Gorenjski glas
petek, 3. decembra 2021

Praznični december
Luči, ki bodo razsvetljevale dolge zimske večere,
bodo letos imele še toliko bolj simbolni pomen, saj
bodo odganjale tudi temo, ki nastaja med nami.
Jezerska promenada bo zasijala v vsej svoji lepoti. Hišice s
praznično ponudbo, jaslice v Zdraviliškem parku, laboda ob
jezeru in okrašeno srce. Pod smreko velikanko stoji znameniti
blejski rdeči stol, vhod na sejem na praznični promenadi je skozi
okrašeni portal. Lepe praznike želimo in veliko svetlobe!

Jezerska promenada bo zasijala v vsej svoji lepoti.
/ Foto: Miro Zalokar

Izglasovani projekt
postavitev koloparka
V oktobru so imeli občani v okviru projekta Moj kraj, moj projekt
možnost glasovati za projekte, za katere želijo, da jih Občina Bled
realizira v prihodnjem letu. Do vključno 15. novembra 2021 so na
Občino Bled prejeli skupno 140 glasov. Glasovalo je 54 odstotkov
žensk in 46 odstotkov moških. Pri podajanju odgovorov so bile
zastopane vse starostne skupine. Glasovi so bili razporejeni takole:
ureditev dostopa od TCB do Hotela Rikli in Kompas tudi gibalno
oviranim: 4 odstotki glasov; ureditev raztrosnega prostora na
pokopališču Bled: 3 odstotki; zaključek Zagoriške ceste: 9 odstotkov; postavitev pumptracka oz. koloparka: 70 odstotkov; ureditev
javne razsvetljave na mešani površini za pešce in kolesarje ob
SRC – 1. faza: 8 odstotkov; ureditev javne razsvetljave na mešani
površini za pešce in kolesarje ob SRC – 2. faza: 7 odstotkov. Glede
na rezultate ankete bodo v naslednjem letu pristopili k postavitvi
pumptracka oz. koloparka.

Novo stopnišče ob jezeru
Občina Bled je v sodelovanju z Infrastrukturo Bled v novembru
zaključila več projektov in vzdrževalnih del. Eno izmed nujnih
vzdrževalnih del je bila zamenjava dotrajanega oziroma nagnitega
stopnišča na mostovžu v Veliki Zaki. Stopnišče in ograja sta v celoti
obnovljena. V prihodnjem letu sledi še menjava stopnic in ograje
na vzhodni strani poti.
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Juliana Trail je najboljši
turistični projekt
Na letošnji turistični borzi WTM v Londonu je združenje britanskih turističnih novinarjev poti Juliana Trail
podelilo nagrado za najboljši turistični projekt.
Kot so zapisali v obrazložitvi, je Juliana
odlična daljinska pohodniška pot po dih
jemajočih Julijskih Alpah. Trajnostni razvoj, omejevanje motornega in promocija
javnega prometa, sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi, promocija »počasnega«
turizma.
Pot je nagrado dobila zato, ker je namenjena zmanjševanju vplivov čezmernega
turizma, spodbujanju raziskovanja in
daljšega bivanja, spodbuja uporabo javnega prevoza in predstavlja svojevrstno
podporo lokalnim skupnostim.
Osrednji moto skupnosti Julijske Alpe je
zavzemanje in dejansko delo in ukrepi na
področju odgovornega turizma. Juliana
Trail je letos dobila še mlajšo sestro –
Juliana Bike.
Skupnosti Julijske Alpe se že od vedno
zavzema za odgovoren turizem. Nova
strategija za biosferno območje Julijske Alpe je prva te vrste in si prizadeva
na novo opredeliti »uspeh« turizma
v svetu po epidemiji. Verjamejo, da
lahko turizem ustvari trajnostne rešitve

Direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj (drugi z desne) s kolegi direktorji lokalnih
turističnih organizacij iz sosednjih občin na razglasitvi v Londonu
z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na
naravo, skupnost in identiteto.
Glavni turistični produkti so pohodniška
pot Juliana Trail, kolesarska pot Juliana
Bike in letošnja novost – štiridnevna

turnosmučarska odprava Juliana Ski Tour.
Vsi so zasnovani tako, da zmanjšujejo
čezmerni turizem in obremenitev
turističnih točk zaradi velikega števila
obiskovalcev.

Urejanje poti na Homu
V sklopu urejanja poti v Vintgar je Občina Bled na relaciji slap Šum–Sveta Katarina dodatno utrdila pot.
V sklopu urejanja poti v Vintgar je Občina
Bled na relaciji slap Šum–Sv. Katarina
dodatno utrdila pot. Na tej poti je poleg
vzdrževalnih del potrebno tudi mesečno
vzdrževanje (nasipanje, čiščenje in
odvodnjavanje), saj je treba preprečiti
nastajanje večjih poškodb poti. Na novo
je uredila in sanirala pot Sv. Katarina–
Podhomski rob (čez travnik). Z roba prostora nasproti okrepčevalnice Jurček na
Homu pri Sv. Katarini se namreč začenja
prečna pot po južnih pobočjih Homa, ki
čez pašnike vodi do razgledne točke na
tako imenovanem Podhomskem robu,
kjer pot preide iz zasipskih na podhomske pašnike.
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 in turistov kot doslej. Zato sta bila
potrebna poglobljen premislek in pristop
k ureditvi poti. Izmed več možnosti ter
po usklajevanju med Agrarno skupnostjo Zasip, investitorico Občino Bled
ter izvajalko del Infrastrukturo Bled je bil
potrjen predlog sanacije, ki pot izravnava

Delavci Infrastrukture Bled so v novembru uredili dobro tretjino sedemsto metrov
dolgega odseka te poti. V naslednjem letu bo Občina Bled urejanje in sanacijo
nadaljevala.
na enotno širino, dodatno utrjuje z jalovino in po potrebi na določenih mestih
predvideva bočne opore z lesenimi
okroglicami. Delavci Infrastrukture Bled
so v novembru uredili dobro tretjino se-

demsto metrov dolgega odseka te poti. V
naslednjem letu bo Občina Bled urejanje
in sanacijo nadaljevala do meje Agrarne
skupnosti Zasip in Agrarne skupnosti
Podhom.

Božičkova pošta letos malo drugače
Danes, 3. decembra, se bo blejska
Jezerska promenada spet spremenila
v zimsko pravljico. Tudi tokrat bo tam
stal nabiralnik za pošto, ki pa bo letos
namenjena starejšim, ki živijo v Domu
dr. Janka Benedika v Radovljici.
Takole nagovarjajo predvsem mlade
obiskovalce Bleda: »Miklavž, Božiček in
Dedek Mraz tudi letos sprejemajo vaša

pisma s prošnjami za darila; prepričani
smo, da vas bodo slišali! Mi pa vas
prosimo nekaj drugega – pobrskajte po
svojem srčku in bodite tako prijazni,
kot so trije dobri decembrski možje!
Pripravite sporočilo za starejše ljudi, ki
bodo praznike preživeli v Domu dr. Janka
Benedika v Radovljici. Pismo napišite ali
narišite doma in ga oddajte v pravljičnem

nabiralniku na Promenadi. Če želite sodelovati v nagradnem žrebu, na kuverto
napišite še svoje ime in priimek, naslov in
elektronsko pošto, saj bomo po praznikih
izžrebali deset nagrajencev.«
Pošto v nabiralnik lahko oddate med 3.
in 19. decembrom. Prav vsa pisma bodo
v tednu pred božičem dostavljena v
dom v Radovljico.

