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1 Priprava strategije Bled 2030 
 
Zakaj Strategija trajnostnega razvoja Občine Bled 2030? 
Leta 2020 se je iztekel dosedanji Razvojni program Občine Bled za obdobje 2009–2020. V tem času je občina 
Bled 1  doživela številne spremembe, še zlasti je na današnji razvojni položaj in kakovost bivanja vplival 
izjemen razmah turizma, ki je presegel vse leta 2009 postavljene razvojne cilje.  
 
Obseg turističnih postelj in število turistov sta se v zadnjih desetih letih (do epidemije) podvojila, ob tem pa 
je Občina Bled svoj razvojni proračunski potencial povečala z 2 na 5,9 milijona evrov leta 2019. To je Občini 
Bled omogočilo izvedbo pomembnih naložb v izboljšanje prometne, okoljske in družbene infrastrukture. 
Kljub temu pa vseh pritiskov in obremenitev motornega prometa, turističnega obiska in drugih dejavnosti še 
ne obvladujemo ustrezno, kar se na koncu posredno odraža v ekološkem stanju Blejskega jezera in 
zmanjševanju števila stalnega prebivalstva.   
 
V zadnjem letu je v turistično rast, ustaljene načine delovanja in življenjske navade močno zarezala pandemija 
covid-19. Epidemija je na lokalni ravni izostrila šibke točke trenutne strukture blejskega turističnega 
gospodarstva, predvsem njegovo veliko odvisnost od azijskih trgov, hkrati pa okrepila zavedanje o pomenu 
lokalnih dobrin, lokalne storitvene in prehranske oskrbe ter zavedanje o potrebi po novi, bolj trajnostni poti.  
 
Z letom 2021 se pričenja tudi obdobje nove večletne evropske finančne perspektive, v kateri bo dostop občin 
Zahodne Slovenije do nepovratnih sredstev Evropske unije (EU) omejen, po drugi strani pa EU odpira nove 
instrumente za okrevanje in odpornost regij in gospodarstva po epidemiji. Ob tem smo priča pospešeni 
digitalizaciji, podnebnim in mobilnostnim spremembam ter spreminjajočim se vzorcem delovanja, 
poslovanja in potovanj. Vse to narekuje prenovo dosedanjih usmeritev in konceptov razvoja Občine Bled.   
 
V teh okoliščinah se je Občina Bled odločila, da preveri doseganje preteklih načrtov in opredeli razvojno smer, 
ki bo skladna s pričakovanji prebivalcev in deležnikov blejske lokalne skupnosti ter bo izkoriščala zunanje 
priložnosti in trende. Pri tem se zavedamo dejstva, da sta zaradi narave turistične dejavnosti razvoj občine 
Bled in model razvoja turizma medsebojno tesno soodvisna. 
 
V procesu priprave strategije je bil tako lokalnim deležnikom ponujen okvir za razmislek, pogovor in dogovor 
o izzivih in perspektivah nadaljnjega razvoja občine: Kako izboljšati kakovost bivanja lokalnega prebivalstva 
in obdržati mlade v občini? Kje so meje in kako bolje upravljati turistične in prometne tokove? Kako v obdobju 
okrevanja po epidemiji z vzdržnejšim konceptom povečati dodano vrednost, odpornost in kakovost blejskega 
turizma? Kam čim bolj optimalno usmeriti prihodnje delovanje in pričakovano bolj omejene finančne vire? 
Kako še bolje sodelovati – medsebojno, z našimi gosti, sosednjimi občinami in državo? Skratka, kako vzpostaviti 
primerno ravnotežje med potrebami prebivalcev in obiskovalcev, da nam bo uspelo ohraniti izjemen naravni 
in kulturni ambient Bleda?  
 
Kako smo prišli do strategije? Kdo vse je sodeloval? 
Odgovore na zgornja vprašanja smo iskali v sodelovanju s prebivalci in lokalnimi partnerji, v skladu s pozivom 
župana g. Janeza Fajfarja: »Bled moramo domačini, še posebej pa mladi, vzeti v svoje roke, da nam 
ga ne vzamejo drugi.« 

 
1 Kadar govorimo o občini kot instituciji, uporabljamo veliko začetnico, kadar navajamo njeno geografsko območje, pa uporabljamo malo začetnico. 
Pri navajanju območja občine se v določenih primerih uporablja zgolj 'Bled', pri tem pa se misli na celotno območje občine in ne le na naselje Bled. 
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Metodologija priprave razvojnih programov občin v Sloveniji ni predpisana, zato dokument smiselno 
povzema pristope strateškega načrtovanja na državni in regionalni ravni ter dobre prakse primerljivih okolij. 
Strategija upošteva načela razvojnega načrtovanja2 in vključuje vse bistvene elemente,3 ki jih sicer za državne 
razvojne dokumente predpisuje Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 54/10 in 35/18). 
 
Strategija temelji na analizi uresničevanja preteklega razvojnega programa in socioekonomski oceni 
trenutnega položaja občine, ki je bila izdelana v ločenem dokumentu Ocena razvojnega položaja občine in 
poročilo o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018. Analitični okvir je bil leta 2020 smiselno ažuriran. 
Strategija upošteva tudi obstoječe sektorske programe občine4 ter veljavni občinski prostorski načrt, hkrati pa 
nakazuje usmeritve za novega.  
 
Proces nastajanja strategije je vodila ekipa zunanjih strokovnjakov s tesnim vključevanjem javnosti in 
najpomembnejših deležnikov. Z namenom usmerjanja, izbora razvojnega scenarija in postavitve razvojnih 
prioritet je bila oblikovana posebna strateška skupina. V njej je sodelovalo 28 članov, od predstavnikov 
občinskega sveta, gospodarstva in civilne družbe do direktorjev ključnih javnih zavodov. Skupina se je sestala 
petkrat. Spomladi 2020 je bila izvedena anketa o razvojnih potrebah in pogledih občanov, v kateri je svoje 
mnenje oddal 501 občan oz. kar 6,4 % prebivalcev občine. Poglede na razvoj pa so v pisni obliki posredovali 
tudi vsi občinski javni zavodi in službe. V okviru možnosti, ki so jih dopuščali ukrepi epidemije, so tekom 
poletja in jeseni 2020 sledile delavnice na treh fokusnih področjih: i) preobrazba turizma, ii) varstvo okolja in 
iii) društvene in družbene dejavnosti, zunanji sodelavci pa so opravili še osem intervjujev s predstavniki 
gospodarstva, kmetijstva in izobraževanja.  
 
S konceptom strategije je bil decembra 2020 seznanjen tudi občinski svet, v končni obliki pa je občinski svet 
sprejel Strategijo trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 marca 2021. 
 

 
Slika 1 Proces priprave strategije 

 

 
2 Načelo upoštevanja razvojnih prioritet, načelo upoštevanja ekonomskih, socialnih, okoljskih in prostorskih možnosti in omejitev, načelo zveznosti in 
načelo sodelovanja z zainteresiranimi javnostmi in udeleženci. 
3 Glavni elementi: i) utemeljitev z ustrezno analizo, ii) določitev medsebojnih razmerij med dokumenti, iii) cilji in prednostna področja, iv) pričakovani 
razvojni učinki, v) kazalniki, vi) načrt financiranja s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja, vii) institucionalni okvir in organizacija, viii) prikaz 
aktivnosti uveljavljanja načela partnerstva. 
4 Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018–2025 (marec 2018), Lokalni energetski koncept Bled (sprejet decembra 2020), Strategija 
ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017–2021, Razvoj kolesarskega turizma 2020–2025 (osnutek), Strategija 
upravljanja Blejskega gradu 2020, Celostna prometna strategija Občine Bled (2017). 

Marec – maj 2020 December 2020 - Marec 2021

Analiza preteklega programa in ocena 
razvojnega položaja

Delavnica 1 s fokusno skupino – DRUŠTVA

Priprava osnutka dokumenta

Anketa za občane, vprašalnik za ustanove Delavnica strateške skupine (5)

Izhodišča za strategijo in scenarije

Delavnica strateške skupine (1)

Delavnica strateške skupine (2-4): 
Preverjanje prioritet in ukrepov

ANALIZA
KJE SMO?

Ocena stanja

STRATEGIJA
KAM GREMO?

Soočenje pogledov o scenarijih in viziji 

Sprejetje strategije na OS

DOKUMENT
USKLAJEVANJE IN SPREJEMANJE

Soglasje o razvoju

Informacija za svetnike

Pregled sektorskih strategij

Intervjuji

Junij – september 2020

Delavnica 2 s fokusno skupino – TURIZEM

Izhodišča za ukrepanje

Zasnova strateškega koncepta

Delavnica strateške skupine (2) – prestavljeno

Usklajevanje z občinskimi službami

IZ STRATEGIJE V AKCIJSKI NAČRT
KAKO?

