
Občina Bled v letu 2011



Spoštovane občanke in občani,
prijatelji Bleda, gospodarstveniki, poslovni partner-
ji, predstavniki različnih organizacij in ustanov ter 
uporabniki javnih storitev! Ob letošnjem občinskem 
prazniku je nastala ta drobna knjižica, da bi vam ne-
koliko približali utrip občine skozi različne informa-
cije, zbrane na enem mestu. Poudarek je predvsem 
na kontaktnih podatkih, v bolj poglobljene vsebine 
se niti  nismo nameravali spuščati . Morda je to izziv 
za naslednje leto, zlasti  če boste publikacijo sprejeli 
z naklonjenostjo predvsem ti sti , katerim je name-
njena. Prav tako se uvodoma opravičujem vsem, ki 
se morda (še) niste našli na naslednjih straneh. Tudi 
tovrstna povratna informacija bo nadvse dobrodo-
šla.

Komunikacija je eden izmed najpomembnejših dejavnikov v življenju. Tako posamezni-
kov kot organizacij. Zato se bomo tudi v občinski upravi potrudili, da ta vidik še okrepi-
mo in vam v pravem času in na najbolj primeren način posredujemo informacije, po-
membne za delovanje v občini. Pri tem naj vas opozorim še na eno zanimivost, ki smo 
jo pred kratkim uvedli. Tj. skupni spletni portal dogajanja v slovenskih občinah www.
mojaobcina.si/bled, kamor lahko utrinke svojih dejavnosti  neposredno vpisujete pred-
stavniki organizacij in kjer v vsakem trenutku najdete najbolj sveže informacije.

Občina Bled je pred svojevrstnimi izzivi. Ne glede na grožnje s krizo, ki nas obdaja, je naš 
razvojni program premočrten in poln izzivov. Tik pred nami je najpomembnejša nalož-
ba več desetleti j, izgradnja južne razbremenilne ceste. Res, da smo morali v teh časih 
skrčiti  fi nanciranje marsikakšne dejavnosti , ki bogati  ta naš prostor in dviguje življenjski 
standard, pa vendarle je nečemu treba dati  prednost! Občina Bled ima izdelane prio-
ritete, pripravljeno investi cijsko in projektno dokumentacijo, iz dneva v dan pa tečejo 
tudi prizadevanja za zagotovitev ustreznih fi nančnih virov. Pri tem računamo na pomoč 
številnih prijateljev Bleda.

Z željo, da bi vsi, ki prebivamo in delujemo v tem okolju, postali čim bolj povezana sku-
pnost, vas še enkrat vabim na dogodke ob letošnjem prazniku in tudi sicer na vrsto pri-
reditev, ki se jih kar nekaj zvrsti  prav vsak teden v letu. S ponosom in brez preti ravanja 
lahko rečemo, da se na Bledu vedno kaj dogaja …

Vaš župan Janez Fajfar
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Občina Bled

Poslanstvo
Občina Bled v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi skrbi 
za opravljanje lokalnih zadev javnega pomena, s katerimi 
zadovoljuje splošne potrebe svojih prebivalcev ter omogo-
ča pogoje za razvoj. 

Vizija
Občina Bled se bo kot izjemen na-
ravni in kulturni prostor Slovenije 
razvila v vrhunsko mednarodno 
desti nacijo, ki bo omogočala viso-
ko kakovost bivanja, poslovanja, 
dobro počutje in vsestranska doži-
vetja. 

Prioritete razvojnega programa
Najvišje prioritete so zelena alpska občina, vrhunska turisti čna desti nacija in vitalna 
občina, kar bomo dosegli predvsem z učinkoviti m upravljanjem. 

glej: Razvojni program Občine Bled htt p://obcina.bled.si/e_fi les/datoteke/dok807.pdf 
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Podžupan

Župan
Janez Fajfar 
tel.: 04 575 01 11
faks.: 04 575 01 37
e-mail: janez.fajfar@bled.si

Župan Janez Fajfar vodi občino že drugi mandat. Po iz-
obrazbi je univerzitetni diplomirani etnolog in profesor 
geografije. Že vse življenje je predan Bledu, še posebej 
blejskemu turizmu in z njim povezani promociji kraja in 
Slovenije. Govori številne tuje jezike.

Obisk pri županu lahko opravite ob ponedeljkih, sredah 
in petkih, vendar po predhodni najavi v tajništvu župana 
(tel.: 04 575 01 11).

Toni Mežan 
Podžupan Toni Mežan je drugi mandat občinski svetnik. 
Kot svojo desno roko ga je imenoval župan, deluje pa 
predvsem na naslednjih področjih:
• sodelovanje s krajevnimi skupnostmi občine;
• prireditve (sodelovanje med posameznimi organiza-

torji, usklajevanje terminov in vsebin, racionalizacija 
izvedb in uveljavitev novih prireditev in dogodkov ipd.);

• sodelovanje pri reševanju problemov ter izvajanju pro-
jektov pri delu z mladimi;

• sodelovanje na področju kulture;
• pomoč županu in strokovnim službam na področju in-

vesticij (pri koordinaciji med krajani, investitorjem in izvajalci);
• opravljanje drugih nalog po dogovoru z županom.

tel.: 051- 30-60-89
e-mail: toni.mezan@bled.si, toni.bled@siol.net
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Občinski svet 
1. mag. Slavko Ažman, LLP, slavko.azman@porsche.si

