
Gorenjski glas
petek, 2. februarja 2018

Od leškega mostu proti Bledu mimo Lisic 
se bo cesta razširila v brežino za en vozni 
pas, obstoječi pas v smeri proti Bledu bo 
postal sredinski zavijalni pas, iz smeri 
leškega mostu najprej levo za Koritno se 
priključek prestavi sedemdeset metrov 
višje v klanec. Priključevanje na državno 
cesto bo izvedeno pravokotno, skladno 
s tehničnimi standardi za ceste. Tudi iz 
smeri Bleda bo ta priključek dobil delno 
izvozni pas. Posamezni pasovi bodo med 
seboj ločeni s cestnimi otoki. Podolgo
vata, prekinjena otoka zaradi intervencij 
se nadaljujeta potem na celotni potezi 
proti Bledu.
Iz smeri Bleda bo sredinski zavijalni pas 
ravno tako omogočal varnejše zavijanje 
levo na Lisice. Tudi to križišče bo širše, 
poleg ceste pa bo vzpostavljena mešana 
površina za pešce in kolesarje z urejenim 
prehodom preko sredinskega otoka na 
drugo stran in nazaj proti Lescam ozi
roma na staro cesto v Betinu, ki služi kot 
kolesarska steza in pešpot med Bledom in 

Lescami. Zaradi tega bo na novo urejeno 
tudi križišče med kolesarsko stezo in cesto 
na Koritno. Dela se bodo začela z delnimi 

in polovičnimi zaporami, zaradi hitrejše 
izvedbe pa bo ves promet začasno preu
smerjen tudi na staro cesto skozi Betin.

Začetek del v Betinu
Začenjajo se dela na betinskem klancu, ki bodo potekala z delnimi in polovičnimi zaporami. Zaradi hitrejše 
izvedbe bo ves promet začasno preusmerjen tudi na staro cesto skozi Betin.

Začela so se dela na betinskem klancu.

Tema letošnje povorke je Bled – vrhunska turistična destinacija. 
Na Bledu tako pozivajo društva, skupine pa tudi posameznike, 
naj pripravijo izvirne maske na razpisano temo, prijave pa 
sprejema podžupan Toni Mežan. Glavno dogajanje in pred
stavitve bodo na Jezerski promenadi pod stavbo Občine Bled 
in po novem tudi na spodnji ploščadi Trgovskega centra Bled, 
kjer bo po končani povorki sledil pustni žur za otroke s Stanom 
Vilarjem in Natalijo Verboten.
Za lažjo organizacijo in izvedbo na Bledu potrebujejo tudi 
prostovoljce, ki bodo skrbeli za pravilen potek povorke, vrstni 
red, deljenje čaja in krofov, deljenje in pobiranje označevalnih 
tabel … Udeležba blejskih društev, klubov in združenj v povorki 
in pri prostovoljstvu bo tako kot pretekla leta štela pri prijavah 
na nekatere razpise. 

Pustna povorka  
na Bledu
Na Bledu se že pripravljajo na letošnjo pustno  
povorko, ki bo v nedeljo, 11. februarja, ob 15. uri.
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Bled je v januarju 2010 gostil svetovno 
prvenstvo v zimskem plavanju, na kater
em je bilo moč čutiti ogromno pozitivne 
energije, zaradi katere smo se na Turizmu 
Bled odločili organizirati Pokal Bleda v 
zimskem plavanju tudi v naslednjih letih. 
Prizorišče pokala je zunanje 
kopališče Grand hotela Toplice. Plavanje 
bo potekalo v Blejskem jezeru, za katere
ga pričakujemo, da bo v času tekmovanja 
imelo okoli 4 °C. Tekmovalcem bodo na 
voljo savne in notranji bazen.
Pokala se vsako leto udeleži nekaj deset 
plavalcev in tako ostaja zanimiva popes
tritev zimskega dogajanja na Bledu.

7. Pokal Bleda v zimskem plavanju 2018

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je na delovnem obisku gostil 
predsednika portugalske vlade Antónia Costo, ki je v okviru obiska 
Slovenije 17. januarja obiskal tudi Bled. Predsednika vlad držav, 
ki sta partnerici in zaveznici ter imata dobro razvite prijateljske 
odnose, sta v pogovorih največ pozornosti namenila poglabljanju 
gospodarskega sodelovanja ter aktualnim izzivom v Evropski uniji. 
Skupaj z blejskim županom Janezom Fajfarjem so se sprehodili od 
Vile Zlatorog do Grand Hotela Toplice.

