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Takoj po obisku obvoznice je bila 
na Višji strokovni šoli za gostinstvo, 
velnes in turizem Bled okrogla miza 
o povezanosti infrastrukture in 
turizma. Beseda je tekla o tem, kako 
pomembna je urejena infrastruk-
tura za razvoj turizma, komisarka pa 
je poudarila pomembnost mobil-
nosti, ki jo prinaša urejen in povezan 
javni prevoz.
Predsednik vlade, ki opravlja 
tekoče posle, dr. Miro Cerar je dejal, 
da je dobra infrastruktura eden 
izmed osnovnih pogojev za razvoj 
kakovostnega turizma, Slovenija 
pa gre po poti razvoja butičnega 
turizma in petzvezdničnih doživetij. 
Z njim se je strinjala tudi Maja Pak 
s Slovenske turistične organizacije, 
ki je spomnila na novo strategijo 
trajnostnega razvoja turizma v 
Sloveniji, ki smo jo dobili lani. Na 
mobilnost v turizmu sta se naslan-
jala tudi direktorja Turizma Bohinj 
in Turizma Bled Klemen Langus 
in Tomaž Rogelj, poudarila sta na 
primer nujnost izgradnje kole-
sarske povezave med Bledom in 
Bohinjem. Direktor Višje strokovne 
šole za gostinstvo, velnes in turizem 
Bled Janez Damjan pa je poudaril 
pomen vzgajanja in izobraževanja 

mladih za vrhunske strokovnjake s 
področja turizma.
Celotna trasa severne razbremenilne 
ceste bo asfaltirana predvidoma 
do konca maja. Sledi namestitev 
prometne opreme, kot so odbojne in 
protihrupne ograje in signalizacije, 
ter obcestna krajinska ureditev. Prom-
et bo tako lahko stekel predvidoma 
v drugi polovici junija. Poleti se bodo 
izvajala še dela izven ceste, v glavnem 
gradnja samostojne kolesarske in peš 
poti na drugi strani potoka Rečica s 
povezavo med Seliško in Kolodvorsko 
cesto ter proti osnovni šoli.
Dela se izvajajo tudi na povezanih 
odsekih Seliške in Kolodvorske. 
Na Seliški se gradijo cestni otoki 
na prehodih za pešce in ločilnih 
pasovih, nadaljeval se bo pločnik 
pri Policiji proti krožišču, po ureditvi 
lastništva pa tudi pri GG oz. Zavodu 
za gozdove. V tem delu bo Petrol 
zgradil nov bencinski servis in se 
bo uredil tudi nov cestni prehod, 
ki povezuje Črtomirovo ulico z 
območjem Seliš.
Na Kolodvorski se bo zgradil nov 
pločnik do Valvazorjeve in uredila 
okolica Mrakove domačije vključno 
z novim temeljenjem in hidroizo-
lacijo gospodarskega poslopja 

proti cesti. Predvidena je ponovna 
popolna zapora ceste pri Gostilni 
Mangart. Na priključkih Koritno in 

Lisice v Betinskem klancu dela pote-
kajo brez posebnosti in bodo pred-
vidoma zaključena do konca maja, 

cesta bo prevozna prej. Določen čas 
bo popolna zapora proti Koritnemu 
zaradi izvedbe novega priključka.

Visok obisk na gradbišču obvoznice
Sredi aprila sta gradbišče severne razbremenilne ceste obiskala evropska komisarka za promet Violeta Bulc in predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, 
Miro Cerar, njun obisk pa je spremljala tudi poslanka Irena Kotnik skupaj z županom Janezom Fajfarjem, direktorjem občinske uprave Matjažem Berčonom 
in Tomažem Willenpartom z Direkcije RS za infrastrukturo. Severna razbremenilna cesta bo prevozna še pred vrhuncem turistične sezone.

Gradbišče obvoznice so obiskali poslanka Irena Kotnik, evropska komisarka Violeta Bulc, predsednik vlade, ki opravlja 
tekoče posle, Miro Cerar, Tomaž Willenpart, blejski župan Janez Fajfar in direktor občinske uprave Občine Bled Matjaž 
Berčon.

Namen projekta je spodbujanje ev-
ropskega državljanstva in izboljšanja 
pogojev za civilno in demokratično 
sodelovanje na ravni EU, kar se da doseči 
z vključitvijo neposredne javnosti na pre-
davanjih, delavnicah in debatnih krožkih. 
Prek panelov so orisali trenutno problem-
atiko evroskepticizma, ki je posledica mi-
grantske krize. Občina Subotica namreč 
leži na migrantski balkanski poti in je še 
toliko bolj relavantna partnerica na tem 
področju. Ob koncu so prek delavnic in 
debat govorili o prihodnosti EU kot kon-
federaciji in zaključili projekt z delavnico, 
kako vidijo otroci obeh občin prihod-
nost EU. Otroci iz OŠ Bled so delavnico 
zaključili v smislu, da Bled v vsej poplavi 
turistov potrebuje usmerjen trajnostni 

razvoj, otrokom in mladini iz Subotice 
pa se zdi za begunce, ki prek Subotice 
bežijo v Evropo, izrednega pomena 
izobraževanje otrok in mladine.
Delavnice in okrogla miza so potekale 
v zgornjih prostorih festivalne dvorane, 
kjer so mladi predstavili svoja domača 
kraja in državi, govorili so o svoji prihod-
nosti in o skupnih interesih. Član mest-
nega sveta Subotice za področje socialne 
zaščite in zdravstva Ilija Đukanović in 
ravnateljica ene izmed subotiških šol 
Mirjana Stevanović sta predstavila pomoč 
Subotice ob begunski krizi in multikul-
turnost mesta, direktor občinske uprave 
Občine Bled Matjaž Berčon in župan 
Janez Fajfar pa sta spregovorila o turistih 
kot o svojevrstnih migrantih.

Gostje iz Subotice so se prvi dan obiska 
srečali tudi z evropskim poslancem 
Francem Bogovičem, ki jim je predstavil 
svoje delo v Evropskem parlamentu in 
orisal delovanje EU, nato pa so obiskali 
še Infocenter Triglavska roža Bled, Blejski 
grad in se razgledali po slikovitem Bledu.

Migracije in evroskepticizem
Občina Bled je na razpisu evropskega programa Evropa za državljane pridobila nepovratna sredstva za 
mreženje z Občino Subotica iz Srbije.

Gostje iz Subotice so se prvi dan obiska 
srečali tudi z evropskim poslancem  
Francem Bogovičem (v sredini). Levo 
direktor občinske uprave Matjaž Berčon, 
desno župan Janez Fajfar.

Ob svojem obisku na Bledu so si gostje iz Subotice ogledali tudi Blejski grad.

Občina Bled v skladu s smernicami trajnostnega razvoja 
vsakemu novorojenčku v občini podari sadiko lipovega drevesa. 
Lani se je rodilo 28 deklic in 37 dečkov.
Občina je starše novorojenčkov povabila, naj drevesa prevzame-
jo po slovesnosti ob občinskem prazniku. Tisti, ki se slovesnosti 
niso mogli udeležiti, lahko sadike prevzamejo v javnem podjetju 
Infrastruktura, starši pa se lahko odločijo tudi, da občina lipo 
njihovega otroka posadi na javni površini. Pobudo za to je dala 
Čebelarska zveza Slovenije, saj želi, da občine novopečenim 
staršem podarijo medovito drevo.

Sadike lip za novorojenčke

Vsak novorojenček v občini prejme sadiko lipe.


