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Grajska trgatev

Južna razbremenilna cesta
Končno zelena luč za južno razbremenilno cesto. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno.
Po desetletjih čakanja se je končno premaknilo. Upravna enota Radovljica je aprila letos izdala gradbeno dovoljenje za prvo
fazo gradnje blejske južne razbremenilne
ceste. Šele po razrešitvi pritožbe je gradbeno dovoljenje za prvo fazo sredi oktobra postalo pravnomočno. Tako se gradnja
ceste, ki jo na Bledu in tudi v Bohinju čakajo že desetletja, končno lahko začne. Rok
za dokončanje del, ki jih bo za 6,4 milijona

evrov izvedla Gorenjska gradbena družba, je 19 mesecev od uvedbe v delo. V občinski upravi se nadejajo, da gradnja ne bo
povzročala še dodatnih prometnih zastojev niti v poletni turistični sezoni.
Prva faza gradnje južne razbremenilne
ceste obsega rekonstrukcijo krajšega odseka regionalne ceste Lesce–Bled z rekonstrukcijo križišča na Betinu. V sklopu del
so predvideni novogradnja spiralnega

Na jubilejni trgatvi na Blejskem gradu
Slabo vreme vsem, ki so se zbrali na letošnji jubilejni trgatvi na
Blejskem gradu, ni moglo pokvariti dobre volje. Gostitelji, trgači
iz Malečnika in člani Društva ljubiteljev potomk Stare trte Mladovita so naravi navkljub poskrbeli, da je tradicionalna trgatev konec septembra potekala tako, kot se za potomko najstarejše trte na
svetu spodobi. Na Blejskem gradu so cepič več kot 450 let stare trte
z Lenta posadili leta 2011 ob 1000. obletnici prve pisne omembe
gradu. Grajska trta je etnografska posebnost, saj od vseh cepičev
stare trte z Lenta uspeva najviše, na nadmorski višini 599 metrov.
Kot je povedal župan Občine Bled Janez Fajfar, so ob posaditvi trte
imeli pomisleke, ali bo ta sploh uspevala, saj raste na visoki nadmorski višini iz skale. Danes si težko predstavljamo Bled kot vinorodno pokrajino, krajevna imena pa pričajo, da je tu nekoč rasla
trta. Vino je bilo menda celo tako dobro, da so ga v Brixnu, kjer so
bili doma gospodarji Blejskega gradu, imeli za mašno vino.

Umetnik in rokodelec
V Zavodu za kulturo Bled se že drugo leto posvečajo Blejkam in
Blejcem, ki so domače okolje in tujino zaznamovali s svojim delom in ustvarjanjem. Če so leto 2021 posvetili vsestranski ustvarjalki akademski slikarki Meliti Vovk, leto 2022 posvečajo kiparju
Slavku Oblaku, ki je za svoje delo dobil tudi zlato plaketo Občine
Bled. V novembru bo izšla monografija z naslovom Slavko Oblak,
umetnik in rokodelec, njegova dela bodo predstavljena na razstavi v Galeriji Stolp na Blejskem gradu, priporočajo pa tudi, da se podate po Poti skulptur. Slavka Oblaka in njegovo delo boste v novembru lahko spoznali tudi osebno, saj prihaja na odprtje razstave svojih del na Blejski grad. Odprtje se obeta v četrtek, 10. novembra, ob 17. uri. Na razstavi Slavko Oblak, umetnik in rokodelec se
na ogled ponuja devet njegovih skulptur ter fotografski utrinki z
njegove ustvarjalne poti. Razstava bo odprta do 31. januarja 2023.

Pot skulptur Slavka Oblaka

Novo urejen Podhomski rob

OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, BLED

Pri Sv. Katarini na Homu se namreč začenja prečna pot po južnih
pobočjih Homa, ki čez pašnike vodi do razgledne točke, kjer pot
preide iz zasipskih na podhomske pašnike. V letu 2021 je bil urejen prvi odsek te poti. V prihodnjem letu pa bo Občina Bled uredila še zadnji odsek, to je do meje Agrarne skupnosti Zasip in Agrarne skupnosti Podhom. Z uveljavitvijo novega režima obiska v soteski Vintgar (vstop v Vintgar zgolj z zgornje strani soteske iz Podhoma) to pot namreč uporablja mnogo več obiskovalcev kot doslej.
Zato je bil potreben poglobljen premislek in pristop k ureditvi poti.
Po usklajevanju med Agrarno skupnostjo Zasip, investitorjem Občino Bled in izvajalcem del Infrastrukturo Bled je bil potrjen predlog sanacije, ki pot izravnava na enotno širino, jo dodatno utrjuje z
jalovino in po potrebi na določenih mestih predvideva bočne opore, izvedene z lesenimi okroglicami.