Pot do ciljev

Zasnova akcijskega načrta: 
Projekti, nosilci, vrednosti, dinamika

Oktober – december 2020

Preveritev z vidika OPN

Izhodišča za dokument

Predstavitev koncepta na občinskem svetu

Prioritizacija ukrepov in projektov – člani 
strateške skupine

Priprava dokumenta za obravnavo 
na obinskem svetu

Delavnica 3 s fokusno skupino –
VARSTVO OKOLJA

Javna spletna predstavitev
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Namen in obdobje veljavnosti  
Namen strategije je s prebivalci, glavnimi deležniki in organi občine opredeliti in dogovoriti smer nadaljnjega 
razvoja, določiti skupne cilje in strateške projekte občine Bled do leta 2030. Strategija občanom, podjetjem 
in investitorjem sporoča razvojne ambicije občine, vodstvu Občine, upravi, občinskim zavodom in izvajalcem 
javnih služb pa služi kot vodilo pri delovanju. Razvojne usmeritve so podlaga za prihodnje načrtovanje 
proračuna ter urejanje prostora in drugih delovnih področij v pristojnosti Občine Bled. 
 
Struktura dokumenta 
Dokument sestavljajo: kratka predstavitev občine s SWOT in TOWS analizo ter opredelitvijo razvojnih izzivov, 
vizija s sedmimi strateškimi razvojnimi cilji do leta 2030 ter naborom ukrepov in projektov po posameznih 
ciljih.  
 

 
Slika 2 Struktura dokumenta 

 

 
Slika 3 Utrinek s fokusne delavnice Društva in družbeno življenje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZZIVI 
SCENARIJI RAZVOJA

BLED 2020 
KJE SMO MOČNI? 
KJE SMO ŠIBKI?

7 RAZVOJNIH CILJEV 2030
Z UKREPI IN STRATEŠKIMI 

PROJEKTI

ODGOVORNOST ZA IZVEDBO 
SPREMLJANJE KAZALNIKOV
UPRAVLJANJE S TVEGANJI

VIZIJA BLED 2030
POSLANSTVO

RAZVOJNI MODEL
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2 Razvojno izhodišče Bled 2020  
2.1 Kratek opis območja  
 
 

 

� Izbrani izhodiščni razvojni kazalniki leta 20205 
Število prebivalcev, H2_2020 7.983 
Indeks staranja, H2_2020 182,7 
Povprečna starost, H2_2020 45,9 
Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču, 2019 3.395 
Število delovnih mest, 2019 3.041 
Stopnja brezposelnosti, november 2020 (SLO 8,6 %) 7,5 % 
Stopnja brezposelnosti, marec 2020 (SLO 8,0 %) 5,8 % 
Povprečna neto plača, EUR, 2019 1.083 
Dodana vrednost/zaposlenega v občini, EUR, 20196  41.181 
Delež aktivnih prebivalcev z višjo izobrazbo in več, po 
občini delovnega mesta, 2019 

34,5% 

Število gospodarskih družb, AJPES, 2019 302 
Število samostojnih podjetnikov, AJPES, 2019 253 
Delež kmetijskih zemljišč v površini občine, OB/NUSZ 2020 22,7 % 
Število samozaposlenih kmetov, 2019/ število 
oddanih vlog za subvencije, 2020 

47/ 113 

Delež otrok 1-5 let, vključenih v vrtec, 2019 (SLO 81,2) 84,1 % 
Ocena zadovoljstva občanov od 1 do 4, 20207 2,7 
Prihodki proračuna, EUR, 2020, rebalans 11.465.000 € 

Slika 4 Bled v Sloveniji Rang občine po kazalniku razvitosti med 222 
občinami, MF, 2020 - 20218  

43-46 

 
Bled, izjemen naravni in kulturni ambient Slovenije  
Občina Bled s površino 72,3 km2 sodi med manjše slovenske občine, po svojem izjemnem krajinskem 
ambientu, ki ga zaznamuje Blejsko jezero z otokom pa predstavlja eno najpomembnejših vrednot Slovenije. 
Prav zaradi nacionalnega pomena Bleda sta nujni posebna skrbnost in premišljenost pri načrtovanju razvoja 
in urejanja prostora. Občina Bled je del gorenjske regije in UNESCO Biosfernega območja Julijske Alpe. 
 
Naravnogeografsko območje občine zaznamuje ledeniško preoblikovana pokrajina, ki na severnem in 
zahodnem delu prek gozdnatih planot Pokljuke in Mežakle prehaja v Julijske Alpe, na jugu pa prek Save 
Bohinjke v planoto Jelovica. Na zahodu meji z občino Bohinj, na severu z občino Gorje, na severovzhodu pa z 
občino Jesenice. Proti vzhodu se Blejski kot odpira v območje Dežele oz. Ljubljanske kotline, kjer na reki Savi 
Dolinki občina meji z občinama Žirovnica in Radovljica. Veduti Stola/Karavank na vzhodu in Triglava na zahodu 
poudarjata alpski značaj Bleda. 
 
Večji del območja občine je varovan z različnimi varstvenimi režimi. 2.669 ha občine (36,93 %)9 zavzemajo 
območja Natura 2000. 66 % površine predstavljajo gozdovi,  22,7 % pa kmetijska zemljišča. Na Pokljuki in 
Mežakli (del Vintgarja s slapom Šum) občina sega v Triglavski narodni park. Vplivno območje blejske jezerske 
sklede predstavlja varovano območje ambienta Bleda, znotraj katerega se nahajajo najvrednejši kulturni 

 
5 Vsi podatki SURS, 2016, H2 (to je 1. 7. 2016 oz. polno leto), razen kjer je drugače označeno. 
6 Lasten preračun za GD, s.p. in zadruge skupaj na podlagi podatkov AJPES za leto 2019. 
7 Anketa med občani (april 2020, N=501), pri čemer je 1 najnižja in 4 najvišja možna ocena splošnega zadovoljstva z bivanjem v občini Bled. 
8 Kazalnik razvitosti občin za leti 2020 in 2021, Ministrstvo za finance, https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/. 
9 http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/novice/Delez_obmocij_Natura_2000_po_obcinah_2013_abc.pdf 
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spomeniki državnega pomena (Blejski grad, Blejski otok s cerkvijo Marijinega vnebovzetja) in varovani 
parkovni gozdovi (Straža, Grajski hrib). Kot kulturna dediščina je varovanih 340 objektov ter večina vaških 
jeder. Devet objektov ima status spomenika lokalnega pomena.10 Zaradi posebnih naravnih in/ali krajinskih 
vrednot so varovane ledeniške morene, številne jame na Jelovici, mlake, povirja in močvirja, vključno s Savo 
Dolinko. V občini je deset naselij. 

� Glej sliki 5 in 6 na koncu poglavja. 
 

Bled, turistično in mednarodno prepoznavna občina 
Prav izjemnost, zgoščenost vrednot in ohranjenost ambienta Bleda so že skozi zgodovino na Bled pritegnile 
obiskovalce. Bled je danes ena mednarodno najprepoznavnejših ikon Slovenije in slovenskega turizma. Leta 
2019 je v destinaciji 509.247 gostov ustvarilo 1.132.574 nočitev, od tega kar 95 % tujih. V istem letu je Blejski 
grad beležil več kot 600.000 obiskovalcev. Destinacija je v letu pred izbruhom epidemije c-19 ustvarila 7,2 % 
vseh slovenskih nočitev in 28 % nočitev regije Julijske Alpe. Turistični razvoj je bil še posebej intenziven v 
zadnjih letih, na račun ugodnih trendov in naglega širjenja namestitvenih zmogljivosti. V letu pandemije c-
19, leta 2020 je destinacija beležila več kot 60 % upad nočitev glede na predhodno leto. 

� Glej Sliko 10 na koncu poglavja. 
 
Čeprav turistično-gostinska panoga v ožjem pomenu predstavlja cca 40 % delovnih mest in 30 % vseh 
prihodkov blejskega gospodarstva,11 je slednja zaradi multiplikativnih učinkov (v dobrem in slabem pomenu) 
tesno povezana tudi z drugimi dejavnostmi, zlasti obrtjo, trgovino in storitvami. Stabilnost in odpornost 
blejskega gospodarstva pomembno dopolnjujejo gozdarstvo, lesnopredelovalna industrija ter izobraževalne 
in zdravstvene dejavnosti. Prav slednje zvišujejo dodano vrednost gospodarstva v občini, ki z 41.181 EUR12 
(turizem 33.621 EUR) na zaposlenega za 10 % zaostaja za slovenskim povprečjem. Leta 2019 je bilo v občini 
3.041 delovnih mest, od tega 2.546 v podjetjih in organizacijah, 448 je bilo samozaposlenih in 47 
samozaposlenih kmetov. 2.116 občanov  je bilo v letu 2019 zaposlenih izven občine.  

