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Upravljanju državnega kulturnega 
spomenika Blejski grad je bila seveda 
namenjena največja pozornost. Že od 
zgodnje pomladi dalje smo bili deležni 
bistveno višjega obiska kot v predhodnih 
letih, enake so bile tudi najave za celo 
leto in zato smo se na to ustrezno pri
pravili. Vzpostavili smo ustrezen sistem 
usmerjanja prometa in režim parkiranja 
predvsem za avtobuse, ki so na grad 
vozili  organizirane skupine obiskoval
cev  (tudi do 60 na dan), enako pa smo 
se kadrovsko okrepili tudi na drugih 
področjih. Večjemu številu obiskoval
cev smo se prilagodili tudi s širitvijo in 
prenovo nekaterih poti, novimi dodat
nimi sanitarijami in avdio sistemom 
vodenja po gradu v 17 svetovnih jezikih.  
V celem letu nas je obiskalo 559.040 
obiskovalcev. Največ med njimi je bilo 
obiskovalcev iz Južne Koreje (146.275), 
Slovenije (126.017) in ZDA (44.624). 
Sledijo jim obiskovalci iz Italije, Izraela, 
Velike Britanije, Madžarske, Nemčije, 
Japonske in Hrvaške. Na splošno je treba 
poudariti veliko raznolikost, saj  so bili 
dnevno prisotni na gradu obiskovalci iz 
več kot dvajsetih držav, v sezoni pa je bila 
ta številka še dvakrat višja. Take rezultate 
smo dosegli tudi zaradi visokih vlaganj v 
promocijo in direktnih tržnih aktivnosti, 
ki smo jih izvajali. Tako velika frekvenca 
obiska pa nam je preprečila tudi pom
ladno izvedbo investicije v prenovo teras, 
poti in kanalizacije, ki smo jo delno lahko 
izvedli šele v novembru, delno pa jo 
bomo letos do velikonočnih praznikov.  
Največji projekt lani je bila investicija 
v prenovo jezerskega dela Festivalne 

dvorane Bled. S funkcionalno in tehnično 
prenovo ter tudi novo opremo smo 
dvorani po skoraj tridesetih letih dali novo 
svežino in tudi nove možnosti za trženje 
različnih prireditev in dogodkov. Popolno
ma so prenovljene tudi strojne instalacije 
za ogrevanje in prezračevanje, osrednji 
tehnični del, novost je tudi klimatizacija 
odra, z novo kurilnico pa smo prešli z ogre
vanja na olje na ogrevanje na plin.    
Pomembno in močno je bilo tudi naše 
sodelovanje pri drugih projektih. Z 
Občino Bled smo se dogovorili za up
ravljanje in prenovo Mrakove domačije 
ter sodelovali pri načrtovanju parkirišč 
in prometnega režima v navezavi s 

severno razbremenilno cesto. Prav tako 
smo sodelovali pri pripravi dopolnil k 
Občinskemu prostorskemu načrtu, ki 
bodo za nas pomenila zeleno luč za iz
delavo projektov za dvigalo, načrtovanju 
našega informacij skega centra ob Galeriji 
sodobne umetnosti , ki bo zgrajena na lo
kaciji sedanje grajske Pristave, in drugih 
ureditvenih projektov na tem prostoru. 
Lani smo tako v investicije, upravljanje  
in realizacijo projektov vložili več kot 
dva milijona evrov in skoraj zaključili 
načrtovan desetletni cikel celovite 
prenove Blejskega gradu. To nalogo na
meravamo zaključiti letos v upanju, da bo 
enako uspešno, kot je bilo preteklo. 

Leto presežkov 
Tudi za Zavod za kulturo Bled je bilo preteklo leto leto presežkov in rekordov, saj smo v okviru poslovanja 
dosegli daleč najboljše rezultate od začetka našega poslovanja pred enajstimi leti. To dejstvo se nanaša na 
dosežen program aktivnosti tako v fizičnem kot tudi finančnem smislu.

