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Blejski župan Janez Fajfar je z 
doseženim zadovoljen. »Kako tudi ne bi 
bil,« pravi, »saj smo lani dobili prvi del 
tistega, za kar si na Bledu prizadevamo 
že desetletja, to je severno razbreme
nilno cesto, zdaj nas čaka še južna.« 
In tu mu optimizma ne manjka, kar je 
seveda prav, saj je ministrica za infra
strukturo Alenka Bratušek ob lanskem 
obisku Bleda obljubila, da bo država 
držala besedo in zgradila še južno 
obvoznico. 
»Medtem pa na Bledu seveda ne spimo, 
ampak delamo in snujemo nove načrte. 
Novi občinski svet je sprejel proračun 
za letos, kar pomeni, da lahko nadalju
jemo delo, ki smo ga zastavili,« pravi 
župan. Tako se nadaljujejo gradnje na 
Selišah, oskrbovana stanovanja so bolj 
ali manj končana, bencinska črpalka 
v delu, nov trgovski center odprt, 
knjižnica, medgeneracijski center in 
še en sklop oskrbovanih stanovanj, 
ta bodo najemniška, pa tik pred 
začetkom gradnje. »S tem bo območje 
Seliš postalo zaookroženo območje ob 
severni obvoznici, namenjeno bivanju 
in druženju, predvsem domačinov, kar 
me zelo veseli,« še pravi Janez Fajfar in 
hkrati izrecno poudarja, da je Sparov 
trgovski center zadnji tovrstni trgovski 
center na Bledu. 
Bled se zadnjih nekaj let zapored sooča 
z zelo povečanim številom nočitev in s 
tem še utrjuje svoje mesto med najbolj 
prepoznavnimi turističnimi destinaci
jami v Sloveniji; še več, po raziskavi 
Slovenske turistične organizacije je 
Bled prepoznavnejša blagovna znamka 
Slovenije, kar pomeni, da nekdo lahko 
pozna Bled, ne zna pa ga povezati s Slo
venijo. Kaj to pomeni? »To pomeni, da 
je naš košček raja dobil mesto, ki si ga 
zasluži, hkrati pa domačinom nalaga še 
večjo odgovornost in skrb za okolje in 
kulturno dediščino. Vsi vemo, da veliko 

število obiskovalcev prinaša turistični 
razcvet, ki pa ni nujno najboljše za 
okolje, kar pomeni, da je v tem tre
nutku naša največja naloga ohranjati 
ravnovesje med varovanjem okolja in 
sledjo, ki jo pustijo turisti. Varovanje 
okolja pa ne pomeni samo ohranjanja 
čiste narave, pač pa tudi ohranjanje 
poseljenosti vasi in Bleda. Bled brez 
domačinov je samo lepa kulisa, ki pa 
nima duše,« je zelo jasen blejski župan 
Janez Fajfar. 
Največja investicija, ki bo Bledu 
prinesla neslutene možnosti razvoja in 
hkratnega varovanja okolja, bo seveda 
južna razbremenilna cesta, ki prinaša 
tudi kolesarsko povezavo Bled–Bohinj. 
Občina Bled bo svoj del gradnje začela 
letos, ostalo je spet na državi. »Ne 
vem, kako naj povem drugače, vendar 
na Bledu zares trdno računamo na 
zavezo države, da se bo gradnja južne 
razbremenilne ceste začela z gradnjo 
betinskega križišča še pred letošnjo 
zimo,« poudarja župan in dodaja, da bo 

šele južna obvoznica Bledu zagotovila 
resnične možnosti za dolgoročni traj
nostni razvoj. »Ko bo zgrajena, bo okoli 
jezera območje miru, zelene mobilnosti 
in sožitja med človekom in preostalo 
naravo.«

Za investicije ima Občina Bled letos 
na voljo skoraj šest milijonov evrov 
lastnih sredstev, še okoli 300 tisoč 
evrov investicijskega potenciala pa gre 
drugim proračunskim porabnikom. 
Daleč največ se tudi letos porablja za 
ceste. Med investicijami, ki so letos 
že končane, je zaključeno komunalno 
urejanje poslovnostanovanjske cone 
na Selišah, med večjimi investicijami 
so še vzpostavitev centralnega ogre
vanja v Zadružnem domu Ribno, odkup 
zemljišč in obnova pristana za pletne 
na Mlinem, ki je vredna okoli  160 tisoč 
evrov. 
»Ob prazniku Občine Bled iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom 
ter jih seveda vabim na slovesnost, s 
katero bomo počastili letošnje na
grajence,« še pravi župan. Pa še nekaj: 
Blejski gasilci bodo maja dobili novo 
vozilo s cisterno, ki bo namenjeno 
prevozu pitne vode in gašenju večjih 
požarov, ki jih je po njihovih besedah 
in izkušnjah vedno več, pa tudi suše so 
vedno hujše. Občina Bled je za vozilo 
prispevala okoli 180 tisoč evrov, blejski 
gasilci pa jih potrebujejo še okoli 200 
tisoč. »Prosim in pozivam vse občane in 
občanke ter podjetja in organizacije, da 
če lahko, naj po svojih močeh tudi oni 
pomagajo blejskim gasilcem. Pomoč 
gasilcem je pomoč skupnosti, naj nas 
dobro druži!« poziva župan Janez Fajfar.

