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rgb 0/80/56
RAL 6005 Moosgrun

Pantonze 343C

cmyk 30/0/20/15
rgb 171/200/190
RAL 6021 Blassgrun 

Pantone 557C

V oktobru 2019 je Biološki inštitut Jovana 
Hadžija ZRC SAZU Ljubljana izvedel pop-
is in oceno ohranjenosti ciljnih habitatnih 
tipov v Podhomu, Bodeščah in Brjeh. Med 
drugim so preverjali populacijo loeselove 
grezovke in ugotovili, da na projektnem 
območju Podhom ni bilo zabeleženih 
primerkov ogrožene orhideje, dobro 
zastopana pa je na območju Brje. 
Projektno območje Povirje vzhodno od 
Bodešč se ponaša z rastlinskimi vrstami 
habitatnega tipa bazičnih nizkih barij in 
lehnjakotvornimi izviri. Celotno poročilo 
je dostopno na https://www.malabarja-
marja.si/gradiva/.
V začetku februarja 2020 se je na projekt-
nem območju Podhom začelo odstranje-
vati zarast. Travniki med železniško progo 
na zahodu in makadamsko potjo na 
vzhodu so dobili novo podobo, odstran-
jena so bila grmovja in ostali primerki, ki 
ogrožajo obstoj habitatnega tipa bazična 
nizka barja oz. travniki s prevladujočo 
stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-
muljastih tleh. Znotraj območja je post-
avljenih več piezometrov. Ti merijo višino 
podtalne vode. Rezultati bodo služili za 
načrt izvedbe hidroloških del, s katerimi 

si želimo izboljšati stanje ohranjenosti 
vlagoljubne populacije na občutljivem 
mokrišču.
Poročilo obsega tudi predloge ukrepov 
in ustrezne rabe za izboljšanje stanja 
habitatnih tipov, med drugimi:
•  izvedbo hidroloških ukrepov, ki bo 
zagotovila stalno prisotnost talne in 
podtalne vode in s tem omogočila obstoj 
ciljnih habitatnih tipov;
•  odstranjevanje ekspanzivnih zelišč in 
posameznih lesnih vrst, pri čemer mora 
odstranjevanje zarasti potekati tako, 
da pri posegu niso ogrožene varstveno 
pomembne vrste, ki se v tem območju 
pojavljajo (brez oziroma z omejenim dos-
topom težke mehanizacije brez košnje 
oz. mulčenja celotne površine);
•  odstranjevanje invazivnih tujerod-
nih vrst, ki se lahko hitro razširijo na 
ogrožene habitatne tipe;
•  pozna košnja, ki bo zagotavljala celovit 
razvojni krog čim večjemu številu rastlin-
skih in živalskih vrst; košnja naj se izvaja 
prostorsko mozaično; vsako leto naj vsaj 
tretjina površin ostane nepokošenih, te 
naj bodo osrednji deli travišč, in ne robne 
površine; nepokošene površine se po-

kosijo v prihodnjem letu; pokošena trava 
naj se suši na travišču vsaj dva dni, nato 
se odstrani s travišča; košnja naj se izvaja 
z uporabo lažje kmetijske mehanizacije.
Na celotnem območju Podhoma pa naj 
veljajo še naslednje prepovedi: gno-
jenje, paša, dosejevanje s tržnimi travnimi 
mešanicami, mokro baliranje, preoravanje, 
požiganje, apnenje, uporaba fitofarmacev-
tskih sredstev, kopanje novih in čiščenje 
obstoječih hidromelioracijskih jarkov.
V nadaljevanju projekta se predvideva 
izpeljava akcij odstranjevanja invazivnih 
tujerodnih vrst in vzpostavitev interpre-
tacijske točke na projektnem območju 
Bodešče.

Projekt v polnem zagonu
Do danes je Občina Bled pod okriljem vodilnega partnerja Zavoda za varstvo narave in ostalih partnerjev – 
Občine Logatec, Občine Trzin ter Zavoda PARNAS iz Velikih Lašč – v okviru projekta Mala barja – MARJA, ki 
ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, odkupila 
44.000 m2 mokrišč na projektnih območjih Podhom in Povirje vzhodno od Bodešč. Z odkupi želimo zaščititi 
habitatne tipe mokrišč.

