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Južna razbremenilna cesta je za Bled 
ključnega pomena, pri tem pa je Občina 
Bled storila vse, kar je bilo treba: sprej-
ela potrebne prostorske dokumente in 
pomagala pri odkupu zemljišč, javne 
razgrnitve so opravljene in zaključene, 
zdaj Bled čaka na državo.
Popolnoma nerazumljivo in nesprejem-
ljivo, predvsem pa neodgovorno do 
Bleda, občank in občanov, vseh prebivalk 
in prebivalcev Slovenije ter naših gostov 
je, da se vse skupaj vleče kot jara kača. Na 
Bledu smo zasičeni z obljubami, da tokrat 
pa res bo, medtem pa se na račun pro-
meta niža kakovost življenja, v nevarnosti 
je Blejsko jezero, po regionalni cesti skozi 
središče Bleda in v neposredni bližini 
jezera se v Bohinj in nazaj valijo kolone 
tovornjakov, da o tem, kakšne volje 
gost po tem, ko se nekaj ur cijazi skozi 
Bled, pride v Bohinj, sploh ne govorimo. 
Prometna varnost na Bledu je zaradi 
neizgrajene obvoznice precej slabša, 

kot bi lahko bila, kakovost življenja 
domačinov pa prav tako. Še letos junija je 
ministrica Alenka Bratušek s svojo ekipo 
dala jasno zavezo, da bo gradnja po-
tekala fazno in da se prva faza začenja že 
konec leta ali v začetku prihodnjega. Na 

Bledu poudarjajo, da ko bosta zgrajena 
krožišče v Betinu in prvi del obvoznice, 
torej vkopani del mimo Alpskih blokov 
do Ribenske ceste, se samo s to potezo v 
trenutku reši tri tisoč ljudi! Potrpljenje 
Blejcev gre h koncu.

Zdaj čakajo na državo
Pri gradnji južne razbremenilne ceste je občina naredila vse, kar je bilo v njeni moči, zdaj je na potezi država.

Južna razbremenilna cesta: občina je naredila vse, čakamo na državo!

Bled je prepričal s številnimi projekti, 
majhnimi koraki, s katerimi stopa po svoji 
trajnostni poti. Letošnji poletni avtobusi 

za en evro so prepeljali več kot 26.000 
potnikov in s tem s cest umaknili 13.000 
vozil. Projekt Zero waste ali Na poti do 

družbe brez odpadkov je na letošnji 
konferenci požel še posebej veliko zani-
manje, prav tako prvi zero waste hotel v 
Sloveniji, hotel Ribno, ter vrsta ukrepov 
za zaščito jezera, od akcije Vprašaj me, 
sem domačin do pitnikov okoli jezera 
in veganske sončne kreme v Grajskem 
kopališču.
Zanimanje je požel tudi projekt Izbrano z 
Bleda oziroma Bled Local Selection, s kat-
erim Turizem Bled spodbuja domačine, ki 
se ukvarjajo s pridelavo hrane, z rokodel-
skimi obrtmi in podobnim, da ostanejo 
doma in da svoje izdelke predstavljajo 
in prodajajo turistom. Turizem namreč 
seveda ni samo prodajanje namestitev, 
pač pa mnogo več.
Trajnostna mobilnost na Bledu se bo 
prihodnje leto nadaljevala z razvojem 
e-mobilnosti, Turizem Bled pa bo letos 
decembra uvedel zimski avtobus, ki bo 
dnevno goste z Bleda vozil na Pokljuko, v 
Bohinj oziroma na Vogel, na Krvavec in v 
Kranjsko Goro.

Ponovno med sto najbolj zelenimi
Na srečanju zelenih destinacij sveta, ki ga je letos na Hrvaškem organizirala nizozemska nevladna  
organizacija Green Destinations.org, se je Bled ponovno uvrstil med sto najbolj zelenih destinacij sveta. 
Letošnja nagrada je bila podeljena za odgovoren odnos do turizma.

Bled se je ponovno uvrstil med sto najbolj zelenih destinacij sveta.

Turizem Bled je na podlagi razpisa Minis-
trstva za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo za razvoj digitalnega komuniciranja 
za vodilne destinacije na novo postavil 
spletno stran bled.si.
Na podlagi ponudb je bila za delo izbrana 
družba Arctur. Posodobili so fotograf-
sko gradivo in besedila, spletna stran 
je z vsemi ključnimi besedili na voljo v 
slovenskem, angleškem, italijanskem, 
nemškem, francoskem in madžarskem 
jeziku. Spletna stran pa ni zaključena, 
razvijala se bo naprej. Bled.si je osrednja 
spletna stran Bleda, kjer so na voljo vse 
informacije o destinaciji, tudi o nastanit-
vah in prireditvah, ter splošne informacije 
o Bledu.

Prenovljena spletna stran bled.si

Prenovljena spletna stran bled.siO
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Omenjeno mednarodno priznanje se podeljuje za dobre 
rezultate pri razvoju lokalne samouprave in za mednarodno 
sodelovanje na področju regije. V obrazložitvi nagrade je med 
drugim zapisano: »To je priznanje za odprta mesta, občine in 
lokalne samouprave, za toleranco, sobivanje, za odprto roko za 
sodelovanje, za projekte, ki povezujejo ...«
Organizatorji foruma, ki je bil 3. oktobra v Novem Sadu, s tem 
ključem odpirajo vrata za prihodnje sodelovanje. Donavski po-
slovni forum je mednarodna manifestacija, ki je letos že osmič 
potekala pod okriljem Gospodarske zbornice Srbije, vojvodinske 
vlade in mesta Novi Sad, evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje TERIS, ki ima sedež v Sloveniji, in z Institutom 
evropskih regij iz Salzburga. 

Zlati ključ Podonavja
Na mednarodnem srečanju 8. donavski poslovni 
forum je blejski župan Janez Fajfar prejel priznanje 
zlati ključ Podonavja.

Na osmem donavskem poslovnem forumu je blejski župan 
Janez Fajfar prejel priznanje zlati ključ Podonavja.

Medgeneracijski center Bled bo zaokrožil novo podobo Seliš, saj 
bo območju dodal vsebine, ki so potrebne predvsem za kakovost 
življenja domačinov. Tam bo dnevni center za varstvo starejših, 
prostori za delavnice in druge aktivnosti na področju medgener-
acijskih dejavnosti, nova knjižnica, muzej vezenin, večnamenski 
prostor ... 
Občina Bled je za gradnjo že pridobila gradbeno dovoljenje, tako 
da načrtuje začetek gradnje v prvih mesecih prihodnjega leta. 
Medgeneracijski center bo zaokrožil novo podobo Seliš, dela Bleda, 
ki je po propadu podjetja Vezenine tudi sam začel propadati. 
Seliše bodo tako z večstanovanjskim objektom, oskrbovanimi 
stanovanji Pokojninskega sklada, trgovskim centrom, Infocentrom 
Triglavska roža in z neposredno bližino vrtca in šole postale kraj 
srečevanja in aktivnega preživljanja prostega časa predvsem za 
domačine. Bled tako dobiva novo središče, kjer se bo lahko odvijalo 
družabno in društveno življenje, center bo skupaj s knjižnico in 
muzejem prostor za kulturne prireditve in podobne dogodke, s 
svojo ponudbo bo občankam in občanom vsekakor dvignil kako-
vost življenja. 

Gradnja medgeneracijskega 
centra po načrtu
Občina je za medgeneracijski center na Selišah že 
pridobila gradbeno dovoljenje, graditi naj bi začeli  
v prihodnjem letu.