� Za migracijske tokove delovne sile glej sliki 7 in 8 na koncu poglavja. 
 
Bled se pozicionira tudi kot prostor za vrhunske športe, politične in kongresne dogodke ter spodbudno okolje 
za izobraževanje in ustvarjanje. Mednarodni karakter občine lahko občutimo v tolerantnosti in odprtosti 
lokalne skupnosti. 
 
Bled, v bližini glavnih prometnih tokov države, a obenem prometno obremenjena občina 
Mesto Bled je le nekaj kilometrov oddaljeno od gorenjske avtoceste, pol ure vožnje od letališča in dobro uro 
od Ljubljane. Skozi občino vodi tudi železniška proga Jesenice – Nova Gorica. Kljub izgradnji severne blejske 
obvoznice in pospešenemu uvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti se občina še vedno sooča z velikimi 
težavami pri dostopnosti, upravljanju prometnih tokov, parkiranju in varnosti vseh deležnikov v prometu, saj 
je dostop do Bohinja še vedno odvisen od obstoječe regionalne ceste skozi središče Bleda in neposredno ob 
obali jezera. Motorni promet je največji vir emisij toplogrednih plinov in vir hrupa.  
 
Na območju občine je bilo leta 2020 128,7 km javnih cest, od tega 21 km državnih in 107,3 km občinskih 
cest. 7,7 km državnih cest je kategoriziranih kot regionalnih turističnih cest. Omrežje kolesarskih poti  je po 
podatkih Občine Bled dolgo 3,422 km. V občini je prek 220 km sprehajalnih in pohodniških poti. 

 
10 Cerkev sv. Martina, Domačija Zagoriška 18, Mrakova domačija, Riklijevo zdravilišče, Vila Beli dvor, Vila Ciklama, Vila Zora s parkom, Cerkev sv. 
Lenarta, Hiša Bodešče 12. 
11 Ocena izdelovalcev dokumenta. Uradnim podatkom AJPES, ki na ravni občine beleži le podjetja s sedežem v občini, smo dodali ocenjene poslovne 
kazalnike družbe Sava Turizem d.d., ki ima sedež v Ljubljani in posluje po celi Sloveniji. Predpostavili smo, da družba 35 % poslovanja (prihodki, 
zaposleni ...) ustvari v hotelih na Bledu.    
12 Lasten preračun ustvarjene dodane vrednosti pri gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih v letu 2019, na podlagi podatkov AJPES. 
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Bled, v letu 2020 s 7.983 prebivalci in povprečno starostjo 45,9 leta demografsko stagnira 
Sredi leta 2020 je občina Bled beležila 7.983 prebivalcev. Gostota poselitve znaša 110,9 prebivalca/km2, kar 
je višje od povprečja Slovenije (103,6 preb/km2) in Gorenjske (97,3 preb/km2). Poselitev je zgoščena na 
območje Bleda kot središčnega naselja. Leta 2020 je 4.969 ali 63 % prebivalcev občine živelo v mestnem 
naselju Bled, 37 % pa na podeželju. Med preostalimi devetimi naselji, razloženimi po podeželskem zaledju, 
so največja Zasip (1.019 prebivalcev), Ribno (612 prebivalcev) in Bohinjska Bela (545 prebivalcev). Najmanjši 
sta hribovski naselji Slamniki (18 prebivalcev) v pobočju Pokljuke in Kupljenik (52 prebivalcev) v pobočju 
Jelovice. 
 
Demografska analiza kaže, da se število prebivalstva v občini v zadnjih desetih letih neprekinjeno zmanjšuje. 
Med letoma 2010 in 2020 se je število prebivalcev zmanjšalo za 130 prebivalcev, indeks staranja pa se je s 
145 dvignil na 183. Glavna razloga sta predvsem   negativni migracijski saldo in splošno staranje prebivalstva. 
V starostni skupini do 14 let je bilo leta 2020 1.083 (leta 2010 1.076) prebivalcev, v aktivni populaciji 4.921 
oseb (leta 2010 5.475) , starejših od 65 let pa 1.979 (leta 2010 1.562). 1.313 občanov je starejših od 80 let. 

�Sprememba demografske strukture je prikazana v slikah 9,  11 in 12.  
 
Bled, kakovostna mreža javnih služb in pospešen investicijski cikel v zadnjih letih 
Občina Bled kot samostojna občina deluje od leta 1995. Leta 2006 se je od tedanje občine Bled izločilo v 
samostojno občino širše območje Gorij. Na območju današnjega ozemlja občine Bled delujejo naslednje 
krajevne skupnosti: KS Bled, KS Bohinjska Bela, KS Rečica, KS Ribno in KS Zasip. 
 
 V vseh letih obstoja je Občina Bled vzpostavila mrežo strokovnih in razvojno naravnanih javnih služb, ki 
občanom zagotavljajo kakovostne in dostopne javne storitve: od vrtca, osnovne šole do visoke šole za 
hotelirstvo in turizem, raznolikih splošnih in specialističnih zdravstvenih programov, različnih programov za 
starejše, učinkovitega ravnanja z odpadki, urejanja zelenih površin in občinske redarske službe. Učinkovito 
upravljanje javnih financ je v zadnjih letih Občini Bled omogočilo večja vlaganja v prometno, okoljsko in 
družbeno infrastrukturo.  
 
S koeficientom razvitosti 1,11, ki ga na dve leti opredeljuje Ministrstvo za finance, se občina Bled v letih 2020–
2021 skupaj z Vodicami, Moravčami in Log-Dragomerjem uvršča na 43–46. mesto med 222 občinami. To je 
sedem mest višje kot v letih 2018–2019 (50–51. mesto). 
 
Kljub vsemu pa občani pričakujejo še večjo osredotočenost Občine Bled na kakovost bivanja in potrebe 
lokalnega prebivalstva. V anketi, izvedeni aprila 2020 za potrebe te strategije, so občani zadovoljstvo s 
kakovostjo bivanja v občini ocenili s povprečno oceno 2,7 od 4 kot najvišje možne ocene. 11 % občanov je v 
anketi sporočilo, da je zelo zadovoljnih s kakovostjo življenja, 54 % je zadovoljnih, 27 % manj zadovoljnih, 8 
% pa zelo nezadovoljnih.13  
 

� Obstoječe stanje je podrobno analizirano skozi 100 razvojnih kazalnikov občine Bled. Slednji 
predstavljajo osnovo za merjenje načrtovanih sprememb in ciljev te strategije. Glej Prilogo 1. 

 
 

 
13 Anketa med občani (april 2020, N=501).  
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Slika 5 Zavarovana območja, naravne vrednote in območja Natura 2000 v občini Bled  

 
Slika 6 Kulturna dediščina v občini Bled 
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Slika 7 Delovne migracije iz občine Bled v letu 2019 

 
Slika 8 Delovne migracije v občino Bled v letu 2019 
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Slika 9 Obseg in gibanje prebivalcev med letoma 2002 in 2020 v občini Bled 
 
 

 
  
 

Slika 10 Gibanje nočitev po mesecih v občini Bled v letih 2019 in 
2020 

Struktura nastanitvenih zmogljivosti v občini Bled:  
levo vsa ležišča in desno aktivna ležišča na dan 20.1.2021 

3694
 2982

1288
1260

7938

4421

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

VSI

Apartma, sobe, hostli, drugo

Kampi in glampingi
Hoteli, penzioni, gostišča, turistične kmetije z nastanitvijo

AKTIVNI

SKUPAJ: 12.920

SKUPAJ: 8.663



BLED 2030      
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE BLED  15 

 
 
Slika 11 Starostna struktura prebivalcev občine Bled leta 2007 

 
Slika 12 Starostna struktura prebivalcev občine Bled leta 2020 
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2.2 Pogled nazaj 
 
Kako smo uresničevali dosedanji razvojni program? 
Občinski svet Občine Bled je leta 2009 sprejel Razvojni program Občine Bled za obdobje 2009–2020 z vizijo, 
da se občina »razvija kot izjemen naravni in kulturni prostor Slovenije v vrhunsko mednarodno destinacijo, ki 
bo omogočala visoko kakovost bivanja, poslovanja, dobro počutje in vsestranska doživetja«. Za uresničevanje 
vizije je Občina Bled opredelila štiri ključne cilje in prednostne usmeritve s 110 ukrepi in projekti.  
 
