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1. Uvod 
 
Občinski svet Občine Bled je leta 2009 sprejel Razvojni program Občine Bled za obdobje 2009 – 2020. 
Za izvajanje programov in iz njih izhajajočih projektov je zadolžen župan z občinsko upravo in javnimi 
zavodi ter drugimi izvajalci občinskih javnih služb.  
 
Za  spremljanje izvajanja razvojnega programa je zadolžena komisija za strateška vprašanja, ki deluje 
v času trajanja razvojnega programa. Župan poroča komisiji za strateška vprašanja in občinskemu 
svetu o realizaciji občinskega razvojnega programa. Takrat se tudi javno objavi doseganje ciljev in 
kazalnikov opredeljenih v razvojnem programu občine. 
 
S tem poročilom podajamo ažurirano analizo  socio-ekonomskega stanja v občini Bled (poglavje 4), 

prikazujemo stanje kazalnikov za merjenje doseganja opredeljenih  razvojnih  ciljev  (poglavje 5) in 

oceno realizacije projektov za obdobje 2009 – 2011 (poglavje 6). 

Vsekakor bo potrebno še v tem mandatnem obdobju, tj. do vključno 2014, popolnoma prevetriti 

vse razvojne prioritete, cilje, predvsem pa konkretne projekte. Gospodarska kriza je namreč 

prinesla nova spoznanja, postavila nove zakonitosti, spreminja se družba kot celota in njene 

potrebe. Z letom 2014 se prične novo programsko obdobje črpanja EU sredstev, ki ga bosta 

zaznamovali za Občino Bled pomembni predvsem dve značilnosti: delitev Slovenije na vzhodno in 

zahodno kohezijsko regijo, pri čemer bo slednja, vključno z Bledom, v slabšem položaju, ter 

preusmeritev prednostnih področij sofinanciranja od trdih, infrastrukturnih projektov k 

mehkejšim, socialnim, ekonomskim ipd. 

 

2. Namen in metodologija priprave poročila 
 

Analiza socio-ekonomskega stanja predstavlja ažuriranje obstoječe analize stanje iz Razvojnega 

programa občine Bled 2009 – 2020. Pri tem so uporabljeni zadnji javno dostopni podatki  

Statističnega urada RS in najnovejši podatki iz drugih uradnih podatkovnih evidenc in evidenc, ki jih 

vodi Občinska uprava ali posamezne javne službe. Kjer je le mogoče, smo prikazali podatke za 

izhodiščno in zadnje leto, s čimer smo omogočili primerjavo stanja. V določenih primerih je v 

vmesnem času prišlo do spremembe metodologij zajema podatkov, zato nekatere primerjave niso 

možne. V takšnih primerih je ob tabeli ali v besedilu podano pojasnilo.  

Na enakih izhodiščih so opredeljene tudi vmesne vrednosti kazalnikov ciljev v poglavju 4.  

Stanje realizacije projektov v poglavju 5 izhaja iz projektnih poročil, proračunskih in drugih 

dokumentov ter podatkov, s katerimi razpolagajo vodje posameznih projektov. 
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3. Bled 2020 

3.1. Vizija in poslanstvo občine Bled 

 

3.1.1. Vizija Bled 2020 

 

 

BLED Imago paradisi. BLED Podoba raja. 

V naslednjem desetletju se bo občina Bled kot izjemen naravni in 
kulturni prostor Slovenije razvila v vrhunsko mednarodno 

destinacijo, ki bo omogočala visoko kakovost bivanja,  
poslovanja, dobro počutje in vsestranska doživetja. 

 
 
 
 
 

Ob tisočletnici Bleda je Bled kot slogan oživil Prešernove verze, ki jih prebivalci občutimo kot dejstvo 
vse do danes (tudi podzavestno):  »z okol'šč'no ta podoba raja« - »Imago Paradisi«. Verzi so široko 
sprejeti in na kratko sporočajo tudi današnje vrednote, poslanstvo in bodočo želeno podobo  Bleda. 
Prav zaradi tega dejstva  slogan  povzemamo kot nosilni slogan vizije razvojna občine Bled.  
 
 

 »Okol'šč'na« : Bled kot stičišče in pobudnik povezovanja 
 
»Okol'šč'na« je prostor Bleda, ki se dopolnjuje z ambientom in vsebino bližnje in malo bolj oddaljene 
okolice. Z razvojnega vidika »okol'šč'na«  simbolizira ambicijo Bleda po prevzemanju povezovalne 
vloge v destinaciji, regiji in h krepitvi njegove mednarodne dimenzije. Bled bo postal  stičišče 
dogajanj. Prihodnje delovanje gre v smer  aktivnejše vloge občine in njenih institucij pri povezovanju 
znotraj in zunaj občine. To pomeni prevzemanje nosilne vlogo v nekaterih medobčinskih projektih, še 
posebej turističnih ter  interesno sodelovanje s sosednjimi občinami, znotraj Gorenjske regije, 
Julijskih Alp  in tudi širšem v mednarodnem prostoru  (Alpe Jadran: Bled – Portorož, Bled – Vrbsko 
jezero, Bled – Dubrovnik, Bled –  alpski turistični centri,..).  
 
 

 »Okol'šč'na« : skrb za ljudi in vitalno občino 
 
 »Okol'šč'na«  tudi notranje združuje   občane,  različne dejavnosti, mesto in podeželje, turistično 
ponudbo,.. v dejavno in ambiciozno skupnost. V skladu s postavljeno vizijo bo Bled  v naslednjih letih 
krepil  vitalnost svojega socialnega, kulturnega in gospodarskega življenja. Občina je tu zaradi 
občanov. Lokalno prebivalstvo daje dušo, identiteto in utrip kraju, zato morajo biti s pogoji življenja 
na Bledu v prvi vrsti zadovoljni domačini. Ob kakovosti  življenja pa Bled nudi izjemne priložnosti za  
»preživljanje«, zato bomo v prihodnje načrtneje razvijali Bled kot okolje v katerem na enem mestu 
(doma) z užitkom bivamo, se učimo, spoznavamo, poslujemo  in ustvarjamo. 
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 »Raj«: vrhunsko okolje 
 
»Raj« je od nekdaj sinonim za visoke cilje. Naša skupna vizija je, da  presegamo povprečje, da smo  
boljši od drugih, torej večji perfekcionisti v končno zadovoljstvo nas samih  in naših gostov. S pojmom 
»vrhunski« poudarjamo naravnanost h kakovosti in nadpovprečnosti na vseh področjih delovanja 
občine. Vrhunskosti ne želimo omejevati zgolj na turizem in dogodke, temveč je potrebno 
nadstandardno kakovost zagotavljati tudi na področju infrastrukture, javnih služb in javnih storitev. 
 

  »Raj«: trajnostni razvoj 
 
Po drugi strani  izjemnost prostora, izjemnost »raja«,  v katerem in od katerega živimo, terja, da z 
njim ravnamo skrbno in odgovorno. Naravna danost  je naša najpomembnejša prednost in vrednost 
Bleda. Zaradi lepega okolja k nam prihajajo turisti. Vrednot narave, krajine, zgodovine  in tradicije se 
zavedamo, zato jih bomo ohranjali in varovali  za bodoče generacije  (načelo trajnosti). 
 
Ob opredelitvi trajnostnega razvoja kot uravnoteženega  gospodarskega in socialnega razvoja ter 
varstva okolja, ki ne more temeljiti na izčrpavanju naravnih virov, onesnaževanju okolja in uničevanju 
biološke raznovrstnosti (saj bi to ogrozilo možnosti kraja v prihodnosti in prihodnjih rodov), bo 
lokalna skupnost naredila vse potrebno za  ohranjanje zdravega življenjskega okolja v našem prostoru 
za našega občana ter kot osnovni pogoj za nadaljnje razvijanje kvalitetne turistične ponudbe. 
 

3.1.2. 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 omogoča pogoje za razvoj.   

 
Pri tem Občina Bled 

 
- upošteva  potrebe različnih  skupin občanov in podjetij,  jih obravnavala enakopravno in  

strpno , 
- Skrbi  za  zagotavljanje kakovosti  in strokovnosti na vseh področjih, 
- vključuje  načela trajnostnega razvoja v svoje politike in prakse, 

- deluje pregledno  in brani javni interes.  
 

Zakon o lokalni samoupravi v  21., 22. in 23.  Členih opredeljuje pristojnosti  občin tako na področju razvoja, kot 
zadovoljevanja splošnih potreb svojih prebivalcev. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne 
naloge),  ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:   
 
- upravlja občinsko premoženje; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in 

kmetijstva; 
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter 

zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj; 
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe; 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, 
- invalide in ostarele; 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 

dejavnosti varstva okolja; 
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- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev; 
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju; 
- pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja 

splošnoizobraževalno; 
- knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno; 
- dediščino na svojem območju; 
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja 

promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva; 
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; 
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov; 
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo 

nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno; 

- sprejema statut občine in druge splošne akte; 
- organizira občinsko upravo; 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

 

3.2.  Prednostne usmeritve razvoja s cilji, programi in ukrepi  
 
Za uresničitev vizije Občina Bled postavlja tri vertikalne in eno horizontalno prednostno usmeritev 
svojega bodočega delovanja in sicer: 
 

- Horizontalna usmeritev:   Učinkovito upravljanje   
- Prednostna usmeritev 1:   Zelena alpska občina 
- Prednostna usmeritev 2:   Vrhunska turistična destinacija 
- Prednostna usmeritev 3:   Vitalna občina 

 
V nadaljevanju so za vsako od štirih prednostnih usmeritvah opredeljeni: 
   

- cilji,  

- ciljne skupine, na katere se osredotoča prioritetna usmeritev,  

- kazalniki, s katerimi bomo spremljali učinke doseganja ciljev  

- nabor  programov in ukrepov za doseganje ciljev. 
 
Znotraj posameznega ukrepa so predstavljeni potencialni projekti (naložbe in spremljajoči ukrepi). 
Gre za ideje in rešitve kako izvesti  posamezen ukrep.  Predlogi naložb in spremljajočih mehkih 
ukrepov izhajajo iz današnjega poznavanja razmer, zato se bodo v času razvojnega programa  
predlagane naložbe in  načini izvedbe spreminjali, porajali pa se bodo tudi novi in boljši predlogi.  
Posamezne naložbe in spremljajoči ukrepi  so danes v različni stopnji pripravljenosti.  Stopnja 
pripravljenosti  je zapisana v oklepaju in pomeni: 
 

- IZV - projekt se nahaja v fazi izvedbe, zanj je že pripravljena investicijska in projektna 
dokumentacija, 

- P – projekt je v fazi preverjanja in izdelave dokumentacije, 

- I – projekt je v fazi ideje, zato je  idejo pred pristopom k pripravi dokumentacije potrebno 
predhodno preveriti s študijo izvedljivosti oz. DIIP ter predlagati ustrezen model financiranja. 

 
Način izvajanja je podrobneje opredeljen v poglavju izvajanje in spremljanje razvojnega programa. 
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4. Bled 2011 

4.1. Osnovni kazalniki razvoja občine Bled 

 
 
Tabela 1: Osnovni kazalniki današnjega stanja Občine Bled v primerjavi z Gorenjsko in Slovenijo   
 

Kazalnik Izhodiščno stanje 2009 Vmesno stanje 2011 

  

Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. 
% glede na 
Gorenjsko 

Primerjava 
oz. % glede 
na Slovenijo Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. % 
glede na 

Gorenjsko 
Primerjava oz. % 

v  Sloveniji 
Sprememba 
Občina Bled 

površina v  km
2
 

 
72,3 3,40% 0,40% 

 
72,3 3,40% 0,40% 100,0 

gostota poselitve 
(preb/km

2
) 

jun.08 113,3 94,8 100,6 
 

112,6 95,3 101,2 99,4 

število naselij 
 

10 2,10% 0,20% 
 

10 2,10% 0,20% 100,0 

število stanovanj SURS, 2002 3.532 4,70% 0,50% SURS, 2008 3.782 4,70% 0,46% 107,1 

število gospodinjstev SURS, 2002 2.989 4,40% 0,40% SURS, 2011 3.328 4,60% 0,40% 111,3 

Demografski kazalniki                   

število prebivalcev  SURS, jun 2008 8.189 4,00% 0,40% SURS, dec 2011 8.141 4,00% 0,40% 99,4 

mlajši od 15 let SURS, jun 2008 12,80% 14,80% 13,80% SURS, dec 2011 13,30% 15,30% 14,20% 103,9 

starejši od 65 let SURS, jun 2008 19,10% 16,20% 16,20% SURS, dec 2011 19,50% 16,70% 16,60% 102,1 

indeks staranja SURS, jun 2008 149,6 109,4 117,1 SURS, dec 2011 146,36 109,3 116,8 97,8 

stari 15 let in več, brez 
izobrazbe (brez OŠ in 
nedokončana OŠ) 

SURS, 2002 3,90% 6,80% 6,90% SURS, dec 2011 2,30% 4,30% 4,40% 59,0 

delež oseb z visoko 
izobrazbo (SURS, 2002) 

SURS, 2002 11,20% 8,00% 7,90% 
SURS, dec 2011 (VS 

II in III stopnje) 
13,20% 9,50% 9,40% 117,9 

Kazalniki infrastrukture  

dolžina  državnih cest DRSC, 2007 21 586 6.474,10 km SURS, 2009 20,9 593,8 6699,2 99,5 

dolžina lokalnih cest DRSC, 2007 143,1 2.675,50 32.232,60 km  SURS, 2009 105,1 2.637,20 32225,2 spr. vira informacij 

od tega dolžina javnih 
poti za kolesarje 

DRSC, 2007;  
*Občina Bled 

0 (1,2 km*) 18,4 53,40 SURS, 2009 0 (1,2 km*) 16,3 63,8 100 

sprehajalne poti v km  Občina Bled, 2008 65 km - - Občina Bled, 2011 65 km - - 100 

konjeniške poti v km  Občina Bled, 2008 0 - - Občina Bled, 2011 0 - - 100 

Okoljski kazalniki                 
 

ekološko stanje jezera  ARSO, 2006-08 Zmerno - - ARSO,  2011 Zmerno - -   
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Kazalnik Izhodiščno stanje 2009 Vmesno stanje 2011 

  

Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. 
% glede na 
Gorenjsko 

Primerjava 
oz. % glede 
na Slovenijo Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. % 
glede na 

Gorenjsko 
Primerjava oz. % 

v  Sloveniji 
Sprememba 
Občina Bled 

dolžina kanalizacij v km  
Občina Bled, 2008, 

SURS, 2008 
65 - 6673 

Občina Bled, 2011, 
SURS 2010 

85 (vključno z 
Boh. Belo) 

- 7560 130,7 

število gospodinjstev 
priključenih na 
kanalizacijo 

Občina Bled, 2008  
* SURS, 2002 

1759 (53%) 
36.655 

(54,8%)* 
360.421 

(53,1%)* 
Občina Bled 

2.104 
(63%)- brez 

Boh. Bele 
- - 119,6 

število gospodinjstev 
priključenih na ČN  

Občina Bled, 2008 1526 (45%) - - Občina Bled 
1942 

(58%) – brez 
Boh. Bele 

- - 127,2 

dolžina vodovodov  Občina Bled, 2008 112.715 - - Občina Bled, 2011 135.385 - - 120,1 

število gospodinjstev 
brez priklopa na javni 
vodovod 

Občina Bled, 
2008/ * SURS, 

2002 
25 (0,8%) 3.438 (5,1%)* 

60.064 
(8,8%)* 

Občina Bled, 2011 25 (0,8%) - - 100,0 

količina  odpadkov 
zbranih z javnim 
odvozom v kg/ 
prebivalca 

SURS, 2008 471,6 424,4 419 SURS, 2010 417,8 362,6 388,6 88,6 

% NATURA 2000 
območij v občini 

MOP, 2007 36% 44,35% 35,53% MOP 2011 36% 44,35% 35,53% 100,0 

dolžina izgrajenega 
plinovodnega omrežja 

Občina Bled, 2008 27,15 - - Občina Bled, 2011 33,234 - - 122,4 

plinovodni priključki  Adria plin, 2008 1148 - - Adria plin, 2011 1339 - - 116,6 

Kazalniki življenjskega in družbenega standarda občine  

število otrok  s stalnim 
prebivališčem v občini 
vključenih v  Vrtec Bled 

SURS,  
*Občina Bled, 

2008 
 230 (197*) 6418 65950 

SURS 2010, 
 * Občina Bled, 

2011 
261 (261*) 7622 75934 113,5 

št. otrok s stal. prebiv. 
v občini vpisanih v 
vrtce izven občine   

 Občina Bled, 2008 
in *SURS, 2007 

44 - - Občina Bled, 2011 30 - - 68,1 

delež od vseh otrok v 
generaciji 1-5 
vključenih v vrtec 

SURS,2008 65% 59% 71% SURS, 2010 73% 76% 75% 112,3 

število otrok v OŠ Bled  
Občina Bled, 2008  

*SURS, 2007 
605 17.416* 164.768* SURS, 2010 588 17025 159508 97,2 
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Kazalnik Izhodiščno stanje 2009 Vmesno stanje 2011 

  

Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. 
% glede na 
Gorenjsko 

Primerjava 
oz. % glede 
na Slovenijo Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. % 
glede na 

Gorenjsko 
Primerjava oz. % 

v  Sloveniji 
Sprememba 
Občina Bled 

št. študentov terciar. 
izobraževanja* (sprem. 
metodologija) 

SURS, 2007 
493 oz. 

59,7/1000 
preb 

59,4 /1000 
preb 

56,3 /1000 
preb 

SURS, 2010 
438  oz. 

