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Vodja del je dr. Jan Bizjak iz javnega pod-
jetja Infrastruktura Bled s svojo ekipo. Gole 
erodirane površine so zatravili. »Dokončno 
ureditev zelenic sicer načrtujemo po 
prenovi Jezerske promenade, ki bo pred-
vidoma izvedena naslednje leto, ko bomo 
vzdolž promenade posamično oziroma 
skupinsko zasadili tudi nova drevesa rdeče 
in navadne bukve, breze, jelke, malega je-
sena, gabra, japonskega drena, tulipanov-
ca, japonske sofore in gorskega javorja, ki 
bodo v prihodnjih desetletjih nudila senco 
in nadomestila svoje mogočne predhod-
nike,« pojasnjuje dr. Bizjak. V park bi v 
prihodnosti radi vključili še posamezna 
drevesa atlaške oziroma himalajske cedre, 
ginka, orjaške sekvoje in podobnih zelo za-
nimivih dreves, ki so nekdaj že bili prisotni 
v blejskih parkih. 

Zelenje varuje priobalni pas
V priobalnem pasu jezera v naslednjih 
letih načrtujejo zasaditve dreves jeseni 
čudovitih močvirskih taksodijev, belih 
in črnih topolov, trepetlik, sivih in črnih 
jelš, belih vrb in vrb žalujk, ki že od 
nekdaj lepšajo obalo Blejskega jezera. 
»Najmogočnejša sta več kot sto let stara, 
blizu štirideset metrov visoka bela topola 
pod Zdraviliškim parkom. Le name-
nite jima svoj poklon in občudovanje, 
ko boste v njuni bližini,« pravi dr. Jan 
Bizjak. Drevesa ob vodi ne nudijo le lepih 

odsevov in prijetne sence na sprehajalni 
poti, ampak predstavljajo tudi zavetje in 
prijetno senco ribam, racam in ostalim 
prebivalcem blejskega bisera. Njihov gost 
koreninski sistem med drugim pred-
stavlja tudi eno od najbolj naravnih in 
učinkovitih zaščit pred spodjedanjem in 
erozijo obale, ki je na nekaterih predelih 
okrog jezera že precej prisotna. 

Znameniti park pod Vilo Bled
»Zasaditev novih dreves različnih drevesn-
ih vrst načrtujemo tudi v parku pod Vilo 
Bled, kjer smo spomladi skupaj s podiz-

vajalci že izvedli strokovno nego dreves, 
poleti pa smo lepo uredili tudi zelenice in 
sprehajalne poti. Poleti smo nego dreves 
opravili tudi v Veslaškem centru, kjer 
smo skupaj s podizvajalci nevarne votle 
in z glivo okužene jelše po strokovnem 
arborističnem pregledu in priporočilu 
odstranili, vitalna drevesa pa očistili suhih 
vej,« pojasnjuje Bizjak. Odstranjena 
drevesa bodo to jesen oziroma naslednje 
leto nadomestili z zasaditvijo novih jelš, 
ki bi jim radi dodali še kakšno belo vrbo in 
stebrast topol. Ta drevesa so, po pričanjih 
starejših domačinov, nekoč že krasila 
tamkajšnje območje.

Blejski parki dobivajo 
novo podobo
Po končani izgradnji namakalnega sistema, ki se je po spletu okoliščin na žalost zavlekla tudi v  
poletje, so se lepšanja travnatih površin lotili tudi v blejskih parkih.

Lepa greda v športnem parku Bledec

Dela potekajo v skladu s sprejetimi razvo-
jnimi in prostorskimi dokumenti občine 
in zavoda. Parkirišče, kot pravi direktor 
Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik, 
pa ne bo namenjeno le obiskovalcem Ble-
jskega gradu, pač pa bodo lahko parkirali 

tudi drugi. »V zadnjih letih smo imeli s 
parkiranjem avtobusov, ki so pripeljali 
obiskovalce na grad, kar nekaj težav, ki 
smo jih reševali z začasnim parkiriščem 
pod gradom.« Do konca septembra 
naj bi bilo novo parkirišče za avtobuse, 

vredno 750.000 evrov, končano. Tre-
nutno se ureja spodnji ustroj parkirišča, 
saj zemljišče statično ni bilo najboljše, 
zato so potrebna nasutja. Parkirišče bo 
omogočalo tudi parkiranje za krajša ob-
dobja, s tem pa želijo omogočiti parkiran-
je ne samo obiskovalcem gradu, ampak 
tudi tistim, ki so sedaj v času čakanja 
na svoje potnike parkirali vsepovsod po 
Bledu in okolici, saj to omogoča povezava 
s severno razbremenilno cesto.
Zavod za kulturo in Občina Bled sodelu-
jeta tudi pri urejanju zemljiških zadev, 
ki bodo omogočile začetek druge faze – 
izgradnjo parkirišča za 253 avtomobilov in 
25 avtodomov. Zavod računa, da bo grad-
beno dovoljenje pridobljeno še do konca 
leta, nakar bo v prvih mesecih prihodnjega 
leta potekal izbor izvajalca, dela pa bi res 
radi končali do novega poletja. Vsi skupaj 
so prepričani, da bo izgradnja teh dveh 
parkirišč, ki bodo s t. i. shuttle prevozi 
povezana z različnimi lokacijami v kraju in 
okolici, pomenila velik prispevek k ureditvi 
prometnih razmer za cel kraj, in ne samo 
za obiskovalce Blejskega gradu.

