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Gorenjski glas

petek, 1. junija 2018

O
B

Č
IN

A 
B

LE
D

, C
E

S
TA

 S
VO

B
O

D
E

 1
3

, B
LE

D Več informacij na:
www.e-bled.si,  
www.bled.si

cmyk 98/0/72/61
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Preureditev ceste zagotavlja varnejše 
vključevanje preko tretjega zavijalnega 
pasu v poslovno-obrtno cono Lisice 
iz smeri Bleda in proti Koritnemu iz 
smeri Lesc. Ob prenovljenem cestišču 
je zgrajena tudi nova mešana površina 
za pešce in kolesarje na območju med 
Lisicami in priključkom za Koritno 
oziroma z navezavo na kolesarsko pot 
Lesce–Bled ter urejen varen prehod 
ceste preko ločilnega sredinskega otoka. 
Dela v vrednosti več kot devetsto tisoč 
evrov je financirala Direkcija RS za in-
frastrukturo, v manjšem deležu pa tudi 
Občina Bled.
Predvidoma do konca junija bo preus-
merjen promet na severno razbreme-
nilno cesto na Bledu. S tem bo bistveno 
razbremenjeno središče Bleda v smeri 
proti Zasipu, Gorjam in Pokljuki ozi-
roma Prešernova cesta od semaforja 
pri Unionu do odcepa za Blejski grad. 
Delno je cesta že prevozna z dveh strani 
in služi kot obvoz mimo gradbišča. V 
celoti so zaključena dela ob navezavi na 
Rečiško cesto, kjer sta zgrajeni tudi dve 
novi avtobusni postajališči in mešane 
površine za pešce in kolesarje, ločene od 
cestišča. Sledijo še navezave na lokalne 
ceste proti Zasipu in središču Bleda. 
Ob cesti skozi naseljena območja bodo 
postavljene tudi protihrupne ovire. 
Kolesarska pot z navezavo v smeri proti 
Lescam bo v gradnji še preko poletja, 
septembra pa se bodo zaključila vsa 
gradbena dela. V tem času se predvide-
va tudi pridobitev dokončnega uporab-
nega dovoljenja.

Prenovljena vpadnica
Po nekajmesečnih gradbenih delih je končana preureditev dela blejske vpadnice od savskega mostu  
v Betinskem klancu. Kmalu tudi severna obvoznica. Dela je financirala Direkcija RS za infrastrukturo,  
v manjšem deležu tudi Občina Bled.

Dela na Betinskem klancu so končana.

Udeleženci srečanja so se ukvarjali 
predvsem z izmenjavo pogledov na pojav 
množičnosti turizma v alpskih krajih, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, uva-
janje trajnostne mobilnosti ...
Turizem je alpskemu prostoru pripo-
mogel do relativne blaginje, v številnih 

regijah še vedno predstavlja izredno 
pomemben ali kar osrednji vir prihod-
kov. Turizem v Alpah pa ima dva obraza 
– poleg zagotavljanja preživetja ima 
seveda tudi negativne učinke, ki se kažejo 
v pretiranem izkoriščanju prostora in v 
nenadzorovani rasti.

Kot smo lahko slišali na konferenci, 
se praktično vsi turistično izpostav-
ljeni alpski kraji srečujejo s podobnimi 
težavami, tudi Bled in Bohinj, razprave 
in številne delavnice pa so tekle v iskanju 
odgovorov na vprašanja, kako razvijati 
turizem, ki bo temeljil na razvoju celo-
vitih ponudb, kako domačine, začasne 
prebivalce in goste vključiti v skupno 
prihodnost turističnega območja in kako 
učinkovito povezati turizem, kulturo, 
obrat, kmetijstvo, in to v okviru naravnih 
danosti.
Kot so poudarjali razpravljavci in 
udeleženci, ki so prihajali iz Italije, 
Avstrije, Nemčije, Francije in Slo-
venije (Bled, Bohinj, Kranjska Gora), se 
turizem in kakovost življenja ne smeta 
izključevati. Večkrat smo lahko slišali, 
da je trajnostni turizem mogoč, temeljiti 
pa mora na dogovoru med lokalno 
skupnostjo in turizmom v najširšem 
pomenu besede. V zadnjih letih, ko je 
rast turizma v Alpah enormna, je zaznati 
upor destinacij, da bi postale zabaviščni 
parki, kar je seveda prava pot. Varovanje 
okolja, butični produkti in sodelovanje z 
lokalnim prebivalstvom so prava pot.