54/1000 preb 
53,5/1000 preb 52,2 /1000 preb 88,8 

št. diplomantov terciar. 
izobraževanja/1000 
prebivalcev 

SURS,2007 

10,5 (86)  (nov 
primerljiv 

podatek  74 oz. 
9,04/1000 preb 

8,44 /1000 
preb  

8,2  /1000 
preb 

SURS, 2010 
69 oz. 8,5/ 
1000 preb 

9,16/ 1000 preb 9,61/ 1000 preb 93,2 

Kazalniki življenjskega in družbenega standarda občine 

Število uporabnikov 
pomoči na domu 

Občina Bled, 
januar 2009 

29 - - 
Občina Bled, 

december 2011 
26 - - 75,9 

Število pacientov/ 
splošnega zdravnika  
(povprečje) 

Zdravstveni dom 
Bled, marec 2008; 

*OZG, 2008 
1.786 1.861* 1.800* 

Zdravstveni dom 
Bled, december 

2011 
1.705 1.909 -  95,5 

Število članov 
podružnične knjižnice  

Knjižnica B. 
Kumerdeja Bled 

2.789,  
0.339/ pot. 
uporabnika 

- 0,259 

http://bibsist.nuk.u
ni-

lj.si/statistika/kazal
niki.php 

2.519 - 
0,25 na 

potencialnega 
uporabnika 

90,3 

št. društev (Register 
društev, MNZ)  

118 1.865 20.865 
 

115 
  

97,5 

Gospodarski in zaposlitveni kazalniki občine 

stopnja registrirane 
brezposelnosti 

Zavod RS za 
zaposl., sept 2008 

3,20% 4,10% 6,30% 
SURS, december 

2011 
7,8%  

(266 oseb) 
9%  

(8073oseb) 
12,1% (112754 

oseb) 
243,7 

delovno aktivno preb. 
po prebivališču 

SURS, sept 2008 3.356 3,90% 0,40% 
SURS, december 

2011 
3164 81627 817311 94,5 

število delovnih mest  -
preb. po kraju dela 

SURS, sept 2008 3.599 74735 885321 
SURS, december 

2011 
3106 68787 817311 86,1 

število samozaposlenih 
brez kmetov 

SURS, sept 2008 308 5227 5569 
SURS, december 

2011 
368 6140 61135 120,5 

povpr. mesečna neto 
plača na zaposlenega 

SURS, oktober 
2008 

926,33 888,06 964,55 EUR SURS, oktober 2011 959,57 € 957,31 € 979,53 € 103,6 

delež zaposlenih in 
samozap. v podjetjih z 
visoko izobrazbo 

SURS 2006 13,70% 14,50% 17,50% 
SURS, 2010* skupaj 

visoka in višja 
24% 25% 26% 175,2 
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Kazalnik Izhodiščno stanje 2009 Vmesno stanje 2011 

  

Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. 
% glede na 
Gorenjsko 

Primerjava 
oz. % glede 
na Slovenijo Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. % 
glede na 

Gorenjsko 
Primerjava oz. % 

v  Sloveniji 
Sprememba 
Občina Bled 

št. gospodarskih družb AJPES, 2007 224 5,10% 0,50% AJPES, 2010 257 4.988 55.734 114,7 

skupni prihodki 
gospod. družb  v mio € 

AJPES, 2007 249 € 4,00% 0,30% AJPES, 2010 199 5546 75319 79,9 

skupni prihodki samost. 
podjetnikov v mio € 

AJPES, 2007 27 € 5,30% 0,50% AJPES, 2010 21 466 4855 78,4 

razpoložljiva poslovna 
zemljišča v m

2
  

Občina Bled, 2009 55.900 - - Občina Bled, 2011 55.900 - - 100,0 

število samozaposlenih 
kmetov 

SURS, sept 2008 65 1853 33509 
SURS, december 

2011 
77 1763 33134 118,5 

število družinskih 
kmetij 

SURS, 2002 298 5,90% 0,30% 
Rezultati novega 

popisa bodo marca 
2012 

      0,0 

število ekoloških kmetij  
s certifikati 

MKGP,2007 1 
14+7 v 

preusmeritvi 
1610 MKGP, 2010 1 

 
1.897 100,0 

število nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti 

Uprava enota 23 464 - 
 

23 464 - 100,0 

Kazalniki turizma in kulture  

št. domačih turistov SURS, 2007 17.089 10,4 % vseh 1,8 % vseh SURS, 2011 19.722 
12% 

1,7% 154 

število tujih turistov  SURS, 2007 182.835 43,0 % vseh  10,4 % vseh SURS, 2011 210.307 
47,5% 

10,5% 115 

št. nočitev domačih tur. SURS, 2007 32.156 8,9 % vseh 0,9 % vseh SURS, 2011 38.405 
9,3%2 

1,0% 194 

število nočitev tujih tur. SURS, 2007 507.013 41,7 % vseh  10,4 % vseh SURS, 2011 521.418 
44,3% 

9,7% 102,8 

število ležišč v hotelih 
in podobnih objektih  

SURS, avg 2008 3.177 19,2 % vseh 4,1 % vseh 
SURS, 2011 

(stalna ležišča) 

4.475 

 

28%  
 

6% 
 

število sob v hotelih in 
podobnih objektih 

SURS, avg. 2007 1.705 28,1 % vseh 5,3 % vseh 
SURS, 2011 (stalne 

namestitve) 

 

1867 
32% 6% 

 

povprečna dolžina 
bivanja turistov 

SURS, 2007 2,7 2,8 3,1 SURS, 2011 
   

92,6 
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Kazalnik Izhodiščno stanje 2009 Vmesno stanje 2011 

  

Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. 
% glede na 
Gorenjsko 

Primerjava 
oz. % glede 
na Slovenijo Vir in leto Občina Bled 

Primerjava oz. % 
glede na 

Gorenjsko 
Primerjava oz. % 

v  Sloveniji 
Sprememba 
Občina Bled 

povpr. izvenpenzionska 
potrošnja/dan  

Turizem Bled 74 EUR 
  

- - - - 
 

zasedenost turističnih 
zmogljivosti- vsa stalna 
ležišča (hoteli) 

Turizem Bled 
33%  

(47%)   
SURS, 2010  32,3%   24% 29,5%  97,9 

število zasedenih dni 
Festivalne dvorane/leto  

Zavod za kulturo 
Bled 

115 - - 
Zavod za kulturo 

Bled, 2010 
109 - - 94,8 

število obiskovalcev na 
Blejskem Gradu 

Zavod za kulturo 
Bled 

215.000 - - 
Zavod za kulturo 

Bled, 2010 
209.743 - - 97,6 

število uporabnikov 
žičnice Straža 

Infrastruktura Bled 32.000 - - 
Infrastruktura Bled, 

2010 
36.467 - - 114,0 

število kulturnih 
spomenikov državnega 
pomena 

Občina Bled 3 - - Občina Bled 3 - - 100,0 

št. kultur. spomenikov 
lokalnega pomena 

Občina Bled 11 - - Občina Bled 11 - - 100,0 

Finančni in premoženjski potencial občine  

finančni potencial 
občine za razvoj  v EUR 

Občina Bled 2.000.000 - - Občina Bled 
2.500.000 

(2010) 
- - 125,0 

površina nezazidanih 
stavbnih zemljišč v lasti 
občine v  m2 

Občina Bled 16.004 - - Občina Bled 16.004 - - 100,0 

površina kmetijskih  
zemljišč v lasti občine 
m2 

Občina Bled 421.993 - - Občina Bled 421.993 - - 100,0 

površina gozdov v lasti 
občine m2 

Občina Bled 847.607 - - Občina Bled 847.607 - - 100,0 

število stanovanj v lasti 
občine 

Občina Bled 38 
  

Občina Bled 37 
  

97,4 

število neizkoriščenih 
objektov v lasti občin  

Občina Bled 1 - - Občina Bled 0 - - 0,0 
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4.2. Pregled gospodarskega, družbenega in  okoljskega stanja 

4.2.1. Prostor in varstvo okolja 

 

 72,3 km2 površine  
Občina Bled leži v osrednjem oz. severozahodnem delu statistične regije Gorenjske, na prehodu 
Ljubljanske kotline v visokogorski svet Julijskih Alp. Na severu meji z občino Jesenice, na vzhodu z 
občinama Žirovnica in Radovljica, na jugu z občino Bohinj, na zahodu oz. severozahodu pa z občino 
Gorje. Občina Bled po površini meri 72,3 km2 oz 3,4 % Gorenjske in 0,4 % RS.   
 
  Karta 1: Lega občine Bled v Sloveniji  Karta 2: Lega občine Bled v Gorenjski regiji 
 

 
 

  
 36 % površine pod območjem NATURA 2000 

Območje občine lahko razdelimo na dve naravno-geografski enoti:  ravninski, severno-zahodni del 
Ljubljanske kotline oz. Blejski kot na severnem oz. severovzhodnem delu občine in gozdnata območja 
visokih planot (Pokljuka, Jelovica) na zahodnem in južnem delu. 2.631,56 ha občine (36,4 %) 
zavzemajo območja Natura 2000, precejšen je tudi delež zavarovanih območij: Triglavski narodni park 
na zahodnem delu občine, Blejski grad, Blejski otok, Straža, Šum v Vintgarju ter mlake, povirja in 
močvirja ob Savi Dolinki. 

 
Karta 3: Zavarovana območja v občini Bled  (Vir: ARSO) Karta 4: Območja Natura 2000 v občini Bled             

(Vir: ARSO) 
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 Stanje Blejskega jezera ostaja na ravni zadnjih 10 let, kakovost pritoka Mišce se slabša: zmerno 
ekološko stanje jezera1 

Stanje Blejskega jezera s pritoki se spremlja v okviru državnega monitoringa kakovosti jezer, ki ga 
izvaja Agencija RS za okolje na osnovi Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. list RS 
10/09) in Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. list RS 14/09).  
Meritve kažejo, da od leta 1990 dalje lahko Blejsko jezero, ki je bilo v 60. in 70. letih 20. stoletja 
močno evtrofno, po mednarodnih OECD kriterijih2 spet uvrstimo med mezotrofna jezera. Ocena po 
novih kriterijih (Uredba o stanju površinskih voda, Ur. list RS 14/09), pa kaže, da je ekološko stanje 
Blejskega jezera v zadnjih letih  zmerno, kar opozarja na še vedno prekomerne antropogene pritiske 
iz pojezerja. Med obveznimi biološkimi elementi kakovosti, ki se spremljajo v okviru monitoringa, 
odražata zmerno stanje fitoplankton in bentoški nevretenčarji. Fitoplankton, ki je indikator trofičnih 
razmer in opozarja na prekomerno obremenitev Blejskega jezera s hranili, predvsem s fosforjevimi 
spojinami, bentoški nevretenčarji pa so kazalci spremenjenih hidromorfoloških razmer, ki so 
posledica prekomerne urbanizacije in izrabe obale. Osnovna zahteva Vodne direktive3  je, da do leta 
2015 vsa vodna telesa dosežejo dobro stanje.  
V letu 2011 se temu cilju še nismo približali, saj so se v letu 2010 razmere v Blejskem jezeru še 
poslabšale in brez dodatnih ukrepov jezero do leta 2015 verjetno ne bo doseglo okoljskih ciljev 
oziroma dobrega stanja, ki ga predpisuje ES z vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES). Potrebni so 
ukrepi za zmanjšanje obremenjenosti jezera s hranili. Poleg že standardnih ugotovitev o nujnosti 
sanacije kanalizacije v središču Bleda, zmanjšanju prometa ob jezeru, nujnosti plinifikacije, itd., bi 
morali poskrbeti, da se številčnost ptičje populacije ob Blejskem jezeru zmanjša, predvsem pa bi 
morali prepovedati vsakršno krmljenje ob Blejskem jezeru. V zvezi s tem se je pokazala nujna potreba 
po sprejetju občinskih predpisov in odredb, ki bi nadzirale tako krmljenje ptic, kot tudi metanje in 
odlaganje vab za krape v Blejsko jezero.4  
 

 63 % gospodinjstev priključenih na kanalizacijski sistem, 58 % tudi na čistilno napravo 
V zadnjih dveh letih je bilo zgrajenih 20 km novega kanalizacijskega omrežja, zaradi česar se je 
pomembno povečal % gospodinjstev, priključenih na kanalizacijo in čistilno napravo. Za zagotavljanje 
kakovosti vode v jezeru je najpomembnejši kanalizacijski sistem Bleda in zaselkov, ki ležijo v 
prispevnem območju jezera. Velik del pojezerja sega v Občino Gorje. 
 
Karta 5: Pojezerje Blejskega jezera (vir: Špela Remec Rekar, ARSO) 

 
                                                           
1

  Špela Remec- Rekar,  Agencija Republike Slovenije za okolje 

ent and Control, Anon, OECD Paris,1982 (Kriteriji, ki so bili za oceno trofičnosti jezer v uporabi do leta 2006). 
eld of water policy; Official Journal of the European Communities, 22.12.2000, L 327/1 
4
 mag. Špela Remec – Rekar, univ. dipl. biol., MOP, Agencija RS za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja, Sektor za kakovost voda; 

članek Zakaj se stanje Blejskega jezera spet slabša?, www.mop.gov.si 

meja pojezerja Blejskega jezera 

umetni kanali 
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Občina Bled ima za odvajanje in čiščenje voda podeljeno koncesijo. Občina nadaljuje z izgradnjo 
kanalizacijsko omrežje, zgrajena pa je tudi čistilna naprava, ki ob delovanju zagotavlja boljšo kakovost 
Save. 
Za optimalno delovanje čistilne naprave je potrebno urediti komunalno omrežje v centru Bleda, kjer 
so bile izvirne vode zaradi onesnaženja speljane v kanalizacijo. Upravljanje z vodami (tudi izvirske 
vode) je v državni pristojnosti, ki tudi izvaja monitoringe, zato mora država prioritetno urediti oz. 
preusmeriti te vode iz kanalizacije (prioritetno Ušivec). Na podlagi ustreznih rezultatov analiz teh 
voda je možno kvalitetne vode speljati v jezero in s tem izboljšati tudi kvaliteto vode jezera. Poleg 
tega so zaradi poglabljanja struge Rečice in izsuševanja močvirja v Blatih v 70. letih nekateri studenci 
presahnili in tečejo le ob večjem deževju.  
Danes z območja Bleda odpadno vodo odvajata dva glavna povezovalna (primarna) kanala, t. i. M 
kanal in VS kanal. V osrednjem delu Bleda, ki gravitira k jezeru (M kanal), je zgrajena kanalizacija v 
mešanem sistemu, nekontrolirano je razbremenjevanje odpadnih voda v jezero, hkrati pa je zelo 
veliko obremenjevanje M kanala s tujimi, izvirskimi vodami – tako točkovno (Ušivec) kot linijsko (vdor 
v kanal zaradi netesne cevi, predvsem stikov). VS kanal odvaja odpadne vode iz severnega, 
vzhodnega in južnega dela občine preko Sela na čistilno napravo. Od 2011 deluje je na čistilno 
napravo povezana tudi Bohinjska Bela. 
V Občini Bled se kažejo vedno večje potrebe po odvajanju meteornih voda iz utrjenih površin, kjer 
voda zaradi sestave tal ne ponika. Za meteorno kanalizacijo se v največji meri uporabijo obstoječi 
mešani kanali, kateri bodo opuščeni zaradi gradnje novih fekalnih kanalov.  
 

 Vodni viri trenutno zagotavljajo zadostne količine pitne vode 
Ovčja jama s kapaciteto 400 l/s predstavlja najizdatnejši vodni vir za vodooskrbo v Občini Bled.  
Ostala zajetja predstavljajo vire pitne vode za manjša naselja. Fizičnega varovanja teh virov ni, razen 
za vodni vir Ovčja jama, ki je fizično varovan z žično ograjo. Njihove kapacitete so:  Bohinjska Bela - 
pod klancem (vojaški rezervoar) - 2,0 l/s, - Bohinjska Bela – Slamniki 1,5 l/s, Obrne 1,5 l/s in – 
Kupljenik 0,4 l/s. Vodovarstvena območja so določena. Vodovarstveno območje sestavlja različno 
število vodovarstvenih pasov. Skladno z veljavno zakonodajo so vodovarstveni pasovi označeni na 
vodnem zajetju Ovčja Jama. Označevanje in način varovanja je določeno v Odloku o določitvi 
varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja Jama (Ur. l. RS, št. 43/99) in Odloku 
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega 
zajetja Ovčja Jama (Ur. l. RS, št. 61/01). Vodovarstveni pasovi drugih vodnih virov niso označeni. 
Identifikacija vodnega vira je urejena za vodni vir Ovčja jama, za ostale vodne vire je pridobivanje ID 
še v postopku (vloga v letu 2008). S spremembo Zakona o vodah v letu 2002 se je pristojnost 
zavarovanja vodnega telesa prenesla z občin na Vlado RS. 
 

 417,6 t odpadkov na 1000 prebivalcev zbranih z javnim odvozom 
Občina Bled je na področju ravnanja z odpadki glede na dosežene rezultate med vodilnimi v Sloveniji. 
Ta rezultat je posledica aktivnega pristopa k uresničevanju ciljev, ki smo jih zastavili v dolgoročnem 
Programu gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled za obdobje 2006-2009.  
Občina Bled trenutno rešuje vprašanje predelave in deponiranja komunalnih odpadkov z načinom 
odstranjevanja odpadkov pogodbenemu zunanjemu izvajalcu, tj. podjetju Saubermacher. Leta 2007 
je bilo v Občini Bled z javnim odvozom odpeljanih 3.863 t odpadkov oz. 471,79 t na 1000 prebivalcev, 
kar je nad gorenjskim (428,91 t) in slovenskim (418,04 t) povprečjem. Na Gorenjskem več odpadkov 
zberejo občine Kranj, Kranjska Gora in Gorje. 
 
Tabela 2: Količine odpadkov zbrane z javnim odvozom  (Vir: SURS) 
  skupaj ton kg/ prebivalca 

  2007 2008 2009 2010 2008 2010 

SLOVENIJA 846892 847451 825747 796413 419 388,6 

Gorenjska 86319 84072 87112 72627 424,4 362,6 

Bled 3863 3385 3325 3390 417,6 417,8 
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 Dobra dostopnost Bleda, vendar neurejen promet znotraj občine in centra Bleda 
Mesto Bled je le nekaj kilometrov oddaljen od gorenjske avtoceste, skozi občino vodi tudi železniška 
proga. Kljub temu pa se občina sooča z velikimi prometnimi težavami (zastoji, obremenjevanje 
turističnega središča, nevarnost za pešce, šolarje  in kolesarje, onesnaževanje  jezera, hrup, …), ki so 
posledica nezgrajenih obvoznih cest proti Bohinju in Pokljuki ter pomanjkanja garažnih hiš oz. 
urejenih parkirnih površin. 
 
Tabela 3: Dolžine cest (v km) po kategoriji, leta 2007 in 2009 (Vir: Ministrstvo za promet – DRSC, SURS)  
 2007 2009 2007 2009 

Kategorija Slovenija Slovenija Bled Bled 

Javne ceste - SKUPAJ 38.706,70 38.924,40 164,10 12,60 

Državne ceste 6.474,10 6.699,20 21,00 20,90 

..avtoceste - AC 504,70 657,10 - - 

..hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC 73,80 89,50 - - 

..hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC 27,10 15,50 - - 

..glavne ceste I - G1 482,20 355,30 - - 

..glavne ceste II - G2 465,70 464,70 - - 

..regionalne ceste I - R1 935,40 946,90 10,40 10,40 

..regionalne ceste II - R2 1.223,70 1.356,10 -   

..regionalne ceste III - R3 2.165,50 2.177,30 2,80 2,80 

..regionalne turist. ceste - RT 595,90 636,90 7,80 7,80 

Občinske ceste 32.232,60 3.225,20 143,10 105,10 

..lokalne ceste - LC 11.485,60 11.443,80 35,00 26,20 

..glavne mestne ceste - LG 115,80 113,40 -   

..zbirne mestne ceste - LZ 715,50 684,40 7,00 4,50 

..mestne (krajevne) ceste - LK 1.545,00 1.357,40 9,00 9,20 

..javne poti - JP 18.317,40 18.562,50 92,20 65,20 

..javne poti za kolesarje - KJ 53,40 63,80 - 0,00 

 

4.2.2. Demografske značilnosti  

 
Vsaka občina mora spremljati gibanja rasti, kakor tudi strukturo prebivalstva, saj so od dohodnine 
odvisni prihodki proračuna, število, starost in razporeditev  prebivalstva po naseljih pa določajo vrsto 
in obseg načrtovanja javnih storitev kot so vrtci, šole, javni prevoz, skrb za stare, zdravstvena oskrba, 
stanovanjska gradnja.  Občina Bled v demografskih trendih bistveno odstopa od splošnih trendov v 
Sloveniji, zato posamezne značilnosti  predstavljamo  v nadaljevanju. 
 

