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Skrb za varnost v
cestnem prometu
Občina Bled je skupaj s podjetjem COPS Systems in Zavarovalnico Triglav opremila prehod za pešce na Prešernovi cesti
z opozorilnim sistemom. Celotna vrednost sistema je dobrih
8.500 evrov. Prehod so opremili s prilagojenim opozorilnim
sistemom, ki opozarja voznike na približevanje prehodu za
pešce, obenem pa pešce opozarja na prihod vozila in njegovo
hitrost ter s tem skrbi za pravočasno informiranje udeležencev
v prometu o potencialni nevarnosti. Dodatni dolgoročni učinek
sistema je tudi umirjanje prometa, saj dejstvo, da imajo pešci in
drugi mimoidoči udeleženci v prometu vidno trenutno hitrost
cestnega prometa ali posameznega vozila, odgovornega voznika
dodatno motivira k prilagoditvi hitrosti. Na podlagi podatkov
o prometni statistiki sistem omogoča nadaljnje ukrepe za
povečanje varnosti in optimizacijo prometnega režima.

V skrbi za varnost najranljivejših udeležencev v prometu se je
Občina Bled letos osredotočila na povečanje varnosti na
prehodih za pešce.

Trgatev na Blejskem gradu
Na Blejskem gradu, kjer od leta 2011 raste potomka 450 let stare
Stare trte iz Maribora, najstarejše trte na svetu, so tudi letos
opravili trgatev. Trta je obrodila dobro. Medtem ko iz grozdja
mariborske trte naredijo posebno vino, blejsko roma v Vipavo,
kjer se mu pridružijo grozdi drugih potomk trte iz Maribora, iz
njega pa nastane vino Mladovita. Ime ima po društvu, ki poskrbi,
da je grozdje pravilno stisnjeno in da tradicija ostaja. Kot pravi
predsednik društva Davorin Slejko, vsako leto dobijo nekaj deset
steklenic vina iz grozdja potomk »mariborske matere«.

Blejski lokalni izbor
Lokalna ponudba bo kmalu bogatejša za več kot šestdeset prehrambnih, obrtniških in gostinskih izdelkov, kar
bodo zaznamovali s posebnim dogodkom – podelitvijo certifikatov, ki bo 25. oktobra v prostorih Infocentra
Triglavska roža Bled.
V okviru projekta Blejski lokalni izbor oziroma Bled Local Selection, s katerim želijo
na Turizmu Bled doseči mreženje med
ponudniki, zagotoviti odlično kakovost
pridelkov, izdelkov, storitev in butičnih
doživetij ter povečati prepoznavnost
kakovostne ponudbe Bleda, je v letošnjem
letu potekalo drugo ocenjevanje ponudbe
v prvi fazi sistema certificiranja, in sicer
rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, pridelkov in živilskih izdelkov ter jedi in pijač,
postreženih na gostinski način.
Strokovna komisija je skupno ocenila 94
izdelkov in jedi 21 prijaviteljev. Lokalna ponudba bo tako kmalu bogatejša za več kot
šestdeset pozitivno ocenjenih prehrambnih, obrtniških in gostinskih izdelkov, kar
bodo zaznamovali s posebnim dogodkom
– podelitvijo certifikatov, ki bo potekala 25.
oktobra v prostorih Infocentra Triglavska
roža Bled.
Dober odziv na drugo ocenjevanje je
dokaz, da kolektivna blagovna znamka
BLS postopoma pridobiva pomen ter
spodbuja inovativnost in podjetnost
lokalnega prebivalstva pri ustvarjanju

Kolektivna blagovna znamka BLS pridobiva pomen ter spodbuja inovativnost in
podjetnost lokalnega prebivalstva pri ustvarjanju lokalnih, avtentičnih zgodb in
visokokakovostnih produktov.
lokalnih, avtentičnih zgodb in visokokakovostnih produktov.
V prihodnjem letu Turizem Bled načrtuje
ponovno ocenjevanje obstoječih področij

in obenem prehod na drugi nivo sistema
certificiranja ponudbe s kolektivno
blagovno znamko Bled Local Selection
oziroma Blejski lokalni izbor.

Sankališče Straža bo
obratovalo ob koncih tedna
Z jesenjo se počasi zapira tudi poletno sankališče na Straži, do predvidoma 17. oktobra bo obratovalo
ob sobotah in nedeljah od 11. do 17. ure.
Z jesenjo se počasi zapira tudi poletno
sankališče na Straži, ki bo, predvidoma
do 17. oktobra, obratovalo ob sobotah in
nedeljah od 11. do 17. ure.
Poletna sezona je bila kljub izgubi
dveh ključnih trgov, ki sta v preteklosti
ustvarila skoraj štirideset odstotkov vseh
prihodkov, uspešna, pravijo v javnem
podjetju Infrastruktura Bled.
V primerjavi z lanskim letom so letos
zabeležili 55-odstotno rast obiska, a še
vedno je to pol manj kot v rekordnem
letu 2019. Večji razkorak med letom 2021
in rekordnim letom 2019 gre pripisati
predvsem prepovedi obratovanja v spomladanskih mesecih, ko so v normalnih
razmerah ustvarili kar četrtino celotnega
obiska.

Slikarski Ex tempore Bled 2021
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Trta na Blejskem gradu je letos dobro obrodila.
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Organizacijo in izpeljavo letošnjega dogodka so v Slikarskem društvu
Atelje Bled primorani prilagoditi veljavnim ukrepom za zagotavljanje
preprečevanja širjenja koronavirusne bolezni.
Poleg vsakoletnih tem oziroma kategorij, kot sta Bled in Prosta tema,
bo osrednja tema letošnjega Ex tempora Sreča. K nagradi grand prix Bleda, nagradi mlademu avtorju do 35 let
in k nagradam v vseh kategorijah ter k
posebnemu priznanju po izboru strokovne žirije bo letos dodana še nagrada
Melite Vovk, ki jo bo dobila ilustracija,

najboljše delo na papirju na eno od letošnjih tem.
Likovniki bodo svoja dela v oceno strokovni žiriji in za razstavo oddali v soboto,
9. oktobra 2021, v Festivalni dvorani Bled.
Med 9. in 23. oktobrom 2021 je v Festivalni
dvorani predvidena razstava vseh del
sodelujočih likovnikov. Odprta bo vsak
dan med 15. in 18. uro. Vstop bo prost.

V času Ex tempora si bo mogoče ogledati
tudi slikarsko razstavo lanskega nagrajenca in prejemnika nagrade grand prix
Bleda Vinka Bogataja v Galeriji Stolp
na Blejskem gradu, razstavo izbranih
del Melite Vovk v Galeriji Melite Vovk v
trgovskem centru in skupinsko razstavo
del članov Slikarskega društva Atelje Bled
v blejski knjižnici.

