
 

 

 

23. Razno (seznanitev z namero o pobratenju s 

švicarsko občino Wangen an der Aare)



  

                                                         

 

Seznanitev z namero o pobratenju s švicarsko 

občino Wangen an der Aare 

 

S švicarsko občino Wangen an der Aare, rojstnim krajem začetnika zdraviliškega turizma na 

Bledu, Arnoldom Riklijem, sodelujemo že kar nekaj let. Nekaj skupin z Bleda je v okviru 

Turističnega društva in Muzejskega društva Bled tam že bilo, pa tudi naši prostovoljni gasilci so 

se v Wangnu an der Aare že ustavili in bili tam kot vse Blejci do sedaj, zelo gostoljubno sprejeti. 

Bled so nekajkrat obiskali tudi skupine njihovih občanov, delegacije občine in nogometaši. Naš 

občan Vojko Zavodnik je lastnik največje zbirke o Arnoldu Rikliju. Televizijska novinarka Amalija 

Mikša, žena našega tedanjega veleposlanika v Švici, je posnela o Rikliju skoraj enourni 

dokumentarno – igrani film o Rikliju, ki je izvrstna promocija za oba kraja. Film je bil nagrajen na 

festivalih v Portu in Zadru.  

Letos se desetčlanska delegacija njihove občine na čelu z županom prvi konec tedna v juliju 

občine udeleži Riklijevega pohoda. Ob tej priložnosti bi podpisali listino o prijateljstvu. Njihov 

občinski svet je namen o pobratenju že potrdil. 

  

Določba 6. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US , 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18) pravi, da lahko: občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega 

urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko 

združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne 

občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. 

Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in 

skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja. Občine, zveze in združenja 

lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami 

lokalnih skupnosti.  

 

Menimo, da bo pobratenje krepilo nadaljnje prijateljske odnose, izmenjavo izkušenj in dobrih 

praks ter vplivalo na še večje povezovanje za pospeševanje razvoja na socialnem, družbenem in 

kulturnem področju. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356