 8.141 prebivalcev  
V Občini Bled je decembra 2011 prebivalo 8.141 oseb, kar predstavlja 4 % prebivalstva Gorenjske 
regije in 0,4 % prebivalstva Slovenije.  
 

 Nadpovprečna gostota poselitve – 113,3 prebivalca na km2 

Za občino Bled je značilno, da je z odcepitvijo Občine Gorje izgubila znaten del površin. S tem se je 
bistveno povečala gostota prebivalstva na km2, ki je višja kot je v Sloveniji (112,6 preb/km2), in tudi 
višja od gostote poseljenosti prebivalstva, ki je izračunana za Gorenjsko (95,3 preb/km2).  
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Tabela 4: Gostota poselitve (število prebivalcev/km
2
) v občini Bled v primerjavi z Gorenjsko in Slovenijo, od leta 

1961 do 2011 (Vir: SURS) 
  1961 1991 2002 2006 2008 2011 

Občina Bled 88,8 113,5 111,2 115,5 113,3 113 
Gorenjska 65,5 89,3 91,7 93,8 94,8 95,3 

Slovenija 78,5 97 96,9 98,7 100,6 101,2 

 
 Gibanje rasti prebivalstva: trend zmanjševanja  

Dolgoročnejša analiza poseljevanja Občine Bled kaže, da je od leta 1961 do 1991 število prebivalcev v 
ves čas naglo naraščalo, v zadnjih tridesetih letih pa se število bistveno ne spreminja večin niha med 
8000 in 8200 prebivalci.  
Naravni prirast na 1000 prebivalcev je bil v Občini Bled leta 2010 3,8  (v Sloveniji 1,8), skupni prirast 
na 1000 prebivalcev pa -0,9 (v Sloveniji 0,9).  Negativen skupni prirast je rezultat večjih negaitvnega 
selitvenega indeksa.   
V zadnjih treh letih opazumo negativen trend zmanjševanja števila prebivalstva. Izrazitega porasta ni 
zaslediti v nobenem naselju, opazno pa je zmanjševanje v naseljih Kupljenik, Koritno in Bohinjska 
Bela. To so tudi naselja, kjer je poleg naselja Bled število starega prebivalstva nad 65 let daleč 
nadpovprečno. 
 
Tabela 5: Gibanje  števila prebivalstva po naseljih v občini Bled od leta 1961 do 2011 (Vir: SURS) 
Naselje 1961 1991 2002 2008 2011 Indeks 2011/1961 Indeks 2011/2008 

Občina Bled 6.420 8.209 8.043 8.189 8.141 126,8 99,4 

Bled 4.156 5.664 5.252 5.255 5.206 125,3 99,1 

Bodešče 169 149 146 166 168 99,4 101,2 

Bohinjska Bela 638 533 540 553 537 84,2 97,1 

Koritno 112 185 222 239 229 204,5 95,8 

Kupljenik 68 34 46 49 46 67,6 93,9 

Obrne 51 56 72 71 74 145,1 104,2 

Ribno 381 518 589 595 610 160,1 102,5 

Selo pri Bledu 206 194 203 214 214 103,9 100,0 
Slamniki 12 15 10 14 16 133,3 114,3 

Zasip 627 861 963 1.033 1.041 166,0 100,8 

 
Tabela 6: Starostna struktura po naseljih občine Bled, 2011 (Vir: SURS) 

Naselje SKUPAJ 0-14 let 15-64 let 65 + let Indeks staranja 

Občina Bled 8141 1085 5468 1588 146,4 

Bled 5206 680 3467 1059 155,7 

Bodešče 168 24 116 28 116,7 

Bohinjska Bela 537 60 374 103 171,7 

Koritno 229 25 147 57 228,0 

Kupljenik 46 7 33 6 85,7 

Obrne 74 8 57 9 112,5 

Ribno 610 86 433 91 105,8 

Selo pri Bledu 214 32 146 36 112,5 

Slamniki 16 5 8 3 60,0 

Zasip 1041 158 687 196 124,1 
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Tabela 7: Naravno  in gibanje prebivalstva v Občini Bled, od leta 1995 do 2007 (Vir: SURS) 
 Kazalnik 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Živorojeni  94 88 73 103 91 114 96 130 79 69 96 97 

Umrli  110 108 104 115 109 106 95 100 97 72 80 66 

Naravni prirast  -16 -20 -31 -12 -18 8 1 30 -18 -3 16 31 

Meddržavne selitve - 
selitveni prirast s tujino 

10 2 23 0 11 4 35 30 20 47 9 9 

Notranje selitve med 
občinami - selitveni 
prirast med občinami 

6 29 30 2 -28 -17 9 5 -66 -24 0 -47 

Skupni selitveni prirast 16 31 53 2 -17 -13 44 35 -46 23 9 -38 

Skupni prirast 0 11 22 -10 -35 -5 45 65 -64 20 25 -7 

 

 Hitro staranje prebivalstva, indeks staranja se povišuje in je med najvišjimi na Gorenjskem 
Vzporedno z negativnim prirastom se stara prebivalstvo. Občina Bled je imelga leta 2011 v primerjavi 
z Gorenjsko (109,3) in Slovenijo (116,8), višji indeks staranja (146,4). Takšen indeks je eden najvišjih v 
regiji in pomeni, da je v Občini Bled ob popisu leta 2011 živelo več ljudi starejših od 65 let (20 %), kot 
mlajših od 15 let (13 %). Občina Bled postaja lokacija za življenje za osebe v tretjem življenjskem 
obdobju, mlajše družine pa očitno iščejo lokacijo za življenje drugod  oz. izven meja občine Bled. 
Po podatkih Občine Bled je 45 občanov občine Bled nameščenih v Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica, 20 pa še po drugih domovih v Sloveniji. Glede na povečan obseg izgradenj domov 
starostnikov na Gorenjskem v zadnjem času, se čakalna vrsta za sprejem v dom zelo krajša. Na 
sprejem v dom v Radovljici je decembra 2011 čakalo 6 naših občanov, kar je bistveno manj v 
primerjavi z letom 2009 (40).   
V občini je organizirana storitev pomoč na domu, ki jo je konec januarja 2009 koristilo 29 občanov. 
Konec decembra 2011 pa 26 .  
 
Tabela 8: Prebivalci občine Bled po izbranih starostnih skupinah v primerjavi z Gorenjsko in Slovenijo, junij 2008 

in december 2011 (Vir: SURS) 
Junij 

 2008 
Skupaj 

prebivalcev 0 let 1-5 let 6-14 let 15-18 let 19-26 let 27-64 let 65 + let 
Indeks 

staranja 

Občina Bled 8.189 65 352 631 367 773 4.433 1.568 149,6 

v % 100 % 0,8% 4,3% 7,7% 4,5% 9,4% 54,1% 19,1%  

Gorenjska 202.485 2.213 9.995 17.842 9.130 22.643 107.792 32.870 109,4 

v % 100 % 1,1% 4,9% 8,8% 4,5% 11,2% 53,2% 16,2%  

Slovenija 2.039.399 20.866 92.566 168.879 87.038 222.368 1.117.221 330.461 117,1 

v % 100 % 1,0% 4,5% 8,3% 4,3% 10,9% 54,8% 16,2%  

 

December  
2011 

Skupaj 
prebivalcev 0 let 1-5 let 6-14 let 15-18 let 19-26 let 27-64 let 65 + let 

Indeks 
staranja 

Občina Bled 8.141 94 380 611 307 718 4.443 1.588 146,4 

v % 100% 1,15% 4,67% 7,51% 3,77% 8,82% 54,58% 19,51%   

Gorenjska 203.703 2.365 11.140 17.632 8.248 20.202 110.084 34.032 109,3 

v % 100% 1,16% 5,47% 8,66% 4,05% 9,92% 54,04% 16,71%   

Slovenija 2.052.696 22.105 104.701 165.342 80.006 201.285 1.138.065 341.192 116,8 

v % 100% 1,08% 5,10% 8,05% 3,90% 9,81% 55,44% 16,62%   

 

 Socialno varstvo 
Naloge socialnega varstva otrok, mladostnikov, družine, odraslih ter posrednika socialnih 
transferov za območje občine opravlja Center za socialno delo Radovljica. Iz njihovega poročila za 
leto 2008 in 2011 smo v tabeli 9 prikazali nekaj izbranih kazalnikov socialnega varstva. Analiza 
pokaže, da je kljub majhnemu lokalnemu prostoru socialna problematika v občini prisotna, zato je 
potrebno tekoče spremljanje gibanja izbranih kazalnikov po posameznih socialnih  skupinah ter 
ustrezno ukrepanje. 
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Tabela 9: Izbrani kazalniki stanja socialnega varstva  v Občini Bled (Vir: Poslovno poročilo za leto  2008, CSD 
Radovljica) 

Področje dela Obravnava otrok in mladoletnikov zaradi težav v 

odraščanju (brez KD) 

Število oseb  
v 2008 

Število oseb v 
2011 

Ukrepi za zaščito 
otrok 

Obravnava otrok in mladoletnikov zaradi težav v 
odraščanju (brez KD) 

8 23 

Obravnava mladoletnika v kazenskem postopku  Š12tevilo oseb 8 

Obravnava mladoletnika v postopku o prekršku 15 14 

Varstvo odraslih Število obravnavanih družin v nalogah preprečevanja 
nasilja v družini 

9 5 

Oprostitve pri plačilu 
storitev 

Pomoč na domu 0 0 

Institucionalno varstvo starejših  16 22 

Oskrba odrasle osebe v drugi družini, stanovanjski 1 0 

Družinski pomočnik 3 4 

Denarne socialne 
pomoči 

Skupaj izdane odločbe – število (pozitivne, negativne) 312 1724 

Enkratna občinska socialna pomoč 36 37 

Družinski prejemki Otroški dodatek 1010 1308 

Dodatek za veliko družino 98 102 

Državne štipendije Število dodeljenih 118 130 

 

 Analiza potreb najstarejših občanov in mladih 
Javne storitve so posebej pomembne za mlade in starejše, ki so pri opravljanju svojih vsakodnevnih 
nalog, druženju in mobilnosti odvisni od drugih. S pomočjo analize društva upokojencev Bled in 
mladih občanov Bleda smo pridobili njihove ključne potrebe, ki so predstavljene v spodnji 
preglednici. 
  
Tabela 10: Potrebe starejših in mlajših občanov Bleda(Vir: anketa, 2009) 
Kaj potrebujejo starejši na Bledu? Kaj potrebujejo mladi občani Bleda? 

– dovoz hrane na dom 
– pomoč pri negi na domu 
– dnevno varstvo 
– prevoze k zdravniku, po nakupih,.. 
– družabništvo  
– koristne informacije  
– pomoč pri čiščenju stanovanja, urejanju vrta, 
– domsko oskrbo po dostopnih cenah 
– rdeči gumb – za klic v sili 
– popuste pri kopanju, obisku prireditev, rabi športnih dvoran,.. 
– univerza za tretje življenjsko obdobje 

– dovolj prostih mest v vrtcih 
– varno pot v šolo in do športnega 

parka 
– družabno-športni center za najstnike 

– skate park, mladinski center ... 
– dostopne športne površine 
– otroška igrišča 
– prostore in ponudbo za prosti čas 

 

 
 Nadpovprečna izobrazbena struktura prebivalstva ter visok delež študentov in diplomantov 

Izobrazbena struktura v občini Bled je višja od slovenskega in gorenjskega povprečja. Tako kot v celi 
državi se je tudi na Bledu v zadnjih desetih letih izobrazbena struktura še izboljšala. Po zadnjih 
podatkih (popis 2011) je bilo v občini Bled le 19,4% prebivalstva z osnovnošolsko ali celo nižjo 
izobrazbo (leta 2002 še 22,7%), kar je precej manj kot na Gorenjskem (27,4%) in v Sloveniji (29,2%). 
Med njimi je le 159 oz. 2,3% prebivalstva z endokončano osnovno šolo. 58% prebivalstva je imelo 
poklicno ali strokovno izobrazbo (Bled leta 2002 - 60%,  na Gorenjskem leta 2011 54,8%, v Sloveniji 
53,3%). Po podatkih popisa 2011 ima višjo in visoko izobrazbo 19,4%  prebivalcev občine Bled (leta 
2002  17,3%), kar je precej več od  povprečja Gorenjske (17,8 %) in Slovenije (17,5 %). V tabeli 11b je 
izobrazbena struktura 
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Tabela 11a: Prebivalci občine Bled, stari 15 ali več let po izobrazbi in naseljih, 2011 (Vir: SURS) 
     število  delež 

   SKUPAJ OŠ  ali manj SŠ VŠ, VS OŠ  ali manj SŠ VŠ, VS 

Slovenija 1759336 513079 938588 307669 29,2% 53,3% 17,5% 

Gorenjska 172394 47220 94429 30745 27,4% 54,8% 17,8% 

Občina Bled 7036 1368 4084 1584 19,4% 58,0% 22,5% 

Bled 4504 820 2580 1104 18,2% 57,3% 24,5% 

Bodešče 142 37 78 27 26,1% 54,9% 19,0% 

Bohinjska Bela 481 116 278 87 24,1% 57,8% 18,1% 

Koritno 207 37 134 36 17,9% 64,7% 17,4% 

Kupljenik z z z z z z z 

Obrne 65 23 34 8 35,4% 52,3% 12,3% 

Ribno 528 120 317 91 22,7% 60,0% 17,2% 

Selo pri Bledu 182 50 107 25 27,5% 58,8% 13,7% 

Slamniki z z z z z z z 

Zasip 876 152 525 199 17,4% 59,9% 22,7% 

 
Tabela 11b: Prebivalci občine Bled, stari 15 ali več let po izobrazbi,  2011 (Vir: SURS) 

 Izobrazba 
- SKUPAJ 

Brez 
izobrazbe, 
nepopolna 

osnovnošolska 

Osnovnošolska Nižja 
poklicna, 
srednja 
poklicna 

Srednja 
strokovna, 

srednja 
splošna 

Visokošolska 
1. stopnje 

ipd. 

Visokošolska 
2. stopnje 

ipd. 

Visokošolska 
3. stopnje 

ipd. 

SLOVENIJA 1759336 77971 435108 406837 531751 142452 143029 22188 

  100,0% 4,4% 24,7% 23,1% 30,2% 8,1% 8,1% 1,3% 

Gorenjska 172394 7443 39777 40452 53977 14407 14300 2038 

  100,0% 4,3% 23,1% 23,5% 31,3% 8,4% 8,3% 1,2% 

Bled 7036 159 1209 1720 2364 659 793 132 

  100,0% 2,3% 17,2% 24,4% 33,6% 9,4% 11,3% 1,9% 

 

Leta 2007 je bilo po podatkih SURS 493 študentov terciarnega izobraževanja s stalnim prebivališčem 
v občini Bled,leta 2010pe le še 438 kar je 53,9 študenta na 1000 prebivalcev. To je še vedno precej 
nad povprečjem Gorenjske (53,5 študentov na 1000 prebivalcev) in Slovenije (52,3 študentov na 1000 
prebivalcev). Diplomantov je bilo leta 2010 69 kar je manj kot leta 2007 (74) in tudi manj kot je bilo 
leta 2010 slovensko povprečje na 1000 prebivalcev (Bled 8,5 diplomantov na 1000 prebivalcev, 
Slovenija 9,61 diplomanta na 1000 prebivalcev). To kaže na postopno negativno spreminjanje doslej 
zelo pozitivnih izobraževalnih trendov na kar velja biti pozoren. 
 

 3.328 gospodinjstev  
Po uradnih podatkih je bilo leta 2002 v občini Bled 2.989 gospodinjstev s povprečno 2,7 člani, leta 
2011 pa kar 3.328, a s povprečno manj člani - 2,4 člani. Leta 2011 je bilo kar 33% ali 1094 
gospodinjstev  enočlanskih, kar je med drugim tudi posledica večjega števila apartmajskih stanovanj 
(vikendaši prijavljeni kot stalni prebivalci na Bledu) in staranje prebivalstva.   
Podatkov o številu stanovanj z novim popisom leta 2011 ni na voljo. Po starem popisu iz leta 2002 je 
v občini Bled 3.532 stanovanj v 2.354 objektih. Prevladujejo enostanovanjske stavbe. V povprečju 
živijo v Občini Bled v stanovanjih večinoma manj kot 3 osebe. Odstopa le manjši zaselek Kupljenik, 
kjer je število gospodinjstev majhno, so pa le-ta nadpovprečno velika (3,5 članov). V osrednjem 
naselju Bled se v eni stavbi nahajata v povprečju 1,7 stanovanji, v vseh ostalih naseljih pa 
prevladujejo enostanovanjski objekti. Občina je lastnica 37 neprofitnih stanovanj. 
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Tabela 12a:  Velikost gospodinjstev  v občini Bled po naseljih, 2011 (Vir: SURS) 
  Gospodinjstva 1 

član 
2 

člana 
3 

člani 
4 

člani 
5 + 

članov 
Povprečna velikost gospodinjstva 

Občina Bled 3328 1094 872 574 526 262 2,4 

Bled 2223 808 584 361 317 153 2,3 

Bodešče 62 15 22 9 10 6 2,6 

Bohinjska Bela 198 52 52 33 32 29 2,8 

Koritno 100 31 30 17 18 4 2,3 

Kupljenik 18 6 3 1 5 3 2,8 

Obrne 33 12 8 7 4 2 2,3 

Ribno 238 65 61 47 50 15 2,6 

Selo pri Bledu 78 18 22 17 13 8 2,7 

Slamniki 6 3 1 0 0 2 2,7 

Zasip 372 84 89 82 77 40 2,8 

 
Tabela 12b: Gospodinjstva in družine  v občini Bled v primerjavi z Gorenjsko in Slovenijo, 2011 (Vir: SURS)  

 
Gospodinjst
va - SKUPAJ 

Enočlanska  
Veččlanska 
nedružinska  

Veččlanska 
družinska  

Povprečna 
velikost  

Družine 
- 

SKUPAJ 

Družine 
brez 
otrok 

Družine 
z otroki 

Povprečno 
število 
otrok v 

vseh 
družinah 

Povprečno 
število 
otrok v 

družinah z 
otroki 

Slovenija 813531 266489 20041 527001 2,5 567347 137674 429673 1,18 1,56 

    33% 2% 65%     24% 76%     

Gorenjska 72136 21033 1718 49385 2,7 53558 12629 40929 1,2 1,65 

    29% 2% 68%     24% 76%     

Občina 
Bled 

3328 1094 97 2137 2,4 2297 564 1733 1,18 1,56 

33% 3% 64%     25% 75%     

 
Tabela 12c: Prebivalci, gospodinjstva,  družine in stanovanja  v občini Bled po naseljih, marec 2002 (Vir: SURS)  

Naselje 
  

Prebivalstvo 2002 Gospodinjstva Družine Stavbe s  
stanovanji

1) 
Stanovanja 

Skupaj Moški Ženske Skupaj Povprečna 
velikost   

  

Skupaj Povprečno 
na stavbo s 
stanovanji

1) 

Občina Bled 8.043 3.909 4.134 2.989 2,7 2.315 2.354 3.532 1,5 

Bled 5.252 2.540 2.712 2.029 2,6 1.515 1.422 2.405 1,7 

Bodešče 146 69 77 51 2,9 41 51 63 1,2 

Bohinjska Bela 540 273 267 187 2,9 153 176 217 1,2 

Koritno 222 108 114 79 2,8 68 69 86 1,3 

Kupljenik 46 25 21 13 3,5 12 19 21 1,1 

Obrne 72 36 36 27 2,7 18 23 30 1,3 

Ribno 589 289 300 196 3,0 174 233 257 1,1 

Selo pri Bledu 203 97 106 64 3,2 55 60 71 1,2 

Slamniki 10 4 6 5 2,0 - 22 23 1,1 

Zasip 963 468 495 338 2,9 279 279 359 1,3 
1)

 V tabeli so prikazane samo stavbe s stanovanji za stalno ali občasno bivanje. Stavbe, v katerih so samo 
prostori za opravljanje dejavnosti, skupinska stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki niso stanovanja, v tabelo 
niso vključene. 
 