V blejskem zavodu za kulturo so največjo pozornost namenili upravljanju državnega 
kulturnega spomenika Blejski grad.

Na Zavodu RS za varstvo narave so se 
skupaj s partnerji lotili projekta Mala 
barja – Marja, s katerim želijo prispevati 
k ohranjanju mokrišč. Uvodno srečanje 
je bilo na Bledu, edini občini gorenjske 
regije, ki sodeluje v projektu.
Daljši naziv projekta Mala barja – Marja 
je »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in 
prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na 
Gorenjskem«. Aktivnosti projekta, ki se je 
začel z začetkom tega leta, bodo izvajali 
do konca oktobra 2021. Pri njem pa poleg 
Zavoda RS za varstvo narave, ki je vodilni 
partner projekta, sodelujejo še občine 
Bled, Trzin in Logatec ter Zavod Parnas. 
Projekt sledi izhodiščem Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohe
zijske politike za obdobje 2014–2020 
in je eden od prednostnih projektov za 
izvedbo v okviru Programa upravljanja 
območij Natura 2000. Prejel bo finančno 
podporo EU, njegova celotna vrednost pa 
je skoraj dva milijona evrov.
Glavni cilj je izboljšanje slabega stanja 
treh habitatnih tipov na projektnih 
območjih, to je travnikov z modro stožko, 
bazičnih nizkih in prehodnih barij ter 
ohranjanje in izboljšanje razmer za 
kukavičevko Loeselovo grezovko in 
barjanskega okarčka, ki je eden najbolj 

ogroženih vrst metuljev v Evropi in Slo
veniji. Namen projekta je ohranjanje in 
varovanje nekaterih ključnih barjanskih 
površin v okolici Ljubljane in na Gorenj
skem. Gre za območja Nature 2000, in 
sicer: KrimskoMenišijska barja, Stržene 
luže, Črna dolina, Mišja dolina, Mlake 
pri Trzinu, Češeniške gmajne in Jezerc 
pri Logatcu, v občini Bled pa na območju 
Podhoma pri Grimščah, v Bodeščah ter 
Brjeh pri Zasipu.
Slabo stanje barjanskih površin in vrst, 
ki so na njih prisotne, je predvsem 
posledica odsotnosti rabe in zaraščanja 
z lesnimi ter invazivnimi tujerodnimi 
vrstami rastlin. Kot pojasnjuje vodja 
projekta Jasna Mulej, bodo preko pro
jektnih aktivnosti vzpostavili dolgoročno 
primerno upravljanje barjanskih površin. 
To bodo zagotovil z odkupom in po
godbenim varstvom ključnih površin 
projektnih območij. Odstranjevali bodo 
tujerodne rastline, izboljšali vodni režim 
in sodelovali s kmeti, lastniki zemljišč in 
lokalnimi skupnostmi. Ko se bo stanje na 
teh površinah s primerno rabo izboljšalo, 
bo to pomenilo izboljšanje življenjskih 
površin za barjanske organizme in 
izboljšanje biotske raznovrstnosti. Tako 
bodo tudi lastniki zemljišč na območju 

občine Bled povabljeni k prodaji svojih 
zemljišč ali drugi obliki pogodbenega 
sodelovanja.
Direktor Zavoda RS za varstvo narave 
Teo Hrvoje Oršanič je opozoril, da 
smo v zadnjih stotih letih v svetovnem 
merilu izgubili že okoli 64 odstotkov vseh 
mokrišč, kar pomeni, da so življenjski 
prostori, povezani z vodo, zelo ogroženi. 
So pa tudi izjemnega pomena, saj so 
specifičen življenjski prostor, v katerem 
uspevata specifična flora in favna. Ker so 
mokrišča običajno ravnice, so zanimiva 
za urbanizacijo, gradnjo infrastrukture 
in kmetijstvo. »Vse te dejavnosti, ki jih 
ljudje potrebujemo za svoje življenje, pa 
jemljejo naravi prostor,« je pojasnil in po
leg ohranjanja biotske pestrosti navedel 
tudi njegove ostale funkcije. Med drugim 
so mokrišča izjemno pomembna pri 
blaženju posledic podnebnih sprememb 
in za ohranjanje ravnovesja v naravi, saj 
so na primer pomembni zadrževalniki 
talne vode in vzpostavljajo primerno 
vlažnost območja.