2. Janez Brence, SDS, carman@siol.net

3. Ludvik Kerčmar, SD, ludvik.ker@gmail.com

4. Karmen Kovač, LTM-SMS Zeleni Evrope, karmen@antolin-team.si 

5. mag. Miran Kresal, N.Si, miran.kresal@gmail.com

6. Majda Loncnar, DeSUS, m.loncnar@siol.net

7. Radoslav Mužan, LTM-SMS Zeleni Evrope, rado.muzan@gasper-lambergar.com

8. Anton Omerzel, SNS, toni.omerzel@telemach.net

9. Janez Petkoš, DeSUS, janez.petkos@volja.net

10. Davorina Pirc, LDS, davorina.pirc@gmail.com

11. Vinko Poklukar, LNK, vinko.poklukar@gmail.com

12. Jana Špec, SD, jana.spec@vgs-bled.si

13. Srečo Vernig, LDS, sreco.vernig@kovinska-bled.si

14. Miran Vovk, SDS, mir.vovk@gmail.com

15. mag. Leopold Zonik, DeSUS

16. Pavla Zupan, DeSUS, damjan.zupan@telemach.net

17. Anton Mežan, LTM-SMS Zeleni Evrope,  toni.bled@siol.net

Nadzorni odbor
predsednik: Franc Sirc

podpredsednik: Zvonko Špec

člani:

• Marjan Vovk

• Andrej Bolčina

• Tomaž Tolar 
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Delovna telesa občinskega sveta 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, in imenovanja
predsednik: Janez Petkoš, podpredsednik: Anton Mežan
člani: Davorina Pirc, Jana Špec, Miran Vovk

Odbor za družbene dejavnosti
predsednik: Radoslav Mužan, podpredsednik: Vinko Poklukar
člani: Pavla Zupan, Karmen Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber, Bojana Pipan

Odbor za gospodarstvo in turizem
predsednica: Davorina Pirc, podpredsednik: mag. Leopold Zonik
člani: Majda Loncnar, Miran Vovk, Uroš Ambrožič, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Mer-
lak

Odbor za proračun in občinsko premoženje
predsednica: Jana Špec, podpredsednik: Srečko Vernig
člani: mag. Slavko Ažman, Janez Brence, Franc Pavlič, Klemen Pangerc, Marija Strgar

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
predsednik: Janez Petkoš, podpredsednik: mag. Slavko Ažman
člani: Majda Loncnar, Anton Omerzel, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc, Peter Pogačar

Statutarno-pravna komisija
predsednik: Miran Vovk, podpredsednik: Ludvik Kečmar
člani: Pavla Zupan, Karmen Kovač, Anton Omerzel
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Ožji deli občine
Na območju občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine: krajevne sku-
pnosti Bled, Bohinjska Bela, Rečica, Ribno in Zasip. Premoženje, s katerim 
upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga posamezna KS pridobi 
s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost 
nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom, 
oziroma odlokom.

Imena in območja ožjih delov občine so:
1.  Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta Bled, razen območja 

katastrske občine Rečica. 

2.  Krajevna skupnost Bohinjska Bela, ki obsega območje naselij Bohinjska 
Bela, Obrne, Slamniki in Kupljenik. 

3.  Krajevna skupnost Rečica, ki obsega območje katastrske občine Rečica v 
naselju Bled. 

4.  Krajevna skupnost Ribno, ki obsega območje naselij Bodešče, Koritno, 
Ribno, Selo pri Bledu. 

5.  Krajevna skupnost Zasip, ki obsega območje naselja Zasip. 

Meta Pazlar, predsednica sveta KS  
meta.pazlar@guest.arnes.si

člani: Meta Kenda, Borut Rus, Sergej 
Učakar, Matej Alijeski, Franc Janežič

V krajevni skupnosti živi nekaj več kot 2100 moških in 2300 žensk.

Krajevna skupnost Bled
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Krajevna skupnost Bohinjska Bela
Bojan Brglez, predsednik sveta KS 
bojan.brglez@telemach.net

člani: Boštjan Razinger, Klemen 
Ravnik, Darja Pretnar, Anton Hor-
vat

V krajevni skupnosti živi okoli 340 moških in 340 žensk. 
V KS Bohinjska Bela deluje kar nekaj društev: turistično, gasilsko, 
kulturno, društvo žena in deklet, ribiški klub in lovsko društvo. 
Zelo dejavni so tudi belanski gledališčniki, na fotografiji je prizor 
iz predstave Pigmalion.

Krajevna skupnost Rečica
Zoran Pogačnik,  
predsednik sveta KS 
zoran@amater.net

Člani: Franc Pintar, Metka Žni-
dar, Neda Golja in Janez Zupan

Krajevna skupnost Rečica je naj-
maljša Krajevna skupnost v ob-
čini Bled. Lahko se pohvali, da je 
Turistično društvo Bled lani Valvazorjevo ulico raz-
glasilo za najlepše urejeno ulico v občini. 

Na fotografiji: izlet Rečičanov na Rečiško planino. 
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Dušan Žnidaršič, predsednik sveta KS 
dule.znidarsic@gmail.com 

Člani: Boris Ferjan, Maja Kouter, 
Jožef Dijak, Marko Valant, Mihaela 
Pesrl 

Največje naselje je Ribno, celotna krajevna skupnost pa ima nekaj več kot 
1200 prebivalk in prebivalcev. V krajevni skupnosti deluje obilca društev, 
med njimi tudi Kulturno društvo Rudija Jedretiča. 

Na fotografiji: lanskoletna predstava Jeppe s hriba v izvedbi domače igral-
ske skupine.

Krajevna skupnost Ribno

Krajevna skupnost Zasip
Ciril Kraigher, predsednik sveta KS 
ciril.kraigher@gmail.com

Člani: Jernej Šorl, Davorin Ambrožič, 
Tatjana Peterman, Bojana Pipan

Krajevna skupnost ima nekaj več kot tisoč prebivalcev, 
krajani in krajanke pa se ukvarjajo z marsičim.  Zna-
meniti Oktet Lip Bled deluje prav v okviru zasipškega 
kulturnega društva, Zasip pa je tudi edini kraj v blejski 
občini, ki vsako leto, če narava le dovoli, organizira zim-
sko olimpijado.