 Načrtovana gradnja 276 novih stanovanjskih enot  na 10 lokacijah (stanje 2009) 
Analiza načrtovanih organiziranih novogradenj po obstoječih prostorskih aktih po stanju 2009  
pokaže, da je v naslednjih letih na 10 različnih lokacijah (večinoma na območju naselja Bled) 
načrtovana gradnja 276 stanovanjskih enot. Od teh je po podatkih Oddelka za prostor Občine Bled: 

- 62 opredeljenih kot apartmajev,  
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- 159 stanovanjskih enot, od njih jih 16 poleg stanovanjske rabe predvideva tudi apartmajski 
značaj, 

- 55 enot predvidenih kot eno oz. največ dvo stanovanjskih hiš, 

- večina že opredeljenih v obstoječih prostorskih aktih. 
Vsa navedena stanovanja so tržna, neprofitnih med poznanimi investitorji ni predvidenih. Sicer pa so 
se od leta 2009 in predhodnih let razmere na trgu bistveno spremenile, kar pomeni, da večji del tega 
programa zagotovo ne bo uresničen. Povpraševanje se je praktično ustavilo in občina sledi samo še 
individualnim pobudam. 
 

4.2.3. Gospodarstvo in zaposlovanje 

 

 V Občini Bled se je število delovnih mest v zadnjih 3 letih zmanjšalo za 400 
V  Občini Bled se je število delovnih mest od leta 2008 do 2011 zmanjšalo za 400, iz 3.599 delovnih 
na 3.099 oktobra 2011. Upadlo je tudi število celotnega delovno aktivnega prebivalstva, posledično 
se je povečalo število brezposelnih, vendar je brezposelnost še vedno pod slovenskim in regijskim 
povprečjem. Ocenjujemo, da je vsaj polovica od izgubljenih delovnih mest prizadela občane drugih 
občin, ki so imeli delo na Bledu. Analiza poslovanja srednje velikih podjetij s sedežem v občini Bled 
pokaže, da je večina podjetij v času krize zmanjšala število zaposlenih, največji del odpade na LIP Bled 
(371). Pomembnejše zmanjšanje beleži tudi Sava Turizem (83 oseb v 4 letih). 
Gledano v celoti ima Bled še vedno malenkost več delovnih mest kot delovno aktivnega prebivalstva, 
vendar kazalnik izkazuje trend upadanja. 
 
Tabela 13a:  Zaposlene in samozaposlene osebe, medobčinski delovni migranti ter indeks delovne migracije  v 
občini Bled, 2007 in 2010 (Vir: SURS) 

Kazalnik 2007 2010 

Zaposlene in samozaposlene osebe po občini prebivališča 3.266 3.070 

Zaposlene in samozaposlene osebe po občini delovnega mesta 3.375 3.108 

Zaposlene in samozaposlene osebe, katerih delovno mesto je v občini 
prebivališča 

1.273 1.181 

Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča (delajo izven Bled) 1.993 1.889 

Medobčinski delovni migranti po občini delovnega mesta (živijo izven Bled) 2.090 1.927 

Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb v občini prebivališča 39 38,5 

Indeks delovne migracije  103,3 101,2 

 
Tabela 13b: Delovno aktivno prebivalstvo v občini Bled, oktober 2011 (Vir: SURS) 

 Delovno 
aktivno 
prebivalstvo - 
SKUPAJ 

Zaposlene 
osebe - 
SKUPAJ 

Samozaposlene 
osebe - SKUPAJ 

Samozaposlene 
osebe brez 

kmetov 

Samozaposlene 
osebe - kmetje 

SLOVENIJA 824417 730086 94331 61164 33167 

Gorenjska 69524 61649 7875 6118 1757 

Bled 3099 2651 448 371 77 

 

 Leta 2010 se je 1.889 oz.  62 % prebivalstva vozilo na delo izven občine, 1.927 pa od drugje na 
Bled 

Od delovno aktivnega prebivalstva Občine Bled jih je bilo leta 2007  1.273 oz. 39 % zaposlenih v 
domači občini, leta 2010 pa 1.181 oz. 38%. Ostali delovno aktivni so zaposleni v drugih občinah. 
Največ se jih vozi na delo v Radovljico (16 %), v Ljubljano (16%), na Jesenice (9%) in v Kranj (8 %).  V 
primerjavi z letom 2007 se je leta 2010 nekoliko povečalo število oseb, ki se na delo vozijo v Ljubljano 
in Kranj. 



Dopolnitev in uresničevanje Razvojnega programa občine Bled do leta 2011                                                                 Stran 22  

Po podatkih iz leta 2007 se na delo v Občino Bled dnevno vozijo  2.102 osebi, leta 2010 pa 1.927. 
Med njimi jih je navječ, 24%  iz občine Radovljica (471) in 21% iz občine Jesenice (409),  12% iz 
Bohinja (236), 11% iz Gorij (214), 5% iz Kranja (98),  po 4% pa iz Žirovnice (79), Kranjske Gore (74) in 
Tržiča (71). 
 
Tabela 13b:  Kraj dela delovno aktivnega prebivalstva s stalnim prebivališčem v občini Bled  leta 2010 (Vir: 
SURS) 

Kraj dela delovno aktivnih prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini Bled Število Delež 

Zaposleni prebivalci Bleda na Bledu (skupaj)  1.181 38% 

Zaposleni izven občine – skupaj (skupaj) 1.889 62% 

Radovljica  485 16% 

Ljubljana  476 16% 

Jesenice  270 9% 

Kranj  249 8% 

Gorje  78 3% 

Bohinj  36 1% 

Naklo  33 1% 

Kranjska Gora  28 1% 

Tržič  25 1% 

Cerklje na Gorenjskem  22 1% 

Trzin  16 1% 

Šenčur  15 0% 

Žirovnica  15 0% 

Koper/Capodistria  14 0% 

Maribor  14 0% 

Domžale  10 0% 

Škofja Loka  10 0% 

Idrija  8 0% 

Medvode  6 0% 

Grosuplje ,  Novo mesto, Škofljica , Tolmin , Žiri  po 5 0% 

Celje,  Kamnik , Piran po 4 0% 

Velenje ,  Zagorje ob Savi  po 3 0% 

Ajdovščina ,  Hrpelje - Kozina , ) Mengeš, Metlika , Moravče ,  Žalec  po 2 0% 

Brezovica, Cerkno , Destrnik, Dol pri Ljubljani, Gornja Radgona, Ig  Ivančna Gorica,  
Izola,  Jezersko , Kidričevo ,  Komenda, Lenart, Logatec, Lukovica, Preddvor, Ptuj, 
Slovenj Gradec, Šempeter – Vrtojba, Šmartno pri Litiji, Štore, Trebnje, Vrhnika, 
Zreče, Železniki  

po 1 
 

0% 

 
 Število gospodarskih subjektov v občini  se je od leta 2008 do leta 2010 povečalo, vendar se je 

bistveno zmanjšal obseg poslovanja, število zaposlenih, znižala se je dodana vrednost  
Po podatkih AJPES-a je leta 2010 (2008, 2007) v občini Bled poslovalo 408 (389,368) samostojnih 
podjetnikov,  257 (232,224) gospodarskih družb in 9 zadrug. Število podjetij kakor tudi število s.p. na 
1000 prebivalcev je v občini Bled daleč nad slovenskim in regijskim povprečjem (glej tabelo 16). 
Med podjetji prevladujejo mikro podjetja z do 10 zaposlenimi. 
Samostojni podjetniki so v letu 2008 zaposlovali  207 oseb in skupaj ustvarili 23 mio EUR prihodkov, 
v letu 2010 pa 188 oseb in ustvarili le 21 mio EUR. Skupna dodana vrednost samostojnih podjetnikov 
je v letu 2008  znašala 6,6 mio EUR,  in se v primerjavi s predhodnim letom ni spremenila. 47 sp-jev je 
poslovno leto 2008 zaključilo z negativnim poslovnim izidom. Za leto 2010 podatka nimamo. 
V gospodarskih družbah je bilo v letu 2008 2.630 zaposlenih (5,9% vseh na Gorenjskem), leta 2010 
pa le še 2.081. Gre za velik učinek gospodarske krize na blejsko lokalno gospodarstvo. Gospodarske 
družbe so leta 2008 ustvarile 249 mio EUR (3,9% na Gorenjskem) prihodkov, leta 2010 pa le še 199 
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mio EUR. Izvoz je leta 2008 predstavljal 35 %, leta 2010 pa le 31%  vseh čistih prihodkov. 
Gospodarske družbe so v letu 2008 ustvarile 79,7 mio EUR neto dodane vrednosti oz. 30.320 EUR/ 
zaposlenega. Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah s sedežem na Bledu je bila v 
letu 2010 nižja in je znašala 30.002 EUR/ zaposlenega, kar je kar 17% (leta 2008 14%)  pod 
slovenskim povprečjem. Kar 35% vseh družb je poslovno leto 2008 zaključilo z izgubo. Neto čisti 
dobiček poslovanja gospodarskih družb v občini Bled je v letu 2008  je znašal 4 mio EUR kar je skoraj 
7 krat manj kot v letu 2007 (29 mio EUR). V letih 2009 in 2010 so blejska podjetja kot celota 
poslovala le še z izgubo, ki je v letu 2010 znašala 4 mio EUR. 
Strukturo gospodarskih družb po  velikost, dejavnostih in zaposlenih povzemamo po dosegljivih 
podatkih za leto 2007 (tabela 14). Med njimi so leta 2007 tako kot je običajno, prevladovala mikro 
podjetja (91,1 % vseh družb), ki so zaposlovala 17,2% vseh zaposlenih v gospodarskih družbah (na 
Gorenjskem 24 % zaposlenih v mikro družbah, v  Sloveniji 27 %). Največji delež zaposlenih v Občini 
Bled je bil v velikih gospodarskih družbah (41,5%).  Kar 54,9% vseh zaposlenih v gospodarskih 
družbah odpade na predelovalno dejavnost, 20,7% pa na  gostinstvo in turizem (20,7% vseh 
zaposlenih v gospodarskih družbah).  Zaradi  turistične usmerjenosti občine in morda tudi privlačne 
lokacije je na Bledu delež samostojnih podjetnikov in tudi registriranih gospodarskih družb na 1000 
prebivalcev nadpovprečen  v primerjavi s Slovenijo in Gorenjsko. To kaže na nekoliko višjo 
podjetniško dinamiko, ki je Bled doslej ni izkoriščal in prepoznal kot svoj razvojni potencial. Po drugi 
strani ima na Bledu svoje obrate in zaposlene tudi več podjetij s sedežem v drugih občinah kot npr. 
hotel Lovec.  Takšna podjetja niso prikazana v podatkih, ki jih zajemamo iz AJPES-a. 
 

 Plače so nižje od slovenskega povprečja 
Plače v občini Bled so na ravni Gorenjske, zaostajajo pa za slovenskim povprečjem. Povprečna 
mesečna neto plača je bila decembra  2008 v občini Bled 927,85 EUR,  v Sloveniji 938,66 EUR. 
Oktobra 2011 je neto plača v občini Bled znašala 957,31 EUR, v Sloveniji pa 979,53 EUR.  
Presenetljivo pa so bile plače leta 2008 tako v gostinstvu (Bled 782,77 EUR, Slovenija 712,77 EUR) kot 
v predelovalni dejavnosti (Bled 888,81 EUR, Slovenija 813,33 EUR) v občini Bled minimalno nad 
slovenskim povprečjem. Oktobra 2011 so bile plače v blejskem gostinstvu še vedno slovenskim 
povprečjem (Bled 862,54 EUR, Slovenija 767,24 EUR), medtem, ko je predelovalni sektor v plačah ne 
lovi več slovenskega povprečja (Bled 884,44 EUR, Slovenija 922,90 EUR). 
 
Tabela 14: Primerjava izbranih kazalnikov poslovanja gospodarskih subjektov v občini Bled 2008 in 2010 (Vir: 
AJPES) 

Leto/ tip subjekta 
Število  

subjektov 

Število 
zaposlenih 

Sredstva Kapital 
Skupni 

prihodki 

Dobiček / 
izguba iz 

poslovanja 

Čisti 
dobiček 
 / čista 
izguba 

Bilančni 
dobiček / 

izguba 

Gospodarske družbe   

2008 232 2.631 325.656.486 130.846.340 249.332.440 7.037.441 4.356.977 41.381.957 

2010 257 2.081 287.263.647 120.746.268 199.779.658 (898.684) (4.608.859) 25.891.645 

Indeks 2010/2008 110,8 79,1 88,2 92,3 80,1 -12,8 -105,8 62,6 

Zadruge                 

2008 2 10 1.270.322 934.411 2.678.171 (107.613) 7.961 187.708 

2010 2 9 1.343.598 964.120 2.382.597 14.128 26.947 210.396 

Indeks 2010/2008 100,0 90,0 105,8 103,2 89,0 -13,1 338,5 112,1 

Leto/ tip subjekta 
Število  

subjektov 
Število 

zaposlenih 
Sredstva Prihodki 

Podjetnikov dohodek / negativni 
poslovni izid 

Samostojni podjetniki   

2008 389 207 21.502.073   23.046.380 1.742.335  

2010 408 188 20.596.587   21.030.002 1.565.419 

Indeks 2010/2008 104,9 90,8 95,8   91,3 89,8 
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Tabela 15: Podjetja s sedežem v občini Bled in z več kot 3 mio EUR letnih prihodkov v letu 2007 ter njihovo 
poslovanje leta 2010 (Vir: AJPES- FIPO) 

Največja podjetja 
v občini Bled leta 2007 

Skupni 
prihodki v EUR 
V 2007 

Skupni 
prihodki v 
EURv 2010 

Indeks 
2010/2007 

Število 
zaposlenih 

2007 

Število 
zaposlenih 

2010 

Razlika 
število 

zaposlenih 
2010/2007 

Seaway Group d.o.o. 35.925.934 43.709.747 121,7 162 186 24 

LIP Bled d.d. 35.251.607 17.715.808 50,3 624 253 -371 

Sava hoteli d.o.o.  
(Sava Turizem d.d.) 22.916.000 29.449.000 128,5 419 336 -83 

GG Bled d.d. 17.302.955 12.187.606 70,4 120 103 -17 

Perftech Bled d.o.o. 9.315.605 7.079.565 76,0 92 79 -13 

EL-TEC Mulej 5.117.161 10.045.451 196,3 38 39 1 

CASINO d.o.o. 5.080.715 4.195.264 82,6 51 52 1 

PROMPT d.o.o. 4.914.911 0,0 22 -22 

IEDC d.o.o. 4.067.250 2.979.501 73,3 27 23 -4 

GRAD d.d. 3.561.165 3.201.760 89,9 50 42 -8 

Infrastruktura Bled 3.420.861 3.940.420 115,2 64 64 0 

-492 

 
Tabela 16: Gospodarske družbe in samostojni podjetniki  po velikosti in podjetniški intenzivnosti  v občini Bled, 
leta 2011 (Vir: AJPES)  

Velikost  
Gospodarske družbe 2010 Samostojni podjetniki 

Število 
2007 

Število  
 %  

Število 
zaposlenih % 

Prihodki                      
(v evrih) % število  

Število 
zaposlenih  

Prihodki                      
(v evrih) 

Mikro 204 235 91% 467 22% 38.381.554 19% 408 188 21.030.002 

Mala 13 12 5% 354 17% 31.709.952 16%       

Srednja 5 6 2% 580 28% 75.212.950 38%       

Velika 2 4 2% 681 33% 54.475.202 27%       

 Skupaj 224 257 100% 2.081 100% 199.779.658 100% 408 188 21.030.002 

 
 Manj visoko izobraženih med zaposlenimi na Bledu 

V nasprotju z ugodno izobrazbeno strukturo prebivalstva, je izobrazbena struktura zaposlenih v 
podjetjih na Bledu slabša. Analiza izobrazbe glede na mesto zaposlitve za leto 2010 kaže, da se je 
primerjavi z letom 2007 izobrazbena struktura v podjetjih  izboljšala, a med visoko strokovnimi kadri 
še vedno zaostaja za Gorenjsko in Slovenijo. V Občini Bled je 2010 24 % zaposlenih z višjo in visoko 
izobrazbo (leta 2007 21%), na Gorenjskem 25 %, v Sloveniji pa 26%.  Boljša pa je izobrazbena 
struktura srednjega in poklicnega kadra, delež oseb z OŠ ali manj je precej nižji kot v regiji in državi.  
 