Gostili portugalskega 
predsednika vlade

Predsednik vlade Miro Cerar (drugi z desne) je na Bledu gostil 
portugalskega predsednika Antónia Costo (drugi z leve). Ob 
njima krajno desno župan Bleda Janez Fajfar. 

PROGRAM PRIREDITVE: 
Sobota, 10. februarja: 
9.00–10.00 •  Registracija in prijava udeležencev (registracija na dan tekmovanja je obvezna 

tudi za tiste, ki ste se prijavili predhodno in že poravnali prijavnino)
10.30 • Ogled prog in predstavitev pravil 
11.00 •  Tekmovanja (25 m prsno, 25 m prosto, 50 m prsno, 50 m prosto) 

• “Pingvini” – skok v vodo – pustnim šemam, ki bodo le skočile v vodo in ne bodo 
tekmovale, ni treba plačati prijavnine 
• Podelitvena slovesnost

14.00 •  Druženje tekmovalcev v Restavraciji Panorama
* Urnik se lahko glede na potek tekmovanja (število tekmovalcev itd.) nekoliko spremeni.
Prijavnina:  Tekmovalci: 20 € za prijavo in plačilo do 7. februarja 2018, 25 € za prijavo in plačilo na 

dan prireditve;  “Pingvini” – skok v vodo: 15 €
Prijavnina vključuje udeležbo na prireditvi, uporabo termalnega bazena, savn in garderobnih omaric 
v Wellnesu Luisa v Grand Hotelu Toplice, toplo pijačo in organizacijo tekmovanja.

Utrinke z lanske pustne povorke.

V strategiji je opisanih pet primarnih 
ciljnih skupin gostov, na podlagi česar 
bodo opredelili turistične produkte, ki jih 
bodo poudarjeno razvijali oziroma v to 
usmerjali aktivnosti, znanje in denar. 
Celotna strategija, avtor katere je dr. Andrej 
Pompe, zavzema več kot sedemdeset 
strani, pri čemer so približno četrtino 
prostora posvetili konkretnim ciljem na 
področju razvoja turizma, je pojasnil Rog
elj. Strategija je bila po njegovih besedah 
pisana z mislijo na vse prebivalce Bleda, 
saj se bo le tako lahko turizem uspešno 
razvijal. Pri ciljih, ki so jih opredelili v strate
giji, so največji poudarek namenili dvigu 
kakovosti. »Druge možnosti, kot je razvoj 
vzdržnega, trajnostnega turizma, ni,« je 
dejal Rogelj in nadaljeval: »Bled ne prenese 
masovnega turizma, ampak zgolj v omeje
nem obsegu, da bo to kraj, kjer se vsi dobro 
počutimo.« Med podrobnejšimi cilji, ki jih 
nameravajo uresničiti do leta 2025, je nave
del podaljšanje časa bivanja v destinaciji, 
ustvarjanje novih inovativnih turističnih 
produktov, spodbujanje izobraževanja 
za turistične delavce, usmerjanje in 
uravnoteženje turističnih in prometnih 

tokov, boljše informiranje in ozaveščanje 
prebivalcev Bleda, usmerjanje enodnevnih 
gostov, vzgojo turističnega podmladka ter 
dvigovanje kakovosti ponudbe, ki omogoča 
tudi dvig cen. Želijo si, da bi turistična se
zona trajala vse leto, prizadevali si bodo še 
za dvig kakovostne ravni zasebnih soboda
jalcev s pomočjo strokovnega svetovanja. 

»Največji poudarek v prihodnjem osemlet
nem obdobju pa bo namenjen premiku v 
glavah ljudi in zavedanju, da je Bled na poti 
vrhunskosti.«
Strategija je v javni obravnavi do vključno 
11. februarja, na Turizmu Bled pa pri
pombe sprejemajo na naslov strategi
jabled@gmail.com. 

Strategija v javni obravnavi
Bled kot simpatično, avtentično, zeleno alpsko središče je cilj, ki ga bodo poskušali uveljaviti turistični deležniki 
na Bledu, je ob predstavitvi nove strategije razvoja turizma poudaril direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj.

Tomaž Rogelj


