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Obnovljene klopi na
železniški postaji
Občina Bled je skupaj z delavci Infrastrukture Bled
obnovila klopce na železniški postaji. Namestili so
nov les in obnovili betonske nosilce.
Gre za stare štirimetrske Plečnikove klopce, ki so se pogreznile v
zemljo, poleg tega pa je les razpadel do te mere, da niso bile več
uporabne. Zaradi upoštevanja ukrepov za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 so tudi povečali
razmik med klopcami. Žal strm teren na eni strani (nevarnost
padca) in parkirišče na drugi nista omogočala zasuka klopce proti jezeru, zato so ostale v taki poziciji, kot so bile vsa ta leta. Poleg
tega pa so obnovili tudi pomol oziroma privez pri Vili Prešeren.

Nove klopi na železniški postaji

Peskovnik pri Športnem
parku Bledec
Občina Bled je v sodelovanju z javnim podjetjem Infrastruktura
v sklopu vzdrževanja otroških igrišč na novo postavila peskovnik
na igrišču pri Športnem parku Bledec. Peskovnik je v celoti nov,
na novo so tudi nasuli mivko.

Novi šotor Civilne zaščite
Civilna zaščita Občine Bled ima nov šotor, ki so ga v sredini marca predstavili gasilskim društvom v občini. Kot
je povedal poveljnik Jože Smole, šotor zagotavlja delovanje enot v vseh vremenskih razmerah in vseh letnih
časih, saj je tudi ogrevan.
»Šotor je ogrevan, namenjen za štabno
delovanje, triažo in za druge zadeve, ki so
pomembne za naše delovanje; tudi za situacije, povezane s covidom, bo lahko prišel
prav,« pravi Jože Smole. Šotor je izjemno
uporaben, ker je samopostavljiv – postavi
se v osmih minutah, ima svoj agregat.
»Kupili smo tudi pištolo za razkuževanje,
s katero lahko razkužimo vse prostore do
velikosti sto kvadratnih metrov, deluje pa
na peroksid. To pomeni, da razkuževalec
ne potrebuje posebne zaščitne opreme,
zadostuje maska. Z njo lahko razkužimo
tudi predmete, orodje, avtomobile ... Po pol
ure se lahko delo v razkuženem prostoru
nadaljuje,« pravi Smole.
Denar za vse investicije, tudi za kompresor za polnjenje jeklenk, je zagotovila Občina Bled. »Ta šotor bo izjemno
uporaben v izjemnih primerih, tudi v
času epidemije,« pa pravi župan Janez
Fajfar. Občina je za ta namen zagotovila
približno 15 tisoč evrov. »Poglejte, v kakšni
situaciji smo se znašli, če bi nam kdo pred

Novi šotor Civilne zaščite
enim letom rekel, da se bo to zgodilo,
ne bi nihče verjel,« še pravi župan. »Vsi
skupaj smo se iz epidemije tudi nekaj

naučili, če ne drugega, smo zdaj na take
in podobne situacije precej bolje pripravljeni,« je dejal župan Janez Fajfar.

Opravili rez stare trte
na Blejskem gradu
Na Blejskem gradu, kjer od leta 2011 raste potomka 450 let stare Stare trte iz Maribora, najstarejše trte na
svetu, so sredi marca opravili spomladanski rez.
Trta je zimo dobro preživela obiranje pa
je nadzoroval varuh Stare trte iz Maribora, Alojz Jenuš - Slavek, ki je povedal, da
sta tako »mariborska mati« kot »blejska
hči« v dobri kondiciji. Medtem ko na jesen
iz mariborska trte naredijo posebno vino,
blejsko grozdje roma v Vipavo, kjer se
mu pridružijo grozdi preostalih potomk

V času brixenskih škofov je bil
Bled znan vinorodni okoliš,
pridelovali so sladko rdeče vino,
ki so ga v Brixnu izjemno cenili.

Podelitev prestavljena
Zaradi epidemije je Občina Bled že pred časom odpovedala
občinsko slovesnost ob letošnjem prazniku, 10. aprilu. Župan
Janez Fajfar se je odločil, da bo na sprejemu vsaj podelil priznanja letošnjim dobitnikom, vendar je moral tudi ta dogodek zaradi
zapore javnega življenja v prvih enajstih dneh aprila prestaviti.
Prav tako so prestavili tudi veliko čistilno akcijo, ki bi jo morali
izvesti prav na praznični dan, 10. aprila. V občini Bled čistilna akcija namreč vsako leto poteka tako, da v njej sodelujejo društva
in krajevne skupnosti, ki izberejo svoje terene za čiščenje, za
odvoz odpadkov pa potem poskrbi javno podjetje Infrastruktura
Bled.
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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 od dvajset do trideset steklenic
vina iz grozdja potomk »mariborske
matere«.
Janez Triler, član Slovenskega okteta, je
s pesmijo pozdravil rez, dovoljenje za

Sredi marca so opravili spomladanski rez stare trte na Blejskem gradu.
rezanje pa je dal blejski župan Janez
Fajfar, ki ima »po postavi« oblast nad
trto. Lojze Ropret je povezal vse skupaj z
zgodovinsko-vinsko-grajsko rdečo nitjo in
napletel zgodbo o gradu in vinu, zgodovini in Bledu. Trta sedaj čaka, da v deželo

pride prava pomlad, da bo ozelenela in na
jesen ponovno obrodila. V času brixenskih škofov je bil Bled znan vinorodni
okoliš, kot pravijo viri, so na Bledu pridelovali sladko rdeče vino, ki so ga v Brixnu
izjemno cenili.

Najpomembnejši razvojni dokument

OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, BLED

Strategija trajnostnega razvoja Bled 2030 odgovarja na želje in pričakovanja občank in občanov.
Več informacij na:
www.e-bled.si,
www.bled.si

Občina Bled je sredi marca dobila enega
najpomembnejših razvojnih dokumentov, Strategijo trajnostnega razvoja
Bled 2030. Dokument je prav gotovo
med najboljšimi tovrstnimi v Sloveniji,
saj naslavlja vse glavne izzive. Župan
Janez Fajfar pravi: »Zelo me veseli, da

je dokument končan in sprejet, saj smo
s tem prisluhnili večinskemu mnenju
občanov, ki si na vseh področjih želijo
predvsem trajnostni razvoj. Dokument,
ki ga moramo sedaj ponotranjiti prav
vsi, tako občanke in občani kot tudi vsi
odločevalci v prostoru, daje smernice za

nadaljnji razvoj in hkrati za ohranjanje
tega izjemnega okolja, v katerem živimo.
Smo turistična občina, vendar moramo
ostati tudi zdrava, varna in živa občina,
pomlajena občina, v kateri se bo dobro
živelo, tako bo najbolje za nas, prebivalce,
kot tudi za naše goste.«