Tabela 17: Zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah po stopnji strokovne  izobrazbe v občini Bled 
Delovno aktivno prebivalstvo po občini delovnega mesta, doseženi izobrazbi in spolu, Bled, 2010 (Vir: SURS) 
 Izobrazba 

- SKUPAJ 
Osnovnošolska ali 

manj 
Srednješolska Višješolska, 

visokošolska 
Neznano 

Spol - 
SKUPAJ 

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež 

SLOVENIJA 818975 123631 15% 477356 58% 213789 26% 4199 1% 

Gorenjska 97517 14547 15% 58465 60% 24158 25% 347 0% 

Bled 3178 361 11% 2021 64% 776 24% 20 1% 

 Gospodarska kriza je znatno vplivala na blejsko gospodarstvo 
V mesecu maju 2009 je Občina Bled med 30 največjimi podjetji v občini izvedla anketo o učinku 
gospodarske krize na poslovanje v letu 2009.  Analiza poslovnih rezultatov blejskih podjetij za leto  
2010 je potrdila črnoglede napovedi podjetij iz ankete  leta 2009. Gospodarska kriza je pomembno 
prizadela podjetij. Zmanjšanje naročil in pritisk na cene se je odrazil v odpuščanjih, zmanjšanju 
prihodkov in dodane vrednosti.  
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 266 registrirano brezposelnih oseb (dec. 2012) – brezposelnost raste 
Brezposelnost se je tako kot v Sloveniji in na Gorenjskem, tudi na Bledu stopnja v času gospodarske 
krize močno povišala. Septembra  2008 je bilo v občini Bled 112 registrirano brezposelnih oseb 
stopnja brezposelnih pa je bila izredno nizka - 3,4 %. Konec decembra 2008 se je brezposelnost 
povzpela že na 134, marca 2009 pa 188 (5,5 % stopnja brezposelnosti). Po zadnjih podatkih 
(december 2011)  je 266 registrirano brezposelnih.  Stopnja brezposelnosti v občini  se je dvignila iz 
minimalne 3.2% leta 2008 na 7.8% decembra 2011. Občina pa je v letih 2008 – 2011 izgubila kar 
400 delovnih mest. Za primerjavo:  leta 1998 je znašala stopnja brezposelnosti v občini Bled 10,7%. 
Struktura brezposelnih oseb v Občini Bled nam pokaže, da med brezposelnimi prevladujejo moški 
(53%). Več kot 40% brezposelnih je starejših od 50 let.  V Občini Bled je glede na Gorenjsko in 
Slovenijo med brezposelnimi precej manj oseb z nizko oz. brez izobrazbe, medtem ko je brezposelnih 
s srednjo ali višjo izobrazbo več, kot je to povprečje na Gorenjskem ali v Sloveniji. 
 
Tabela 18: Struktura brezposelnih oseb v občini Bled (Vir: Zavod RA za zaposlovanje, OE Kranj) 

 Slovenija Gorenjska Občina Bled 

 Skupaj % Skupaj % Skupaj % 

SKUPAJ 112.754 100% 8.080 100% 266 100% 

IZOBRAZBA             

I. stopnja 34.579 30,7% 2.494 30,9% 52 19,5% 

II. stopnja 5.558 4,9% 398 4,9% 12 4,5% 

III. stopnja 949 0,8% 63 0,8% 0 0,0% 

IV. stopnja 27.224 24,1% 1.925 23,8% 69 25,9% 

V. stopnja 29.736 26,4% 2.089 25,9% 72 27,1% 

VI. stopnja 4.311 3,8% 335 4,1% 15 5,6% 

VII. stopnja 9.752 8,6% 741 9,2% 44 16,5% 

VIII. stopnja 110 0,1% 12 0,1% 0 0,0% 

Bolonjski programi 535 0,5% 23 0,3% 2 0,8% 

STAROST       

do 18 156 0,1% 9 0,1% 1 0,4% 

18 do 25 10.344 9,2% 646 8,0% 15 5,6% 

25 do 30 16.628 14,7% 1.112 13,8% 29 10,9% 

30 do 40 24.806 22,0% 1.730 21,4% 72 27,1% 

40 do 50 22.456 19,9% 1.389 17,2% 40 15,0% 

50 do 60 35.303 31,3% 2.976 36,8% 98 36,8% 

60 in več 3.061 2,7% 218 2,7% 11 4,1% 

SPOL       

ŽENSKE 53.192 47,2% 3.735 46,2% 125 47,0% 

MOŠKI 59.562 52,8% 4.345 53,8% 141 53,0% 
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Graf 1 :Gibanje stopnje brezposelnosti v občini Bled v primerjavi s Slovenijo po mesecih 2005 - 2011 (Vir: SURS) 
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 Kmetijstvo: 298 družinskih kmetij in  23 z  dopolnilnimi dejavnostmi 
Na območju Občine Bled je bilo po podatkih Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000 298 družinskih 
kmetij, največ v velikosti od 2 - 5 ha (37,92%), vendar jih je bilo le 15,77% manjših od 2 ha (v Sloveniji 
26,64%) in  16,44% večjih od 10 ha (v Sloveniji 12,62%). Večina družinskih kmetij se, kot je značilno za 
Gorenjsko, ukvarja s pašno živinorejo (192 kmetij oz. 64,43%) in mešano živinorejo (64 kmetij oz. 
21,5%). Po rabi kmetijskih zemljišč so leta 2000 prevladovali travniki in pašniki (89,70%), 7,40% je bilo 
njiv in vrtov ter 2,66% kmečkih sadovnjakov. Največ njiv je bilo posejanih s krmnimi rastlinami 
(66,16%) in krompirjem (21,12%). Kmetijska izobrazba gospodarjev kmetij je bila leta 2000 slabša od 
slovenskega povprečja. 85,23% je imelo le praktične izkušnje (v Sloveniji 83,78%), srednjo, višjo, 
visoko strokovno, univerzitetno ali podiplomsko kmetijsko izobrazbo pa je imelo le 1,34% 
gospodarjev (v Sloveniji 2,58%).  Novejši podatki popisa kmetij iz leta 2010 bodo za raven občine 
objavljeni šele marca 2012. 
Število dopolnilnih dejavnosti na  kmetijah v občini Bled narašča. Po podatkih iz UE Radovljica, ki 
izdaja potrdila za opravljanje dopolnilnih dejavnosti je bilo februarja  registriranih 27 dopolnilih 
dejavnosti, aprila 2011 pa 33. Pri tem je potrebno opozoriti, da je med njimi 12 kmetij imelo 
registriranih več različnih dejavnosti. 
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Graf 2: Število registriranih dopolnilnih dejavnosti v občini Bled, april 2011  (Vir: Upravna enota Radovljica) 

  

4.2.4. Turizem  
 
� Turizem neposredno prispeva 30% delovnih mest in 18,4% prihodkov, posredno pa še 1,75 krat 

toliko  
Neposredni učinki turizma so prihodki, delovna mesta, plače in davki, ki jih ustvarjajo gospodarske 
družbe registrirane za opravljanje dejavnosti gostinstva, hotelirstva in turističnih agencij. Poleg tega 
turizem ustvarja tudi posredne učinke, ki zajemajo gospodarsko aktivnost drugih sektorjev kot so: 1) 
nakupi  blaga in storitev pri lokalnih dobaviteljih blaga in storitev s strani hotelov, gostiln in drugih 
turističnih podjetij  (učinek povečanega povpraševanja), 2) potrošnja zaposlenih v lokalnem okolju, 3) 
potrošnja turistov za prevoze, vstopnine, nakupovanje, zabavo v lokalnem okolju. Razmerje med 
neposrednimi in posrednimi učinki določajo multiplikatorji.  Kompleksni izračuni skupnih 
(neposrednih in posrednih) učinkov turizma na gospodarstvo so bili izračunani s pomočjo Input-
Output modela na nivoju Slovenije. Žal za takšno analizo na lokalnem nivoju nimamo na voljo vseh 
potrebnih podatkov.  
Ob predpostavki enakega proizvodnega multiplikatorja, kot je bil izračunan za Slovenijo (v višini 1,75), 
lahko ocenimo, da blejski turizem prispeva neposredno in posredno cca. 38% delovnih mest in cca. 
26% vseh prihodkov v občini Bled. Pri tem je potrebno upoštevati predpostavke analize: 

• uporabili smo zgolj uradne podatke poslovnih poročil oddanih na AJPES-a za leto 2010, 

• podjetja s sedežem v občini Bled (brez podružnic oz. hotelov, kjer imajo matične družbe 
sedež drugje); 

• podjetja registrirana v dejavnosti I – gostinstvo in turizem ter N.79  - turistične in potovalne 
agencije. 
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Graf 2: Prihodki in poslovni rezultat gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v dejavnosti I. Gostinstvo in 
turizem ter N 79 Potovalne agencije  2008 – 2010 s sedežem v občini Bled (Vir: AJPES) 
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 V vrhu po številu turistov/ 1000 prebivalcev v Sloveniji 
Občina Bled se uvršča med občine, kjer je število turistov v primerjavi s številom prebivalstva občine 
med največjimi v Sloveniji. Leta 2011 je Bled beležil  28,3 turistov na  prebivalca  kae je primerljivo s 
Podčetrtkom, a višje od Pirana, Kranjske Gore in Bohinja. 
 

 7,3% vseh turistov, 10,5% vseh tujih turistov v Sloveniji, 93% nočitev ustvarijo tuji turisti 
Občina Bled ima s svojimi turističnimi kapacitetami in prepoznavnostjo pomemben vpliv na turistično 
gospodarstvo Gorenjske in Slovenije, saj je po podatkih iz leta 2011 kar 7,3% vseh turistov v Sloveniji 
obiskalo Bled oz. 10,5% vseh tujih turistov. Bled  predstavlja 38% vseh turistov, ki obiščejo Gorenjsko. 
Število ustvarjenih nočitev na Bledu je leta 2011 predstavljalo 35 % vseh nočitev ustvarjenih na 
Gorenjskem in 6,1 % vseh nočitev ustvarjenih v Sloveniji.  
 

 Število turistov in nočitev raste  (za leta 1995, 2000 in 2006 po podatkih za območje nekdanje občine Bled, za 

leto 2007-2011  pa podatkih za območje današnje občine Bled)
5 

Število turistov v Občini Bled je od osamosvojitve do 2008 naraščalo, in to bolj, kot velja za 
Gorenjsko ali Slovenijo. Leta 2009 je bila turistična sezona slabša, leta 2010 in 2011 pa je presegla 
vrednosti iz leta 2008.  V obdobju 2011/2010 Bled beleži 4% rast turistov in nočitev. Raste predvsem 
obisk tujih gostov, medtem ko se število in delež domačih obiskovalcev ves čas zmanjšuje. Od leta 
2000 je odstotek domačih gostov padel iz 17 % na 9 %, v številu pa to pomeni iz 22.693 na 19.722. 
Po drugi strani se število tujih gostov stalno povečuje, kar je gotovo tudi zasluga investicij v hotelske 

zmogljivosti, intenzivne promocije in boljše ponudbe nekaterih storitev. Leta 2000 je Bled obiskalo 

110.605 tujih gostov, leta 2011 pa 210.307, kar predstavlja 91% vseh turistov. Ob tem je treba omeniti, 

da so v statističnih podatkih kot turisti zajeti le tisti obiskovalci, ki vsaj enkrat prenočijo, dnevni 

obiskovalci niso upoštevani. V primerjavi z drugimi turističnimi občinami v Sloveniji, delež tujih 

turistov močno presega povprečje.  
                                                           
5
  Statistične podatke o številu turistov, nočitev in zmogljivosti za območje današnje občine Bled Statistični urad RS zbira od leta 

2007 naprej. Za prejšnja obdobja so na voljo le podatki za skupno območje današnjih občin Gorje in Bled (območje nekdanje občine Bled). 
Če za obdobje januar – december 2007 združimo podatke današnjih občin Gorje in Bled, dobimo podatek, da turisti in nočitve turistov v 
občini Gorje predstavljajo manj kot 1,5 % vseh turistov in nočitev na “združenem” območju. To pomeni, da ne bi naredili velike napake, če 
od podatkov, navedenih v nadaljevanju (za leto 1995, 2000 in 2006), odštejemo 1-2 % (se pravi podatke za območje občine Gorje) in na ta 
način dobimo podatek, ki velja za območje današnje občine Bled. 
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Delež tujih turistov je bil leta 2011 v Sloveniji in drugih krajih bistveno nižji, čeprav povsod  v 
primerjavi s preteklimi leti rast : 63% Slovenija, 54% v Bohinju, 56% v Kranjski Gori,  63% v Piranu in 
33% v Podčetrtku. Tuji turisti so v Občini Bled ustvarili 521.418 nočitev, kar je 93% vseh nočitev v občini 
in 9,7% vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji.  
 
Graf 3: Gibanje števila turistov v občini Bled, od leta 1995 do 2011 (Vir: SURS) 
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Graf 4: Prenočitve turistov  po mesecih v občini Bled v primerjavi s turističnimi občinami v Sloveniji, leta 2011 (Vir: SURS) 
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Tabela 19:  Ocena neposrednega in posrednega učinka turizma v občini Bled v letu 2010 (Vir: AJPES) 

Števi lo 

s ubjektov

Števi lo 

za pos lenih
Sredstva Ka pita l

Skupni  

prihodki

Dobiček / 

i zguba i z 

pos lovanja

Čisti  

dobiček / 

či s ta  i zguba

Bi lančni  

dobiček / 

i zguba

30 603 83.999.220 47.283.059 32.859.344 (2.162.264) (2.211.752) (2.519.986)

23 23 1.907.764 469.310 3.412.527 (177.684) (3.794) (18.157)

47 56 3.059.734 3.793.563 102.643

1 1 215.070 612.272 21.161

Neposredni učinki (skupaj turistično gospodarstvo) 101 683 89.181.788 40.677.706 -2.216.144
Delež turizma in gos tins tva  v celotnem loka lnem 

gos podars tvu občine Bled  (brez zadrug) 15,2% 30,1% 29,0% 18,4%

408 2.081 287.263.647 120.746.268 199.779.658 (898.684) (4.608.859) 25.891.645

257 188 20.596.587 21.030.002 1.565.419

Skupaj celotno l oka lno gospodarstvo 665 2.269 307.860.234 120.746.268 220.809.660 666.735 -4.608.859 25.891.645

Posredeni učinki (multiplikator) 1,75 1,75 1,75

Ocenjeni posredni učinki 512 16.215.011

Ocenjeni učinki skupaj (neposredni + posredni) 1195 56.892.717

2010 Vs i  s p Bled

2010 Gos podars ke družbe, dejavnos t I

2010 Gos podars ke družbe, dejavnos t N79

2010  Samos tojni  podjetniki , dejavnost I

2010 Sa mostojni  podjetniki  deja vnos t N79

2010 Vs e gos podars ke družbe Bled

Leto

 
 

Tabela 20:  Turistični obisk v letu 2011 v občini Bled v primerjavi z drugimi turističnimi kraji   (Vir: SURS)  
 SKUPAJ 2011 Delež v Sloveniji  

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov - 
domači 

Prihodi 
turistov - 

tuji 

Prenočitv
e turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitv
e turistov 
- domači 

Prenočitv
e turistov 

- tuji 

Delež 
turisto
v - tuji 

Delež 
prenočitev  

tuji 

Dolžina 
bivanja 

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov - 
domači 

Prihodi 
turisto
v - tuji 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prenočitv
e turistov 
domači 

Prenočitv
e turistov 

- tuji 

Število 
prebiva

lcev 
31.12.2

011 

Število 
turistov/ 
število 

prebivalce
v 

SLOVENIJA 3.170.347 1.163.92
0 

2.006.42
7 

9.240.43
9 

3.867.26
8 

5.373.17
1 

63% 58% 2,9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 20524
96 

1,5 

Bled 230.029 19.722 210.307 559.823 38.405 521.418 91% 93% 2,4 7,3% 1,7% 10,5% 6,1% 1,0% 9,7% 8141 28,3 

Bohinj 116.532 53.927 62.605 324.474 138.732 185.742 54% 57% 2,8 3,7% 4,6% 3,1% 3,5% 3,6% 3,5% 5223 22,3 

Kranjska 
Gora 

148.080 65.866 82.214 455.630 179.616 276.014 56% 61% 3,1 4,7% 5,7% 4,1% 4,9% 4,6% 5,1% 5316 27,9 

Piran 413.701 155.003 258.698 1.407.78
4 

518.711 889.073 63% 63% 3,4 13,0% 13,3% 12,9% 15,2% 13,4% 16,5% 17687 23,4 

Podčetrtek 94.575 63.812 30.763 348.981 245.144 103.837 33% 30% 3,7 3,0% 5,5% 1,5% 3,8% 6,3% 1,9% 3325 28,4 
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 Dolžina bivanja turistov se je skrajšuje iz 2,7 dni leta 2007 na 2,5 leta 2010, velika odvisnost od 
poletne sezone 

Dolžina bivanja domačih in tujih gostov se povsod v Sloveniji, tudi na Bledu, krajša. V povprečju je 
dolžina bivanja turistov na Bledu leta 2010 2,5 dneva, kar je manj kot je bila leta 2010 povprečna 
dolžina bivanja turistov na Gorenjskem (2,7 dni) in v Sloveniji (3,0 dni).  
31,7 % vseh turistov je leta 2010 obiskalo Bled v toplejših dneh julija in avgusta oz. 55 % od junija do 
septembra. Sezonska koncentracija se je leta 2010 v primerjavi z letom 2007 še povečala. To kaže na 
slabšo zasedenost kapacitet in pomanjkanje programov izven poletne sezone. 

 

 
Tabela 21: Povprečna dolžina bivanja turistov (v dneh) v primerjavi z Gorenjsko in Slovenijo, od leta 1995 do 
2010 (Vir: SURS) 
  1995 2000 2007 2010 

domači 
turisti 

tuji  
turisti 

skupaj domači 
turisti 

tuji  
turisti 

skupaj domači 
turisti 

tuji  
turisti 

skupaj domači 
turisti 

tuji  
turisti 

skup
aj 

Bled 2,25 3,27 2,96 2,18 3,22 3,0 1,88 2,77 2,70 2,1 2,5 2,5 

Gorenjska  3,02 3,46 3,24 2,75 3,30 3,1 2,75 2,86 2,83 2,7 2,7 2,7 

Slovenija 4,08 3,33 3,73 3,82 3,12 3,4 3,65 2,78 3,08 3,4 2,7 3 

 
 Analiza turističnih namestitev  

Uradni podatki SURS-a in  podatki Turizma Bled o številu namestitev se pomembno razlikujejo. 
Podatki SURS-a  vključujejo statistične  informacije, ki jih morajo ponudniki namestitev sporočati 
statistični službi. Nekateri ponudniki podatkov ne posredujejo, zato je  število uradnih ležišč manjše. 
Le uradne podatke namreč  lahko primerjamo z drugimi turističnimi središči. Kljub temu menimo, da 
so  podatki  Turizma Bled ažurnejši in natančnejši, saj temeljijo na dejanski ponudbi namestitvenih 
zmogljivosti na trgu, zato jih uporabljamo za potrebe razvojnega načrtovanja v tem dokumentu.  
Oktobra 2011 pa je bilo po podatkih SURS  v Občini Bled 4.992  ležišč, od tega 4.570 stalnih ležišč, kar 
je 25% vseh na Gorenjskem in 4,1% vseh v Sloveniji. Po podatkih Turizma Bled pa je bilo konec 
decembra 2012 na Bledu 4530 ležišč, skupaj s kampom pa 5780. 40% vseh ležišč (brez kampa) je v 
hotelih. 
Vizija dolgoročnega razvoja turizma na Bledu, izdelana leta 2005 (avtor Janez Sirše), je predvidevala 
maximalno 6.000 ležišč v vseh oblikah nastanitve v Občini Bled. V kolikor  današnjim zmogljivostim 
prištejemo še načrtovane naložbe v namestitvene zmogljivosti ocenjujemo povečanje stalnih ležišč 
na  5.000 (oz. 6000 skupaj s kampom) v naslednjih letih. 
 
