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BESEDA ŽUPANA
janez Fajfar

Županovo voščilo
Ne morem reči, da je najhuje za nami, ne morem reči, da bo jutri zagotovo bolje, ne morem trditi, da je vse odvisno samo od nas. Kljub temu
pa lahko rečem, da iskreno verjamem v dobro, ki je v vsakem izmed nas,
v sodelovanje, v spoštovanje, v sočutje. Bodimo drug drugemu človek in
prijatelj, pa bosta svet in leto 2021 lepša in boljša!

Podpisana pogodba za
obnovo mostu v Piškovci

Župana občin Bled in Žirovnica Janez Fajfar in Leopold Pogačar
sta danes skupaj z izvajalcema del družbo Garnol, d. o. o., in
partnerskim izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo podpisala
pogodbo za obnovo mostu v Piškovici. Dela so vredna okoli pol
milijona evrov, investitorici pa sta obe občini. Kot je povedal
žirovniški župan Leopold Pogačar, je gradnja mostu konkretna
in simbolna poteza sodelovanja dveh sosednjih občin, blejski
župan Janez Fajfar pa je dodal, da se veseli obnove, saj gre za
dragoceno cesto med obema občinama, pomembno tako za
domačine kot za tiste turiste, ki radi raziskujejo pokrajino okoli
sebe. Direktor družbe Garnol Aleksander Schara je dejal, da
bodo dela obsežna in zahtevna, rušitvena in pripravljalna dela
pa bodo začeli izvajati praktično takoj. Izvajalec in njegov partner imata za dokončanje del na voljo leto dni.

Tekaške proge na Bledu urejene
Turizem Bled je skupaj s Tekaško smučarskim klubom Bled
že pred prazniki uredil tekaške proge tako za drsalno kot za
klasično tehniko. Ker letos turistov in gostov zaradi epidemije
ni, so tokrat proge na voljo domačinom. Obnavljajo jih vsake tri
dni oziroma glede na snežne in vremenske razmere. Po zadnjih
podatkih so urejene na Dobah, v Dindolu in na Rečici, na novo
pa tudi na Bohinjski Beli.
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Strokovna nagrada za
obnovo grajskega parka
Projektant Matej Kučina, avtor obnove parka Blejskega gradu, je za svoje delo prejel mednarodno nagrado
BigSEE Architecture Award 2020 – Grand Prix.
Kot so zapisali v utemeljitvi, zasnova
grajskega parka predstavlja moderno
interpretacijo prostora, napolnjenega z
zgodovino.
Dela so bila končana v letu 2019. Zavod
za kulturo Bled je pred tem zaokrožil
desetletni cikel investicij v obnovo grajske stavbe in tako so v letu 2019 začeli
uresničevanje vizije prenov in razvoja
v razširjenem grajskem kompleksu.
Prvi načrt, ki so ga tako uresničili, je bila
ureditev grajskega parka. Istočasno z
urejanjem parka so glede na občutljivost
tega področja na njem potekale tudi
obširne arheološke raziskave.
Investicija je obsegala celovito sanacijo
vseh opornih skalnih zidov, podiranje in
pozidavo v prvotnih gabaritih, izgradnjo
okoli 250 metrov novih, delno osvetljenih
sprehajalnih poti vključno z razglediščem
in treh stopnišč za urejene prehode skozi
park. Skoraj celotna površina je prekrita
z novo travno rušo, odstranili so stara,
umirajoča drevesa in v skladu s soglasji
in projektom zasadili nova, park so
opremili tudi z novimi klopmi. Investicija
je znašala nekaj več kot 300.000 evrov.
Na javnem razpisu je bilo za izvajalca izbrano podjetje Lesnina MG oprema, d. d.,

Ljubljana, dela pa so potekala v skladu z
načrtom ureditve, ki je delo družbe Bruto
Ljubljana oz. arhitekta Mateja Kučine.
Vsa dela so zaradi občutljivosti terena potekala pod stalnim arheološkim
nadzorom Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, arheologi so poleg tega
opravili tudi obsežne raziskave. Najdbe
izhajajo iz različnih zgodovinskih obdo-

bij, kar dokazuje, da je bilo to področje
stalno naseljeno. Med njimi se nahajajo
osti puščic, kamnite sekire, rimski novci,
okraski in druge najdbe. Javnosti jih bodo
predstavili v okviru arheološkega muzeja,
ki ga nameravajo urediti na prostoru
sedanje mehanične delavnice ob galeriji
moderne umetnosti, ki nastaja na lokaciji
nekdanje Pristave.

Tržnico Bled so občani
in občanke vzeli za svojo
Z zadovoljstvom lahko potrdimo, da je projekt Tržnice Bled na območju starega bencinskega servisa ob
Ljubljanski cesti zaživel.
Kljub velikemu zanimanju za najem prostora za raznovrstne druge dejavnosti
so se na Občini Bled odločili, da dajo
prednost vsebini, namenjeni občanom.
Tako je na zunanji površini nastal
projekt Tržnica Bled, v notranjem delu
objekta pa pripravljajo trgovino brez
embalaže. Občanom tako želijo ponuditi
celoletno ponudbo lokalno pridelane
in predelane hrane. S trdim delom jim
je uspelo pridobiti ponudbo širokega

izbora izdelkov, ki v pretežni meri lahko
nadomesti sobotni ali nedeljski odhod v
klasično trgovino. Ob umestitvi trgovine
brez embalaže v notranjem delu objekta
pa bo območje dobilo zaključeno celoto,
kjer bo vsak dan moč dobiti praktično
vse, kar potrebujete.
Vseeno si na Bledu želijo, da bi bila
Tržnica Bled še bolj prepoznana v očeh
občanov. Ob koncih tedna sodeluje osem
različnih ekoloških kmetij, več vinarjev,

na voljo so odlična peciva in slaščice,
vrhunska potujoča mesnica ter suha roba,
pečeni kostanj in razni izdelki domače
obrti. Tržnica Bled je živ projekt. Ponudba
je iz tedna v teden bolj pestra, območje
pa bomo nadgrajevali tudi z drugimi vsebinami, ki jih v tem času zaradi razmer še
ne moremo. Želimo si, da tržnica po tem,
ko premagamo epidemijo, postane tudi
družabni prostor in prostor srečevanja
občank in občanov.