Za izboljšanje stanja barij
Mokrišča in barja počasi izginjajo, čeprav so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in tudi za 
blaženje posledic podnebnih sprememb. S projektom Marja želijo izboljšati stanje barij tudi na Gorenjskem.

Zadnjih nekaj poletij na Bledu je pokazalo, da vsi, ki na Bled 
pridejo po lepoto, mir in sprostitev, teh obljubljenih vrednot 
zaradi hude gneče in nepoznavanja navad ter predpisov, ki 
veljajo, v celoti ne morejo užiti, domačinom pa včasih tudi poide 
potrpljenje in siceršnje gostoljubje, ki gre kraju, kot je Bled.
Letošnje poletje bo zato drugačno! Poleg številnih ukrepov, ki 
jih bodo na Bledu še pred začetkom sezone izvedli Občina Bled, 
Turizem Bled, Zavod za kulturo Bled, Medobčinsko redarstvo 
in inšpektorat ter javno podjetje Infrastruktura Bled, tudi v 
Turističnem društvu Bled pripravljajo projekt, ki je v nekaterih 
tujih središčih poznan po sloganu: »Vprašaj me, tu sem doma«. 
Osnovna ideja projekta je, da ljudje iz domačega okolja z nasveti 
in primernim usmerjanjem pomagajo obiskovalcem in gostom 
pri zagatah, v katerih se znajdejo, od tega, kje se lahko parkira, 
kje se lahko posedi, kjer so javna kopališča, stranišča, restavraci
je in podobno.
K sodelovanju vabijo prostovoljce, ki jim bo pripadlo manjše 
nadomestilo in ustrezna oprema. Delo bo potekalo v juliju in 
avgustu, pred začetkom pa bodo z izbranimi kandidati opravili 
kratko usposabljanje. Pogoj je znanje angleškega jezika, znanje 
več drugih tujih jezikov pa je samo dobrodošlo!
Vabijo vas, da se jim najkasneje do 10. aprila oglasite na 
Turistično društvo Bled, Cesta svobode 10, 4260 Bled, elektronski 
naslov info@tdbled.si ali telefon 04 5741 122.

Poleti dodatni  
informatorji
V Turističnem društvu Bled pripravljajo projekt,  
ki je v nekaterih tujih središčih poznan po sloganu: 
»Vprašaj me, tu sem doma.«
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Komisija Občine Bled je sprejela odločitev, da se stara lipa, ki 
je rasla za Prešernovim spomenikom ob Zdraviliškem parku, 
odstrani. Komisijo sicer sestavljajo strokovnjaki za drevesa in ze
lene površine, in sicer predstavniki zavodov za kulturno dediščino, 
varstvo narave in gozdove ter predstavnika občine.
»Drevo je bilo bolno, polno bele omele in osebno zelo obžalujem, 
da smo morali sprejeti takšno odločitev,« pravi župan Janez Fajfar. 
Dodaja, da so sicer izkušnje z bolnimi drevesi na Bledu žal slabe. 
»Spomnite se samo drevesa, ki je padlo z igrišča za mali golf na 
Ljubljansko cesto, dobro, da se je to zgodilo ponoči,« je še spomnil 
župan. Prav tako še ni zaključena tožba zaradi padlega drevesa na 
parkiran avto na promenadi v času žledoloma.
Najstarejšemu slovenskemu spomeniku Prešernu bosta po novem 
senco delali kar dve lipi – učenci in učenke blejske osnovne šole bi 
ju morali posaditi ravno dan pred kulturnim praznikom v sklopu 
svoje proslave, vendar je zapadli sneg 7. februarja to preprečil. Zdaj 
sta lipi posajeni, želimo jima dolgo in zdravo življenje!

Novi lipi za Prešernovim 
spomenikom