Tabela 22:Prenočitvene zmogljivosti v občini Bled v primerjavi s turističnimi občinami, Gorenjsko in Slovenijo, 
decembra 2011 (Vir: SURS) 

 Število sob Zmogljivosti - 
ležišča - SKUPAJ 

Zmogljivosti - 
ležišča - stalna 

Število 
prebivalcev 

Število ležišč/1000 
prebivalcev 

SLOVENIJA 31055 81015 74222 2052496 39 

Bled 1867 4881 4475 8141 600 

Bohinj 1411 4873 4467 5223 933 

Kranjska 
Gora 

1448 4341 3924 5316 817 

Piran/Pirano 4115 9646 8860 17687 545 

Podčetrtek 714 2172 2140 3325 653 
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Tabela 23: Pregled obstoječih in načrtovanih turističnih namestitev v občini Bled december 2011 (vir: Turizem 
Bled, 2.2.2012) 

Vrsta namestitve/ objekt Število ležišč Delež ležišč Število sob/ apartmajev 

HOTELI 2284 39,5% 1192 

Grand Hotel Toplice ***** 168 2,9% 87 

Hotel Golf **** 300 5,2% 150 

Hotel Kompas **** 158 2,7% 95 

BW Premier Hotel Lovec **** 120 2,1% 61 

Hotel Park **** 400 6,9% 217 

Hotel Ribno **** 122 2,1% 61 

Hotel Triglav **** 41 0,7% 22 

Hotel Vila Bled **** 62 1,1% 31 

Hotel Astoria *** 137 2,4% 72 

Hotel Jadran *** 85 1,5% 45 

Hotel Jelovica *** 191 3,3% 100 

Hotel Krim *** 221 3,8% 115 

Hotel Savica *** 218 3,8% 104 

Hotel Trst *** 61 1,1% 32 

PENZIONI 226 3,9% 93 

Alp penzion **** 23 0,4% 9 

Kraljeva klubska hiša ****         Op. 18 0,3% 9 

Penzion Mayer **** 33 0,6% 14 

Penzion Union **** 28 0,5% 6 

Vila Prešeren **** 16 0,3% 8 

Jezerska hiša ***                     Op. 8 0,1% 3 

Penzion Lukanc *** 39 0,7% 17 

Penzion Krek *** 32 0,6% 14 

Penzion Mlino *** 29 0,5% 13 

GARNI HOTELI IN GARNI PENZIONI 198 3,4% 86 

Garni hotel Vila Bojana **** 31 0,5% 11 

Garni hotel Berc **** 28 0,5% 15 

Garni penzion Berc *** 20 0,3% 11 

Garni penzion Pr' Matjon **** 30 0,5% 9 

Garni penzion Pr' Bevc *** 12 0,2% 5 

Garni penzion Milena *** 14 0,2% 6 

Garni penzion Pletna *** 12 0,2% 5 

Garni penzion House Klasika *** 16 0,3% 8 

Garni penzion TTT Željan *** 20 0,3% 10 

Gostišče pri dveh petelinih *** 15 0,3% 6 

TURISTIČNE KMETIJE 68 1,2% 25 

Garni penzion Dolinar Krainer **** 16 0,3% 5 

Turistična kmetija Mulej Bled **** 30 0,5% 10 

Turistična kmetija Povšin *** 22 0,4% 10 

YOUTH HOSTEL  119 2,1% 29 

Youth hostel Bledec *** 55 1,0% 13 

Hacienda Bled ** 17 0,3% 5 

Hostel Travellers Haven 27 0,5% 6 

Hostel Bled Backpackers rooms * 20 0,3% 5 

SKUPAJ HOTELI, PENZIONI IN YOUTH GOSTLI 2895 
50,1% 

1425 

SKUPAJ ZASEBNE NASTANITVE 1635 28,3%   

SKUPAJ  Z ZASEBNIMI NAMESTITVAMI 4530 
78,4% 

1425 

CAMPING BLED ***** 1250 21,6% 280 

VSE SKUPAJ 5780 100,0% 1705 
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Tabela 23a: Preveritev načrtovanih naložb v turizem, marec 2012 (Vir: dosegljivi podatki družb)   

   Načrtovani objekti 

Načrtovano povečanje sob in 
ležišč (leto 2011) 

Ali naložba ostaja v  vaših načrtih? 
(marec 2012) 

dodatno 
število ležišč 

dodatno 
povečanje sob 

DA NE 

NAČRTOVANE NOVE NALOŽBE/ OCENA  448 212 

    

  Že znani investitorji         

 1 Obnova hotela Krim 0 0 
 

X 

 2 Sava: obnova depandanse  Jadran  0 0 X 
 

 3 Sportina: Prenova Vile  Viktorija v prestižni hotel 0 0 
 

X 

 4 Sportina: Posodobitev  in dogradnja Hotela Ribno 0 0 
 

X 

 5 Penzion Mlino:  razširitev v manjši hotel 4*, garaže 50 25 X 
 

6 Naselje Pibernik z wellnesom (10-12 bio hiš) 48 12 np np 

 7 Prenova vile  Bellevue 150 75 np np 

  Investitorji še niso znani         

 8 
Novi in razširjeni družinski penzioni, apartmaji, 
zasebne sobe, kampi 

200 100 X 
 

  Kamp     
 9 Sava hoteli: Prenova kamping Bled  0 0 X 

 
Np – podatek ni na voljo 

 

 Analiza turističnih produktov  
Turistični produkti povezujejo različnejše ponudnike, atrakcije, vasi in mala podjetja znotraj 
turističnega kraja in hkrati zahtevajo ustrezno podporno javno infrastrukturo in storitve.  Ker so 
produkti tako vpeti v javne storitve kakor tudi v podjetništvo in kmetijstvo, v spodnji preglednici 
analiziramo stanje najpomembnejših skupin turističnih proizvodov Bleda. V primerjavi s letom 2009 
Turizem Bled ugotavlja, da je pomemben napredek dosežen pri produktih Wining /Dining, Šport& 
Rekreacija ter Wellnes& Beauty.  
Kongresi in MICE so že sedaj pomemben produkt, ki sicer prinaša donos, vendar  ni profesionalno 
organiziran na nivoju destinacije in zato tudi preslabo izkoriščen in ima še velik potencial. Z 
ustanovitvijo Kongresnega urada Bled pričakujemo bistveno povečanje trženja tega produkta.  Šport 
in rekreacija sta pomemben del paketov, športni dogodki so za hotelirje in gostince velika dodana 
vrednost. 
 
Tabela 24: Stanje razvoja turističnih produktov Bleda, dec 2011  (Vir: Turizem Bled)  

Produktno področje/ stopnja razvitosti 0 1 2 3 4 5 Nosilni partnerji za nadaljnji razvoj in trženje 

produkta 

Odkrivanje narave & živeti z naravo    X   TA, PD, LTO, ponudniki, hoteli 

Wellness & beauty & medico   X X   SHB, hoteli, manjši ponudniki, specializirani 

ponudniki 
Kongresi & izobraževanje   X  X  SHB, ZK 

Protokol & posebni dogodki    X   ponudniki 

Kultura   X    ZK, NMS,lokalna skupnost 

Šport & rekreacija   X X   IB, LTO 

Zima na Bledu   X    IB, TA, LTO, Občina 

Zabava & Prireditve & Casino   X    Občina, LTO, hoteli 

Wining & dinning (kulinarika & enologija)  X   X  Gostinski ponudniki 

Legenda: 
0 – Obstajajo pogoji in ideja, a je še brez ustrezne  infrastrukture, storitev in brez organiziranega trženja 
1 – Prvi ponudniki storitev, začelo se je povezovanje,  razvijamo infrastrukturo ,    
2 – Produkt je organiziran  in  vstopa na trg 
3 – Razvit produkt , ki se trži in je v trendu rasti povpraševanja 
4 – Produkt v trženju in uporabi; prinaša donos 
5 – Trendi se spreminjajo, produkt je zrel za posodobitev ali celo odstranitev s trga 
X stanje 2011 
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Tabela 25: Analiza obiska na Blejskem gradu (Vir: SURS za 2003 in 2007, Zavod za kulturo Bled za 2011) 

Število obiskovalcev 2003 2007 2011 

Skupaj 173.131 209.371 235.038 

Število obiskovalcev iz Slovenije 64.379 64.935 54.764 

Število obiskovalcev iz tujine 108.752 144.436 180.274 

Število dni poslovanja 365 365 365 

 

 Športno – turistična infrastruktura občine Bled  
Občina Bled razpolaga z raznovrstno športno – turistično  infrastrukturo v svoji lasti oz. solastništvu: 
grajsko kopališče, veslaški center Zaka, športna dvorana, mini golf, letni stadion z nogometnim 
igriščem in tekaškimi programi, športni park Bledec ter smučišče Straža s poletnim sankališčem. Poleg 
navedenih je v lasti občine še več manjših športnih igrišč ob OŠ in po KS.  Večina objektov športno – 
turistične infrastrukture je bila zgrajena pred desetletji s strani turističnega gospodarstva in kasneje 
zaradi neekonomičnosti prenesena na Občino Bled. Danes so objekti namenjeni tako za potrebe 
turistov oz. trženja kot za športno vadbo in rekreacijo domačinov.  
V letu 2011 je Občina Bled sprejela srednjeročni programa upravljanja 2012-2016, kjer so preverjene 
različne možne oblike upravljanja in financiranja infrastrukture. Obstoječi načini pomenijo določeno 
obremenitev za proračun občine tako z vidika subvencioniranja obratovalnih stroškov kot z vidika 
zagotavljanja investicijskega vzdrževanja in novih investicij. Na eni strani se nahaja razmeroma 
dotrajana infrastruktura (npr. Grajsko kopališče s čolnarno, Športna dvorana Bled), ki potrebuje 
temeljito vzdrževanje in razmislek o nadaljnjih vlaganjih, na drugi strani pa imamo opravka z na 
podlagi v zadnjem desetletju izvedenih investicij sodobnejšo infrastrukturo (npr. Veslaški center Bled, 
Športni park Bledec, poletno sankališče). Spremembe zato večinoma predvidevamo pri upravljanju 
infrastrukture s strani javnega podjetja Infrastruktura Bled, d. o. o.,  kjer je izhodišče racionalizacija 
poslovanja in s tem razbremenitev proračuna občine, v drugih primerih pa gre v prvi vrsti bodisi za 
uskladitev lastniških razmer bodisi za utrditev upravljavskega statusa občine. V letu 2011 je občina 
Bled namenila 144.000 EUR za sofinanciranje v športno – turistično infrastrukturo. 
 
Tabela 26: Analiza rabe objektov športno – turistične infrastrukture (Vir: Infrastruktura d.o.o. Bled) 

Objekt/ Raba Športna dvorana Smučišče in 

sankališče Straža 

Grajsko 

kopališče 

Mini golf Športni 

park 

Javna raba 59%    100% 

Tržna dejavnost 41% 100% 100% 100%  

 

 Velike prireditve na Bledu 
Bled je v zadnjih sedmih letih organiziral kar devet prireditev svetovnega nivoja, med katerimi 
prevladujejo športni dogodki.  Za naslednja leta je že dogovorjena organizacija še nekaterih velikih 
športnih prireditev. Izvedba teh dogodkov vpliva na razvojni program Bleda, hkrati pa je prav, da se 
pravočasno  v organiziranje vključijo vsi ponudniki turizma in povezanih storitvenih dejavnosti. 
  
Tabela 27: Pregled preteklih in napovedanih večjih  športnih  dogodkov  na Bledu (Vir: Turizem Bled) 
  Pretekle velike prireditve Leto Število 

udeležencev 
Realizacija 

1 Svetovno prvenstvo v biatlonu, Pokljuka  2001 700  

2 ISU –Finale svetovnega pokala v umetnostnem drsanju za mladine  2001 250  

3 Svetovno vojaško prvenstvo, Pokljuka in Bled 2002 500  

4 Šahovska olimpijada – 3.000 udeležencev 2002 3.000  

5 EYOF Evropske igre mladih 2003 3.000  

6 Svetovno prvenstvo v hokeju U 20 , Športna dvorana Bled 2005 500  

7 Svetovno prvenstvo v Taekwondo-ju – 1.000 udeležencev 2007 1.000  
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Napovedane velike prireditve Leto Število 
udeležencev 

Realizacija 

8 Svetovni pokali v biatlonu na Pokljuki,  2010  450 3.000 nočitev, 
3.000 gledalcev 

9 MASTERS 2010 2010 4.000 2.000 nočitev 

10 Svetovno prvenstvo v zimskem plavanju 2010  2.000 nočitev, 
1.000 gledalcev 

11 Svetovno prvenstvo v veslanju  2011 3.000 40.000 nočitev, 
42.000 gledalcev 

12 Svetovno vojaško prvenstvo na Pokljuki 2012  200  

13 Evropsko mladinsko prvenstvo v veslanju, 7.-10. 2012 300  

14 Junior Grand Prix v umetnostnem drsanju 26.-30.09. 2012 2012 250  

15 Svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki, 12.-16.12. 2012 500  

 Nove kandidature Leto Število 
udeležencev 

Realizacija 

16 Odprto evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu  2013  500  

17 Evropsko prvenstvo v teakwoondoju   2013  500  

18 Odprto evropsko prvenstvo v broomboolu 2013 300  

19 Svetovni pokal v biatlonu 2013 500  

 

 0,1% je tržni delež Bleda v alpskem prostoru, in 4,5 % v Sloveniji (po stalnih ležiščih) 
Bled predstavlja 0,1% turističnega receptivnega območja Alp in S Jadrana, kjer je 3,1 mio ležišč in 745 
mio potencialnih turističnih nočitev  (Vir: Sirše, Strategija razvoja turizma, str. 2). Po drugi strani pa 
Bled skupaj s kraji v Julijskih Alpah predstavlja 30% prenočitvenih kapacitet v Sloveniji in soustvarja 
skoraj četrtino vseh tujih nočitev v Sloveniji (Vir: Sirše, Strategija razvoja turizma, str. 2). 

 Festivalna dvorana in kulturni domovi 
Osrednji kongresni in kulturno prireditveni prostor predstavlja Festivalna dvorana, ki se namenja tako 
potrebam turizma kot izvajanju kulturnih programov za domače prebivalstvo.  Večina družabnega 
življenja vasi se odvija v kulturnih domovih, ki so v Ribnem, Zasipu, na Bohinjski Beli in Rečici (gasilski 
dom). Edino središče mesto Bleda nima svojega večnamenskega objekta za namene lokalne kulturne  
in ostale društvene dejavnosti.  
 

4.3. Institucionalni okvir in civilna družba  

 

Kakovost življenja in bivanja v občini je odvisna tudi od ponudbe, kakovosti in dostopnosti javnih 
storitev, ki jih  zagotavljajo občinske ustanove, državne institucije kakor tudi zasebniki prek koncesij. 
V tem poglavju smo preverili zmogljivosti in delovanje najpomembnejših javnih služb. 
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Graf 4: Organigram organov  in služb Občine Bled 
 

 
 
 

 11 organizacij v lasti ali solasti Občine Bled, 2 koncesiji 
Občina Bled je ustanoviteljica devetih javnih zavodov in dveh podjetij, ki izvajajo različne javne 
službe. Po drugi strani ima Občina Bled za področje opravljanja gospodarske javne službe odvajanje in 
čiščenje voda podeljeno koncesijo podjetju WTE do leta 2027 ter koncesijo za plinifikacijo podjetju 
ADRIAPLIN d.o.o. do leta 2031. Nekaj zaposlenih, ki izvajajo javne službe v občini, je tudi pri drugih 
izvajalcih. Skupno lahko ocenimo, da občinske javne službe izvaja pribl. 300 oseb. 
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Tabela 28: Zavodi in podjetja v lasti ali solasti Občine Bled (Vir: Občina Bled, posamezne organizacije)  
    število 

vseh 
zaposlenih 

Število oseb 
(so)financir. 
iz proračuna 
Občina Bled 

Sofinanciranje iz 
proračuna 
Občine Bled  v 
letu 2011  

Vsi prihodki 
organizacije v 
2011 v EUR  

Opomba 

1 OBČINSKA UPRAVA 29 29  -   vključen MIR (Bohinj) 

  Zavodi in podjetje v večinski lasti Občine Bled 

2 OSNOVNA ŠOLA  prof. dr. J. 
Plemlja 

75 3 400.000 2.713.903 B. Bela  (od tega 45% 
delovno mesto)  in  
dodatni program iz 
(25% delovnega 
mesta) 

3 VRTEC BLED 58 47 900.000   Dodatno še 100.000 € 
za vrtce izven občine. 

4 ZAVOD ZA KULTURO Bled 10 0 0 1.674.870   

5 INFRASTRUKTURA d.o.o.  64 31 600.000  3.793.165 stroški športne infr., 
vzdrž. javnih površin, 
stroški uprave, 
vodenja katastra … 

6 TURIZEM BLED -  Zavod za 
pospeševanje turizma  

4 5 400.000 733.128 sofinanciranje 
zaposlenih v TD Bled 
(TIC) 

Skupaj 1 - 6  114      

  Občina Bled kot soustanovitelj zavodov 

7 KNJIŽNICA A.T. LINHARTA 
RADOVLJICA  - Enota Bled  

10 (4,5 + 
5,35) 

10 250.000 263.968 4,5 delovnih mest na 
Bledu 5,35 zaposlenih 
po deležu občine, tj. 
23,7 %  

8 VŠHTB Bled - Visoka 
strokovna šola za 
hotelirstvo in turizem 

0 0 Osnovni kapital 
2.000 EUR 

0   

9 IEDC Bled school of 
management 

21 0 0 2.847.502   

10 BSC, Poslovno podporni 
center  Kranj d.o.o. 

18 0  43.343 1.602.799 Podatek za leto 2010 

11 Osnovno zdravstvo 
Gorenjske (ZD Bled) 

711 0 25.000 EUR 3.588.536   

12 Gorenjske lekarne 170 0 0 40.681.268   

  Drugi subjekti v neprofitnem sektorju 

13 športna društva v občini  9 80.000    sofinanciranje plač 
trenerjev 

14 Blejski mladinski center 1 1 10.000   sofinanciranje 
zaposlenega 

15 Gasilska zveza Bled Bohinj 2 1 0   sofinanciranje 
zaposlenega 

Skupaj 1 - 15  125      

 

 Krajevne skupnosti  
Na območju občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine, ki zajemajo 5  krajevnih skupnosti: Bled, 
Bohinjska Bela, Rečica, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti so pravne osebe. Naloge, organizacija in 
delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Bled so določeni s statutom in odlokom občine. 
Premoženje, s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je KS pridobila s sredstvi 
krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru 
nalog, ki so določene s tem statutom, oziroma odlokom. 
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 Druge javne storitve  
Za delovanje občine so pomembne tudi institucije, katerih ustanoviteljica je država, svoje javne 
storitve pa nudijo na območju Občine Bled oz. občanom Bleda. 
 
