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Načrt priprave

Foto: James Relf Dyer, Beautiful Destinations, Mediateka STO



OPN
▷Razvoj in raba prostora
▷Obvezen dokument
▷Pravni akt
▷Predpisan postopek

Razvojni program / strategija občine
▷Razvojne naložbe in ukrepi na vseh področjih

delovanja občine
▷Skupna smer za delovanje občinskih služb, zavodov  

in NRP-je
▷Ni obvezen dokument
▷Strateški dokument - priporočen s strani računskega  

sodišča
▷Postopek ni predpisan Obstoječi  

Razvojni
program  

občine Bled  
2009 - 2020

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE BLED 2030



Struktura

• Opredelimo scenarije, smer in željeno
stanjeVizija

Cilji

• Odgovarjamo na razvojne
izzive. Jih že prepoznate?

Prednostna 

področja z ukrepi in 
usmeritvami

• Kateri projekti so 
prednostni?Strateški projekti
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Analiza razvojnega položaja

Pogled občanov: spletna anketa

Pogled ustanov : vprašalnik

Strateška  
skupina

Usmeritve, 
odločitve

Cca 10-16 članov:  
svetniki = predsedniki  

odborov, direktorji 
ustanov, 2-3 

gospodarstvo,  KS, 
predstavnik NVO

3 delovna srečanja

Prednostna  
področja  
ukrepanja  
Bled 2030

Pogled podjetij : intervjuji 4-6 

Prioritete in program  
ukrepov Bled 2030

Vizija in cilji  
Bled 2030

Javna predstavitev Občinski svetUskladitev

Delovna  
skupina

občinske
uprave 

+ 
koordinatorica

Podpora,  
podatki, 
delovni 
sestanki

OPN Sektorske strategije in programi

Fokusne
skupine

Obravnava 
izpostavljenih tem

Primer:
Varstvo okolja

Društvena dejavnost

2 delavnici
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Marec- april 2020 Oktober – December 2020

Analiza preteklega programa in ocena 
razvojnega položaja ✓

Delavnica 1 s fokusno skupino

Priprava osnutka dokumenta

Anketa za občane, vprašalnik za  ust. Javna predstavitev

Izhodišča za strategijo in scenarije

Delavnica strateške skupine (1)

Delavnica strateške skupine (4): 
po potrebi

ANALIZA
KJE SMO?

Ocena stanja

STRATEGIJA
KAM GREMO?

Soočenje pogledov 

Sprerjem strategije na OS

DOKUMENT
SPREJEMANJE

Soglasje o razvoju

Informacija za svetnike, 26.2.2020 

Pregled sektorskih strategij

Intervjuji

Maj – Junij 2020

Delavnica 2 s fokusno skupino

Izhodišča za ukrepanje

Zasnova strateškega koncepta: vizija, 
cilji, KPI, priortetni ukrepi

Delavnica strateške skupine (2)

Usklajevanje 

AKCIJSKI NAČRT
KAKO?

Pot do ciljev

Zasnova akcijskega načrta: 
Strateški projekti, nosilci, vrednosti, 

dinamika izvajanja

Julij – September 2020

Preveritev z vidika OPN

Izhodišča za dokument

Delavnica strateške skupine (3)

Prioritizacija ukrepov in projektov Priprava dokumenta za OS

Obravnava dokumenta OS

Časovnica

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE BLED 2030



Razvojni program  
Občine Bled  
2009 – 2020

Povzetek in kratko
oročilo o realizaciji

Foto: Franci Ferjan, Mediateka STO



Občina Bled v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi  
skrbi za opravljanje lokalnih zadev javnega pomena, s  
čimer zadovoljuje splošne potrebe svojih  
prebivalcev ter omogoča pogoje za razvoj.

Pri tem Občina Bled:

▷upošteva potrebe različnih skupin občanov in podjetij, jih obravnava 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.
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Poročilo I Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020
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20 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.

»Okol'šč'na«: Bled kot stičišče in pobudnik povezovanja

»Okol'šč'na«: skrb za ljudi in vitalno občino

»Raj«: vrhunsko okolje

»Raj«: trajnostni razvoj

Poročilo I Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020
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18 projektov
13✓
2⇢
3⌧

39 projektov
21✓
14⇢
4⌧
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18 projektov
13✓
2⇢
3⌧

39 projektov
21✓
14⇢
4⌧

32 projektov
14✓
12⇢
6⌧

21 projektov
11✓
8⇢
2⌧



(0) Horizontalna prednostna usmeritev: UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN VODENJE
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
Kazalnik učinka: Izhodišče 2008 Realizacija 2011 Realizacija 2018 Cilj 2020
Invest. potencial 2.000.000 € 2.500.000 € 5.123.000 € Rast od 2008

(1) Prednostna usmeritev: ZELENA ALPSKA OBČINA
Cilj: I) zdravo, urejeno in kakovostno okolje; II) izboljšana kakovost vode v Blejskem jezeru in Savi Dolinke, III) vzpostavljena  

trajnostna prometna ureditev, IV) odgovornejše in trajnostno naravnano upravljanje s prostorom
Kazalnik učinka: Izhodišče 2008 Realizacija 2011 Realizacija 2018 Cilj 2020
Kakovost jezera zmerno zmerno zmerno dobro