Uresničevanje dosedanjega razvojnega programa, njegove pozitivne izkušnje in zaznane pomanjkljivosti so 
eden izmed temeljev za načrtovanje razvoja v prihodnje. Ugotovimo lahko, da je Občina Bled v celoti izvedla 
63 ali 57 % načrtovanih ukrepov, 32 ali 29 % pa deloma oz. so še v fazi realizacije. 15 ukrepov, predvsem 
finančno zahtevnejših (npr. parkirne hiše, obnova osnovne šole) in tistih, katerih izvedba je bila odvisna od 
države (npr. južna razbremenilna cesta) in zasebnih investitorjev (npr. športni hotel), ni uresničenih. 
Nerealizirane in še vedno relevantne projekte smo prenesli v novo strategijo. Iz doseganja kazalnikov 
uspešnosti lahko zaključimo, da je v preteklem desetletnem obdobju Občina Bled bistveno izboljšala splošno 
učinkovitost upravljanja in vodenja, kar se kaže v potrojitvi investicijskega potenciala, ter presegla postavljene 
cilje na področju turizma. Kljub pospešenim okoljskim in prometnim naložbam ter energetskim sanacijam 
javnih objektov pa se v veliki meri zaradi pritiska turizma v pozitivno smer niso obrnili demografski trendi in 
kazalniki kakovosti jezera. 
 

Tabela 1 Analiza doseganja kazalnikov uspešnosti Razvojnega programa Občine Bled za obdobje 2009–2020 

Kazalnik učinka Izhodišče 2008 
 

Realizacija 2019 Cilj 2020 
 

(0) Horizontalna prednostna usmeritev: UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 

Investicijski potencial proračuna 2.000.000 €  5.952.000 € ä 
(1) Prednostna usmeritev: ZELENA ALPSKA OBČINA 

 

Kakovost jezera (ekološko stanje) zmerno  zmerno dobro 
(2) Prednostna usmeritev: VRHUNSKA TURISTIČNA DESTINACIJA  

Potrošnja €/dan 100 €  130 € 115 € 
Število ležišč (brez kampa) 4.193  7.172 (brez kampa)  

8.972 (s kampom) 
Max 6.000 

(3) Prednostna usmeritev: VITALNA OBČINA  
Prebivalci 8.189 

 
7.846 8.200 

Delež mladih do 15 let 12,8% 
 

13,6% 13% 
 
Kje smo bili v preteklih letih delovanja Občine Bled uspešni? 
Kljub temu je Občina Bled v preteklih letih pokazala velik napredek pri uvajanju trajnostnih in novih pristopov 
na številnih področjih. Ključne uspešne prakse, ki jih z novo strategijo ohranjamo in še nadgrajujemo, so: 
 

- Sistematično umikanje motornega prometa z blejske jezerske sklede z izgradnjo razbremenilnih cest in 
oddaljenih parkirišč, uvajanjem elektromobilnosti in sezonskimi javnimi prevozi;  

- Skrbno ravnanje z odpadki z uvajanjem strategije 'brez odpadka', kjer je danes Bled vodilna slovenska občina; 
- Zmanjšanje obremenitev voda s širjenjem kanalizacijskega omrežja (doslej Bohinjska Bela, Mlino, Grad ...); 
- Destinacijski management s sodobnim Info centrom Triglavska roža in zlatim znakom Zelene destinacije; 
- Večnamenska prenova športne in kulturne infrastrukture za potrebe lokalnega prebivalstva in turizma 

(Veslaški center, Športni park, Festivalna dvorana, Blejski grad, kulturni dom Bohinjska Bela ...); 
- Načrtno in strokovno urejanje zelenih površin in vaških jeder; 
- Podpora programom dela mladih, starejših ter kulturnih, športnih in humanitarnih društev; 
- Gojitev mednarodne pozicije in kulture sodelovanja Bleda v regiji in širšem evropskem prostoru. 
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2.3 Razvojni izzivi 
 
Današnji razvojni položaj in kakovost bivanja v občini najbolj zaznamuje razmah turizma v zadnjih nekaj letih. 
Medtem ko je podvojitev turistične dejavnosti ugodno vplivala na splošno gospodarsko rast, zaposlovanje in 
finančni položaj občanov in tudi Občine Bled, pa je slednja povečala pritiske na okolje in zmanjšanje 
privlačnosti bivalne klime za prebivalce. V zadnjem letu je v turistično rast, ustaljene načine delovanja in 
življenjske navade močno zarezala epidemija covid-19. Pandemija je lokalno izostrila šibke točke trenutne 
strukture blejskega turističnega gospodarstva, predvsem veliko odvisnost od azijskih trgov, hkrati pa okrepila 
zavedanje o pomenu lokalnih dobrin, lokalne storitvene in prehranske oskrbe ter zavedanje o potrebi po novi, 
bolj trajnostni poti.  
 
Vse to v kontekstu spreminjajočih globalnih trendov bolj kot kdajkoli prej pred Občino Bled postavlja izzive 
prihodnjega delovanja in iskanja primernega ravnotežja med ohranjanjem izjemnega ambienta, 
kakovostjo bivanja prebivalstva in turističnimi razvojnimi ambicijami.  
 
V času priprave strategije so na tovrstna vprašanja odgovarjali sodelujoči v spletni anketi, na intervjujih in 
delavnicah. Opravljeni sta bili socioekonomska analiza ključnih razvojnih kazalnikov in trendov ter analiza 
prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj občine Bled (SWOT).  
 
Kazalniki razvojnega položaja občine v primerjavi z regijo in Slovenijo so prikazani v Prilogi 1, SWOT analiza 
pa na naslednji strani. Iz razprav in SWOT analize smo izluščili 12 najpomembnejših razvojnih izzivov 
občine Bled do leta 2030 ter s primerjalno analizo zunanjih nevarnosti in tveganj ter notranjih potencialov 
in slabosti občine nakazali možne smeri in strategije njihovega reševanja (t.i. TOWS). 
 

} 1:  oslabljena demografska slika 
} 2: zagotavljanje privlačnega okolja za bivanje mladih in aktivnih generacij 
} 3: obvladovanje kontinuiranih pritiskov na Blejsko jezero 
} 4: visoka stopnja motorizacije, prometnih oz. turističnih tokov 
} 5: neskladna podoba in neuravnotežena raba prostora ter  naravnih virov 
} 6: nevzdržen in v 'novi normalnosti' ne dovolj odporen model razvoja turizma 
} 7:  razumevanje podjetniških priložnosti izven turizma 
} 8:  ohranjanje lokalne identitete in pripadnosti ter vključevanje občanov v skupnost 
} 9:  vzdržnost občinskega proračuna in odvisnost od države 
} 10:  upravljanje lokacije in procesov 
} 11:  razumevanje in dojemanje vrednot Bleda 
} 12:  ranljivost lokalnega okolja na globalne spremembe 

 

Ključni razvojni izzivi občine so v nadaljevanju so podrobneje opisani in utemeljeni. Pri tem smo uporabili 
podatke in informacije iz ankete, intervjujev, delavnic in javno dostopne uradne podatkovne baze. 
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Tabela 2 SWOT in TOWS analiza občine Bled  
SWOT ® TOWS 
Opredelitev ključnih izzivov in možnih strategij 
njihovega reševanja 

PREDNOSTI (S) 
1 Ambient Blejskega jezera s kulturnimi in 
naravnimi vrednotami, del TNP 
2 Mednarodna prepoznavnost in pozicija 
3 Znamka, identiteta in simbol Slovenije 
4 Kompetence v turizmu in hotelirstvu 
5 Dosežena odličnost: zelena destinacija, 'brez 
odpadka', IEDC, posamezna uspešna podjetja 
6 Profesionalna mreža javnih služb in 
raznovrstnih storitev 
7 Pestra društvena dejavnost, lokalna tradicija 
8 Večnamenska športna, kulturna in turistična 
ter pohodniška infrastruktura 
9 Relativna bližina AC, Ljubljane, letališča  
10 Uravnoteženo lokalno gospodarstvo s 
potencialom trajnostne rasti (les, hrana, zdravje) 
11 Varno in socialno zdravo okolje 
12 Prost dostop do vode, jezera, gozdov, 
travnikov   

SLABOSTI (W) 
1 Velika zgoščenost dejavnosti in interesov 
na majhnem in občutljivem prostoru   
2 Prometna obremenitev in (ne)pretočnost   
3 Podhranjeno upravljanje lokacije in 
procesov zaradi kompleksnosti razmer 
4 Zmerno ekološko in kemično stanje jezera 
5 Prekomerna rast apartmajev in zasebnih 
sob na račun kmetijske in bivanjske dejavnosti 
6 Visoke cene nepremičnin – ovira za bivanje 
mladih, javne naložbe, MSP... 
7 Zastarele prostorske ureditve nekaterih 
pomembnih javnih prostorov (npr. TC Bled) 
8 Meteorne vode  vodene na CČN 
9 Nedokončano kolesarsko omrežje 
10 Mobilnostni sistemi medsebojno niso 
povezani in zadostni: AP, ŽP, JPP, parkirišča 
11 Kakovostno zaostajanje trgovine, storitev  
12 Višji življenjski stroški zaradi turizma 