Tabela 29: Dostopnost drugih javnih storitev  (Vir: Občina Bled ter posamezne ustanove)  
Javna storitev Ustanova Dostopnost:  uradne ure na teden  

Splošni zdravnik OZG, Zdravstveni dom Bled:   
4 ambulante, med njimi poleg splošnih specialistične: 
pediater, ortoped, okulist, medicina dela, fizioterapija, 
patronažna služba, ultrazvok, rentgen, laboratorij 
4 ambulante zobozdravnikov koncesionarjev; 1 
zobozdravnik koncesionar v OŠ  

ponedeljek – petek 7.00 – 20.00 

Zobozdravnik 4 ambulante in koncesionarji 
ponedeljek – petek 7.00 – 20.00 Dežurni zdravnik/ nujna 

medicinska pomoč 24 ur, tudi sobote in nedelje 

Lekarna Gorenjske lekarne, Lekarna Zlatorog Od ponedeljka do petka: 7:30 – 20:00 
Sobota: 8:00 – 13:00, dežurstvo do 18:00 

 Lekarna Bled, koncesija Od ponedeljka do petka: 9:00 – 19:00 
Sobota, nedelja, prazniki: 9:00 – 17:00 

Oskrba starejših na domu Dom dr. Janka Benedika Radovljica in drugi domovi v 
Sloveniji 

Vsi delovniki, prazniki, sobote, nedelje 

Domsko varstvo starejših 24 ur/dan 

Policija Policijska postaja Bled 24 urno dežurstvo na Policijski postaji; 24 
urno dežurstvo na terenu z vsaj 1 patruljo  

Gasilska služba Gasilsko službo po pogodbi z Občino Bled opravlja 8 
prostovoljnih gasilskih društev vsak na svojem območju  
PGD Bled (IV. kategorija, osrednja gasilska enota); PGD 
Bled – Rečica, PGD Zasip, PGD Ribno,PGD Selo , PGD 
Mlino , PGD Bohinjska , PGD Kupljenik  

Gasilska zveza Bled – Bohinj ima urade ure 
vsak dan od 7:00 do 15:00 ure, sreda od 
7:00 do 17:00 in v petek od 7:00 do 13:00 
ure.  
 

Center za socialno delo Sedež centra je v Radovljici. Uradne ure: ponedeljek,s reda, petek  
Prva socialna pomoč in obravnave v nujnih 
primerih se izvajajo ves delovni čas, ne glede 
na uradne ure; po predhodnem dogovoru 
lahko tudi popoldan 

Občinska uprava Sprejemna pisarna 34 ur/teden 

Uprava 15 ur / teden 

Upravna enota Radovljica Krajevni urad Bled 18 ur /teden 

UE Radovljica 37 ur/teden   

 

 Razvita dejavnost civilne družbe 
Na območju občine je registriranih 118 društev, večina na področju športa in kulture.  Na Bledu ima 
sedež tudi nekaj vseslovenskih društev. Občina Bled je v letu 2008 sofinancirala dejavnost 48 društev, 
od tega kar 27 športnih. Ocenjujemo, da je v vsa društva včlanjenih prek 4000 članov. V letu 2011 
ostaja število društev enako tistemu iz leta 2009. 
 
Tabela 30: Registrirana društva s sedežem v občini Bled (Vir: Register društev, januar 2009) 

Področje delovanja Število % 

Šport in rekreacija 46 39% 

Kultura 19 16% 

Turizem 7 6% 

Gasilska društva 10 8% 

Narava 9 8% 

Sociala in druženje interesnih skupin 9 8% 

Poslovna in stanovska 6 5% 

Ostala 12 10% 

Skupaj 118 100% 

 
 Kulturni domovi 

Večina družabnega življenja vasi se odvija v kulturnih domovih, ki so v Ribnem, Zasipu, na Bohinjski 
Beli in Rečici (gasilski dom). Edino središče mesto Bleda nima svojega večnamenskega objekta za 
namene lokalne kulturne  in ostale društvene dejavnosti.  
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 Pomembnejše ustanove s sedežem na Bledu 
Bled kot najbolj prepoznan turistični center privlači marsikatere ustanove državnega in 
mednarodnega pomena.  To so pomembni centri znanja in poslovnih mrež, ki jim je smiselno nuditi 
podporo in jih hkrati pritegniti k razvoju kraja. 

- IEDC, Poslovna šola Bled  

- Višja šola za turizem in gostinstvo Bled 

- Diagnostični center Bled 

- Triglavski narodni park, javni zavod 

- Center za elektronsko poslovanje 

- Center odličnosti slovenske vojske  – projekt NATA 

- Zavod za gozdove, Enota Bled za Zgornjo Gorenjsko 
 

 Prijateljska in partnerska mesta 
Občina Bled ime 6 prijateljskih in partnerskih mest in sicer: Doberdob – Italija, Brixen – Italija, Vrba- 
Avstrija, Beljak – Avstrija, Dubrovnik – Hrvaška in  Vračar – Srbija. 
 

4.4. Analiza finančnega in premoženjskega potenciala za razvoj občine Bled 

 

 2,5 mio EUR je ocenjen lasten finančni razvojni potencial proračuna občine 
Finančni potencial proračuna Občine Bled za razvoj je ocenjen na podlagi analize sprejetih in 
realiziranih proračunov občine za obdobje 2007-2010. Kljub vsemu pa je opaziti nadaljevanje 
pozitivnega trenda in lahko v kratkem računamo na finančni potencial v višini 3 mio EUR. Analiza 
preteklih in sprejetih proračunov (tabela 29 na naslednji strani) pokaže, da: 

- tekoča poraba ostaja na višini cca. 6 mio EUR letno, njen delež v proračunu se je leta 2010 znižal,  

- znašajo namenski prihodki proračuna, ki morajo biti porabljeni za vlaganje v premoženje občine 
med 8 in 13 % (2007-2010, brez EU virov); 

- proračun Občine Bled lahko letno zagotovi cca. 2 mio – 2,5 mio EUR sredstev za realizacijo vseh 
investicijskih odhodkov in transferov, kar predstavlja cca. 20 % proračuna Občine Bled. 

Rezultate analize preteklih proračunov je potrebno upoštevati pri načrtovanju izvedbenega dela 
razvojnega programa, ki predstavlja enega izmed ključnih omejitvenih dejavnikov. Razpoložljivost 
sredstev, predvsem pa sprejem nekaterih bistvenih strateških odločitev na tem področju, sta ključna 
dejavnika, od katerih bo odvisno izvajanje in uspešna realizacija razvojnega programa. 
 

 Neizkoriščeno premoženje občine in države kot razvojni potencial 
Neizkoriščeno premoženje (zemljišča, prazni objekti,..)  občine oz. države na območju Občine Bled 
lahko predstavlja potencial za razvoj občine, v kolikor se  z njim načrtno gospodari. Po stanju 
december 2011  ima Občina Bled v lasti: 

Površina nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti občine 16.004 m2 

Površina kmetijskih  zemljišč v lasti občine 421.993 m2 

Površina gozdov v lasti občine 847.607 m2 

Število stanovanj v lasti občine 37 

Število neizkoriščenih objektov v lasti občin  (Ljubljanska c) 1 

Po drugi strani je v interesu občine, da se za razvoj aktivirajo tudi nepremičnine na območju občine 
katerih lastnik je Republika Slovenija. Med objekti v posebnem razvojnem interesu občine Bled so:  
1) vila Solnčnica (možnost aktiviranja za potrebe muzeja in prenos upravljanja na Zavod za kulturo) in 
druge vile ob jezeru, 2) vojaški poligon (možnost spremembe za potrebe turizma in rekreacije), 3) 
objekt TNP (možna skupna raba za potrebe turistično informacijskega središča, sedež pomembnejših 
državnih in mednarodnih organizacij). V skladu z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju je 
premoženje države, ki ga občina nameni za razvoj, možno brezplačno prenesti na lokalno 
samoupravo. Prav tako obstaja možnost prenosa nezazidanih stavbnih zemljišč RS v upravljanju 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na Občino Bled. 
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Tabela 29:  Analiza realiziranih in sprejetih proračunov za obdobje 2007 – 2010 

SKUPAJ PRORAČUN 7.716.734,57 7.497.865,72 0,97 9.414.943,41 1,26 7.702.644,97 1,59 8.146.346,74 2,06 9.577.840,41 2,60 11.916.831,69 1,24

TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 4.682.084,56 4.796.732,54 1,02 5.778.803,93 1,20 5.203.804,41 0,90 5.769.285,52 1,11 5.797.077,50 1,00 6.221.909,63 1,07

delež v celotnem proračunu 60,67% 63,97% 61,38% 95,94% 67,56% 56,72% 70,82% 60,53% 52,21%

INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 3.034.650,01 2.701.133,18 0,89 3.636.139,48 1,35 2.498.840,56 0,69 2.377.061,22 0,95 3.780.762,91 1,59 5.694.922,06 1,51

delež v celotnem proračunu 39,33% 36,03% 38,62% 107,20% 32,44% 43,28% 29,18% 39,47% 47,79%

lastna sredstva proračuna 3.014.954,51 2.550.907,84 -6,74 3.488.952,03 0,37 2.327.367,87 -0,48 2.080.408,08 0,89 1.642.974,37 0,79 2.797.618,61 1,70

sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna oz. EU 19.695,50 150.225,34 7,63 147.187,45 0,98 171.472,69 1,16 296.653,14 1,73 2.137.788,54 7,21 2.897.303,45 1,36

NAMENSKI PRIHODKI 2.334.510,80 1.964.980,57 0,84 1.219.724,75 0,62 767.420,18 0,63 1.176.970,73 1,53 2.868.519,31 2,44 3.858.782,32 1,35

najemnine 26.402,75 28.970,62 1,10 38.178,28 1,32 42.694,44 1,12 246.343,72 5,77 71.030,94 0,29 75.832,08 1,07

komunalni  prispevek 174.123,27 76.108,20 0,44 135.302,83 1,78 105.884,15 0,78 189.202,30 1,79 352.370,77 1,86 532.833,38 1,51

okoljske dajatve - odvajanje in čiščenje 512.592,34 547.349,46 1,07 401.751,68 0,73 338.529,18 0,84 162.267,61 0,48 139.973,05 0,86 90.000,00 0,64

okoljske dajatve - odpadki 30.388,63 687,02 0,02 48.600,57 70,74 33.464,90 0,69 43.812,33 1,31 68.223,29 1,56 44.000,00 0,64

sofinanciranje projektov 19.695,50 150.225,34 7,63 147.187,45 0,98 171.472,69 1,16 296.653,14 1,73 2.137.788,54 7,21 2.897.303,45 1,36

prodaje premoženja 458.388,93 1.161.639,93 2,53 448.703,94 0,39 75.374,82 0,17 238.691,63 3,17 99.132,72 218.813,41

zadolževanje 1.112.919,38

LASTNA RAZPOLOŽLJIVA RAZVOJNA SREDSTVA 700.139,21 736.152,61 1,05 2.416.414,73 3,28 1.731.420,38 0,72 1.200.090,49 0,69 912.243,60 0,76 1.836.139,74 2,01

RAZVOJNA SREDSTVA 1.902.035,13 2.550.907,84 1,34 3.488.952,03 1,37 2.327.367,87 0,67 2.080.408,08 -0,78 1.642.974,37 -5,62 2.797.618,61 0,15

REALIZACIJA 

2010

Indeks 

2010/2009

REALIZACIJA 

2007

Indeks 

2007/2006

RELIZACIJA 

2008

Indeks 

2008/2007

REALIZACIJA 

2009
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4.5. SWOT: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 

 

Na osnovi razgovorov v delovnih telesih, socio ekonomske analize, predlogov in opažanj podjetij, 
zavodov in društev smo analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz okolja, 
življenja občanov, turizma in podjetij ter upravljanja občine. Pomembno je, da z razvojnim  
programom odpravimo največje slabosti, ki ovirajo razvoj in izrabo notranjih potencialov  in zunanjih 
priložnosti. Ne smemo pozabiti spremljati negativnih dogajanj v okolju, ki lahko ogrozijo ali zaustavijo 
doseganje naših razvojnih ciljev. 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 

MEDNARODNA PREPOZNAVNOST 

1. Mednarodna prepoznavnost: rezidenca kralja in 
predsednika; danes protokolarna lokacija države; 
odobrene ali v kandidaturi so velike prireditve  

2. Znamka, identiteta in simboli:  Bled ima simbole  
(jezero, otok, grad, 1000 letna zgodovina, kremna 
rezina, pletna), ki  krepijo prepoznavnost Slovenije 

1. Prepoznavnosti ne izkoriščamo dovolj za izvabljanje 
investitorjev,  finančnih virov ter novih delovnih mest 

2. Dražje storitve za občane zaradi razvitega turizma in 
nadstandardne ponudbe infrastrukture 

3.  

PROMET IN DOSTOPNOST   

3. Dobra prometna dostopnost in povezanost občine 
navzven (avtocesta, letališče) 

4. Dobra pokritost občine s širokopasovnim omrežjem 
 

3. Javna infrastruktura počasi sledi dvigu kakovosti v turizmu 
(ceste, pločniki, parki, kanalizacija) 

4. Zastarel prometni režim: prometni režim ni skladen s 
spremenjenimi navadami prebivalcev in obiskovalcev, 
naraščajočem številu potnikov in sodobnim trendom  

5. Težnja po stalni  neposredni dostopnosti najprivlačnejših 
delov mesta z osebnimi vozili povzroča degradacijo okolja 

6. Pomanjkanje parkirišč 
7. Nivo urejenosti javnega prostora zaostaja za primerljivimi  

naselji v Sloveniji, neenotna ulična oprema, otroška igrišča 
8. Slaba opremljenost za pešce in kolesarje: neurejene 

sprehajalne poti, pomanjkanje kolesarskih stez 
9. Neurejena osrednja promenada  

OKOLJE 

10. Klimatske ugodnosti – krepilnost in zdravilnost (Rikli) 
11. Narava, ohranjeno okolje, krajinska raznovrstnost in 

kvaliteta prostora: pestrost urbanega, ruralnega in 
naravnega prostora;  visoka prepoznavnost 
arhitekturne identitete (grad,  stari sadovnjaki ...), Bled 
na vstopu v TNP 

5. Bogastvo voda: jezero,  Sava Bohinjka in Sava Dolinka, 
termalni izviri, pitna voda ...   

6. Dostopnost jezerske obale in možnost prostega 
obhoda jezera; dostopnost gibanja v naravi (travniki, 
gozdovi, parki ...) 

7. Pomembni premiki  k  večji okoljski zavesti  občine:  
Čistilna naprava, modra zastava, prepoved uporabe 
motornih plovil, ločevanje odpadkov (med najboljšimi 
v Sloveniji), visok delež zavarovanih območij  

10. Vzorčni  primeri rabe obnovljivih virov energije: 
kmetija Mulej, OŠ, vrtec  

11. Razvita paša na vaških pašnikih  

12. Nedokončana izgradnja kanalizacije 

13. Onesnaževanje in obremenjenost prispevnega območja 

jezera: s kopalci, s strani kmetijstva, kampa. ribogojnice,  

posledica je cvetenje jezera (alge) – zmerna kakovost jezera 

14. Neurejena obala jezera in otoka -  na nekaterih mestih se 
obala pogreza in razpada; pomoli in splavi  so v slabem 
stanju 

15. Konflikti pri rabi jezera: potapljači, kopalci, ribiči,.. 
16. Neurejenost režima na obeh Savah, še posebej v letni sezoni 

(avtomobili, pikniki, ribiči, raftarji,..) 
17. Neizkoriščeno in s centrom premalo povezano zaledje Bleda, 

premajhna  vključenosti okoliških vasi   
18. Opuščanje tradicionalnega kmetovanja, premajhna 

zainteresiranost za ekološko kmetovanje 
19. Neurejena  vaška jedra ,  mestno središče in nekateri 

objekti; nezmožnost dogovarjanja z lastniki   
20. Energetsko potratni javni objekti  (pr. OŠ, ledena dvorana,) 

PREBIVALCI IN ŽIVLJENJE OBČANOV  BLEDA 

9. Razvejana in zelo aktivna društvena dejavnost -  med 
občani Bleda prisotna želja po druženju, ustvarjanju, 
prostovoljstvu 

10. Dobro dostopna in razvejana mreža javnih storitev: 
zdravstveni dom, knjižnice, šolska mreža, vrtec, 
policija,.. 

11. Na Bledu živi veliko izobraženih in uglednih osebnosti 
12. Dobre možnosti za športno udejstvovanje glede na 

obstoječo infrastrukturo 

21. Pomanjkanje  pozitivnega sodelovanja za  razvoj, še posebej 
navznoter: neenotnost interesnih skupin,  

22. Pomanjkanje sponzorjev v lokalnem okolju  
23. Ogroženost otrok na poti v šolo in vrtec – ni pločnikov 
24. Stara stavba vrtca na Bledu potrebna obnove 
25. Staranje prebivalstva - nove potrebe starejših 
26. Pomanjkanje neprofitnih stanovanj 
27. Kulturni domovi po vaseh niso dovolj izkoriščeni 
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GOSPODARSTVO: TURIZEM, INDUSTRIJE, STORITVE,.. 

