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cmyk 98/0/72/61
rgb 0/80/56
RAL 6005 Moosgrun

Pantonze 343C
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RAL 6021 Blassgrun 

Pantone 557C

Gradbena dela se izvajajo na odseku 
Mačkovec–Bohinjska Bela, medtem ko bo 
obstoječa lokalna cesta do Obrn oprem
ljena z ustrezno signalizacijo. Pred tem je 
Občina Bled naročila novelacijo projektne 
dokumentacije in zagotovila zemljišča za 
gradnjo.
V sodelovanju Direkcije ter občin Bled in 
Bohinj se že pripravljajo načrti za celotno 
povezavo, in sicer za odsek nazaj proti Ble
du skozi Zazer do izgradnje južne razbre
menilne ceste, skozi Sotesko do Nomenja 
in naprej do Bohinjske Bistrice. Poleg 
sredstev državnega proračuna pri sofinan
ciranju sodelujeta obe občini, za celoten 
projekt pa so rezervirana tudi nepovratna 
sredstva evropskega regio nalnega sklada, 
ki sicer pripadajo občinam. Vsa zemljišča 
morajo biti pridobljena do jeseni 2020, 
gradnja pa se bo izvajala po odsekih 
glede na stanje zemljišč in pripravljenost 
projektne dokumentacije, vse skupaj 
predvidoma do leta 2022, ko naj bi bilo 
vse skupaj zaključeno.

Gradijo kolesarsko stezo
Maja je Direkcija RS za infrastrukturo začela gradnjo prvega odseka državne kolesarske povezave 
z Bleda proti Bohinju.

Začela se je gradnja kolesarske steze Bled–Bohinj.

Napisi predstavljajo tako v estetskem 
kot simbolnem pomenu del umetniške 
celote, ki je sedaj brez dvoma okrnjena. 
Namero obnove smo med drugim pred
stavili tudi lani v okviru Tedna kulturne 
dediščine in naleteli na spodbudne 
odzive in interes.
Domačini delo arhitekta Danila Fürsta 
največkrat povežemo s svetilkami na 
promenadi. Poleg svetilk, za katere je av
tor dobil zamisel, ko je opazoval spečega 
sinčka, imamo na Bledu še kar nekaj 
njegove večje javne zapuščine – poleg 
»kina« ob cerkvi sv. Martina tudi zgradbo 

Gozdnega gospodarstva Bled. 
Arhitekt Danilo Fürst je kot mlad 
Plečnikov diplomant leta 1937 prišel na 
Bled in nastopil službo mestnega arhi
tekta. Kot prvo pomembno in markantno 
delo je izvedel povečanje – nadzidavo 
obstoječe osnovne šole. Okrasil jo je 
z vencem marjetic, vzporedno pa še z 
izreki, modrostmi, pregovori ter neka
terimi izseki iz pesmi Simona Gregorčiča. 
Napisi so se vili vsenaokrog nad in pod 
vencem marjetic. Tako se je lahko pre
bralo: Učenost s krepostjo druži; Kolikor 
znaš, toliko veljaš; Le tam, kjer je delo, bo 

življenje uspelo; Življenje ti bodi delaven 
dan in drugo. Trenutno posedujemo 
osem potrjenih izrekov. Manjkajo pa nam 
izreki, ki so bili na zahodni strani (proti 
zdravstvenemu domu) in nekaj izrekov na 
vhodni – južni strani poslopja.  
Starejše generacije se teh napisov še 
spominjajo in domnevamo, da marsikdo 
hrani tudi kak slikovni dokaz. Vse vljudno 
prosimo, naj priskočijo na pomoč in s tem 
pomagajo sestaviti mozaik vseh napisov. 
Morebitne fotografije lahko posredujete 
na Občino Bled ali po elektronski pošti 
sasa.repe@bled.si.

Obnova napisov na stari šoli
Na Bledu se že dlje časa zavzemajo, da bi pristopili k obnovi Fürstovih zabrisanih napisov, ki so krasili staro 
osnovno šolo, sedanjo Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled.