PRILOŽNOSTI (O) 
1 Visoko soglasje prebivalcev o trajnostni razvojni poti 
2 Interes občanov, društev, podjetij in drugih 
deležnikov po sodelovanju in vključevanju 
3 Inovativno razmišljanje   
4 Digitalizacija in nove tehnologije v javnih storitvah 
5 Uvajanje zelenih praks in krožnih rešitev 
6 Bled tudi kot lokacija za bivanje, delo in ustvarjanje 
vrhunskih kadrov, start-up, ne le turizem 
7 Tradicija klimatskega zdravilišča /riklijanstvo – po c-19  
8 Spremenjen življenjski slog novih generacij 
9 Boljše povezovanje Bleda z zaledjem in regijo 
10 Koriščenje EU virov za okrevanje in odpornost ter 
nove finančne perspektive  2021–2027 
11 Povezovanje turizma in drugih gospodarskih panog  
12 Globalni trendi podpirajo trajnostno transformacijo 

MAX-MAX strategija 
 

→ IZZIV 6: NEVZDRŽEN IN V 'NOVI 
NORMALNOSTI' NE DOVOLJ 
ODPOREN MODEL RAZVOJA 
TURIZMA ® SC5: TRAJNOSTNA IN 
KAKOVOSTNA PREOBRAZBA TURIZMA (S1, 
S2, S3, S4, S11, O2, O3, O5, O7, O8, O11, O12)  

→ IZZIV 7: RAZUMEVANJE 
PODJETNIŠKIH PRILOŽNOSTI IZVEN 
TURIZMA ® SC6: ZELENO LOKALNO 
GOSPODARSTVO (S2, S3, S10, O3, O6, O11, O12)  

→ IZZIV 8: OHRANJANJE LOKALNE 
IDENTITETE IN PRIPADNOSTI ® SC1: 
KAKOVOSTNO (SO)BIVANJE VSEH 
GENERACIJ (O2, O8, O9, S7, S8)   

MAX-MIN strategija 
 

→ IZZIV 3: OBVLADOVANJE 
KONTINUIRANIH PRITISKOV NA 
BLEJSKO JEZERO ® SC2: SANACIJA 
IN SONARAVNO UPRAVLJANJE 
BLEJSKEGA POJEZERJA (W1, W2, W3, W4, 
W7, W8, W10, O1, O4, O10) 

→ IZZIV 4: VISOKA MOTORIZACIJA IN 
UPRAVLJANJE PROMETNIH OZ. 
TURISTIČNIH TOKOV ® SC4: 
CELOSTNO UREJANJE IN 
UPRAVLJANJE MOBILNOSTI (W1, W2, W9, 
W10, O1, O4, O5, O10)   

TVEGANJA (T) 
1 Nepredvidljivi finančni viri – zmanjšanje lastnih 
prihodkov zaradi upada turizma v in po c-19  
2 Visoka odvisnost strateških vsebin od države – odmik 
gradnje JRC, upravljanje jezera, inšpekcijske službe 
3 Daljše okrevanje turizma po c-19 zaradi odvisnosti od 
azijskih trgov – dvig brezposelnosti – socialni transferi 
4 Pomanjkljivo razumevanje Bleda, njegovih vrednot, 
režimov s strani obiskovalcev, ponudnikov, investitorjev   
5 Neusklajen razvoj turizma v sosednjih občinah z 
vplivom na Bled 
6 Nadaljnje izselitve mlade in aktivne generacije  
7 Pritiski na urbanizacijo kmetijskih zemljišč, atraktivne 
lokacije in degradacijo okolja in narave 
8 Selitev obiska z jezera na Savo Bohinjko in Dolinko 
9 Zagotavljanje kompetentnih kadrov   
10 Vrnitev k starim modelom turizma – maksimizacija 
zaslužka, ki ga nudi lokacija 
11 Izgubljanje skupnostne identitete 
12 Globalna podnebna, ekonomska, zdravstvena, 
trgovinska, potovalna, politična in druga tveganja 

MIN-MAX strategija 
 

→ IZZIV 2: ZAGOTAVLJANJE 
PRIVLAČNEGA OKOLJA ZA BIVANJE 
MLADIH IN AKTIVNIH GENERACIJ NA 
BLEDU ® SC1: KAKOVOSTNO 
(SO)BIVANJE VSEH GENERACIJ (S6, S7, S8, 
W5, W6, T6) 

→ IZZIV 5: NESKLADNA PODOBA IN 
NEURAVNOTEŽENA RABA PROSTORA 
IN NARAVNIH VIROV ® SC3: 
ZMANJŠANJE PRITISKOV NA OKOLJE, 
PODNEBJE, NARAVNE VIRE IN AMBIENT 
BLEDA (S1, T4, T5, T7, T8, T10, T12) 

→ IZZIV 11: RAZUMEVANJE IN 
DOJEMANJE VREDNOT BLEDA ® 
SC7: PAMETNO SODELOVALNO 
UPRAVLJANJE (PAMETNA SKUPNOST) (S1, 
S2, T4, T11) 

MIN-MIN strategija 
 

→ IZZIV 1: OSLABLJENA 
DEMOGRAFSKA SLIKA – STARANJE 
® SC1: KAKOVOSTNO (SO)BIVANJE 
VSEH GENERACIJ (T6, W5, W6, W12)  

→ IZZIV 9: VZDRŽNOST OBČINSKEGA 
PRORAČUNA IN ODVISNOST OD 
DRŽAVE ® SC7: PAMETNO 
SODELOVALNO UPRAVLJANJE 
(PAMETNA SKUPNOST) (T1, T2, S1) 

→ IZZIV 10: UPRAVLJANJE LOKACIJE 
IN PROCESOV ® SC7: PAMETNO 
SODELOVALNO UPRAVLJANJE 
(PAMETNA SKUPNOST) (S1, S2, S3, T9, T10) 
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Izziv Opis izziva  Smer intervencije 

IZZIV 1:  
Oslabljena 
demografska 
slika 

V občini Bled se število prebivalstva znižuje. Tako kot večina gorenjske regije se 
tudi občina sooča s problematiko naglo starajoče se družbe. Po podatkih SURS se 
je v opazovanem obdobju 2010–2020 število starejših (65+ let) povečalo za 
27 %, predvsem na račun 10 % manjše aktivne populacije (15-64 let). Število in 
tudi delež mladih (0-14 let) pa v strukturi prebivalstva ves čas ostajata na približno 
enaki ravni. Nadpovprečni indeks staranja občine se je povečeval in je leta 2020 
znašal 183 (Gorenjska 129, Slovenija136). Vzporedno se je povprečna starost 
občana Bleda dvignila  s 43 let na 45,9 leta in je še naprej znatno višja od 
povprečja regije in države. Demografsko sliko zadnjih deset let (2010–2018) 
zaznamuje negativen skupni prirast, z izjemo leta 2019. Medtem ko naravni 
prirast med leti niha, je selitveni prirast vseh deset let (razen leta 2019) 
negativen. Z nadaljevanjem takšnega trenda bo občina še naprej izgubljala 
demografsko vitalnost. � Navedeno narekuje potrebo po izboljšanju in 
prilagajanju bivalnega okolja potrebam starajoče se družbe kakor tudi uvajanju 
ukrepov, ki bodo privlačni za mlade in spodbudni za medgeneracijsko sobivanje. 
 

} Izboljšanje bivanjskega 
okolja  

} Prilagajanje mreže 
javnih, društvenih in 
tržnih storitev in 
infrastrukture za 
kakovostno sobivanje 
vseh generacij 

 

IZZIV 2:  
Zagotavljanje 
privlačnega 
okolja za 
bivanje 
mladih in 
aktivnih 
generacij 

Negativen selitveni prirast je predvsem posledica selitev prebivalcev v druge 
občine, medtem ko selitve v / iz tujine soodvisne od vsakokratnih 
makroekonomskih in političnih okoliščin. V obdobju 2010–2020 se je v 
povprečju iz drugih slovenskih občin na Bled priselilo 350 oseb na leto, 414 pa 
izselilo. Po opažanjih sogovornikov Bled zapuščajo predvsem mlajše in aktivne 
generacije, ki svoje bivanjsko okolje zamenjajo za cenovno in prometno 
dostopnejše lokacije v sosednjih občinah ali Ljubljani, lastne nepremičnine v 
občini Bled pa zaradi višje vrednosti prodajo ali namenijo turistični dejavnosti. 
Tovrstne trende zaznavajo tudi druge slovenske turistično privlačne destinacije, 
naslavljanje tega družbenega vprašanja pa je kompleksno in ni sistemsko 
naslovljeno. � Oblikovanje in izvajanje ukrepov za pritegnitev in zadržanje 
mladih (družin) in aktivne populacije v občini predstavlja enega pomembenjših 
razvojnih izzivov Bleda. 
 