13. Koncentracija turističnega znanja in poslovnih 
povezav: komunikacija s tujimi tržišči in mreže 
poslovnih stikov s tour operaterji;  znanja tujih jezikov, 
delujoča organizacija za trženje in promocijo 

14. Rast kakovosti in inovativnosti v malih podjetjih in 
ponudnikih (penzioni,  outdoor agencije,..)  

15. Šole z ugledom: IEDC Poslovna šola Bled, višja 
strokovna šola za gostinstvo in turizem 

16. Krepitev zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti 
17. Pozitivne izkušnje in rezultati sodelovanja v Julijskih 

Alpah 
18. Nekaj uglednih slovenskih podjetij na Bledu: Sava 

hoteli Bled, Sportina, Seaway, Perftech, LIP, .. 
19. Atrakcije na Bledu in v okolici: grad, Vintgar, Jama pod 

Babjim zobom,Straža, … 
20. Posodobljena javna in zasebna športno turistična 

infrastruktura: vrhunsko golf igrišče, atletski stadion, 
mini golf, športna dvorana, smučišče, poletno 
sankališče, kopališče 

21. Izkušnje v organizaciji velikih športnih prireditev 
22. Ohranjeni specifični tradicionalni poklici: pletnarji, 

kočijaži 
23. Trend rasti  vključevanja otrok v vrtec   

28. Konflikti  med dejavnostmi v prostorskem razvoju: 
stanovanje/bivanje– proizvodna dejavnost – turizem;  

29. Zaostajanje v nadgradnji obstoječih in razvoju novih 
turističnih produktov, ki sledijo trendom na trgu ter 
posledično nerazvita podporna infrastruktura in storitve  

30. Neuravnotežena struktura ležišč: večina v hotelih, malo v  
manjših penzionih in turističnih kmetijah, pomanjkanje 
kapacitet na podeželju 

31. Premalo povezav med malimi in velikimi ponudniki  
32. Ni tržnega koncepta turizma 
33. Pomanjkanje domačih kadrov za delo v turizmu 
34. Neizrazita ponudba v zimskem času  
35. Premalo programov raznovrstne zabave (plesi, druženja, …) 
36. Šibka ponudba vrhunske kulinarike  
37. Neizkoriščene blejske zgodbe  (npr. Rikli, Molnar,..) za 

turizem 
38. Vsa športna infrastruktura še nima spremljajoče ponudbe 

(gostinstvo, izposoja opreme, parkirišča,…) 
39. Omejena  infrastruktura za kongresno dejavnost 

(zmogljivost) 
40. Pomanjkanje majhnih butičnih trgovin oz. galerij, še posebej 

v starem delu Bleda – Grad, Zagorice, Želeče... 

DELOVANJE OBČINE IN JAVNIH SLUŽB 

24. Kadrovski potencial ljudi v javni upravi in zavodih 
25. Vzpostavljanje GIS občine 
26. Nadstandardna oskrba s  športno infrastrukturo, 

javnimi storitvami v primerjavi s podobnimi 
neturističnimi občinami  

41. Počasno pridobivanje izvedbene tehnične in investicijske 
dokumentacije za ključne projekte 

42. Prostorski dokumenti ne omogočajo hitrega in učinkovitega 
odzivanja na  razvojne pobude 

43. Odpor do sprememb in inovacij, rutinsko delo 

PRILOŽNOSTI TVEGANJA 

1. Globalni trend rasti in zavedanja o zdravem  načinu 
življenja, zdravi hrani in vračanju k naravi (Riklijanstvo) 

2. Izkoristiti pridobljeno Svetovno prvenstvo v veslanju 
2011 

3. Razvoj Pokljuke – biatlonski center 
4. Rast zanimanja za šport -  možnost organizacije velikih 

mednarodnih športnih, rekreacijskih  in kulturnih 
prireditev 

5. Rast povpraševanja iz novih netradicionalnih trgov:  
Japonska, Kitajska, Skandinavija,.. 

6. Rast interesa sosednjih in sorodnih alpskih turističnih 
krajev za sodelovanje: Železniška turistična 
povezava/ponudba Alpe Jadran, po »Soškem 
koridorju«, Alpine Pearls,. 

7. Nova prostorska zakonodaja: osnove za sankcioniranje 
lastnikov neurejenih objektov in površin  

8. Neizkoriščeno državno premoženje v občini Bled (pr. 
vila Solnčnica, zemljišča,..) 

 

1. Neprepoznavanje turizma kot ključne gospodarske 
dejavnosti za trajnostni razvoj in priložnost za mlade 

2. Iskanje krivcev drugje in čakanje na rešitve od zunaj  
3. Gospodarska recesija: negotovi makroekonomski pogoji 

poslovanja   
4. Zmanjšanje nekaterih proračunskih prilivov (pr. koncesijska 

dajatev od iger na srečo,..) 
5. Odvisnost od države, zamujanje ali netainteresiranost 

države pri reševanju skupnih zadev, ki  presegajo pristojnosti  
reševanja občine in zahtevajo širše sodelovanje -  gradnja 
državnih cest, varstvo vodnega prostora Blejskega jezera, 
rečnih strug in upravljanja TNP, varstvo naravne in kulturne 
dediščine  

6. Klimatske spremembe - zelene zime (pod vprašaj postavljajo 
nadaljnje delovanje smučišča Straža v zimskih mesecih ter 
odpirajo vprašanje vzpostavitve alternativne zimsko športno 
rekreativne ponudbe) 

7. Naraščanje administrativnih zahtev države 
8. Pritisk zunanjih nepremičninskih investitorjev za hitre 

zaslužke z gradnjo apartmajev in stanovanj za trg 
9. Pritisk na atraktivne  lokacije in stihijska gradnja 
10. Nesorazmerna rast cen nepremičnin in zemljišč (dostopnost 

nepremičnin za lokalno prebivalstvo) 
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5. Pregled vmesne realizacije ciljev 
(0)     Horizontalna prednostna usmeritev: 

UČINKOVITO UPRAVLJANJE  IN VODENJE  

(governance & leadership ) 

Cilj:   Zagotavljanje kakovostnih  javnih storitev in učinkovito upravljanje    financ, javnih služb in 
celotne občine, ki bo stroškovno  optimalno in bo v zadovoljstvo občanov  in podjetij 

Ciljna skupina:  Občani, podjetja, turisti 

Kazalnik 
učinka/leto: 

2008 2011 2016 2020 Vir: 

invest. potencial 2.000.000 € 2.500.000 € ↗ ↗ Proračun občine 

(1)      Prednostna usmeritev: 

ZELENA ALPSKA OBČINA 

Cilj:   -       zdravo, urejeno  in kakovostno okolje 

-       izboljšana  kakovost vode v Blejskem jezeru in Savi Dolinki 

-       vzpostavljena  trajnostna prometna ureditev 

-       odgovornejše in trajnostno naravnano upravljanje s prostorom  

Ciljna skupina:  občani in podjetja 

Kazalnik 
učinka/leto: 

2008 2011 2016 2020 Vir: 

kakovost jezera zmerno zmerno ↗ ↗ ARSO 

(2)      Prednostna usmeritev: 

VRHUNSKA TURISTIČNA DESTINACIJA 

Cilj:   − dinamična, inovativna in povezana turistična destinacija, ki temelji na izjemnih naravnih 
in kulturnih danostih ter ustvarjanju vrhunskih  doživetij (prireditve, kongresi, šport, 
rekreacija in wellnes) 

− z občinskimi naložbami in javno infrastrukturo  podprti ključni turistični produkti, ki 
prispevajo h konkurenčnosti  destinacije  

Turisti, občani 

2008 2011 2016 2020 Vir: 

( 92,7  €/dan  
2006, SURS) 

100 np 110 115 Turizem Bled, STO 

Število ležišč 
izven kampa 

4.193 4.530 Max 
5.000 

Max 
6.000 

Turizem Bled 

Zasedenost v 
hotelih 

47% 34,8% za vsa 
stalna ležišča 

↗ ↗ SURS 

(3)      Prednostna usmeritev: 

VITALNA OBČINA 

Cilj:   -       pomladiti prebivalstveno strukturo prebivalstva občine 

-       nuditi  kakovostno nadstandardno  družbeno okolje, ki je spodbudno za bivanje 
mladih družin in vsem skupinam občanov omogočiti dostop do najpotrebnejših storitev, 

-       vzpostaviti privlačno poslovno in ustvarjalno okolje za odpiranje kakovostnih 
delovnih mest in podjetniške naložbe, še zlasti v   terciarne in kvartarne dejavnosti kot so 
kreativne, izobraževalne, raziskovalne in znanstvene dejavnosti 

Ciljna skupina:  Občani 

Kazalnik 
učinka/leto: 

2008 2011 2016 2020 Vir: 

št. prebivalcev 8.189 8.141 8.200 8.200 SURS, jun. 2008 

% mladih do 15 
let 

12,80% 13,30% 13% 13% SURS, jun. 2008 
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6. Pregled realizacije projektov 2009 - 2011 
 

STANJE 2009 

2010 2011 2012 

2013  
- 

2016 

2017  
- 

2020 

STANJE dec 2011 

IZV PRIPR IDEJA IZVEDEN PRIPRAVA NE 

PU  0. UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN VODENJE                       

P 0.1. Reorganizacija občinske uprave, javnih podjetij in  ustanov                        

0.1.1.Koordinacija: kolegij župana in javnih ustanov X               X     

0.1.2.Servis skupnih služb     X           X 

0.1.3.Izločitev dejavnosti, ki niso izvorna naloga iz javnih ustanov v zasebni sektor X               X   

0.1.4.Politika in  nadzor nad javnimi zavodi, javnimi podjetji , koncesijami in JZP X            X     

0.1.5.Reorganizacija občinske uprave    X           X   

P 0.2.   Medobčinsko in mednarodno sodelovanje                       

0.2.1.Skupni organi medobčinske uprave   X             X     

0.2.2.Ponudba storitev javnih ustanov drugim občinam   X             X 

0.2.3.Bled  kot središče širše regionalne turistične destinacije    X             X     

0.2.4.Pridobivanje sedežev mednarodnih  in nacionalnih ustanov, družb     X               X 

 0.2.5. Vključevanje Bleda v elitne mednarodne mreže in verige 
 

X             X     

P.0.3.   Upravljanje z javnimi  financami in premoženjem                       

0.3.1.Ohranjanje in pridobivanje premoženja X             X     

0.3.2.Projektno delo pri načrtovanju in vodenju novih investicij in pridobivanje dodatnih  virov X            X     

0.3.3.Politika občinskih dajatev in zagotavljanja izvirnih prihodkov     X           X     

0..3.4. Evalvacija programskega financiranja     X           X     

P 0.4.   Razvoj in upravljanje s človeškimi viri                       

0.4.1.Skupna usposabljanja     X             X   

0.4.2.Poenotneje pogojev in meril za vodilna mesta v javnih ustanovah     X               X 

0.4.3. Določitev pogojev in meril za člane nadzornih struktur in svetov zavodov     X               X 

0.1.6. Poenotneje popustov za občane - skupne kartice     X               X 

PU 1: ZELENA ALPSKA OBČINA                       

P 1.1. Varovanje jezera in jezerske sklede                       

1.1.1. Zagotavljanje dotoka neoporečnih izvirskih in odpadnih voda                        

Kanalizacija Bohinjska Bela  X               X     
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STANJE 2009 

2010 2011 2012 

2013  
- 

2016 

2017  
- 

2020 

STANJE dec 2011 

IZV PRIPR IDEJA IZVEDEN PRIPRAVA NE 

Dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja po sprejetem programu X            X    

Reševanje meteornih in izvirskih voda     X           X    

Raziskave in študije      X           X     

Preselitev ribogojnice      X               X 

Ureditev MČN                 X     

Akcije okoljskega osveščanja       X           X     

1.1.2.  Ustrezen varovalni režim na jezeru in ob obali                        

Sprememba prostorskih aktov (obala)     X              X 

Odlok o zaščiti jezerske sklede     X                X 

Omejitev kopalnih voda    X               X 

Dopolnitev odloka o plovbnem režimu  X            X   

1.1.3. Ureditev javnih in urbanih površin ob jezeru                        

Ureditev starega jedra Grad   X             X     

Ureditev preostalega dela obale jezera in sprehajalnih poti ob jezeru     X              X 

P 1.2. Trajnostno usmerjena prometna politika                       

 1.2.1. Izgradnja razbremenilnih cest s preusmerjanjem tranzitnega prometa                       

Južna razbremenilna cesta  X X               X   

Severna razbremenilna cesta    X X             X   

1.2.2. Ureditev občinskih cest do krajevnih središč, povečanje varnosti in dostopnosti z javnim 
prevozom                       

Posodobitev cest in izboljšanje varnosti na lokalnih cestah X X X           X X   

Posodobitev cest in izboljšanje varnosti na krajevnih  cestah X X X           X X   

Javna razsvetljava - posodobitev in zamenjava z varčnimi svetili   X             X 
 

  

Občinske kolesarske poti   X           X X   

Daljinska kolesarska pot Bled – Bohinj   X             
 

X   

Urejanje avtobusnih in taksi postajališč    X             X 

Spodbujanje avtobusnih prevoznikov za uvajanje linij v skladu s potrebami turistov in domačinov     X             X   

Povezovanje železnice in avtobusnega prometa     X             X   

 1.2.3.  Umik parkirnih mest od jezerske obale z izgradnjo novih parkirinih hiš                        

Centralna javna parkirna hiša »Krim« (JZP)     X               X 

Parkirna hiša »Jelovica«  (JZP)     X               X 

Javna parkirna hiša  "Športni park"     X               X 

 Parkirišča "Športni park"     X               X 
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STANJE 2009 

2010 2011 2012 

2013  
- 

2016 

2017  
- 

2020 

STANJE dec 2011 

IZV PRIPR IDEJA IZVEDEN PRIPRAVA NE 

Parkirišče železniška postaja     X             X   

Povezava parkirišč z vlakcem in avtobusnimi linijami     X             X   

Uvedba ukrepov in pogojev za urejenost vseh parkirišč v občini      X             X   

P 1.3. Kakovostno upravljanje s prostorom in varovanje okolja                       

1.3.1. Trajnostna in odgovorna prostorska politika                       

Občinski prostorski načrt     X               X   

1.3.2. Zbirni center s poslovno zgradbo za potrebe komunalne dejavnosti                        

Dokončna ureditev zbirnega centra za komunalne odpadke Bled   X               X 
 

Izgradnja upravno-logističnega objekta za komunalno dejavnost občine      X             X 

Sanacija divjih odlagališč odpadkov     X           X     

1.3.3. Regijski center za ravnanje z odpadki in deponija                       

Regijski CERO z deponijo   X                X 

1.3.4. Zagotavljanje kakovostne in stalne oskrbe z vodo                       

Zamenjava azbestno cementnih cevi s cevmi iz okoljsko sprejemljivih materialov X X             X     

Sanacija vodovodnega sistema  X X             X     

Vzdrževanje in dograjevanje hidrantnega omrežja  X               X    

Sodelovanje z državo pri zaščiti  vodnih virov   X            X    

PU 2: VRHUNSKA TURISTIČNA DESTINACIJA                       

P 2.1. Izkoriščanje naravnih in kulturno -etnoloških danosti                       

2.1.1.  Blejski grad z novimi programskimi sklopi                        

Obnova Blejskega gradu X  X             X X    

Razvoj koncepta ureditve dodatne ponudbe širšega območja grajskega hriba      X              X 
 

Grajska pristava      X               X 

2.1.2. Oživljanje vaških jeder in vključevanje podeželskega turizma v ponudbo Bleda                       

Vaško jedro Bohinjska Bela   X             X  X   

Vaško jedro Zagorice   X             X    

Vaško jedro Mlino     X             X   

Vaško jedro Želeče     X               X 

Vaško jedro Bodešče      X               X 

Kmečka graščina Bodešče     X             X  

Vaško jedro Rečica     X            X  X 

Zasip s celostno ureditvijo rekreacijskega območja Hom, Reber, Piškovce in Stagne     X             X   

Ribno z ureditvijo rekreacijskega in piknik prostora     X              X 
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Vaško jedro Koritno     X               X 

Vaško jedro Selo     X               X 

Podpora mikro projektom društev in iniciativ      X             X  

2.1.3.Krepitev  ponudbe in programov  v naravi                        

Posodobitev mreže sprehajalnih  in razglednih poti na območju občine (počivališča, teme, 
digitalizacija, upravljanje)     

X 
          X   X  

Vzpostavite konjeniških poti   X                X 

Čolnarna    X             X     

Grajsko kopališče      X             X 
 

Plezališča (Iglica, Bodešče)     X             X 

P 2.2. Razvoj športnih, rekreativnih in sprostitvenih programov                       

2.2.1 Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na  Bledu                       

Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na  Bledu X               X     

Prenos Vila Solnčnica na občino - veslaški muzej     X               X 

2.2.2. Športni park                       

Dokončanje I. faze Športnega parka – javni del   X             X     

Večnamenska športna dvorana  (javna ali JZP naložba)     X               X 

Hotel za športnike      X               X 

2.2.3. Ureditev širšega območja današnje Ledene dvorane                         

Ureditev širšega območja     X               X 

2.2.4. Straža – rekreacijsko središče                       

Straža - rekreacijsko območje     X               X 

P 2.3. Razvoj konferenčnih, prireditvenih in razvedrilnih programov                       

2.3.1. Festivalna dvorana: Kongresno kulturni center                       

Zaključitev funkcionalne posodobitve festivalne dvorane X              X  X   

2.3.2. Turistično informacijsko promocijsko središče                       

Regijsko naravovarstveno in turistično informacijsko središče   X               X   

2.3.3. Igralništvo: selitev Casinoja                        

Zagotovitev alternativnih lokacij v OPN   X               X 

2.3.4. Upravljanje prireditev in dogodkov                       

Posodobitev programa in managementa prireditev   X               X   

Svetovno prvenstvo v veslanju 2011   X             X     
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PU 3: VITALNA OBČINA 

P 3.1 Zagotavljanje dostopa in kakovosti storitev potrebnih mladim, družinam in starejšim                       

 3.1.1 .Povezovanje in posodobitev kompleksov  šole in vrtca                       

Energetska sanacija šole in vrtca   X             X X   

Ureditev zunanje okolice in dovozne poti do OŠ Bled ter parkirišča pri Vrtcu Bled   X             X X   

Prenova starega vrtca     X              X 

3.1.2. Lokalni kulturni center  s knjižnico Bled                       

Lokalni kulturni center       X               X 

Knjižnica s središčem za vseživljensko učenje     X               X 

3.1.3. Večnamenski objekti in igrišča na podeželju                       

Prenova domov v večnamenska središča    X           X    

Izgradnja manjših otroških in športnih igrišč po vaseh in ob vrtcih     X             X   

3.1.4.  Dnevno varstvo in storitve za starejše                       

Dnevno varstveni center      X               X 

Nove storitve za starejše     X               X 

3.1.5. Center za zaščito in reševanje Bled                       

Novogradnja      X               X 

3.1.6. Zdravstveni dom: posodobitev ambulant                       

Zdravstveni dom: Posodobitev  X X             X     

P 3.2.  Ustvarjanje pogojev za investiranje v mestotvorne dejavnosti                        

3.2.1. Dom za starejše občane/ varovana stanovanja   X              X 

3.2.2. Zdravstveni  in zdraviliške storitve / selitev Diagnostičnega centra   X              X   

3.2.3. Stanovanjska politika     X             X   

3.2.4. Izobraževalne in raziskovalne dejavnosti                       

IEDC : omogočanje prostora za rast in razvoj     X           X     

Visoke šole za turizem Bled   X             X     

P 3.3. Spodbujanje podjetništva                       

3.3.1. Poslovne lokacije                       

 OPPN Spodnje Seliše  X                 X 
 

OPPN LIP     X             X   

Olajšave pri komunalnem prispevku in NUSZ                      X 

3.3.2. Prestrukturiranje spodbud za pospeševanje kmetijstva, gozdarstva in podeželja     X               X 

3.3.3. Zaposlovanje in podjetništvo   X                 X 
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