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Na konferenci je bila Slovenija še posebej 
izpostavljena, saj je dobila certifikat za 
prvo zeleno državo sveta, destinacije 
Ljubljana, Komen, Podčetrtek, Rogaška 
Slatina in Bled pa so prejele certifikate, 
ki potrjujejo, da sodijo med sto najbolj 
zelenih in trajnostnih destinacij sveta. 
Na Bledu so k zeleni shemi slovenskega 
turizma, nosilec programa certificiranja 
za Slovenijo je družba Goodplace, pristo-
pili lani, letos maja pa je Bled prejel zlati 
certifikat.

Delo pa s tem ni končano, blejski občinski 
svet je na seji pretekli teden potrdil 
triletni akcijski načrt ukrepov, ki jih bo 
destinacija Bled izvedla, da bo ostala na 
svoji zeleni poti. Med ukrepi so nadgrad-
nja pohodniških poti, izgradnja kolesar-
skih stez, ukrepi za umirjanje prometa, 
obveščanje o podnebnih spremembah in 
podobno. 
Med dobre prakse Bleda med drugim 
sodijo kolesarska steza ob severni razbre-

menilni cesti, novo označene pohodniške 
poti, striktno ločevanje odpadkov na 
njihovem izvoru, kampanji za zavrnitev 
plastičnih vrečk v trgovinah in za uporabo 
pitne vode iz pipe, projekt Vprašaj me, 

sem domačin in podobno. Zadnjega, 
katerega ambasador je župan Janez 
Fajfar, bodo na Bledu še nadgradili in za 
prihodnje leto poskušali k sodelovanju 
privabiti še več domačinov.

Med sto najbolj zelenimi 
destinacijami sveta
Zadnji septembrski teden je v nizozemskem mestu Nijmegen, letošnji zeleni prestolnici Evrope, potekalo 
globalno srečanje zelenih destinacij sveta pod okriljem neprofitne organizacije Green destinations, ki jo vodi 
Nizozemec dr. Albert Salman.

Zeleno shemo slovenskega turizma podpirata tako Slovenska turistična organizacija 
kot tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Od leve proti desni: Nataša 
Hočevar, STO, Romana Purkart, Turizem Bled, Alenka Soršak, Turizem Ljubljana,  
Polona Abram, zavod Komenski kras.

Osrednja slovesnost je bila namenjena humorni predstavitvi 
petih dogodkov iz blejske zgodovine, ki so tako ali drugače 
ostali v spominu. Na platnu Festivalne dvorane Bled in na 
njenem odru so obiskovalci v kratkih filmih in z odrsko 
predstavitvijo spoznali, kako je nastala darovnica leta 1004, 
v kateri je Bled prvič omenjen, obisk Primoža Trubarja na 
gradu, legendo o pogumnih Blejkah in ropanju Napoleonove 
vojske, Riklijevo zdravilstvo ter kralja Karađorđevića.
Teden in dneve dediščine je odprl minister za kulturo Dejan 
Prešiček, občinstvo pa sta nagovorila župan Janez Fajfar in gen-
eralni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
Jernej Hudolin. Janez Fajfar je spregovoril o bogati dediščini 
Bleda, ki sega globoko v začetek srednjega veka, ko je bil zgrajen 
Blejski grad in leta 1004 Bled v pisnih virih tudi prvič omenjen. 
Med ponos Bleda sodita tudi bogata sakralna dediščina in 
blejske vile, ki so nastajale v različnih obdobjih in v različnih 
arhitekturnih slogih.
Sledilo je več kot štirideset prireditev po celem Bledu, kar 
pomeni, da je sam Bled organiziral kar desetino vseh slovenskih 
prireditev ob letošnjih dnevih. 

Dnevi kulturne dediščine  
na Bledu
Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden 
kulturne dediščine, ki so se uradno začeli 22. septem-
bra s svečanim odprtjem na Bledu, so prinesli več kot 
štirideset dogodkov.

Drugi septembrski konec tedna je bil v 
Poreču kongres Mednarodne biatlon-
ske zveze, na katerem so potrdili, da 
bo Pokljuka leta 2021 gostila svetovno 
prvenstvo v biatlonu. Kongresa se je 
udeležila tudi delegacija z Bleda, ki jo 
je vodil župan Janez Fajfar. Kot pravi 
župan, je vesel, da je tudi svetovna 
biatlonska zveza Pokljuko prepoznala 
kot prizorišče, ki gre z roko v roki z 
največjimi biatlonskimi prizorišči na 
svetu.
»Navijači, ki pridejo skupaj z reprezen-
tancami, so po večini dobro izobraženi in 
dobro situirani ljudje, to so takšni gostje, 
za katere si želimo, da se vračajo k nam,« 
pravi župan in dodaja, da biatlonski 
navijači svoje reprezentance spremljajo 
povsod po svetu, tudi tja, kjer prizorišča 
razen biatlonskih prog ne ponujajo 
ničesar, Bled in Pokljuka pa v nasprotju 
s tem ponujata ogromno. Eden glavnih 
argumentov je bila tudi izgradnja severne 
razbremenilne ceste na Bledu, ki vodi 
proti Pokljuki.

Gostiteljica znova Pokljuka
Pokljuka in z njo vsa Gorenjska, zlasti pa Bled, bo leta 2021 gostila svetovno prvenstvo v biatlonu.

Na kongresu Mednarodne biatlonske zveze v Poreču so potrdili, da bo Pokljuka čez tri 
leta znova gostila svetovno prvenstvo v biatlonu.

Med 48 slovenskimi osnovnimi šolami, med katerimi so bile tudi 
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, POŠ Ribno in POŠ Bohinjska 
Bela, ki so izpolnile vse pogoje za naziv kulturna šola, je organi-
zator kot najbolj kulturno prepoznal OŠ Mokronog, priznanja pa 
so podelili tudi v nekaterih drugih kategorijah.
Najbolj kulturno šolo leta 2018 je na svečanosti, ki je potekala v 
SNG Maribor, razglasil predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor, ostala priznanja pa sta podelila minister za šolstvo, znanost 
in šport dr. Jernej Pikalo in minister za kulturo Dejan Prešiček. 
Projekt Kulturna šola spodbuja kulturno vzgojo, omogoča ust-
varjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpira 
kakovostne dosežke, skrbi za izobraževanje mentorjev, hkrati pa 
stremi k temu, da bi šole postale žarišča kulturnega dogajanja v 
svojih lokalnih okoljih. Blejska osnovna šola je dobila priznanje 
za izjemne dosežke na področju izobraževanja mentorjev.

Priznanje tudi  
za blejsko šolo
Sredi septembra je v Mariboru potekala zaključna 
prireditev projekta Kulturna šola v organizaciji  
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Zaključne prireditve so se iz blejske osnovne šole udeležili: 
učenci Urška Končar, Jakob Burja in Vito Grilc, ravnateljica 
Nataša Ahačič, župan Janez Fajfar ter učiteljica glasbene umet-
nosti ter vodja projekta Kulturna šola Irena Kosmač. / Foto: STA

Blejski občinski svet je na seji 
pretekli teden potrdil triletni 
akcijski načrt ukrepov, ki jih 
bo destinacija Bled izvedla, da 
bo ostala na svoji zeleni poti. 
Med ukrepi so nadgradnja 
pohodniških poti, izgradnja 
kolesarskih stez, ukrepi za 
umirjanje prometa, obveščanje 
o podnebnih spremembah in 
podobno.


