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Na Blejskem gradu je bil 1. julija zvečer slovesen podpis Listine o 
prijateljstvu med občinama Wangen an den Aare in Bled. Wangen 
je namreč rojstno mesto švicarskega zdravilca Arnolda Riklija, 
ki je na Bledu v drugi polovici 19. stoletja uvedel profesionalni 
zdraviliški turizem. Občini sta sklenili sporazum o sodelovanju, 
da bi že obstoječe prijateljske odnose med prebivalci obeh občin 
in njihovimi združenji na občinskem, kulturnem, športnem in 
turističnem področju še okrepili in nadgradili. Listino sta podpisala 
župan Wangna Fritz Scheidegger in blejski župan Janez Fajfar, 
podpisa pa so se udeležili tudi Riklijevi sorodniki. Na Bledu nastaja 
nova knjiga o Arnoldu Rikliju, dokumente in ostalo gradivo zanjo 
pa je zbral avtor Vojko Zavodnik. Še pred večernim podpisom na 
Blejskem gradu pa je bil zjutraj tradicionalni Riklijev pohod, ki 
ga je organiziral Turizem Bled in vodil idejni vodja mag. Leopold 
Zonik. Pohoda se je udeležilo okoli dvesto ljudi.

Listina o prijateljstvu

Dela na osrednjih dveh fazah severne raz-
bremenilne ceste na Bledu v dolžini 2,65 
km, ki so se začela natanko pred letom 
dni, gredo h koncu. Cesta bo za promet 
odprta v soboto, 7. julija, ob sedmih 
zjutraj. Vrednost dosedanjih gradbenih 
del je 4,2 milijona evrov.
Na novo so zgradili štiri mostove in dva 
prepusta, tri kilometre mešanih površin 
za pešce in kolesarje, nizko- in sredn-
jenapetostno elektroenergetsko javno 
infrastrukturo, fekalno in meteorno 
kanalizacijo, javno razsvetljavo, tele-
komunikacijske vode ter skoraj obno-
vili kilometer magistralnega vodovo-
da. Uradno odrtje ceste bo predvidoma 9. 
septembra, ko bodo dejansko zaključena 

vsa spremljevalna dela ob cesti ali izven 
nje ter pridobljeno dokončno uporabno 
dovoljenje. Trenutno je cesta, ne glede na 
prevoznost, uradno še gradbišče. Blejski 
župan Janez Fajfar ne skriva zadovoljstva 
ob tem, da bo do sedaj največji cestni 
projekt v občini končan. Severna razbre-
menilna cesta bo razbremenila promet 
skozi center Bleda v smeri Blejskega gra-

du, Gorij in Pokljuke. Skupaj s predhod-
nima obnovama Seliške in Rečiške ceste, 
krožiščem na Ljubljanski cesti, odkupi 
zemljišč, stroški investicijske in projektne 
dokumentacije ter zemljišč je vrednost 
do sedaj izvedenega slabih 8 milijonov 
evrov, od katerih je dobrih 80 odstotkov 
financirala Direkcija RS za infrastrukturo, 
manjši delež pa Občina Bled.

Obvoznica jutri prevozna
Dela na osrednjih dveh fazah severne razbremenilne ceste na Bledu gredo h koncu, jutri zjutraj bo po novi 
cesti stekel promet.

Turizem Bled je skupaj s Turističnim društvom 
Bled zato pripravil projekt Ask me I'm local ali 
Vprašaj me, tu sem doma.
Domačini se za osem ur na dan prelevijo v 
informatorje, ki na terenu, letos v juliju in 
avgustu na območju med Grand Hotelom 
Toplice, Grajskim kopališčem ter avtobusno 
postajo Bled, obiskovalcem Bleda in gostom 
nudijo osnovne informacije o destinaciji – od 
tega, kje so največje blejske znamenitosti, kje 
je javno kopališče, kje so restavracije, zdravst-
veni dom … do tega, kako se na Bledu primerno 
vesti. Destinacija Bled je ena najbolj zelenih 
destinacij na svetu in njen obisk zato s seboj 
prinaša določeno odgovornost. Turizem Bled je 
v ta namen izdal posebno zgibanko, ki je v info-
centrih na voljo natisnjena na brezlesni papir 
in ki gosta informira o tem, da prebivalci Bleda 
želijo, da gostje tako kot domačini spoštujejo 
izjemno naravno in kulturno dediščino ter da je 
edini odtis, ki ga pustijo na destinaciji, tisti na 
potki pri jezeru.

Vprašaj me,  
tu sem doma!
Domačini imajo svoj kraj praviloma radi, o njem največ vedo in zato obiskovalce 
in turiste najlažje usmerjajo.

Informatorki Maša in Tatjana odgovarjata na 
vprašanja in zadrege blejskih gostov.

Severna razbremenilna cesta 
bo razbremenila promet skozi 
center Bleda v smeri Blejskega 
gradu, Gorij in Pokljuke. Skupaj s 
predhodnima obnovama Seliške 
in Rečiške ceste, krožiščem na 
Ljubljanski cesti, odkupi zemljišč, 
stroški investicijske in projektne 
dokumentacije ter zemljišč je 
vrednost do sedaj izvedenega 
slabih osem milijonov evrov.

 Še zadnja dela na Buču, kjer je med drugim tudi novo križišče.

Brezplačno SMS-obveščanje

Občina Bled pristopa k brezplačnemu SMS-obveščanju! Če vas zanimajo prometne  
informacije o zastojih, obvozih in lokacijah redarjev, če vas zanimajo informacije o  
dogodkih in drugih zanimivosti na Bledu, se prijavite na SMS-obveščanje, ki je za vas 
popolnoma brezplačno!

Storitev  
zagotavlja

Kako se prijaviti? Z vašega mobilnega telefona 
pošljite SMS z besedo BLED na številko 3939 in 
sledite navodilom.


