim gospodarstvom na Bledu, v Julijskih Alpah in širšem 

prostoru.  
7. Varnost in zdravje obiskovalcev.  
8. Varnost in zdravje zaposlenih.  
9. Vključevanje strokovnjakov različnih smeri v projekte.  
10. Tesno povezovanje z lokalnim okoljem. Grad je blejski.  
11. Vključevanje profesionalnih izvajalcev programov.  
12. Vključevanje lokalnih izvajalcev programov.  
13. Tesno sodelovanje z novim Muzejem sodobne umetnosti.  
14. Skrb za objekte v upravljanju.  
15. Izvajanje investicij.  
16. Izvajanje programov profitne in neprofitne dejavnosti.  
17. Podpora kulturnemu dogajanju v kraju.  
18. Prioriteta: omogočiti dostop za gibalno ovirane osebe v grad.  
19. Vstop v zeleno shemo slovenskega turizma.  
20. Kandidirati za sredstva na razpisih MGRT in drugih institucij v smeri zelenega in 

digitalnega prehoda.  
21. Sodelovanje z ambasadami tujim držav, predvsem sosednjih, v Republiki Sloveniji. 
22. Povezovanje s podobnimi institucijami glede možnosti promocije objektov v 

upravljanju zavoda.  
23. Trženje v novih razmerah z modernimi orodji.  
24. Drugo. 
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Načela izvajanja poslovnih in notranjih procesov  
 
1. Poslovni in notranji procesi morajo potekati na formalno določen način.  
2. Transparentnost.  
3. Pravočasnost in pravilnost.  
4. Stabilnost.  
5. Ekonomičnost.  
6. Produktivnost.  
7. Obstajati morajo potrebne evidence in arhivi.  
8. Drugo. 

 
Programski razvoj  
 

1. Analiza že razvitih programov, preverjanje in spremembe.  
2. Varnost destinacije Bled 
3. Varnost lokacije.  
4. Varnost objektov.  
5. Trajnostna in digitalna preobrazba.  
6. Razvoj kulturnih programov za zahtevno publiko.  
7. Razvoj novih projektov, zanimivih za individualne obiskovalce v času, ko smo 

prešli iz masovnega v individualni turizem.  
8. Z dogodki vzpodbuditi in privabiti obiskovalce, da se v ciklih vračajo v/na 

objekte.  
9. V ljudeh prebuditi spoznanje, da se Blejski grad ne obišče le enkrat ali dvakrat 

v življenju, da se ga obiskuje tudi zaradi kvalitetnih dogodkov.  

10. Pripraviti produkte tudi za skupine z namenom, da se dalj časa zadržijo na 
objektih in jih tudi bolje spoznajo.  

11. Prilagoditev velikosti dogodkov občutljivemu okolju kraja in objektov.  
12. Izogibanje mega prireditvah, ki v kraj privabijo množice za kratko obdobje.  
13. Poudarek elitnim in prefinjenim dogodkom z manj hrupa.  
14. Povezovanje in informiranje ponudnikov na objektih.  
15. Kreacija programov s povezovanjem storitev zavoda s ponudbo najemnikov 

na objektih in lokalnih ponudnikov.  
16. Razvoj kreativnih, unikatnih produktov.  
17. Promocija unikatnosti.  
18. Spremljati hiter razvoj tehnologije in znanja na področju promocije in trženja.  
19. Umirjanje prometa.  
20. Združiti kulturno dogajanje z gibanjem in izkoristiti možnosti različnih 

dostopov do objektov in čudovite narave grajskega okoliša ter lepot 
jezerskega parka.  

21. Nadaljevanje urejanja infrastrukture.  
22. Drugo. 

 
Seznam 21 ciljev za XXI. stoletje 
 

1. Prilagoditev poslovanja novim zahtevam in pogojem trga.  
2. Komponenta varnosti.  
3. Multimedijske predstavitve.  
4. Tesno sodelovanje na področju promocije s Slovensko turistično organizacijo, 

ponudba zavoda kot nosilna tema na promocijskih manifestacijah.  
5. Tesno sodelovanje z Javnim zavodom Turizem Bled, Občino Bled pri, predvsem 

digitalni promociji, in programskih vsebinah.  
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6. Nastopi na sejmih in borzah.  
7. Karierni razvoj zaposlenih.  
8. Razvoj digitalne promocije.  
9. Povečanje števila prijav projektov za pridobivanje sredstev na razpisih.  
10. Ohranjanje kulturne dediščine.  
11. Predstavitev kulturne dediščine v digitalnih oblikah.  
12. Uvedba mentorstva novim uslužbencem.  
13. Krepitev blagovnih znamk Blejski gad, Mrakova domačija, ostalih.  
14. Razvoj lastnih darilnih programov v lastni prodajalni spominkov.  
15. Razvoj kongresnega turizma.  
16. Krepitev odnosov z javnostmi.  
17. Povezovanje s ponudniki trajnostne mobilnosti (železnica, avtobus, 

kočije, e-mobilnost).  
18. Usmeritev na trge v oddaljenosti do 1000 km, ki niso vezani na letalske povezave.  
19. Odprava ovir za mobilnost gibalno oviranih oseb na objektiv v upravljanju 

zavoda 
20. Promocija celotnega grajskega kompleksa in usmerjanje tokov obiskovalcev na 

celotno ponudbo.  
21. Sobivanje turizma z lokalnim prebivalstvom 


