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V preteklem letu smo zagnali sistem za 
avtomatizirano izposojo koles »Bled. 
Green Ways« s štirimi postajami na 
lokacijah Triglavska roža Bled, Kamp 
Bled, Zasip in Ribno. Postaje so med 
seboj v povprečju oddaljene 3,7 kilome-
tra in povezujejo podeželje z mestom. V 
sistemu imamo 24 koles, od tega osem 
električnih.

Uporabniki v devetdeset odstotkih 
izkoriščajo električna kolesa, le deset 
odstotkov voženj se naredi z navad-
nimi kolesi. Sistem deluje po principu 
pridobitve uporabniškega imena in 
gesla oziroma Blejske kartice s PIN-
kodo. Posameznik si kolo izposodi na eni 
lokaciji, opravi vožnjo do druge lokacije 
in tam kolo vrne. Celoten sistem je us-
trezno informacijsko podprt in beleži vse 
izposoje, čas trajanja izposoj in zasede-

nost posameznih postaj. Po letu uporabe 
ugotavljamo, da nimamo postaje v 
središču mesta in da bi potrebovali še 
dodatne postaje, obenem pa imamo 
tudi težave z vandalizmom. V letošnjem 
in prihodnjem letu načrtujemo gradnjo 
novih postaj, in sicer letos pri Ledeni 
dvorani Bled in na parkirišču Blejski grad 
(pri Infrastrukturi), v letu 2020 pa še na 

Mlinem in na Slovenskem trgu. 
Na Bledu imamo ta čas 16 polnilnih 
postaj za električna vozila oziroma 32 
parkirnih mest za polnjenje električnih 
vozil. Za električne polnilnice v javni 
rabi izvajanje storitev opravlja družba 
Petrol. Polnilnice v zasebni rabi so pri 
hotelih Garden Village Resort, Astoria in 
Rikli Balance ter v garaži Triglavske rože; 
polnilnice, ki so v javni rabi in dostopne 
vsem, pa so še: Ledena dvorana Bled 

1 in 2, Triglavska roža Bled, Jezerska 
promenada, Blejski grad 1, 2 in 3, Vrtec 
Bled, Hotel Triglav, Hotel Ribno ter Ho-
tel Jelovica 1 in 2. S preselitvijo Petrola, 
predvidoma v prihodnjih mesecih, se 
nam obetata še dve novi, in sicer na 
novem bencinskem servisu Petrola na 
Selišah. Tako bomo že letos imeli na 
voljo 18 polnilnih postaj, kar pomeni 36 

parkirnih mest za polnjenje električnih 
vozil. 
V teh dneh je na polnilni postaji Tri-
glavska roža Bled potekalo tudi kratko 
izobraževanje o polnjenju vozil. Hkrati 
Občina Bled opozarja voznike in voznice 
avtomobilov, ki niso na električni pogon, 
da bo občinsko redarstvo zelo pozorno 
nadziralo parkiranje vozil na polnilnih 
mestih, saj so mesta prevečkrat zaparki-
rana z vozili, ki se ne polnijo.

Električna mobilnost
Bled je svojo pot v električno mobilnost tlakoval z znamko Bled green ways, torej Bled na zeleni poti,  
in prvim projektom Bike sharing ali avtomatska izposoja koles. Drugi korak je izgradnja polnilnih postaj  
za električna vozila. 

E-polnilinica

Čebele ne ohranjajo le biotske raznovrst-
nosti, marveč skrbijo tudi za raznolikost 
na naših jedilnih mizah. Projekt želi 
alpske občine spodbuditi k sprejemanju 
ukrepov za varstvo in zaščito medonos-
nih in divjih čebel ter zaščito njihovega 
življenjskega okolja.
Projekt poteka v letih 2018–2021, in sicer 
v petindvajsetih občinah na območju Alp, 
v Sloveniji sta to občini Kranjska Gora in 
Bled. BeeAware! predstavlja kooperacijski 
projekt Mednarodne komisije za varstvo 
Alp (CIPRA), omrežja občin Povezanost v 
Alpah in društva Alpsko mesto leta, sofi-
nanciran pa je s strani Sklada za zaščito 
živali in Nemškega zveznega ministrstva 