Na fotografiji: prizorček iz zadnjih olimpijskih iger v Za-
sipu pred dvema sezonama. 
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Občinska uprava
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
I.nadstropje
tel.: 04 575 01 00, faks: 04 575 01 37 
e-mail: matjaz.bercon@bled.si 

Kabinet župana
Vlasta Pretnar, tajnica župana 
I. nadstropje 
tel.: 04 575 01 11, faks: 04 575 01 37 
e-mail: vlasta.pretnar@bled.si 

Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 
I. nadstropje
tel.: 04 575 01 18, faks: 04 575 01 37 
e-mail: andrej.erzen@bled.si 

mag. Petra Perko,
višja svetovalka za razvojne projekte
II. nadstropje
e-mail: petra.perko@bled.si

Anton Kovačič, višji referent za investicije
II. nadstropje
tel.: 04 575 01 16, faks: 04 574 12 43 
e-mail: anton.kovacic@bled.si

Oddelek za javne finance in splošne zadeve 
Nataša Hribar, vodja oddelka
I. nadstropje
tel.: 04 575 01 36, faks: 04 574 12 43 
e-mail: natasa.hribar@bled.si 

Urška Vidmar, višja svetovalka za finance 
I. nadstropje
tel.: 04 575 01 26 , faks: 04 574 12 43 
e-mail: urska.vidmar@bled.si 

Klavdija Jereb, referentka za finance
I. nadstropje
tel.: 04 575 01 19, faks: 04 574 12 43 
e-mail: klavdija.jereb@bled.si 

Marjana Burja, svetovalka za gospodarstvo 
in družbene dejavnosti
II. nadstropje
tel.: 04 575 01 29, faks: 04 574 12 43 
e-mail: marjana.burja@bled.si 

Neja Gašperšič, 
višja referentka za družbene dejavnosti
II. nadstropje
tel.: 04 575 01 32, faks: 04 574 12 43 
e-mail: neja.gaspersic@bled.si

Bojana Por, 
svetovalka za splošne uprave zadeve 
II. nadstropje
tel.: 04 575 01 30, faks: 04 574 12 43 
e-mail: bojana.por@bled.si 

Lidia Peterman, dokumentalistka v  
sprejemni pisarni
pritličje 
tel.: 04 575 01 00, faks: 04 574 12 43 
e-mail: lidia.peterman@bled.si

Radmila Trkulja, čistilka
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Oddelek za prostor, okolje in infrastrukturo 
mag. Bojana Novak, vodja oddelka 
II. nadstropje
tel.: 04 575 01 33, faks: 04 574 12 43 
e-mail: bojana.novak@bled.si

Saša Repe, višja svetovalka za prostor
pritličje
tel.: 04 575 01 22, faks: 04 574 12 43 
e-mail: sasa.repe@bled.si

mag. Barbara Jančič, višja svetovalka za 
premoženjsko-pravne zadeve
pritličje
tel.: 04 575 01 23, faks: 04 574 12 43 
e-mail: barbara.jancic@bled.si 

Kristina Kunšič,  
svetovalka za stavbna zemljišča
pritličje
tel.: 04 575 01 35, faks: 04 574 12 43 
e-mail: kristina.kunsic@bled.si 

Alenka Dolinar, 
strokovna sodelavka za stavbna zemljišča 
pritličje
tel.: 04 575 01 17, faks: 04 574 12 43 
e-mail: alenka.dolinar@bled.si

mag. Romana Starič, 
višja svetovalka za gospodarske javne službe 
nadstropje
tel.: 04 575 01 27, faks: 04 574 12 43 
e-mail: romana.staric@bled.si

Franci Pavlič, višji svetovalec za investicije 
II. nadstropje
tel.: 04 575 01 25, faks: 04 574 12 43 
e-mail: franci.pavlic@bled.si

Jože Dežman, višji referent za investicije 
II. nadstropje
tel.: 04 575 01 24, faks: 04 574 12 43 
e-mail: joze.dezman@bled.si

Upravna enota Radovljica, Krajevni urad Bled
Cesta svobode 13
tel.: 04 576 83 80, faks: 04 576 83 83

Uradne ure Krajevnega urada Bled 
ponedeljek: 8.00–12.00, 13.00–15.00
sreda: 8.00–12.00, 13.00–17.00
petek: 8.00–12.00

Uradne ure občine Bled: 
SPREJEMNA PISARNA posluje vsak poslovni dan v obsegu poslovnega časa Občine Bled:
• ponedeljek, torek, četrtek: 8.00–15.00
• sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
• petek: 8.00–13.00

Občinska uprava - uradne ure za stranke:
• ponedeljek: 8.00–12.00
• sreda: 8.00–12.00 in od 14.00–17.00
• petek: 8.00–12.00
Uradne ure po telefonu so enake kot uradne ure za stranke.
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Medobčinsko redarstvo in inšpektorat Bled Bohinj (MIR)

Ljubljanska 5, 4260 Bled (športna dvorana)
tel.: 04 5742 311, faks: 04 574 12 43
dežurni redar: 041 526 698
e-mail: redarji@bled.si

Boris Sodja, 
vodja medobčinskega redarstva
tel.: 041 632 046 
e-mail: boris.sodja@bled.si 

Maja Gašperin,
svetovalka za prekrškovne zadeve
e-mail: maja.gasperin@bled.si

Rok Bernard, občinski redar 
e-mail: rok.bernard@bled.si

Žan Brišar, občinski redar 
e-mail: zan.brisar@bled.si

Janko Mulič, občinski redar 
e-mail: janko.mulic@bled.si

Redarstvo in inšpektorat
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Sosvet za varnost občanov
Sosvet skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posle-
dično v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, med-
sebojni povezanosti ter pomoči na področjih:
• varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih 

odklonskih pojavov, 
• javnega reda in miru,
• varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu.   
Sosvet za varnost občanov sestavljajo:
• župan kot predsednik,
• komandir Policijske postaje Bled,
• direktorji javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, Centra za socialno delo 

Radovljica, LTO in Zdravstvenega doma Bled
• predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SPV s svojim delovanjem vpliva na prometno vzgojo in izobrazbo udeležencev v cestnem 
prometu, usmerja preventivo, predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti, pospešuje in raz-
vija aktivnosti šolske prometne službe, razvija medobčinsko sodelovanje …
Za člane sveta so imenovani predstavniki organizacij in strokovnjaki s področja cestnega 
prometa: OŠ Bled in OŠ Gorje, Vrtca Bled, ZŠAM Bled, Policijskega oddelka Bled, ZD Bled 
in dva predstavnika Občine Bled.
predsednik: Dušan Žnidaršič

Policijska postaja Bled
Seliška cesta 1
tel.: 04 575 72 00
e-mail: pp_bled.pukr@policija.si
www.policija.si
komandir: Matej Ferk
Klic v sili: 112

Notranja in prometna varnost
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Zaščita in reševanje 

Slovesnost ob obnovljenem gasilskem domu v Ribnem.