Torkov avtobus bo z Bleda popeljal v 
Radovljico, Kamno Gorico in Kropo in 
bo tudi letos vozil skozi Lipniško dolino. 
Vsako sredo v juliju in avgustu se bodo 
gostje lahko popeljali v dolino Završnice 
in spoznali vasi pod Stolom, četrtkov 
avtobus bo vozil na Brezje, v Mošnje in 
Begunje ter tudi letos naredil okljuk do 
doline Draga, v petkih pa bo ponovno 
vozil tudi Hop-On Hop-off avtobus med 
Bledom in Tržičem.
Promocijska vožnja bo letos v Žirovnico, 
kjer obiskovalci lahko spoznajo literarno-
čebelarsko Pot kulturne dediščine 
Žirovnica in zeleno zavetje doline 
Završnica. Prvi postanek bo v Prešernovi 
Vrbi, kjer si bomo ogledali prenovljen 
galerijski del domačije in spoznali vse-
bine, ki so privlačne tudi za tuje obiskov-
alce. Sledila bo vožnja do Žirovnice, kjer 
bomo obiskali Čopovo rojstno hišo in se 
skozi igrano-dokumentarni film podali 
na potep po ostalih muzejskih hišah v 
občini Žirovnica ter spoznali možnosti za 
preživljanje prostega časa, ki jih ponu-

jajo vasi pod Stolom. V Žirovnici bomo 
obiskali tudi mikro pivovarno Carniola 
in druženje zaključili v dolini Završnice; 
skozi Rekreacijski park Završnica se 
bomo sprehodili do bara Zavrh, spoznali 
turistično in gostinsko ponudbo, ki ju 
dolina ponuja v poletnih mesecih, in tudi 
kaj toplega prigriznili.
Predstavitvena vožnja avtobusa Hop-On 
Hop-Off bo v sredo, 25. marca. Odhod 

avtobusa bo ob 10. uri izpred hotela Rikli 
Balance (depandansa Savica), postanek 
na avtobusni postaji (AP) Lesce ob 10.10, 
AP Radovljica pa ob 10.15. Predvidena 
vrnitev na Bled je ob 13.30 (AP Radovljica 
13.15, AP Lesce 13.20).
Priporočljiva je športna oz. pohodniška 
obutev.
Prijave sprejemajo do petka, 20. marca, 
na info@visitzirovnica.si.

Predstavitvena vožnja
Tudi letos bodo gostom, obiskovalcem ter domačinom Bleda, Žirovnice, Radovljice in okolice v času glavne 
turistične sezone na voljo štiri smeri avtobusov Hop-On Hop-Off, ki obiskovalcem omogočajo celovito 
izkušnjo odkrivanja skritih kotičkov okolice Bleda v spremstvu ali skozi vodenja lokalnih prebivalcev. 

Predstavitvena vožnja avtobusa Hop-On Hop-Off bo v sredo, 25. marca.

Na državni cesti Bled–Bohinj na Mlinem 
je poškodovan most čez Jezernico. Občina 
Bled je o poškodbi obvestila Direkcijo 
Republike Slovenije za infrastrukturo, ki 
si je 24. januarja poškodbe tudi ogledala. 
Kot so sporočili, so izvedli začasno 
podporo mostu in zožili vozišče, takoj 

pa so začeli tudi vse potrebne aktivnosti 
za kompletno sanacijo. Dela bodo, kot 
pravijo, izvedli v najkrajšem možnem 
času, tako da bodo končana do poletja.
Na Občini Bled so nad stanjem zaskr-
bljeni, saj je most čez Jezernico del 
glavne ceste Bled–Bohinj in se čezenj 

vsakodnevno pelje ogromno tovornjakov, 
avtobusov in osebnih vozil. »To je še en 
dokaz več, da nujno potrebujemo južno 
obvoznico. Tovorni promet skozi Bled je 
nevaren, avtomobilov je preveč, večina 
blejskih prometnic je preobremenjenih,« 
pa pravi župan Janez Fajfar.

Obnavljajo most čez Jezernico

V okviru del, ki se izvajajo na območju spodnjega dela vasi Selo, 
je izvajalec začel izvedbo podpornega zidu na območju ceste 
Selo–Ribno.
Nadaljuje se izgradnja primarnega plinovodnega in vodovod-
nega omrežja na območju spodnje vasi Selo, dela gredo h koncu. 
Po preizkusu tesnosti in čiščenju primarnih cevi bo izvajalec 
začel izgradnjo hišnih priključkov za vodovod in plin.

Dela na Selu
Na območju spodnjega dela vasi Selo Občina Bled 
nadaljuje infrastrukturna dela.

Dela na Selu

V Mali Zaki se pospešeno nadaljuje gradnja fekalne kanalizacije 
in ostale komunalne infrastrukture. Cesta je od Veslaškega centra 
proti Vili Zlatorog še vedno zaprta za ves promet. V izgradnji je že 
tudi most čez potok Mišca pri ribogojnici. 

Gradnja kanalizacije

Nadaljuje se gradnja pločnika v Zasipu, dela na cesti bodo 
predvidoma zaključena do konca marca, vključno z asfaltiran-
jem ceste in dograditvijo javne razsvetljave. V marcu bo zaradi 
spodnjega in zgornjega ustroja ceste predvidena večdnevna 
popolna zapora ceste. Obvoz bo urejen čez Sebenje.

Pločnik do Zasipa