Ob prazniku Občine Bled
V spomin na prvo omembo Bleda v zgodovinskih virih si je Občina Bled 10. april izbrala za svoj 
občinski praznik. Česa se bomo veselili letos in kaj nas še čaka? 

Župan Janez Fajfar

Seliše dobivajo novo vsebino.

Novo mednarodno okoljsko nagrado je Bled dobil na turistični borzi v Berlinu.

Dela na Mlinem so končana. 

Poleg župana Janeza Fajfarja so se dogodka udeležili Matjaž 
Završnik, direktor Zavoda za kulturo, Srečko Vernig, predsed
nik Muzejskega društva Bled, in Vojko Zavodnik, avtor 
nove izjemne monografije o Rikliju. Prav polstoletno blejsko 
delovanje Arnolda Riklija, ki je bil leta 1823 rojen v Wangnu, 
je bil povod za medsebojno združevanje že dobrih dvajset let, 
ki so ga lani poleti »okronali« s podpisom listine o pobraten
ju. Na ustanovno skupščino je bila povabljena tudi slovenska 
veleposlanica v Švici, Marta Kos, ki je okoli petdeset prisotnih 
navdušila s svojim govorom.

»Prislovično zadržani Švicarji so se še enkrat dokazali, 
kako topli in gostoljubni znajo biti, ko si pridobiš njihovo 
zaupanje. V uglednem Berner Zeitungu je danes izšel precej 
dolg članek z naslovom Od kremšnit do državnega obiska. 
Zdaj je tudi na nas, da med seboj povežemo prebivalce obeh 
občin na kar se da različnih področjih, kar je sploh glavni 
namen takih in podobnih mednarodnih občinskih povezav,« 
je povedal blejski župan Janez Fajfar. Bled se bo v Wangnu 
ponovno predstavil na srednjeveških dnevih sredi oktobra.

Medobčinsko  
partnerstvo
Pobratena švicarska občina Wangen an der Aare je 
predstavnike blejske občine povabila na ustanovitev 
društva Medobčinsko partnerstvo med Wangnon in 
Bledom.

V Wangnu so ustanovili društvo Medobčinsko partnerstvo med 
Wangnon in Bledom.

Sredi marca je blejska osnovna 
šola gostila prvi dogodek iz cikla 
evropskega projekta BeeAware!, 
ki želi alpske občine spodbuditi k 
sprejemanju ukrepov za varstvo in 
zaščito medonosnih in divjih čebel 
ter zaščito njihovega življenjskega 

okolja. V okviru dogodka je čebelar Blaž Ambrožič predaval o 
čmrljih in med drugim poudaril: »Tako kot medonosna čebela 
se tudi divji opraševalci zaradi sprememb v okolju soočajo s 
številnimi težavami. Tudi čmrlje in čebele samotarke ogrožajo 
pesticidi, pomanjkanje hrane in bolezni. Zaradi intenzivnega 
kmetijstva vedno težje najdejo varno mesto za gnezdenje, 
pestrost divjih opraševalcev upada, kar negativno vpliva na 
kmetijsko pridelavo in naravne ekosisteme.« 
Učenci 6. razredov OŠ Bled so pod mentorstvom 
učiteljic Alenke Kogoj, Tine Perše, Petre Dermota in Helene 
Vojvode v okviru tehničnega pouka izdelali sedemdeset 
čmrlnjakov, t. i.  panjev  za čmrlje, in jih v sklopu dogodka 
razdelili med obiskovalce. Enega izmed njih bomo ob nasled
njem dogodku predavanja na temo Izziv ureditve balkonov 
z medovitimi trajnicami v družbi ČD Bled  Gorje in Mojce 
Rehar Klančič 6. aprila ob 10. uri v Infocentru Triglavska roža 
Bled namestili ob skalnjak, ki ga bomo zasadili s trajnicami. 
Vabljeni, da se nam pridružite!

Blejske travnike  
bodo krasili čmrlnjaki