Gasilska zveza Bled – Bohinj
predsednik: Pavel Žvan
poveljnik občinskega gasilskega poveljstva: Andrej Kodeh

V občini delujejo gasilska društva: 
• 4. kategorije: PGD Bled 
• 2. kategorije: PGD Bled – Rečica, PGD Ribno, PGD Zasip
• 1. kategorije: PGD Bohinjska Bela,PGD Kupljenik, PGD Mlino, PGD Selo
• IGD LIP Bled – Rečica
Vsa društva imajo z občino podpisano pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne 
službe. Občina pa zagotavlja z državno uredbo predpisano minimalno opremo glede na 
kategorijo društva. Največji zalogaj so gasilska vozila. Tako je bilo v letu 2011 poplača-
no vozilo GVC-16/25, nabavljeno sicer že v letu 2010. Občina sofinancira tudi nabavo 
gasilske lestve jeseniškim gasilcem, ki zagotavljajo tovrstne intervencije na celotnem 
območju zgornjegorenjskih občin.
PGD Bled je osrednja gasilska enota v občini. Uvrščena je na seznam gasilskih enot širše-
ga pomena in posreduje ob prometnih nesrečah ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi na 
območju občin Bled, Bohinj in Gorje. Operativni gasilski enoti PGD Zasip in PGD Ribno 
pa imata za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v občini organizirani ekipo bolničarjev 
in ekipo tehničnih reševalcev.
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Novo vozilo PGD Kupljenik.

Občinski štab civilne zaščite
poveljnik: Jože Smole
Z Občino Bled imajo podpisane pogodbe o izvajanju zaščite, reševanja in 
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah še:
• Društvo Gorska reševalna služba Radovljica (reševanje v gorskem svetu 

in iz višin),
• Društvo za podvodne dejavnosti Bled (reševanje iz vode),
• Društvo za raziskovanje jam Bled.

Uprava RS za zaščito in reševanje
Regijski center za obveščanje Kranj: 113

Ministrstvo RS za obrambo
Vojašnica Bohinjska Bela
Bela 150, 4263 Bohinjska Bela
tel.: 04 572 00 02, faks: 04 572 00 40
www.slovenskavojska.si
poveljnik: major dr. Anže Rode
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Gospodarstvo in turizem
Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma

Cesta svobode 11
tel.: 04 578 05 00, faks: 04 578 05 01
e-mail: info@dzt.bled.si
www.bled.si
direktorica: Eva Štravs Podlogar

Tako na nacionalnem nivoju kot tudi na lokalnem je turizem v letu 2011 beležil več 
prihodov in več nočitev kot v letu 2010. Zabeležili smo 584.000 nočitev, kar pomeni 4% 
rast. Ključni poudarki programa dela Turizma Bled za letos tako ostajajo razvojni projek-
ti, trajnostni razvoj, sodelovanje vseh deležnikov,  povezanih s turizmom na lokalnem 
nivoju, spremljanje in implementacija nacionalnih poudarkov razvoja turizma za Slove-
nijo – aktivna, zdrava, zelena  ter Bled – festivalsko mesto.  Ključni produkti, ki jih bodo 
razvijali in tržili letos so Bled kot poslovno kongresna destinacija,  aktivne počitnice, 
naravno okolje, zeleni turizem in gastronomija. Med večje razvojne projekte sodijo Kon-
gresni urad Bled, Regionalna destinacijska organizacija Gorenjska, urejanje sprehajalnih 
poti, trženje turistične infrastrukture in Zima na Bledu. Letos bo Bled uradno postal član 
Kongresnega urada (KU) Slovenije z jasnimi cilji: povečanje števila kongresov in poslov-
nih dogodkov, predvsem  v obdobju od novembra do marca. Osnovni namen KU Bled 
je promocija in trženje Bleda kot kongresne in incentive destinacije, pridobivanje tako 
nacionalnih kakor tudi mednarodnih dogodkov in profesionalizacija kongresne dejavno-
sti na Bledu. 

Turistično informativni center (TIC) Bled -Turistično društvo Bled
Cesta svobode 10 
tel.: 04 574 11 22, faks: 04 574 15 55
e-mail: tdbled@telemach.net
www.td-bled.si
predsednik: Ludvik Kerčmar 

Fotografija je nastala ob prejemu 
enega izmed številnih priznanj.
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RDO Gorenjska 
Turizem Bled je v letu 2011 podpisal 
pogodbo z 18 občinami o podelitvi poo-
blastila in sofinanciranju izvajanja nalog 
Regionalne destinacijske organizacije 
(RDO) Gorenjske. Po uspešno izpelja-
nem programu aktivnosti v letu 2011, 
ki so ga podprli in sofinancirali tako na 
Ministrstvu za gospodarstvo kot tudi svet regije, so si v RDO zastavili ambiciozne načrte 
za leto 2012. Skladno s podpisano pogodbo in planiranimi aktivnostmi bo 18 gorenjskih 
občin v letu 2012 projekt, katerega vrednost je 304.800 €, podprlo v višini 170.900 €.
V projekt so med drugim vključene predstavitev turistične ponudbe Gorenjske na sej-
mu TIP v Ljubljani, predstavitev na tržiščih Srbije, Italije in Beneluksa ter projekt zelene 
kartice gosta Gorenjske.

