
 

 

 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje« 

 

Naziv operacije: VAŠKO JEDRO BOHINJSKA BELA 
 
Sofinanciranje: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 
Program:  Program razvoja podeželja 2007-2013 
Ukrep: 322 – Obnova in razvoj vasi iz PRP 2007-2013 
Naziv upravičenca:  
 

Občina Bled  
Cesta svobode 13  
4260 Bled 

Višina skupnih stroškov operacije: 595.954,22 EUR 
Višina sofinanciranja: 276.127,24 EUR 
Datum začetka operacije: 1.9.2013 
Datum zaključka operacije: 30.9.2014 
Kontaktne osebe: Matjaž BERČON, direktor občinske uprave 

e-mail: matjaz.bercon@bled.si 
tel: 04 575 01 00 

 Mag. Petra PERKO, višja svetovalka za gospodarski in 
regionalni razvoj 
e-mail: petra.perko@bled.si 
tel: 04 575 01 37 

 Franci PAVLIČ, višji svetovalec za investicije 
e-mail: franci.pavlic@bled.si 
tel: 04 575 01 25 

 
Kratek opis operacije: 
 
Vizija vaškega jedra na Bohinjski Beli je, da postane osrednje in odprto središče dogajanja, življenja in druženja  

vseh generacij iz vasi Bohinjska Bela. Cilj takšnega središča je, da vanj pritegnemo  mlado generacijo, člane 

društev, prijatelje, družine. Vaško jedro naj tako postane mesto, kamor bodo z veseljem prihajali vsi domačini, 

ne glede na starost, spol, prepričanje, status,… To naj bo prostor, ki bo povrnil vaški skupinski duh, ki so ga vasi 

nekdaj imele. Z ureditvijo vašega jedra bo Bohinjska Bela postala tudi turistično privlačnejša za izletnike, 

pohodnike in sprehajalce iz bližnjega Bleda. 

Osnovni namen investicije: ureditev vaškega jedra na Bohinjski Beli v smislu večnamenskega odprtega 

prostora, ki bo zagotavljal večnamensko rabo (prireditve, mesto druženja in zabave, športne prireditve, ipd)  

Cilj investicije:  

a. do maja 2014 urediti vaško jedro, ki bo omogočilo ohranitev in nadaljnjo krepitev : 

 javnih dejavnosti  na vasi (kulturne prireditve,..),   

 društvenih dejavnosti  (športna društva, kulturna društva, otroške animacijske delavnice,..),  

 medgeneracijsko druženje (prostor za različna srečanja interesnih skupin, vaške dogodke, 
praznovanja, …), 

 organiziranje prireditev.   
b. Z ureditvijo prometne infrastrukture povečati varnost občanov ter zagotoviti ustrezen ekološki 

prispevek naložbe 
 
Povezava na spletno stran EKSRP: 
http://www.program-podezelja.si/ 
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