} Prilagajanje 
bivanjskega okolja 
mladim in aktivnim 
generacijam 

} Nadgradnja mreže 
javnih, društvenih in 
tržnih storitev in 
infrastrukture za 
kakovostno sobivanje 
vseh generacij 

IZZIV 3:  
Obvladovanje 
kontinuiranih 
pritiskov na 
Blejsko jezero    
 

Intenzivna rast turističnih tokov in velike prometne obremenitve, ki zlasti v času 
visoke sezone močno presegajo nosilno zmogljivost kraja, ter nekateri okoljsko 
nevzdržni dejavniki (intenzifikacija kmetijstva, mešano kanalizacijsko omrežje, 
porast rekreacijskih dejavnosti ob jezeru in v naravnem okolju ...) so bili v 
zadnjem desetletju med glavnimi povzročitelji degradacije občutljivih naravnih 
ekosistemov na območju občine. O tem priča ekološko stanje Blejskega jezera, ki 
je zaradi prekomernega vnosa organskih snovi in hranil s strani ARSO ocenjeno 
kot zmerno.14  Celostna sanacija jezerske sklede in sistemska zaščita naravnih 
virov predstavljata ključni izziv občine in države na področju varstva okolja. Tako 
menijo tudi občani, ki so v anketi omenjena ukrepa ocenili kot najpomembnejša 
med vsemi izpostavljenimi (ocena 3,9/4).15 � Bolj sistematičen in koordiniran 
pristop med državo in Občino pri upravljanju in udejanjanju ukrepov za sanacijo 

} Celovita sanacija 
blejskega pojezerja  

} Varovanje okolja, 
naravnih virov, 
ekosistemov in biotske 
raznovrstnosti  

} Trajnostna in 
kakovostna preobrazba 
turizma 

 
14 http://www.arso.gov.si/vode/jezera/Ekolo%C5%A1ko%20stanje_NUV2_jezera.pdf 
15 Anketa med občani (april 2020, N=409 za odgovor »Sanacija Blejskega jezera« in N=406 za odgovor »Zaščita vodnih virov in upravljanje s pitno 
vodo«). 
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jezera ter vzpostavitev učinkovitega sistema varstva naravnih virov na območju 
celotne občine bosta v prihodnjem obdobju prednostni nalogi Občin Blede. 
 

IZZIV 4:  
Visoka 
stopnja 
motorizacije, 
prometnih in 
turističnih 
tokov  

Visoka prometna obremenjenost celotnega gravitacijskega zaledja Bleda oz. 
državne ceste skozi središče Bleda, ki predstavlja glavno tranzitno povezavo do 
Bohinja, v kombinaciji z naglo rastjo turističnih prihodov in potreb občanov po 
medobčinskih dnevnih migracijah 16  predstavlja največje razvojno tveganje 
občine. Avgusta 2018 je po podatkih DRSI na odseku državne ceste Lesce-Bled, 
kjer predvsem v času poletne turistične sezone in ob sončnih vikendih prihaja do 
daljših zastojev, povprečni dnevni prometn znašal 23.711 vozil. Med bolj 
obremenjenimi predeli občine je jezerska skleda (odsek Bled-Pristava), na 
območju katere je bilo v istem mesecu zabeležnih povprečno 12.475 vozil. 
Odsotnost lokalnega javnega potniškega prometa (JPP) ter nerazvito omrežje 
kolesarskih in peš poti le še povečujejo močno odvisnost lokalnega prebivalstva 
od rabe osebnega vozila za potrebe dnevne mobilnosti. S 574 osebnimi 
avtomobili na 1.000 prebivalcev se občina uvršča nad povprečje regije (547) kot 
tudi države (549).17 Navedeni trendi, zaradi katerih nastaja znatna okoljska škoda, 
narekujejo potrebo po trajnostno naravnanem upravljanju prometnih tokov ter 
optimizaciji javne prometne infrastrukture, vključno z načrtovano izgradnjo južne 
razbremenilne ceste. � Celostna zasnova učinkovitega, povezanega, varnega in 
za uporabnika enostavnega sistema trajnostne mobilnosti bo v prihodnjem 
obdobju predstavljala enega temeljnih predpogojev za doseganje zdravega 
ravnotežja med ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi cilji občine. 
 

} Celostno urejanje in 
upravljanje mobilnosti 

} Trajnostna in 
kakovostna preobrazba 
turistične destinacije 

IZZIV 5:  
Neskladna in 
neuravnote-
žena raba 
prostora in 
naravnih 
virov - 
tveganje 
izgube 
elementov 
značilne 
arhitekturno-
krajinske 
podobe 

Območje občine Bled po površini meri le 72,3 km2. Znotraj relativno majhnega 
prostora se poleg osrednjega Blejskega jezera nahajajo še druge izjemne naravne 
in kulturne vrednote nacionalnega pomena. Sočasno se v tem občutljivem 
prostoru izvaja intenzivna turistična dejavnost, Bled pa predstavlja tudi 
najpomembnejšo tranzitno pot za dostop do Bohinja. Z intenziviranjem 
turističnih tokov so se v zadnjem desetletju na Bledu in v sosednjih občinah 
konflikti med posameznimi funkcijami (bivanjska, turistična, kmetijska, delovne 
migracije), pritiski na urbanizacijo prostora in varovanjem naravnih virov 
poglobili. Posledično so pritiski na omejene prostorske in naravne vire veliki in 
na posameznih mikro lokacijah verjetno že presežejo nosilno zmogljivost. Na 
drugi strani se občina spopada s problematiko pomanjkanja stanovanj ter 
umeščanja in pridobivanja lokacij za družbeno in prometno infrastrukturo, katere 
reševanje je oteženo zaradi nesorazmerne rasti cen nepremičnin in zemljišč ter 
neracionalne izrabe razpoložljivih objektov. V letu 2018 je bilo po podatkih SURS 
v občini nenaseljenih 25,8 % stanovanj. Neizkoriščeni ostajajo že dlje časa 
opuščeni in/ali propadajoči objekti (pretežno v zasebni lasti) in nekatera območja 
naselbinske dediščine (tj. zgodovinska vaška jedra) ter njihovi potenciali za 
izboljšanje kakovosti in identitete javnega odprtega prostora. Zaradi pritiska 
urbanizacije in teženj po dodatnih, predvsem turističnih naložbah se povečuje 
tveganje za spreminjanje tradicionalnega izgleda kulturne krajine in izgubo 

} Skladen razvoj 
prostora, naselij in 
krajine 

 
16 V letu 2019 se je na delo izven občine vozilo 2.116 oseb oz. 63,2 % delovno aktivnega prebivalstva občine Bled (+12 % glede na leto 2015), medtem 
ko je obseg dnevnih delovnih migracij iz sosednjih občin predstavljal 1.741 oseb (+9,7 % glede na leto 2015). Vir: SURS. 
17 Podatek za leto 2018. Vir: SURS. 
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kmetijskih obdelovalnih površin. � Uravnoteženje rabe prostora med različnimi 
dejavnostmi (bivanje, proizvodna dejavnost, turizem, kmetijstvo) ter varovanje  
ekosistemskih funkcij, tradicionalne podobe in ambienta Bleda s skladnimi 
urbanističnimi, arhitekturnimi in krajinskimi rešitvami bodo glavni izzivi nove 
trajnostne prostorske politike.  
 