Turistično društvo Bohinjska Bela 
Bohinjska Bela 37
4263 Bohinjska Bela
e-mail: franciska.gregorc@guest.arnes.si
www.bohinjskabela.si
predsednica: Francka Gregorc

Turistično društvo Ribno 
Koritno 29
tel.: 04 576 76 30
predsednik: Jože Soklič

Turistično društvo Zasip 
Sebenje 6
predsednica: Mateja Vilman
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Programi v kmetijstvu in gozdarstvu
Ohranimo stara hišna imena
V sklopu projekta »Kako se pri vas reče?« je Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske v sodelovanju z Občino Bled že ob koncu 
leta 2009 raziskovala in beležila stara hišna imena. Glavni cilj 
je bil oblikovati čimbolj popoln seznam hišnih imen. Pri tem 
so si pomagali z zapisi v franciscejskih katastrih iz leta 1827 
in v župnijskih knjigah iz druge polovice 20. stoletja. Najbolj-
ši vir hišnih imen pa so bili domačini, pri iskanju hišnih imen 
so pomagali tudi učenci OŠ Josipa Plemlja Bled z mentorico in 
domači zbiratelj Vladimir Silič. Hišna imena so del podeželske 
tradicije in bogate dediščine naših vasi in nimajo negativnega 
ter zmerljivega pomena, kakor si včasih to ljudje napačno raz-
lagajo. Ker se v hišnih imenih ohranja tudi domači govor, so jih 
zapisali v njihovi narečni obliki. 

Na fotografiji: stara domačija v občini Bled, foto Vladimir Silič.
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Zdravsto in socialna oskrba
Zdravstveni dom Bled
direktor: mag. Leopold Zonik, dr. med
vodja zdravstvene nege: Gregor Robič
tajnica: Jadranka Torkar
tel.: 04 575 40 00
e-mail: tajnistvo@zd-bled.si
www.zd-bled.si

Dom dr. Janka Benedika
Šercerjeva ulica 35
4240 Radovljica
Dom Dr. Janka Benedika Radovljica je namenjen oskrbi starejših občanov, praviloma 
starih nad 65 let, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne morejo ali ne želijo živeti sami 
oziroma v družini.

direktorica: Sonja Resman
tel.: 04 537 51 52, faks: 04 537 51 70
e-mail: sonja.resman@dom-drjankabenedika.si

tajništvo: Marija Pristavec
tel.: 04 537 51 51, faks: 04 537 51 70
e-mail: tajnistvo.radovljica@dom-drjankabenedika.si

socialna delavka: Jelka Orel
tel.: 04  537 51 61, faks: 04  537 51 70
e-mail: socialna.delavka@dom-drjankabenedika.si

pomoč na domu: Stanka Celar
tel.: 04  537 51 73, faks: 04  537 51 70
e-mail: socialna.oskrba@dom-drjankabenedika.si

Območno združenje Rdečega križa Radovljica
Gorenjska cesta 25
4240  Radovljica
tel.: 04 597 16 80
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Kultura, šport in nevladne organiz. 
Zavod za kulturo Bled

Uprava
Cesta svobode 11
tel.: 04 5729 770, faks: 04 5729 772
e-mail: info@zkbled.si
www.zavod-za-kulturo-bled.si
direktor: Matjaž Završnik

Festivalna dvorana Bled
tel.: 04 5729 770, faks: 04 5729 772
e-mail: info@zkbled.si
www.kongresni-center-bled.si

Blejski grad
tel.: 04 5729 782, faks: 04 5729 783
e-mail: blejski.grad@zkbled.si
www.blejski-grad.si

Zavod za kulturo Bled je bil ustanovljen 11. 
11. 2004 s sklepom Občinskega sveta Obči-
ne Bled. Poslanstvo Zavoda za kulturo Bled 
je, da z odgovornostjo upravlja z Blejskim 
gradom in s Festivalno dvorano Bled ter z 
drugimi kulturnimi spomeniki državnega 
pomena, hkrati pa organizira kulturne prire-
ditve, vezane na našteta pomembna kultur-
na objekta na Bledu. Leto 2011 je zaznamo-
valo praznovanje tisočletnice prve omembe 
gradu. To je botrovalo tudi velikemu številu 
obiskovalcev, in sicer preko 235.000 ali 12 
% več kot lani.
Na sliki: Blejski grad, avtor Boris Pretnar (fo-
tonatečaj ob 1000-letnici gradu).
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Knjižnica Blaža Kumerdeja
Ljubljanska 10 
tel.: 04 575 16 00, faks: 04 575 16 04
bled@rad.sik.si
www.rad.sik.si
direktorica: Božena Finžgar Kolman

Odpiralni čas:
vsak dan od 10. do 19. ure
ob sobotah od 8. do 12. ure 

Sebenje št. 6, Zasip 
tel.: 031 240 509

Odpiralni čas:
ob četrtkih od 14. do 18. ure 

Blejska knjižnica je enota Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki kot ma-
tična knjižnica združuje in skrbi za knjižničarsko dejavnost občin Radovljica, Bled, 
Bohinj in Gorje.  Konec leta 2011 sta imeli blejski knjižnici 53.369 enot knjižničnega 
gradiva. 39.152  obiskovalcev si je izposodilo 192.861 enot gradiva. V knjižnici na 
Bledu imajo na mostu šest uporabniških računalnikov za vse, ki potrebujejo elek-
tronsko pošto, internet ali ustrezne računalniške programe. Knjižnica daje prostor 
mnogim razstavam za otroke in odrasle. Novost  je Vitrina ustvarjalnosti, s katero 
se lahko predstavijo vsi ustvarjalci drobnih izdelkov in zbiratelji. Vsak tretji petek 
je v knjižnici otroška prireditev ob 17. uri in prireditev za odrasle ob 19. 30. Lansko 
leto je bilo 29 prireditev, skupaj pa 253 različnih aktivnosti, razstav in pedagoških 
dejavnosti. Med najbolj odmevnimi je bil spominski večer posvečen psihologu, 
domačinu Janezu Svetini (1941-1991). Otroci si zelo radi skupaj s starši ogledajo 
lutkovne predstave.  Društvo za varstvo okolja Bled vsak zadnji četrtek v mesecu 
prireja predavanja ob 18. uri v knjižnici.
Na fotografiji: ena izmed vitrin ustvarjalnosti 
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Kulturna društva v občini
V blejski občini delujejo številna kulturna društva. V proračunu občine so pla-
nirana sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture:
- dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev,
- nabava opreme za ljubiteljska kulturna društva.