Začela se je gradnja 
parkirišča za avtobuse
Pri Športnem parku Bledec, ob vznožju ceste na grad in neposredno ob severni razbremenilni cesti se je 
začela izvedba prve faze izgradnje parkirišča na severozahodnem obrobju Bleda – gradnja parkirišča za 38 
avtobusov.

Po načrtih bo parkirišče za avtobuse končano do konca meseca.O
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Kot je povedal direktor Matjaž Završnik, so v skladu s smerni-
cami in dovoljenji Zavoda za varstvo kulturne dediščine uredili 
del brežine proti vhodnemu portalu na grad, ki je bila lani v 
jesenskem viharju, ki je podrl več dreves, precej poškodovana. 
Istočasno so celotno območje s tremi terasami in kamnitimi 
stenami popolnoma prenovili v skladu z načrti projektanta 
Mateja Kučine. Utrdili so vse površine za kamnitimi zidovi in 
zgradili stopnišče, ki povezuje terase in parkirišče s potjo na 
grad iz smeri jezera in Slovenskega trga. »Naredili smo še en 
korak k celoviti ureditvi gradu in njegove okolice,« pravi Matjaž 
Završnik. Pri delih so bili stalno prisotni tudi arheologi, saj gre 

za občutljivo območje, kjer so praktično povsod našli najdbe, 
ki dokazujejo poseljenost tega območja skozi vsa zgodovinska 
obdobja. »Arheologi so raziskovali teren in nadzorovali grad-
bena dela, zato tudi več kot mesec dni trajajoča zamuda pri 
zaključku del. Njihov trud pa ni bil zaman, saj so odkrili grobove, 
kamnite sekire, rimske novce, osti puščic, okraske in podobno,«, 
še dodaja direktor Zavoda za kulturo Bled. Arheološki del se zdaj 
zaključuje, zato bodo lahko zaključili tudi ostala gradbena dela. 
Prostor bodo opremili tudi s klopmi in ostalo urbano opremo, 
kar bo omogočalo tudi organizacijo kakšne prireditve, dogodka 
ali predstavitve, ki bo primerna za ta poseben prostor, najdbe 
pa bodo predstavljene v manjšem arheološkem muzeju, ki ga 
načrtujejo v zgradbi ob vznožju gradu, kjer je bil do sedaj avto-
mobilski servis.

Obnovljen park
Zavod za kulturo Bled, ki upravlja Blejski grad,  
kulturni spomenik državnega pomena, končuje  
dela v grajskem parku.

Dela v grajskem parku gredo h koncu.

Turizem Bled je skrbnik Zlatega znaka zelene sheme slovenskega 
turizma. Gre za certifikat, ki ga je pridobil na podlagi pobude Slov-
enske turistične organizacije za včlanitev v mednarodno shemo 
certificiranih turističnih destinacij, ki si prizadevajo za trajnostni 
razvoj. Naloge in projekti na tem področju tečejo nemoteno, 
tema letošnjega mednarodnega natečaja za vse zelene desti-
nacije tega sveta je bila med drugim tudi Ravnanje z odpadki iz 
zmanjševanje količine plastike. Turizem Bled je projekt prijavil v 
tesnem sodelovanju z Infrastrukturo Bled, ki je tudi nosilka nene-
hno trajajočega izobraževalnega programa na področju ločevanja 
odpadkov, predvsem pa njihovega zmanjševanja.  
Količina odpadkov na Bledu iz leta v leto narašča. Občani in 
občanke so sicer vzor ločevanja odpadkov, saj se število ločeno 
zbranih odpadkov vsako leto poviša. Kljub vsemu pa ima Bled 
problem, in to je ravno v vsakoletnem povišanju količine ločeno 
zbranih odpadkov. Blejski problem torej ni ločevanje odpadkov, 
pač pa doseči zmanjšanje celotne količine odpadkov. 
Naloga je izjemno težka, saj zahteva spremembo načina življenja, 
tako za domačine kot za obiskovalce in turiste. Nalogo izvaja javno 
podjetje Infrastruktura Bled skupaj z Občino Bled in zavodom 
Turizem Bled. 

Zeleni Bled in ravnanje  
z odpadki