Javna razsvetljava povzroča šest odstot
kov svetovnih emisij CO2. Več o projektu: 
http://www.interregcentral.eu/Content.
Node/DynamicLight.html.
Tip svetilk, ki je bil razvit za območje 
občine Bled, je postavljen na Veslaški 
promenadi Bled, v parku Vile Zora in 
parku Vile Bled. Gre za regulirano javno 
razsvetljavo, kar pomeni, da se jakost 
svetlobe prilagaja sprehajalcu. Vrednost 
del je 150.000 evrov. Poudarek projekta je 
na študiji izvedljivosti, saj na občini želijo 
takšen tip razsvetljave uvesti na najbolj 
občutljivih območjih Bleda,  predvsem 
v parkih ob jezeru. Skupaj z gradnjo 
razsvetljave je Občina Bled obnovila tudi 
sprehajalne poti. Ob občinski stavbi so 
poti mešanica asfalta in granita, pod Vilo 
Bled pa potke ostajajo peščene.  

Obnovljena javna razsvetljava  
in sprehajalne poti
Občina Bled je del evropskega projekta Dynamic Lights (dinamična razsvetljava), ki se osredotoča na 
zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni razsvetljavi.

Kartica je namenjena gostom, ki na destinaciji prenočijo vsaj tri 
dni. Turizem Bled bo s kartico dosegel več ciljev, med njimi so 
spodbujanje daljšega bivanja na Bledu, usmerjanje turističnih 
tokov, dodatno povezovanje s skupnostjo Julijske Alpe, pa tudi 
uporaba javnega prevoza, s tem pa zmanjšanje onesnaževanja in 
prometne gneče na Bledu ter njegovi okolici. Kartico bodo gostje, 
ki bodo vsaj tri dni prespali pri partnerskem ponudniku Turizma 
Bled, prejeli brezplačno. Kartica bo letos poletna, veljala bo od 
15. junija do 15. septembra. Vključevala bo dve trasi poletnega 
turističnega avtobusa, vse štiri trase avtobusa hop on hop off, iz
posojo gorskih koles v informacijskem centru Triglavska roža ter 
enkratno vožnjo s sedežnico na Stražo. Računamo, da bo kartico 
letos uporabilo okoli 27 tisoč ljudi, ki bodo bivali bodisi v hotelih, 
kampih, apartmajih bodisi v turističnih sobah po občini.

Brezplačna kartica 
za goste Bleda
Turizem Bled na pobudo lokalne skupnosti, 
turističnega gospodarstva in skupnosti Julijskih Alp 
za goste Bleda uvaja kartico mobilnosti.

Kartica Julijske Alpe - Bled

Močno deževje in veter sta leta 2017 na Kupljeniku povzročila zdrs 
materiala in nestabilnost zemljišča v okolici vodohrana. Posledice 
te naravne nesreče so ogrožale sam vodohran, zato je Občina Bled 
začela sanacijo območja. Projekt je izdelalo podjetje Apus, dela pa 
so vredna 160.000 evrov. Stabilizirali so teren, uredili odvodnjavan
je zalednih in meteornih voda, sanirali škodo, obnovili napeljavo za 
dovod vode do vasi Kupljenik, hkrati pa so položili tudi elektro vode 
za napajanje vodohrana.   

Sanacija okolice vodohrana

Hom nad Zasipom je ena izmed najbolj obiskanih razglednih točk 
v okolici Bleda. Letos je gostišče ob neposredni bližini cerkvice 
dobilo nove skrbnike, ki imajo izkušnje z vodenjem stare ljubljan
ske gostilne Pri kolovratu v starem delu Ljubljane. Načrtujejo 
sodelovanje z domačimi društvi, tudi s prgarijo, ki bo postala del 
ponudbe na Homu. Zunanja terasa bo služila kot prireditveni 
prostor za kulturno dogajanje, kamor bodo vključili vsa domača 
kulturnoumetniška društva, včasih pa bodo v goste povabili tudi 
druge priznane izvajalce. Dne 15. junija se bo ob 11. uri začel prvi 
Jurčkov dan in bo namenjen druženju vseh generacij. 

Jurček z novimi močmi

Nove svetilke na Bledu