Na fotografiji: Oktet Lip Bled, Kulturno društvo Zasip

Občina Bled za šport namenja skoraj pol milijona evrov, po odstotku na prebivalca  je 
v samem slovenskem vrhu. V blejski občini delujejo številna športna društva in klubi, 
nekateri se lahko ponašajo z izjemnimi mednarodnimi uspehi in vrhunskimi športni-
ki. Na prvem mestu so vsekakor veslači. Spomnimo, da je Bled lani po dolgih letih 
na obnovljenih prizoriščih ponovno gostil svetovno prvenstvo v veslanju. V letošnji 
zimi so nas razveselili tekači, Nika Razinger je postala mladinska svetovna prvakinja. 
Na Bledu pa na primer trenirajo tudi umetnosti drsalci, ki so združeni v klubu Labod 
(na fotografiji) .

Športna društva v občini
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Blejski mladinski center

BMC deluje v Športni dvorani, vhod je z Olimpijskega trga. Cilji centra so 
zagotavljanje ustreznih prostorskih, kadrovskih, finančnih in materialnih 
pogojev za delo mladih na različnih interesnih področjih. BMC skuša za-
gotoviti ustrezni nivo informiranosti mladih o dejavnostih mladih oziro-
ma o dejavnostih za mlade ter informiranost širše javnosti o problematiki 
mladih, medsebojno povezanost in koordiniranost programov dejavnosti 
mladih, mladinskih organizacij, organizacij, ki delujejo za mlade, ter dru-
gih organizacij na Bledu s sorodnimi organizacijami, ki delujejo na obmo-
čju Gorenjske in ostale Slovenije, preventivnih in drugih programov - s 
poudarkom na programih, ki se ne izvajajo v okviru rednih šolskih progra-
mov, mehanizme za spodbujanje mladih za ustvarjalno preživljanje pro-
stega časa ter za oblikovanje pozitivnih vrednot ter pogoje za višjo stopnjo 
vključenosti mladih v razvojne aktivnosti občine.

Ljubljanska 5 (športna dvorana)
tel.: 040 597 603
e-mail: info@bmc-bled.com
www.bmc-bled.com
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Prometna in druga komunalna 
V letu 2011 je občinska uprava na prometnem področju največ pozornosti namenila 
trem strateškim projektom:
• priprava in sprejem Občinskega podrobnega načrta za Južno razbremenilno cesto na 

Bledu, ki ga je občinski svet dokončno potrdil pred nekaj dnevi, 3. 4. 2012,
• priprava strokovnih podlag za načrtovanje Severne razbremenilne ceste,
• priprava Konceptne zasnove dolgoročne prometne ureditve na Bledu, ki predstavlja 

prometno strategijo s simulacijami prometa do leta 2030 in je ravno v teh dneh v jav-
ni obravnavi. Več na http://ftp.pnz.si/pub/Bled-Predstavitev.ppsx in http://ftp.pnz.
si/pub/Bled-Video predstavitev.wmv.

Sicer pa velja omeniti vsaj naslednje investicije:
• rekonstrukcija drugega dela Ceste v Vintgar,
• rekonstrukcija ceste Selo – Ribno in obnova 

druge infrastrukture,
• preplastitev ceste v Mali Zaki,
• nadgradnja kanalizacijskega omrežja in dru-

ge komunalne infrastrukture ter cest na ob-
močju Dob in Zagoric,

• plinifikacija in obnova cest v Ribnem.
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Zagotovo je bil največji zalogaj obnova ulic in trgov v starem jedru 
Grad. Za ta projekt so bila pridobljena tudi izdatna finančna sredstva 
(na fotografiji).
Poleg tega je stekla priprava dokumentacije še za več cestnih odse-
kov: Kolodvorska, Seliška, del Cankarjeve, pločnik ob Rečiški, Pod ska-
lo, del Grajske, Rebr, Pod hribom … V večini primerov gre za celovit 
pristop, ki vključuje tudi gradnjo ali obnovo druge komunalne infra-
strukture.

infrastruktura 
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Varovanje okolja in oskrba z vodo 
Javno podjetje Infrastruktura Bled
Rečiška cesta 2
tel. 04 578 05 34, faks: 04 578 05 11
e-mail: info@infrastruktura-bled.si
www. infrastruktura-bled.si
direktor: Mirko Ulčar

- dežurni vodovod: 031 657 423
- dežurni skupna raba, zimska služba: 031 309 895
- dežurni pogrebne storitve: Anton Novak pogrebne 

storitve d.o.o.: 041 655 987
- uradne ure za stranke: 
 ponedeljek od 10. do 15.ure
 sreda od 10. do 17.ure
 petek od 10. do 13. ure
- zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov: 
 vsak dan od 7. do 19. ure
 vsako soboto od 7. do 12. ure 
 nedelja in prazniki: ZAPRTO

Otvoritev obnovljenega vodovoda in nove kanalizacije na Bohinj-
ski Beli.
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Načrti za leto 2012:
• operativna uvedba sistema registracije praznjenj zabojnikov s testiranjem v 

prvem kvartalu, v drugem kvartalu pa vključitev v redni mesečni obračun, 
kar bo prispevalo k pravičnejšemu obremenjevanju občanov s stroški te de-
javnosti,

• predvidevajo dodatno znižanje odloženih odpadkov za najmanj 20 % in za-
konsko predpisanega dodatnega prebiranja mešanih komunalnih odpadkov 
na lokaciji deponije,

• na dejavnosti odlaganje odpadkov bodo uvedene nove dajatve, in sicer za 
zakonsko predpisano dodatno obdelavo mešanih odpadkov ter stroške fi-
nančnega jamstva za zbiranje sredstev za zapiranje odlagališča, ko bo do tega 
prišlo.

