
Gorenjski glas
petek, 2. oktobra 2020

Poleg tega je problem predstavljalo 
tudi prizorišče prireditev, Jezerska pro
menada, saj bi jo morali zaradi štetja 
obiskovalcev ob vsakokratni prireditvi 
popolnoma zapreti in ograditi, kar pa 
glede na njeno lego in vlogo na Bledu 
ni bilo mogoče, saj bi s tem preprečevali 
dostop do jezera in zaprli osrednji pro
stor Bleda. 
Rešitev so tako našli v »spontanih« 
nastopih na Jezerski promenadi, ki so se 
zgodili brez vnaprejšnjega oglaševanja 
in brez odra, kljub temu pa so navdušili 
mimoidoče ter popestrili poletne konce 
tedna na Bledu. Nastopilo je šestnajst 
skupin z več kot dvesto udeleženci, 
namesto 15.000 lučk v času, ko bi morali 

biti Blejski dnevi, pa je na jezeru zago
relo 1500 lučk. V nastope so vključili tudi 
druge ponudnike storitev na Bledu, kot 
so Blejski grad, vlakec in pletnarji. Turi
zem Bled se za nastope zahvaljuje Lojzu 
Ropretu v vlogi Arnolda Riklija, Godbi 
Gorje, Kvartetu Klakral, Koroškemu po
letju, Kvartetu trobil Glasbene šole Celje, 
Folklorni skupini KPD Lesce, Bled Jazz 
Selectionu s Kristino Oberžan, Folklorni 
skupini Korenina Radovljica, Folklorne
mu društvu Bled, KDIS viteza Gašperja 
Lambergarja, Vipavskim tamburašem, 
Šuštarjem, Plesni skupini Harmonija 
Vuzenica, Ženski vokalni skupini OŠ 
Tončke Čeč Tonika Trbovlje, Ženskemu 
pevskemu zboru Lilith Ptuj in Folklorni 

skupini Rudija Jedretiča Ribno.
Skupinam, ki so prihajale od daleč, je Tu
rizem Bled organiziral izlet na Bled, člani 
so lahko koristili tudi ugodnosti na kartici 
gosta. Za pogostitev skupin se Turizem 
Bled zahvaljuje Sava Hotelom Bled, Vili 
Prešeren in Trgovskemu centru Bled. 
Obiskovalce Bleda je Turizem Bled o 
dogajanju obveščal na FBstraneh Bled 
in Slovenia. Tudi na drugi strani, torej na 
strani nastopajočih, je bilo veliko zado
voljstva in veselja, saj so bili kulturniki 
hvaležni za povabilo. Društvena dejav
nost je zaradi ukrepov namreč zamrla, 
veliko nastopajočih pa že dalj časa ni bilo 
na Bledu. Vsi po vrsti so bili nad krajem 
navdušeni.

Zaživeli poulični nastopi
Turizem Bled, ki sicer vsako leto na Jezerski promenadi organizira številne prireditve in dogodke, se je skupaj 
z ostalimi organizatorji prireditev letos znašel v stiski, saj je bila organizacija prireditev zaradi zdravstvene 
krize zelo otežena.

Spontani poulični nastopi so navdušili mimoidoče in popestrili poletne konce tedna na Bledu.
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Ta čas so zelene površine v naselju lepo 
urejene, vendar je potrebno redno 
vzdrževanje in nadgrajevanje, ki se mora 
prilagajati potrebam prebivalcev naselja. 
V sklopu projekta Zelena naselja je 
Občina Bled organizirala poseben 
dogodek za promocijo revitalizacije 
degradiranih površin. Skupaj s Krajevno 
skupnostjo Bled in koncesionarjem za 
urejanje zelenih površin, javnim pod
jetjem Infrastruktura Bled, prebivalci 
naselja in drugimi zainteresiranimi je na 
inovativen oz. skupnostni način izvedla 
anketo in delavnico na temo revita
lizacije zelenih površin alpskih blokov na 
Bledu. Prebivalci so predlagali postavitev 
ptičjih hišic, zasaditev dreves, postavitev 
dodatnih klopi in nekaterih otroških 
igral. V sklopu projekta so že pred časom 
ozelenili poslovno stanovanjsko območje 
Seliše. 
Partnerji v projektu so: BSC Kranj, Občina 
Preddvor, Občina Tržič, Občina Bled, 
Društvo arhitektov KRARH. Projekt 
Zelena naselja sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Zelena naselja v občini Bled
Občina Bled je v sklopu projekta Zelena naselja pristopila k urejanju območja zelenih površin  
alpskih blokov na Bledu.

V sklopu projekta Zelena naselja je Občina Bled pristopila k urejanju območja zelenih 
površin alpskih blokov na Bledu.

Letošnje leto je posebno leto, saj je struktura gostov na Bledu 
zaradi koronakrize popolnoma spremenjena. Gostje na Bled 
prihajajo v veliki večini individualno, želijo spoznati in doživeti več 
kot prejšnja leta, Bled so za svojo počitniško destinacijo ponovno 
odkrili tudi Slovenci. Na Turizmu Bled so se zato skupaj s ponud
niki storitev, nastanitev in gostinskih storitev odločili, da letošnjo 
poletno kratico Julijske Alpe: Bled podaljšajo kar do 15. decembra, 
ko jo bo zamenjala zimska. 
Letošnja kartica je v celoti digitalna; če je bila lanska predvsem 
kartica mobilnosti, je letos to kartica dodatnih ugodnosti za vse, 
ki na Bledu nočijo vsaj dvakrat. Kartica je za goste brezplačna, po 
prvotnih načrtih bi morala veljati do 15. septembra, veljavnost pa 
so ji torej podaljšali do 15. decembra 2020.

Podaljšana veljavnost  
poletne kartice

Poletni kartici gostov Julijske Alpe: Bled so veljavnost podaljšali 
kar do 15. decembra.

Območje bo razdeljeno na tri bistvene dele. Zunanji del pod 
nadstreškom starega bencinskega objekta bo namenjen lokalni 
tržnici s ponudbo ob koncih tedna, v notranjem delu pa bo stal
na trgovina brez embalaže, ki bo ponujala sveže sadje, zelenjavo 
in pa celo paleto vsakdanjih produktov, ki so v klasičnih trgovi
nah zapakirani v več ovojev le iz trženjskih, in ne iz praktičnih 
razlogov. 
»Zavestno ločevanje odpadkov smo presegli, naša naloga je 
postala njihovo zmanjševanje. Žal se na policah trgovin to ne 
odraža, zato smo se v podjetju Infrastruktura Bled kot najem
niku objekta odločili, da občankam in občanom damo možnost, 
da lahko kupujejo tudi drugače,« pravi Jaka Bassanese iz javnega 
podjetja Infrastruktura Bled. Investicija presega 90.000 evrov, 
tržnico pa naj bi odprli v začetku oktobra.

Oktobra odpirajo 
tržnico Bled
Bled bo na prostoru bivšega Petrolovega servisa  
nasproti policijske postaje dobil novo tržnico.

V začetku oktobra bodo na Bledu odprli tržnico.