(2) Prednostna usmeritev: VRHUNSKA TURISTIČNA DESTINACIJA
Cilj: I) dinamična, inovativna in povezana turistična destinacija, ki temelji na izjemnih naravnih in kulturnih danostih ter  

ustvarjanju vrhunskih doživetij, II) z občinskimi naložbami in javno infrastrukturo podprti ključni turistični produkti, ki
prispevajo h konkurenčnosti destinacije

Kazalnik učinka: Izhodišče 2008 Realizacija 2011 Realizacija 2018 Cilj 2020

Potrošnja €/dan 100 € np 130 € 115 €
Št.ležišč (brez kampa) 4.193 4.530 7.483 (brez kampa), 8.747 ! Max 6.000

(3) Prednostna usmeritev: VITALNA OBČINA
Cilj: I) pomladiti prebivalstvo II) nuditi kakovostno nadstandardno družbeno okolje, ki je spodbudno za bivanje mladih družin,  

in vsem skupinam občanov omogočiti dostop do najpotrebnejših storitev III) vzpostaviti privlačno poslovno in ustvarjalno
okolje za odpiranje kakovostnih delovnih mest in podjetniške naložbe,

Kazalnik učinka: Izhodišče 2008 2011 Realizacija 2018 Cilj 2020
Prebivalci 8.189 8.141 7.873 8.200
% mladih do 15 let 12,80% 13,30% 14% 13%



Vaš prvi neodvisni pogled

▹ Izzivi, ki jih moramo 
nasloviti

▹ Bled leta 2030
▹ Scenariji razvoja

Foto: James Relf Dyer, Beautiful Destinations, Mediateka STO



Bled, vodilno zeleno alpsko središče, navdušuje turiste z 
edinstvenimi doživetji narave, izbrane kulture, bogate zgodovine, športa v 
vseh letnih časih in izbrane lokalne kulinarike. Za navdih, mir in 
lepoto skrbita rajska narava in kulturna dediščina, za spoštovanje
prijazni ljudje in za vrednost v vseh pogledih urejeno okolje in izbrana
ponudba. Bled gostom omogoča nepozabna druženja, edinstvena
doživetja in sprostitev v idiličnem okolju. 

Bled prebivalcem ponuja prijetno bivanje in sobivanje s 
turizmom ter odpira vrsto možnosti za zaslužek in sodelovanje.

Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma
2018-2025

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE BLED 2030

! Upoštevmo
obstoječe
sektorske
strrategije



Scenarij 1 Scenarij 2 Scenarij 3
BREZ SPREMEMB –

MAKSIMIZIRAMO PRILOŽNOSTI, 
MINIMIZIRAMO VPLIVE

URAVNAVAMO RAZVOJ IN 
UPRAVLJAMO  TURISTIČNE TOKOVE

TRAJNOSTNO URAVNAVAMO, 
UPRAVLJAMO IN OMEJUJEMO

reagiramo na razmere obvladovanje preventivno delovanje

▻ maksimiziramo priložnosti in 
prihodke, ki jih omogoča rast 
turizma

▻ skladno s prihodki vlagamo v razvoj 
infrastrukture in storitev za občane in 
turiste

▻ nadaljujemo z obstoječimi 
sektorskimi politikami, ki so 
usmerjene v omilitev vplivov

▻ trajnostni razvoj in kakovostno okolje za 
sobivanje turistov in občanov so temelj 
nove strategije. 

▻ z vlaganji v infrastrukturo, uvedbo režimov 
in pametnimi rešitvami upravljamo 
turistične tokove 

▻ prihodke iz turizma prednostno usmerjamo 
v izboljšanje privlačnosti občine za bivanje 
(pomemben poudarek na mladih).  

▻ okrepimo zelene sektorske politike, v 
trajnostno delovanje in prenove usmerjamo tudi 
gospodarstvo  in občane, v turizmu v dvig 
kakovosti in krepitev dodane vrednosti. 

Enako kot 2

+
▻ S premišljenimi režimi in 

občinskimi akti omejujemo:
▻ Obisk znamenitosti
▻ Gradnje namestitev
▻ Individualni promet
▻ ...

▻ v okviru naložb in sektorskih načrtov 
upoštevamo podnebne spremembe in 
težimo k trajnostni, brezogljični 
občini/ karbonski nevtralnosti 
Bleda, z visoko kakovostjo življenja. 
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!Razmišljao

o različnih
poteh



2
Kakovost
(so)bivanja in 
uravnoteženje 
rabe 

1
Vitalnost

?

3
Ohranjanje 
okolja, 
naravnih virov 
in dediščine

4
Pametno 
upravljanje

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE BLED 2030

! Razmišljao

o različnih
izzivih



Foto: Jakob Riglin, Beautiful Destinations, Mediateka STO

Marec - April 2020
Vprašalnik za ustanove
Pregled strategij
Analiza projektov
Ostali procesi
Anketa za občane
Fokusna skupina 1

Maj 2020
Strateška skupina