Najpomembnejše v letu 2011:
• s 1. 7. 2011 so uspešno izpeljali ločeno zbiranje in odstranjevanje biorazgradljivih 

odpadkov, 
• po potrditvi projekta registracije praznjenj zabojnikov na občinskem svetu so v dru-

gem polletju izpeljali tehnični del projekta s »čipiranjem« vseh zabojnikov (vgradnja 
čipov v vse zabojnike in zamenjava praktično vseh kovinskih zabojnikov s plastičnimi) 
in nastavitvijo računalniških programov,

• s sodelovanjem občanov in opravljenimi aktivnostmi so bistveno znižali količine od-
loženih odpadkov: z 2929 ton v letu 2010 na 2299 ton v letu 2011 (- 22 %),

• nabavili so novo smetarsko vozilo s funkcijo pranja zabojnikov zabojnikov. Gre za 
izredno tehnološko dovršeno vozilo in nadgradnjo, ki je prijazno delavcem in okolju,

• komercialno prevzemanje in odvažanje biorazgradljivih odpadkov in stekla tudi v bo-
hinjski občini.
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Kanalizacija, plinovod

Plinovodno omrežje 
V letu 2011 je koncesionar Adriaplin 
v občini Bled zgradil 745 m plinovo-
dnega omrežja in 34 hišnih priključnih 
plinovodov v dolžini 544 m, in sicer na 
območju Levstikove ceste, Riklijeve uli-
ce in na odseku Seliške ulice. Skupna 
dolžina zgrajenega distribucijskega pli-
novodnega omrežja na območju obči-
ne Bled znaša 54.285 m. Zgrajenih je 
1.337 hišnih priključkov.

Kanalizacijsko omrežje 
Na območju občine Bled je bilo v letu 2011 zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje na  odsekih:
• na območju Zagoric (Planinska, Levstikova) v dolžini 1.370 m, 
• na območju Dob (Kajuhova, Gregorčičeva, Finžgarjeva) v dolžini 

907 m,
• Zasip, Stagne v dolžini 42 m,
• obnova črpališč v Mali in Veliki Zaki skupaj s tlačnim fekalnim 

vodom iz območja Mala Zaka na Kolodvorsko cesto, 
• obnova Čistilne naprave Lisice.
V občini smo konec leta 2011 dosegli 85% priključenost gospodinj-
stev na kanalizacijo in čistilno napravo.
Sočasno z izgradnjo plinovodnega in kanalizacijskega sistema je bilo 
na naštetih odsekih obnovljeno vodovodno omrežje, javna razsve-
tljava ter celotna ureditev cest.

Dežurna služba koncesionarja, družbe WTE: 
vsak dan 24 ur:  04 58 85 070
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Triglavski narodni park

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil 
po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati najvišji 
slovenski vrh. TNP se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo 
in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popol-
noma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 880 km2, kar je štiri 
odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo va-
rovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Osrednje 
poslanstvo javnega zavoda TNP je varovanje narave, opravlja pa tudi strokov-
ne in raziskovalne naloge. Lani je park praznoval 30 letnico delovanja. 

Na fotografiji: slavnostna akademija ob 30-letnici, slavnosti govornik je bil ta-
kratni premier Borut Pahor. 

Uprava in Informacijsko središče Triglavska roža Bled
Ljubljanska cesta 27
tel.: 04 578 02 00, faks: 04 578 02 01 
e-mail: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si 
www.tnp.si
direktor: Martin Šolar
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Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Seliška cesta 3
tel.: 04 578 06 20
e-mail: os-bled@guest.arnes.si
www.os-bled.si
ravnatelj: Ludvik Hajdinjak

Podružnica Ribno
Šolska ulica 5
tel.: 04 576 83 00

Podružnica Bohinjska Bela
Bohinjska Bela 56
4263 Bohinjska Bela
tel.: 04 572 00 11 

Izobraževanje

Šolsko leto 2011-12
V oktobru 2011 so pri blejski osnovni šoli pridobili nov parkirni prostor nasproti poko-
pališča (na fotografiji). Na POŠ Bohinjska Bela so uredili centralno ogrevanje in vstavili 
termostatske ventile. Z zbiranjem starega papirja so pridobili sredstva za ureditev EKO 
vrta na POŠ Ribno. Gredice za EKO vrt so uredili tudi na matični šoli. S pomočjo sred-
stev KS Bled so dobili nove stole in mize za v jedilnico. V novembru 2011 so sodelovali 
v projektu Tradicionalen slovenski zajtrk. Pri izvedbi so jim pomagali čebelarji in lokalni 
kmetje. Izdelke so učenci turističnega podmladka prodajali na stojnici TNP-ja. Sodelovali 
so tudi v projektu Očistimo Slovenijo.
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Vrtec Bled

Enota Bled
Trubarjeva cesta 7
tel.: 04 576 54 70
e-mail: vrtec.bled@vrtec.bled.si
www.vrtec-bled.si
ravnateljica: Andreja Novšak

Enota Bohinjska Bela
tel.: 040 834 537 
e-mail: bohinjskabela@vrtec.bled.si 

V vrtcu tečejo številni projketi: Iz roda v rod (celoletna rdeča nit), Fibo-
nacci, Turizem in vrtec, Eko, Evropska vas, Športno dopoldne, Kulturno 
povezovanje – AIESEC, Slovenska narodna pesem ter dva pdoprojekta: 
Grad ter Nekoč v davnih časih, ki se navezujeta na projekt Iz roda v rod. 
Na Bledu načrtujejo celostno prenovo vrtca, ki se bo odvijala postopo-
ma, so pa že odprli dva nova oddelka, pohvalijo se lahko z novimi igri-
šči, v Vrtcu Bled pa imajo tudi razvojni oddelek, kjer je vključenih šest 
otrok s posebnimi potrebami iz občin Gorje, Radovljica in Jesenice. 
Na fotografiji: obnovljena igralnica v stari stavbi vrtca.
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Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Prešernova 32
tel.: 04 575 34 00, faks: 04 575 21 30
e-mail: vgs@vgs-bled.si
www.vgs-bled.si
direktorica: Jana Špec