za okolje, varovanje narave, gradnjo in 
jedrsko varnost.
Čebelarsko društvo Bled Gorje letos 
praznuje stoletnico delovanja in je seveda 
aktivno vključeno v projekt. Prvi dogodek 
na Bledu bo 15. marca, k sodelovanju 
pa so povabili blejske osnovnošolce, ki 
bodo pri tehničnem pouku izdelali okoli 
sedemdeset čmrlnjakov in jih poslikali. 
V avli šole bodo ob 13. uri odprli razstavo, 
ki ji bodo dodali predavanje o čmrljih, 
povabili pa bodo lokalne kmete in odda-
jalce sob, ki jim bodo panje tudi predali v 
uporabo.
Dogodku, ki bo marca na blejski osnovni 
šoli, sledijo aprila predavanje in delavnica 

za oddajalce sob, konec aprila bodo 
odprli razstavo slik in proslavili stoletnico 
Čebelarske družine Bled - Gorje, konec 
maja bodo razstavo slik s čebelarskimi 
motivi odprli na Selu, dogodki v 
letošnjem letu pa se bodo zaključili 
novembra s predstavitvijo zbornika 
čebelarske družine.

Skupaj za zaščito čebel
Občina Bled in Čebelarsko društvo Bled Gorje, ki letos praznuje stoletnico delovanja, sta del evropskega  
projekta BeeAware! Alpske občine za zaščito čebel.
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Po besedah mag. Janeza Resmana, direktorja Infrastrukture 
Bled, ki upravlja smučišče, je to, da lahko zagotovijo smučanje 
na tej nadmorski višini, kar velik zalogaj. »Letos nam je bilo 
nekoliko lažje, saj imamo nekaj novih topov, ki smo jih nabavili 
jeseni,'' pravi Janez Resman.
Investicija je bila vredna okoli sto tisoč evrov, v prihodnje pa 
načrtujejo še prenovo sistema, novo črpalko in nekaj novih cevi. 
»To pomeni, da moramo v smučišče vložiti še dvakrat toliko, saj 
je naš cilj Stražo zasnežiti v treh dneh, tako da bi lahko vsako 
leto smuko ponudili še pred novoletnimi prazniki!« Straža je na 
pol vaško smučišče, dodaja Resman in pravi, da je zakonodaja 
naredila svoje, zato so številna mala smučišča po Sloveniji svoja 
vrata zaprla. Straža je v prvi vrsti namenjena otrokom in pa 
smučarjem, ki si popoldne želijo nekaj ur rekreacije na snegu, 
zato tudi v letošnji zimi ciljajo na nočno smuko. O odpiralnih 
časih in cenah vozovnic več na www.straza-bled.si.

Smučišče z najlepšim  
razgledom
Blejsko smučišče Straža je v letošnji zimski sezoni 
začelo obratovati po novem letu.

Straža – smučišče z najlepšim razgledom

Začnemo že v sredo, 6. februarja, ko bosta ob 18. uri kar dva 
dogodka. Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo v 
Zadružnem domu v Ribnem, v Knjižnici Blaža Kumerdeja pa 
skupaj knjižnica in Društvo upokojencev Bled pripravljata liter-
arno-glasbeno prireditev – predstavitev nove knjige Vladimirja 
Siliča Vaške zgodbe in običaji. Poleg avtorja, s katerim se bo pog-
ovarjala Dragica Vesković, bosta nastopili še literarna in vokalna 
skupina DU Bled. Sledil bo bralni maraton – branje Prešernovih 
pesmi po izboru obiskovalk in obiskovalcev prireditve.
Na Bohinjski Beli bo Prešernova proslava v Domu krajanov, in 
sicer 7. februarja ob 19. uri.
Proslava ob 8. februarju v organizaciji Kulturno-umetniškega 
društva Zasip bo potekala v Domu krajanov v Zasipu ob 19. uri. 
Naslov proslave bo: Prešerno s Prešernom. 
Osrednji dogodek pa bo tudi letos slovesnost pri najstarejšem 
Prešernovem spomeniku v Sloveniji, torej pri spomeniku na 
Bledu. Občina Bled v sodelovanju z OZVVS Zgornje Gorenjske 
tudi letos organizira proslavo, ki se bo začela 8. februarja ob 
10.30 in je del tradicionalnega pohoda veteranov v Vrbo. V kul-
turnem programu bodo sodelovali otroci OŠ Bled in Veteranski 
pevski zbor.

Prireditve ob  
kulturnem prazniku
Tudi letos bo ob slovenskem kulturnem prazniku v 
občini Bled kopica prireditev.