IZZIV 6:  
Nevzdržen in 
v 'novi 
normalnosti' 
ne dovolj 
odporen 
model 
razvoja 
turizma 

Destinacija Bled je v zadnjih desetih letih doživela podvojitev kapacitet in 
turističnega obiska, kar je postalo težko obvladljivo, na najbolj obremenjenih 
točkah pa celo preseglo kritični prag. Avgusta 2019 je bilo v občini 10.671 
ležišč18, kar predstavlja 1,1 ležišča/prebivalca in skoraj podvojitev glede na leto 
2008. S tem je bil cilj 6.000 ležišč iz preteklega razvojnega programa občine 
presežen za več kot 45 %. Rast je bila najbolj intenzivna v segmentu zasebnih 
nastanitev, ki na trg prodirajo preko rezervacijskih sistemov spletnih turističnih 
agencij. Leta 2019 je Bled beležil pol milijona prihodov in 1,13 milijona nočitev, 
pri čemer je bilo 60 % slednjih opravljenih le v štirih mesecih (junij-september). 
95,4 % nočitev so ustvarili tujci, od tega 12 % azijski gostje. 19  V odsotnosti 
njihovega aktivnega prostorskega in časovnega prerazporejanja bi ob 
nadaljevanju trenda tovrstne dinamike lahko vodile v preveliko množičnost 
obiska in zmanjšanje privlačnosti izkušnje, v osnovi pa tudi v nekakovostno okolje 
za bivanje, na kar so v svojih odgovorih na anketna vprašanja o dosedanjem in 
prihodnjem razvoju turizma opozorili tudi občani.20 Pandemija koronavirusa je v 
letu 2020 drastično posegla v sektor, ki se v destinaciji Bled kaže v več kot 60-
odstotnem upadu nočitev glede na leto 2019. Stagnacija se je pokazala že v letu 
2019, ko je Bled ob siceršnji 6,9-odstotni rasti na območju Julijskih Alp (in 5-
odstotni v Sloveniji) zabeležil 1,7 % manj prenočitev kot leta 2018 in 2,5 % več 
prihodov. � Prilagoditev ponudbe novim razmeram, kakovostna in trajnostna 
preobrazba, povečanje odpornosti turističnega gospodarstva ter učinkovito, 
vključujoče in odgovorno upravljanje celotne destinacije ter ključnih točk obiska 
bodo prednostne naloge pri vzpostavljanju dolgoročno vzdržnejšega turističnega 
modela blejskega turizma. 
 

} Trajnostna in 
kakovostna preobrazba 
turistične destinacije 

IZZIV 7:  
Razumevanje 
podjetniških 
priložnosti 
izven turizma 

Blejsko gospodarstvo opredeljuje turistična panoga, vendar pa je potrebno 
izpostaviti, da so 60 % od cca 255 mio EUR vseh gospodarskih prihodkov v 
občini21 v letu 2019 ustvarile ostale panoge, med katerimi izstopajo gozdarstvo, 
lesnopredelovalna dejavnost, trgovina in storitve (zdravstvene, izobraževalne). 
Medtem ko sta trgovina (tako večja kot mala trgovska podjetja) in pomemben del 
storitev močno odvisna od uspešnosti in strukture turizma, ostale panoge v svojih 
nišah delujejo neodvisno in krepijo odpornost lokalne ekonomije. V dveh 
poslovnih conah (LIP, Lisice) ter na različnih lokacijah znotraj občine se nahaja več 
uspešnih inovativnih podjetij in organizacij, ki koristijo zaledje naravnih virov, 
lokalne kompetence, lokacijo in image Bleda (npr. LIP Bled, GG Bled, DOORS, 

} Bolj zeleno in odporno 
lokalno gospodarstvo 

 
} Lokalna pridelava 

hrane 

 
18 Januarja 2021 register AJPES beleži že 12.920 vseh registriranih ležišč, med katerimi je bilo 8.663 opredeljenih kot aktivnih. 
19 Japonska, Kitajska, Koreja in druge azijske države (vir: SURS, 2019). 
20 V anketi med občani, izvedeni spomladi 2020, so respondenti dosedanji razvoj turizma v občini Bled ocenili s povprečno oceno 2,1 od 4 (N=493; 1 
– zelo nezadovoljen, 2 – manj zadovoljen, 3 – zadovoljen, 4 – zelo zadovoljen). Pri vprašanju o želenih scenarijih razvoja v prihodnje je 70 % 
respondentov izbralo odgovor »Trajnostni razvoj in omejevanje obiska« (N=414). 
21 Prihodkom podjetij s sedežem na Bledu v višini 220.695.007 EUR iz leta 2019 (vir: AJPES) smo prišteli prihodke v višini 30 mio EUR, ki jih po okvirni 
oceni generirajo hoteli v lasti Sava Turizma d.d., katerih sedež je v Ljubljani.   
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Senčila Bled, Conditus,  IEDC, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, Visoka 
šola za hotelirstvo in turizem, Diagnostični center, kmetijsko gozdarska zadruga 
Gozd, izdelava pleten, kremšnit in druge tradicionalne obrtne dejavnosti). � V 
tem kontekstu je razumevanje potreb in medsebojne povezljivosti celotne lokalne 
ekonomije Bleda pomembno za načrtovanje prihodnje prostorske in razvojne 
politike občine. Ohranjanje obstoječih podjetij in odpornosti lokalne ekonomije, 
usmerjanje podjetij v trajnostno delovanje in omogočanje podjetniške dinamike22 
med novimi generacijami, vključno z ohranjanjem kmetijske dejavnosti, so 
pomembne razvojne e teme. 
 

IZZIV 8:  
Ohranjanje 
lokalne 
identitete in 
pripadnosti 
ter 
vključevanje 
občanov v 
skupnost 

Občani soustvarjajo lokalno vzdušje, ki vsakemu kraju daje značilen karakter. 
Iskrena pristnost in identiteta postajata vse bolj cenjeni prednosti turističnih 
destinacij. Čeprav lokalno skupnost Bleda odlikujeta aktivno delovanje krajevnih 
skupnosti in dolgoletna društvena tradicija, občani izražajo bojazen, da Bled že 
izgublja svojo nekdanjo domačnost. Prav tako društva opozarjajo, da je pri 
nekaterih segmentih civilne družbe, zlasti pri mladih nad 15 let, nekaterih 
starejših in ranljivih skupinah, zaznati slabšo vpetost v lokalno socialno mrežo in 
skupnostne aktivnosti. Za soustvarjanje kolektivne identitete kraja so bistvenega 
pomena tudi realne možnosti participacije posameznikov pri načrtovanju 
lokalnega razvoja; le-te so občani v anketi ocenili kot pomanjkljive. 23  � Za 
ohranitev pristnosti ter razvoj močne in vključujoče skupnosti občine Bled bo v 
prihodnjem desetletju poleg velikih kulturnih in družbenih infrastrukturnih 
projektov pomembno tudi spodbujanje participacije in drobnih iniciativ 
najrazličnejših skupin občanov, ki bodo na vseh področjih prispevali k bolj 
povezanemu življenju in ohranjanju pristne identitete blejske lokalne skupnosti.  
 

} Pametno, vključujoče 
in sodelovalno 
upravljanje 

} Izkoriščanje potenciala 
kulture za krepitev 
pristnosti in vrhunske 
pozicije 

} Zagotavljanje 
raznolikih možnosti za 
šport in rekreacijo  

IZZIV 9: 
Vzdržnost 
občinskega 
proračuna in 
odvisnost od 
države 

Finančni potencial občinskega proračuna za razvojne naložbe, ki ga je Občina 
Bled v zadnjem desetletju uspela povečati za skoraj 3-krat (z 2 mio EUR leta 2008 
na 5,9 mio EUR leta 2019), se je z upadom prilivov iz naslova turizma zaradi 
pandemije covid-19 v letu 2020 znižal na 4,5 mio EUR. Zaradi nižjega deleža 
sofinanciranja in strožjega pogojevanja v občinah zahodne kohezijske regije je 
pričakovan tudi manjši obseg evropskih virov v času finančne perspektive 2021–
2027. Dodatno tveganje pri prihodnjem načrtovanju in izvajanju strateških 
projektov predstavlja visoka odvisnost Občine od pristojnih državnih organov in 
njihove pripravljenosti za skupno urejanje zadev državnega pomena, kot sta 
sanacija Blejskega jezera in izgradnja južne razbremenilne ceste. � V obdobju 
pokriznega okrevanja bodo finančne zmožnosti Občine precej bolj omejene, zato 
bo s ciljem ohranjanja trenutne ravni zadolževanja smotrno preučiti možnosti 
racionalizacije in/ali optimizacije načrtovanih programov in naložb. Obenem bodo 
občinske službe pri svojih prizadevanjih po čimprejšnjem izboljšanju nekaterih 
zatečenih stanj, katerih reševanje presega okvire lokalne samouprave, še naprej 
zavzeto sodelovale z agencijami, ministrstvi in drugimi deležniki na nacionalni 
ravni. 
 

} Ciljno in racionalno 
upravljanje javnih 
financ z optimizacijo 
investicij in programov 

 
22 Število podjetij na 1.000 prebivalcev je leta 2019 v občini Bled znašalo 71, na Gorenjskem 54, v Sloveniji pa 57. 
23 Anketa med občani (april 2020, N=491), pri čemer so občani možnost sodelovanja pri lokalnem razvoju ocenili z 2,2 od 4 (1 – zelo nezadovoljen, 2 
– manj zadovoljen, 3 – zadovoljen, 4 – zelo zadovoljen). 
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IZZIV 10: 
Upravljanje 
lokacije in 
procesov 

Kompleksnost odnosov (varstveni režimi – prostor – razvoj gospodarskih 
dejavnosti – potrebe občanov), interesov med različnimi deležniki (občani – 
društva – investitorji – sosednje občine – zavodi ...) in ravni odgovornosti (občina 
– država – zasebni sektor) predstavlja velik upravljavski izziv. Občina Bled ima 
profesionalne in napredne javne službe in upravo, ki pa so glede na majhnost 
občine in vire kadrovsko omejene. Ugotavljamo, da sta podhranjeno upravljanje 
(npr. jezera, destinacije, med sektorji, velikih projektov ...) in slaba odzivnost 
pristojnih državnih služb pogosto vzroka za obstoječe stanje in počasno reševanje 
največjih težav. � Nadgradnja podhranjenega upravljanja in pospešitev 
operativnega sodelovanja med področji, ravnmi in deležniki ter vodenja zahtevnih 
projektov sta predpogoja za reševanje številnih vsebinskih vprašanj občine Bled. 
 