Poslanstvo Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled je kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu ter 
dodatno razvijanje kompetenc v šoli in šolskem hotelu skladno s potrebami 
in razvojnimi tendencami gospodarstva.
V svojo vizijo je Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled zapisala: 
»V naslednjih letih bomo na temelju tradicije izobraževanja v turizmu postali 
priznano izobraževalno središče za kakovostno vseživljenjsko izobraževanje 
in usposabljanje na področju storitvenih dejavnosti v mednarodnem merilu.  
Prepoznavni bomo po pristnem odnosu med zaposlenimi in študenti.«

Na fotografiji: ob lanski podelitvi diplom.
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Lani je IEDC poslovna šola Bled praznovala 25 let delovanja. Najbolj slovesno 
je bilo 1. decembra, ko je predsednik republike, dr. Danilo Türk, na Brdu pri 
Kranju odlikoval šolo z Zlatim redom za zasluge. Odlikovanje je Poslovna šola 
Bled, ki jo že ves čas vodi dr. Danica Purg, prejela za svoje pionirsko delo na 
področju poslovnega izobraževanja v Sloveniji in regiji ter za svoj prispevek 
k uveljavljanju visokih poslovnih standardov s poučevanjem dobrih praks in 
posredovanjem novejših strokovnih znanj, so zapisali v kabinetu predsednika 
republike. Sicer pa se je slovesnosti ob 25-letnici, 14. oktobra, udeležilo več 
kot 450 predsednikov in članov uprav, direktorjev, profesorjev ter visokih dr-
žavnih predstavnikov, veleposlanikov in predstavnikov nevladnih ustanov iz 
36 držav.

IEDC poslovna šola Bled

Prešernova cesta 33
tel.: 04 57 92 500, faks: 04 57 92 501
e-mail: info@iedc.si
www.iedc.si
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Občinski proračun v letu 2011
Prihodki so znašali 9,566 mil. EUR, in sicer:
• davčni prihodki (dohodnina, davki na premoženje ipd.) 6,370 mil. EUR,
• nedavčni prihodki (najemnine, globe, drugi prihodki) 2,107 mil. EUR,
• kapitalski prihodki (prodaje nepremičnin) 0,091 mil. EUR,
• transferni prihodki (od države in drugih občin) 1 mil. EUR.
Prenos iz leta 2010 je znašal še dodatnih 1,067 mil. EUR.

Odhodki so znašali 9,711 mil. EUR, in sicer:
• tekoči odhodki (tekoče vzdrževanje občinskega premoženja in drugi tekoči stro-

ški, stroški dela ipd.) 3,590 mil. EUR,
• tekoči transferi (subvencije cen, tekoči stroški javnih zavodov, subvencije posa-

meznikom in podjetjem) 2,733 mil. EUR,
• investi cijski odhodki (gradnje, obnove, projektna dokumentacija, nakupi nepre-

mičnin) 3,163 mil. EUR,
• investi cijski transferi (nakazila drugim organizacijam za investi cije) 0,225 mil. 

EUR.
Občina je odplačala še 0,138 mil. EUR dolga in v leto 2012 prenesla 0,816 mil. EUR.
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skupnosti

24% 

16% 

14% 

14% 

9% 

8% 

6% 

5% 
4% Ravnanje z odpaki in odpadnimi vodami

Izobraževanje (vrtci in šole)

Občinsko premoženje in upravljanje ter javne finance

Prometna infrastruktura

Prostorsko načrtovanje, oskrba z vodo in stanovanjska
politika

Kultura, šport in nevladne organizacije

Gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in mednarodno
sodelovanje

Zdravstvo in socialni programi

Zaščita in reševanje, redarstvo in inšpektorat ter krajevne
skupnosti



34

Mednarodno sodelovanje 
Partnerske občine
Beljak  (Avstrija)
Briksen (Italija)
Doberdob (Italija)
Dubrovnik (Hrvaška)
Vračar (Srbija)
Vrba (Avstrija)

Na fotografiji: Blejski grad je 21. in 22. maja z uprizoritvami ple-
sno-gledaliških predstav društva viteza Gašperja Lambergarja, s 
slavnostnim ognjemetom in koncertom godbe iz prijateljskega 
in zgodovinsko povezanega Brixna zaznamoval tisočetnico prve 
pisne omembe. 

Kooperacija Alpine Pearls 
Alpska krovna znamka za prijazno mobilnost in turizem.

Alpine Pearls je mreža 27 izjemnih počitniških krajev, ki izpolnjujejo najvišje zahteve po 
okolju prijaznem in zavestnem počitku brez stresa. Naši biseri se kot „biserna ogrlica“ 
razprostirajo preko celotnega alpskega loka. Med njimi so zveneča imena, kot so Aro-
sa, Bled in Berchtesgaden, znane zimske in poletne športne destinacije, pa tudi majhni 
privlačni počitniški kraji, kot sta Chamois in Mallnitz. Omenjene bisere boste našli v 
Nemčiji, Franciji, Avstriji, Italiji, Sloveniji in Švici. 
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Sajenje mladi-
ke najstarejše 
trte na svetu 
na tisočletnem 
gradu.

Teden otroka na Bledu.

Legendarni veslaški trio.
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Fotografi ja Mati ca Ferjana 
z natečaja ob 1000-letnici 
gradu.

Vesla-zastave ob svetov-
nem prvenstvu v vesla-
nju.

Na Bledu že vrsto let 
organiziramo balonarski 
festi val.
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