Gorenjski glas
petek, 4. decembra 2020

Luči so prižgane!
Začenja se čas najdaljših noči v letu, čas, za katerega naši predniki niso bili prepričani, da bo Sonce zmoglo premagati noč in
vrniti svetlobo. V takšnem času se v dneh epidemije nahajamo
tudi sami. Kljub temu so temo okoli nas razsvetlile praznične
luči, ki bodo letos morda na Bledu svetile samo domačinom,
morda pa si jih bodo v živo lahko ogledali tudi ostali. Naj bodo
letošnje lučke simbol upanja in moči, da bomo skupaj zmogli in
premagali vse slabo, ki se je letos nakopičilo ter nas tišči k tlom
in jemlje dih. Naj gorijo!

Lučke so prižgali tudi na Bledu.

Bi napisali voščilnico na roke?
Letošnji prazniki bodo posebni, osebnih voščil »v živo« bo manj,
marsikdo ne bo mogel objeti niti svojih najbližjih.
Elektronske voščilnice in voščila po socialnih medijih so sicer
fina stvar, vendar ne trajajo! »Voščilnice iz papirja, poslane po
pošti, vse bolj postajajo nekaj posebnega. Še posebej starejši,
ki so v teh časih lahko zelo osamljeni, se jih bodo prav gotovo
razveselili,« pravi blejski župan Janez Fajfar. »To, da imamo
svetovno pošto, je velik dosežek, na katerega smo v času spleta
kar malo pozabili. Lepa voščilnica z lepimi mislimi pa človeku
pomaga preživeti samotne ure in pogreje srce«, še pravi župan.
Voščilnic z blejskimi motivi je kar nekaj, naj gredo v svet!

Nove barve Blejskega gradu
Blejski grad je letos že trikrat »sodeloval« v različnih
ozaveščevalnih akcijah. Prva je bila obletnica poljskega gibanja
Solidarnost, ko je poljsko veleposlaništvo organiziralo dogodek,
na katerem so na grajsko skalo projicirali napise in logotipe tega
poljskega gibanja. Drugo akcijo je sprožil Onkološki inštitut
Ljubljana na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, ko je
turkizna barva grajske skale opozarjala na začetek svetovnega
projekta za eliminacijo raka materničnega vratu. Tretja akcija
se je zgodila 1. decembra, ob svetovnem dnevu aidsa, ko je
grajska skala zažarela v rdeči barvi. Zadnjo akcijo je sprožil
Klub radovljiških študentov. Za Blejski grad je sicer letošnje leto
posebno, saj je zaradi epidemije do 25. oktobra grad glede na
lani obiskalo le 16,3 odstotka obiskovalcev. Na Zavodu za kulturo
pričakujejo, da se bo število konec leta v primerjavi z lanskim
gibalo okoli 15 odstotkov, seveda odvisno od gibanja epidemije
in spremljajočih ukrepov.
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Urejanje poti v Vintgarju
Občina Bled je oktobra in novembra urejala in sanirala pešpot v sotesko Vintgar, in sicer na odseku Slap Šum–
sv. Katarina na Homu. Dela so opravili delavci javnega podjetja Infrastruktura Bled.
Turistično društvo Gorje, ki že desetletja
upravlja sotesko Vintgar, je letos zaradi
epidemije uvedlo nov režim obiskovanja,
in sicer na način, da je možen vstop v
sotesko le na zgornjem koncu v Podhomu. Obiskovalci se po ogledu soteske
vračajo na Blejsko Dobravo, po levem
bregu Radovne po strmih pobočjih
Boršta na izhodišče v Podhomu ali pa od
Slapa Šum čez severovzhodna pobočja
Homa na razgledno točko pri cerkvici
sv. Katarine ter naprej po pašnikih na
južnih pobočjih Homa čez Podhomski
rob prav tako nazaj na izhodišče oziroma
parkirišče pred vhodom v sotesko v
Podhomu.
Vse od ureditve soteske Vintgar za ogled,
torej od konca 19. stoletja, je vzhodni
konec soteske od Slapa Šum s potjo povezan s sv. Katarino, pot v bistvu že dobrih
sto let poteka po isti trasi. Pot je v krajšem
začetnem delu nad Slapom Šum steza,
dalje pa z izjemo prečkanja travnika (sto
metrov) poteka po gozdnih prometnicah
oziroma vlakah. Pot v glavnem uporabljajo domačini, pohodniki in turisti. Dolga
je 1100 metrov in se od Slapa Šum do sv.
Katarine vzpne za 86 višinskih metrov.
Občina Bled je na poti izvedla ureditvena,
vzdrževalna in sanacijska dela, cilj pa
je bil tudi jasno urediti usmerjevalno
signalizacijo, ki bo pomagala predvsem
pohodnikom in turistom. Pot je na petih
lokacijah dobila nove ograje, ki zagotavljajo varnost pohodnikov in hkrati
preprečujejo ubiranje bližnjic, erozijo ter
usmerjanje pohodnikov po pravi poti. Ograje so lesene z okroglicami premera deset centimetrov, z dvema vrstama prečnih