Izzivi alpskih destinacij
Na Bledu so gostili srečanje omrežja občin Povezanost v Alpah, ki je bilo združeno z letno konferenco  
CIPRE na temo alpskega turizma. Ena od ugotovitev konference je, da se turizem in kakovost življenja  
ne smeta izključevati.

Na Bledu so gostili letno konferenco CIPRE na temo alpskega turizma.

Blejski grad bo za dva dni postal to, kar je nekoč bil – domovanje 
grajske gospode. In kaj bi gospoda brez vitezov? Srednjeveški 
dnevi, letos 2. in 3. junija, prinašajo dvodnevno dogajanje na 
gradu. Vitezi bodo duh srednjega veka s svojimi nastopi pričarali 
ob 10. in 16. uri, ob 11. uri pa bo na ogled še lutkovna predstava za 
otroke. Vitezov si ne predstavljamo kot miroljubne in krotke fan-
te iz srednjega veka, pač pa kot velike bojevnike, ki se srečujejo 
tudi na turnirjih, kjer seveda ne manjka mečevanja in lokostrel-
skih veščin. Turnirji bodo ob 12., 13., 14. in 15. uri. Posebne pozor-
nosti pa bo deležen ognjeni šov, ki ga bodo pripravili graščak in 
njegovi gostje, na ogled pa bo v soboto, 2. junija, ob 20.30 na 
grajskem parkirišču. Srednji vek pa je bil seveda znan tudi po bo-
gatih in pestrih tržnicah. Na blejski se bodo predstavili rokodelci 
in obrtniki, na voljo bodo otroške igre, vrtiljak, kulinarika, vrstili 
se bodo nastopi glasbenih skupin, glumači in ulični umetniki ...
Kot uvod v letošnje srednjeveške dneve pa bo v petek, 1. junija, 
ob 20.30 na gradu na ogled gledališka impro predstava Volkod-
lak. Volkodlak je improvizirana predstava, ki je narejena po 
navdihu družabne igre Mafija. Dogodek organizira Vaška Scena, 
ki deluje pod okriljem Kud Kamot iz Zasipa.

Srednjeveški dnevi

Vabljeni na Blejski grad in v srednji vek.

Potem ko so bili v zadnjem mesecu po celotni občini Bled 
postavljeni novi leseni stebrički z oznakami sprehajalnih in 
pohodniških poti, je bil izdelan tudi priročen žepni zemljevid, ki 
je izšel v pet tisoč izvodih in stane pet evrov. 
Zemljevidu bo sledila še digitalna različica. Na celotnem 
območju občine je sicer postavljenih približno dvesto stebričkov 
s petsto oznakami. Bled ima razvejan sistem sprehajalnih in 
pohodniških poti, zlasti po bližnjih osamelcih, ki ponujajo 
čudovite poglede na alpski biser in njegovo okolico. Označene in 
na zemljevidu vrisane pa niso prav vse, ampak le najbolj prilju-
bljene in uhojene. Nekatere poti so številnim obiskovalcem še 
vedno skrite ali pa namenjene dodatnemu raziskovanju. Zlasti 
jih radi uporabljajo tudi domačini. Poleg tega vsako leto Turizem 
Bled izda publikacijo Mini info v 70 tisoč izvodih in je v obeh 
blejskih infocentrih na voljo brezplačno.

Nov pohodniški zemljevid

Novi leseni stebrički z oznakami sprehajalnih in pohodniških poti

Predvidoma do konca junija bo preusmerjen promet na severno razbremenilno 
cesto na Bledu.