Več informacij na:
www.e-bled.si,
www.bled.si

Imamo jo! Južno razbremenilno cesto.

dvopasovnega krožnega križišča, premostitveni objekt z regulacijo potoka Rečica, podhod za pešce in kolesarje pod krožiščem, protihrupna zaščita ter komunalna in krajinska ureditev. Po prvi bosta sledili še druga in tretja faza. Druga faza obsega traso od odkopa do predora Straža,
tretja pa cesto čez Mlinsko polje. Za drugo fazo so odkupljena vsa zemljišča razen
dveh, pri katerih še usklajujejo projektantske rešitve. Na Mlinem pa so letos izvedli
predstavitev idejne zasnove skupaj z omilitvenimi ukrepi.
»Verjamem, da smo našli najboljšo rešitev za vse prebivalce tudi na Mlinem, in
večinoma se z njo strinjajo,« je ocenil direktor Občinske uprave Bled Robert Klinar. Verjame, da je, če ne bo dodatnih zapletov in bodo z državo složno delali, celotna obvoznica lahko zgrajena v naslednjih petih letih. Blejski župan Janez Fajfar
je ocenil, da je to za večino Blejcev in Bohinjcev eden najsrečnejših dni v zadnjih desetletjih, saj se je končno rešil ta strahoviti
problem dveh kilometrov državne ceste ob
obali Blejskega jezera. Kot je pojasnil, bo
po izgradnji obvoznice dostop do Bohinjske Bele in Bohinja precej lažji. Poleg tega
se bo razbremenila jezerska skleda in na
Bledu se bo lahko uredil mirujoč promet.
Uredilo se bo lahko komunalno omrežje,
saj pod obstoječo cesto teče glavni kanal.

Stekla gradnja prizidka
V sredo, 19. oktobra, je izvajalec gradbeno-obrtniških del Kovinar
Gradnje ST začel izvajati dela pri projektu Dozidava objekta Zdravstvenega doma Bled. Investicija je vredna dobrega 2,5 milijona
evrov, sofinancirajo pa ga Občina Bled (675.000 evrov), Občina
Gorje (232.000 evrov), Zdravstveni dom Bled (OZG, 895.000 evrov)
ter Ministrstvo za zdravje (702.000 evrov). Dela naj bi zaključili konec oktobra 2023.
Novogradnja je predvidena na zahodnem delu obstoječega objekta. Objekt bo v treh etažah. Tloris dozidanega objekta je pravokotnih dimenzij, zazidana površina novogradnje – dozidave bo znašala 254,90 kvadratnega metra in se navezuje na obstoječi objekt
Zdravstvenega doma Bled z vmesnim pokritim prehodom.
Direktor Zdravstvenega doma Bled mag. Leopold Zonik je povedal, da gradnja predstavlja veliko pridobitev za zdravstvo, saj bodo
poleg novih prostorov za nujno medicinsko pomoč ter ambulante za otroke in mladino pridobili še tri nove ambulante družinske medicine z mladimi zdravniki, ki trenutno že opravljajo specializacijo. Seveda bo nova pridobitev olajšala tudi zagotavljanje

Tako bo videti prizidek Zdravstvenega doma Bled.
zdravstvene oskrbe za potrebe turizma. Direktor Zonik je zagotovil, da bo gradnja prizidka potekala ločeno in ne bo ovirala procesa zdravstvene oskrbe.

Začenja se gradnja krožišča Šobec
Direkcija RS za infrastrukturo začenja
gradnjo krožnega križišča na državni cesti
Lesce–Bled z odcepom za Šobec. Dela bo izvajalo podjetje Gorenjska gradbena družba. Zaradi gradnje bo od 24. oktobra 2022
do 10. februarja 2023 izvedenih več delnih zapor z urejenim dvosmernim oziroma izmeničnim enosmernim prometom.

Delne zapore ceste bodo prilagajali načinu gradnje. V sklopu izgradnje krožišča bo
zaradi gradbenih posegov v okoliško območje treba vzpostaviti tudi popolno zaporo kolesarske steze Lesce–Bled. Popolna zapora kolesarske steze bo vzpostavljena, ko bodo to zahtevale razmere na terenu. Obvoz za kolesarje bo urejen na relaciji

Lesce–Lancovo–Ribno–Koritno–Bled in
obratno. Pešce bodo mimo gradbišča varno preusmerili delavci oziroma ročni usmerjevalci. V sklopu državne investicije bo
Občina Radovljica izvedla sočasno gradnjo dela vodovoda na trasi Hipodrom–Pod
Golfom. Ponudbena vrednost investicije
znaša približno 50.000 evrov.

Vzhodni mostovž
bo obnovljen

Zamenjava skodel na
paviljonu

Sprehajalci, ki se napotijo okoli Blejskega jezera, bodo te dni na
poti naleteli na oviro. V novembru namreč izvajajo vzdrževalna
dela na vzhodnem delu mostovža v Veliki Zaki. Občina Bled je v
sodelovanju z Infrastrukturo Bled v oktobru 2021 že obnovila stopnišče na zahodni strani mostovža. Tudi tokrat bodo dela obsegala zamenjavo dotrajanega stopnišča in ograje. Prehod čez mostovž v času del ne bo mogoč.

V teh dneh potekajo dela na objektu paviljona v Zdraviliškem parku na Bledu, kar predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino Bled – Paviljon v Zdraviliškem parku. Občina je pridobila soglasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, ki dopušča zamenjavo dotrajanih
skodel z enakimi skodlami »šinkli«. Izvajalec del je podjetje Skodlarstvo Bohinj. Dela bodo zaključena do sredine novembra.