Poti v Vintgarju in okolici so na novo urejene.
rant in nosilci na razmaku na dva ali štiri
metre. Dodatno so izdelali dva metra
kovinske ograje ob betonskih stopnicah
pri brunarici pri Slapu Šum.
Pot večinoma poteka po gozdnih vlakah.
Odvodnjavanje na vlakah ni bilo urejeno,
vodna erozija je povzročala odnašanje
zemljine in manjše zemeljske usade.
Posledično so tudi pohodniki iskali obhodne steze in s tem povzročali dodatno
erozijo in nekontrolirano širitev poti.
Ustrezno so uredil problem odvodnjavanja. Na ravninskem delu poti, kjer
pogosto zastaja voda, posledično pa se
naredijo večje luže oz. blato, so nasuli pot
v dolžini zastajanja vode, in sicer tako,
da so na sredini poti teren malenkost

dvignili. Izdelali so nove lesene stopnice
in pragove.
Pot Slap Šum–sv. Katarina na Homu je
bila v preteklosti označena z različnimi
neenotnimi lesenimi smerokazi, delno z
markacijami, čeprav ne gre za planinsko
pot, in ponekod celo z napisi na drevju.
Označitev je bila nekonsistentna. Bled je
pred dvema letoma na vseh pohodniških
poteh vzpostavil nov enoten sistem
označevanja, delno je bil ta sistem že
postavljen tudi na poti Slap Šum–sv.
Katarina. Posodobili so usmerjevalno
signalizacijo, jo poenotili in dopolnili
smerokaze ter hkrati tudi odstranili vse
stare oznake, vključno z markacijami na
spodnjem delu poti.

Zdaj veste, kje ste: na Koritnem
Da vedo, kje so, vse o poimenovanju kraja, izvoru in starosti naselja … vse to odslej lahko izvedo obiskovalci
Koritnega. Izvedo tudi, katere gore objame njihov pogled, ko stojijo na tamkajšnji Polici (blizu odcepa,
ki vodi s Koritnega proti Šobcu).
Vsa ta spoznanja jim razkriva informacijska panoramska tabla, ki so jo nedavno postavili s pomočjo Turizma Bled.
Slavica Ažman in njen partner Marjan
imata že dolgo priložnost opazovati
mimoidoče, kako jih privlači pogled s
te razgledne točke ob lokalni cesti,
nasproti njunega domovanja. Korak se
kar sam ustavi in ponudi pogled, ki ga
radi in pogosto beležijo tudi fotografski
objektivi. Slavici in Marjanu se je zato
utrnila ideja, da bi tam postavili klopco,
ki bi mimoidoče še dlje zadržala in jim
ponudila užitek in morda tudi počitek
z razgledom. Ideje nista ohranila zase,
celo nadgradila sta jo z željo po postavitvi informacijsko-panoramske table.
Pobuda je obrodila sadove, na njunem
zemljišču, ki ga z veseljem in radodarno
delita z mimoidočimi, zdaj vabi klopca
in izobražuje tabla, ki v slovenskem in
angleškem jeziku »komentira« razgled.
Mimoidočega zapis na tabli nagovori takole: »Koritno je razpotegnjeno naselje JV
od Bleda, s površino 1,5 km2 in povprečno
nadmorsko višino 487 m. Vas leži na robu
rečno-ledeniške terase, zahodno od struge Save Dolinke. Koritno je dobilo ime
po vaških koritih. Naselje je v listinah iz
11. stoletja omenjeno kot Corith, Coritna

in Goriten, Cherit (urbar 13. stol), Goreyt
(urbar 14. stol.). Spodnji del vasi (POLICA)
ponuja razkošen pogled na Karavanke
(Stol, Begunjščica ...) in ledeniške terase.
Zelene oaze bogatijo Register naravnih
vrednot občine Bled z več majhnimi
povirji, ki jih obrašča značilna mokriščna

Zdaj bodo obiskovalci vedeli, kje so:
na Koritnem.

vegetacija (npr. navadna rezika – Cladium mariscus). Za območje Natura
2000 Koritno izvir—izliv v Savo Dolinko
je določena kvalifikacijska vrsta raka
navadni koščak (Austropotamobius torrentium).« Poimenuje pa tudi vrhove, ki
jih ponuja razgled. V neposredno bližino
sta te dni gostitelja posadila ne lipo,
pač pa dren. Na vprašanje, zakaj dren,
pobudnika odgovarjata: »Dren (Cornus
mas) je bil v starih časih simbol slovenstva
in dolgovečnosti. Rek, da je nekdo zdrav,
trden kot dren, še kako drži in je povezan
prav z njim. Tako bo tudi nas in vse, ki
bodo posedali ob njem in občudovali
čudovit razgled po bližnjih hribih in
travnikih, napolnil z optimizmom, voljo
do življenja in nam pričaral nasmeh na
obraz. Zato si dren na domačem vrtu res
zasluži kakšen kotiček.«
Na kamen ob klopci nameravata umestiti
še napis z datumom, ki priča, kdaj se je
porodila ideja o tej prijetni razgledni
točki. In zdaj manjkate samo še vi, saj je
sleherni mimoidoči dobrodošel. In verjeti
gre, da bodo kmalu spet prišli časi, ko
bodo množični sprehajalci spet pravilo,
in ne izjema. Takrat pa le: po razgled, po
vsebino, po »dolgovečnost«, ki je Koritnani ne hranijo le sebično zase.

