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rgb 0/80/56
RAL 6005 Moosgrun

Pantonze 343C
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Pantone 557C

Prvi dan srečanja so destinacijam urad
no podelili nagrade in priznanja, Bled se 
je že tretje leto zapored uvrstil med sto 
najbolj trajnostnih destinacij na svetu. 
Osrednja rdeča nit letošnjega srečanja je 
bil odziv turizma na svetovno zdravst
veno krizo. Prav vsa turistična središča 
tega sveta so se letos srečala z enako 

situacijo in prav vsa so na novo odkrivali 
domačini in gostje iz okoliških držav. 
Prav tako se je spremenil gost – ni več 
velikih organiziranih potovanj, pač 

pa ljudje potujejo individualno, in to 
v destinacije, ki so varne, trajnostne 
in zelene. Slovenija vse te tri atribute 
ima. Na letošnjem srečanju so primere 
dobrih praks in izzive na tem področju 
predstavile tri slovenske destinacije, in 
sicer Solčavsko, Miren Kras in Bled.
Bled je predstavil situacijo, v kateri so se 
zaradi obsežnega cvetenja jezera znašli 
zgodaj pomladi. Mednarodni javnosti 
so predstavili vse korake, ukrepe in 
po stopke, ki so jih za varovanje jezera 
iz vedli do sedaj. Občina Bled in Ministr
stvo za okolje in prostor bosta pod
pisala dogovor o ukrepih, ki mu bo sledil 
akcijski plan ukrepov. Plan je nastal v 
sodelovanju z različnimi ministrstvi, 
občino, strokovno javnostjo in nevlad
nimi organizacijami. 
Skrbnik certifikata Zelene sheme 
slovenskega turizma je Turizem Bled, 
ki na mednarodnem področju aktivno 
sodeluje s fundacijo Green Destina
tions, ki ima sedež na Nizozemskem, 
s Slovensko turistično organizacijo 
in je član konzorcija Slovenia Green. 
Certifikat, ki ga Bled ima, je pravzaprav 
živa materija, saj platforma, na podlagi 
katere se podeljuje certifikate, zahteva 
nenehno delo in angažma destinacije. 
Prihodnje leto, natančneje marca 2021, 

bo Bled podvržen ponovnemu certi
ficiranju, saj bodo minila tri leta, odkar 
je Bled vstopil v zeleno shemo. Zelo 
pomemben dejavnik pri ocenjevanju 
destinacije so tudi namestitve, turistične 
agencije in doživetja, ki imajo katerega
koli od mednarodnih zelenih znakov, ki 
jih priznava zelena shema. Na Bledu so 
v tem trenutku to Hotel Astoria, Hotel 
Savica in Vila Mila, Hotel Park in Kavarna 
Hotela Park pa sta v postopku prido
bivanja certifikata.

Ponovno med najbolj 
trajnostnimi 
»Te krize nihče ne more rešiti sam!« (dr. Alber Salman, predsednik fundacije Green Destinations) – Oktobra  
je po spletu potekalo štiridnevno spletno srečanje zelenih destinacij sveta pod okriljem fundacije Green  
Destinations.

Bled se je že tretje leto zapored uvrstil 
med sto najbolj trajnostnih destinacij na 
svetu.

Izvajalec je v začetku septembra 
pravočasno začel izvedbo lesene kon
strukcije in ta trenutek objekt že dobiva 
svojo podobo, kar ste občani verjetno 
že opazili. Tehnološki proces montaže 
je s strani izvajalca in podizvajalca 
dobro pripravljen, tako je izvedba lahko 
nemotena in hitra, še posebej ob tako 
ugodnem in lepem vremenu. 
V pripravi je že delavniška dokumentaci
ja za izvedbo detajlov in hidroizolacije 
ravnih streh. Ob nadaljevanju takega 
vremena bo objekt tako »pod streho« 
že do konca leta. Nato se bodo pozimi 
lahko nemoteno nadaljevala dela v 
objektu. 
Tudi na gradbišču se pozna epidemija 
in posledični ukrepi NIJZ za preprečitev 
zajezitve širjenja virusa. Koordinator za 
varnost in zdravje pri delu ima kar nekaj 
dela z usklajevanjem vseh potrebnih 
ukrepov z ukrepi epidemije, kot so npr. 
sestanki na prostem, določeno največje 
število udeležencev v gradbiščih 
prostorih, obvezno je nošenje mask in 
upoštevanje razdalje med udeleženci … 
Kljub temu lahko zaključimo, da projekt 
poteka uspešno in po načrtu.

Medgeneracijski center 
Vezenine Bled raste
Dela na Medgeneracijskem centru Vezenine Bled potekajo po predvidenem časovnem načrtu.

Dela na Medgeneracijskem centru Vezenine Bled potekajo po predvidenem časovnem 
načrtu.

Člani prijateljskega društva iz Mozirja so vzgojili podlage hrušk 
sejancev, na katere bodo v naslednjem letu, predvidoma v 
avgustu, cepili tepke. Žal jim zaradi trenutne epidemiološke 
situacije ni uspelo izvesti dogodka, na katerem bi strokovn
jaki na tem področju prikazali zasaditev dreves, obenem pa 
bi priložnost izkoristili za druženje. Tako so v letošnjem letu 
poskrbeli za dostavo sadik s priloženimi navodili za sajenje ter 
skupno razdelili kar 27 sadik.

Zasaditve novih 
dreves v Zasipu
Turistično društvo Zasip je v sodelovanju s  
prijateljskim društvom Učni sadovnjak organiziralo 
akcijo zasaditve novih dreves hrušk tepk v Zasipu.

Turistično društvo Zasip je organiziralo akcijo zasaditve novih 
dreves hrušk tepk v Zasipu.

Občina Bled je v oktobru začela obnovo ceste v naselju Dobje 
(KS Zasip). V sklopu te investicije bodo uredili odvodnjavanje 
ceste, zgradili bodo javno razsvetljavo, obnovili dotrajano 
vodovodno omrežje, hkrati pa bo distributer Elektro Gorenjska 
v cestno telo položil svojo kabelsko kanalizacijo. Vrednost in
vesticije je približno 120 tisoč evrov. Izvajalec Pozitivna gradnja, 
d. o. o., bo gradbena dela zaključil predvidoma v drugi polovici 
novembra.

Dela na odseku ceste  
Zasip–Dobje

Izvajalec gradbenih del nadaljuje izgradnjo fekalne kanalizacije 
in obnovo komunalne infrastrukture na območju Mala Zaka–Za 
gradom. Dela bodo predvidoma končana do konca leta 2020, 
spomladi pa je predvideno še fino asfaltiranje ceste.

Dela v Mali Zaki

Bled je predstavil situacijo, v 
kateri so se zaradi obsežnega 
cvetenja jezera znašli zgodaj 
spomladi. Mednarodni 
javnosti so predstavili vse 
korake, ukrepe in postopke, 
ki so jih za varovanje jezera 
izvedli do sedaj. Občina Bled in 
Ministrstvo za okolje in prostor 
bosta podpisala dogovor o 
ukrepih, ki mu bo sledil akcijski 
plan ukrepov.