} Pametno, vključujoče 
in sodelovalno 
upravljanje 

} Medobčinsko, 
regionalno in državno 
sodelovanje 

IZZIV 11: 
Razumevanje 
in dojemanje 
vrednot 
Bleda 

Bled je tradicionalno eden od stebrov slovenskega turizma, vendar se je skozi 
desetletja razumevanje njegove vloge kot prostora oddiha spremenilo v 
dojemanje kot točke interesa, ki jo je nujno treba obiskati.  Ob tem je zbledelo 
tudi razumevanje Bleda, ki je ena najpomembnejših nacionalnih vrednot zaradi 
svojega izjemnega ambienta z naravno, kulturno in simbolno vrednostjo (jezero 
z otokom s srednjeveško romarsko cerkvijo, grad na skali, vile in parki okoli jezera 
ter vaška jedra; območje, poseljeno od bronaste dobe). Navedene vrednote 
Občina in država varujeta s številnimi pogosto ”neprijetnimi” režimi, česar pa 
obiskovalci, investitorji in upravljavci turističnih objektov pogosto ne razumejo ali 
zavestno kršijo. Še zlasti investitroji Bled dojemajo predvsem kot dobro 
investiciijsko priložnost.� Nadgradnja komuniciranja režimov, razlage ozadja in 
varstvenih razlogov ter ozaveščanja tako za odgovoren obisk kot tudi odgovorno 
investiranje je potrebno na vseh področjih delovanja Občine in med vsemi ciljnimi 
skupinami (obiskovalci, občani, ponudniki, investitorji). 
 

} Odgovorno 
komuniciranje 

IZZIV 12: 
Ranljivost 
lokalnega 
okolja na 
globalne 
spremembe 

Podnebne, epidemiološke, okoljske, ekonomske, politične in druge globalne 
krizne spremembe prodirajo globlje in se vse bolj konkretno odražajo tudi na 
najnižji lokalni ravni. Občina Bled je skozi turizem močno vpeta v mednarodno 
okolje, s svojo izjemno naravo in omejenim prostorom pa zelo občutljiva na 
nepredvidene zunanje vplive (naravne nesreče, podnebne spremembe, 
invazivne vrste ...). � Dvigovanje odpornosti na nepredvidljive zunanje 
spremembe postaja nova stalna naloga pri načrtovanju razvojnih politik, 
prilagajanju obstoječih modelov delovanja in dvigu ravni pripravljenosti in 
odzivnosti javnih služb.  

} Pametna skupnost 
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3 Vizija in strategija Bled 2030 
 

3.1 Vizija Bled 2030 
 
Razvojna vizija občine Bled 2030 predstavlja dolgoročni pogled na želeno prihodnjo sliko občine. Občanom, 
podjetjem in investitorjem sporoča pričakovane spremembe do leta 2030. Medtem ko je dosedanja razvojna 
vizija v ospredje postavljala razvoj Bleda kot vrhunske mednarodne destinacije, se z novo vizijo osredotočamo 
na povrnitev porušenega ravnotežja med bivanjem in turizmom. Nova vizija predstavlja odziv na aktualne 
lokalne in globalne izzive ter močno izraženo željo občanov in deležnikov po bolj trajnostnem razvoju. Vizija 
se smiselno naslanja tudi na usmeritve obstoječih sektorskih programov občine in države. V tem kontekstu je 
ključno sporočilo vizije občine Bled 2030: 
 

Občina Bled 2030 ponuja harmonijo sobivanja v 
izjemnem naravnem in kulturnem ambientu Slovenije.  
 

Občino Bled 2030 označuje pristno, ohranjeno, odporno in trajnostno upravljano 
ter oblikovno harmonično okolje, kjer kakovostno sobivajo vse generacije, 
obiskovalci in dejavnosti. Bled ambicioznih trajnostnih ciljev in zelenega turizma 
ne le obljublja, ampak jih udejanja. 
 

Trajnostna preobrazba na vseh področjih, od turizma, javnih služb do podjetij in gospodinjstev, izgradnja 
južne razbremenilne ceste in kritične okoljske in družbene infrastrukture, pametno upravljanje prostora 
in režimov, turističnih tokov in nosilne zmogljivosti ter medsebojno sodelovanje in zaupanje bodo 
omogočili umiritev pritiskov in vzpostavitev primernega ravnotežja med želeno visoko kakovostjo 
bivalnega okolja in Bledom kot kakovostno zeleno turistično destinacijo.  

 

Z izvedbo zahtevnih ukrepov in odgovornim ravnanjem obiskovalcev bomo povrnili kakovost Blejskega 
jezera v dobro stanje. Občina, investitorji in lastniki nepremičnin bomo s  premišljenimi posegi skupaj 
zagotavljali celovito, v enotno in prepoznavno podobo Bleda usmerjeno urbanistično, arhitekturno in 
krajinsko-arhitekturno oblikovanje, Na ta način bomo obvarovali izjemno krajinsko podobo blejske 
sklede, ohranili vodne vire, primestne gozdove, kmetijska zemljišča, ledeniške morene, kozolce, 
visokodebelne sadovnjake in tradicionalno podobo vaških naselij.  
 

Občina Bled 2030 s svojimi javnimi službami občanom vseh starosti in gostom še naprej zagotavlja širok 
nabor sodobnih in profesionalnih izobraževalnih, socialno-varstvenih, zdravstvenih, mobilnostnih, 
kulturnih, rekreacijskih in drugih storitev, mladim pa ustvarja motive, da v domačem okolju poiščejo 
priložnost za bivanje in zaposlitev. Sočasno bo Bled utrjeval pozicijo lokacije, ki podpira karierni razvoj, 
zeleno lokalno gospodarstvo ter samooskrbo s hrano, energijo, lokalnimi proizvodi in storitvami. 
 

V novem obdobju bo občina Bled posebno pozornost namenjala kulturi in kulturni dediščini ter na ta 
način ohranjala tradicijo skupnostnega življenja ter krepila svojo identiteto, blagovno znamko in vlogo v 
Triglavskem narodnem parku/ UNESCO Biosfernem območju Julijskih Alp, gorenjski regiji, Sloveniji ter 
združenjih alpskega  loka in širšega mednarodnega prostora.  
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Vizijo občine Bled 2030 opredeljujejo naslednji gradniki, načela in vrednote: 
 
u BLEJSKO JEZERO, NARAVA IN NARAVNI VIRI 

Zdravo Blejsko jezero, ohranjeni naravni viri, kmetijska zemljišča in krajinski ambient so najvišja vrednota 
in prioriteta Blejcev, katerim sta podrejena delovanje in razvoj posameznih področij in dejavnosti. 
 

u DEDIŠČINA, IDENTITETA, SIMBOL 
Občina Bled neguje bogastvo in simbolne vrednosti svoje tisočletne zgodovine in kulturne dediščine, s 
posebnim ozirom na ohranjanje tradicije skupnostnega (društvenega) življenja in običajev. Posebno 
pozornost posvečamo skrbi za kakovostno arhitekturo. 

 
u HARMONIJA 

Občina Bled skrbi za ustrezno ravnotežje med potrebami prebivalcev in obiskovalcev, med turizmom, 
kmetijstvom in drugimi gospodarskimi dejavnostmi, med razvojem in varstvom prostora, med središčem 
Bleda in podeželskim zaledjem. Pri tem so občani in občanke v središču pozornosti. 

 
u  TRAJNOSTNA PREOBRAZBA  

Občina Bled izkorišča trenutek velikega soglasja v lokalni skupnosti, priložnosti v zunanjem poslovnem 
okolju in zelene politične zaveze v slovenskem in evropskem okviru za še bolj odločen in sistematičen 
pristop k uvajanju trajnostnih sprememb na vseh področjih. 
 

u SODELOVANJE, VKLJUČEVANJE IN ZAUPANJE 
Občino Bled opredeljuje visoka kultura dialoga, ki jo nadgrajuje z novimi oblikami aktivne participacije 
občanov pri uresničevanju projektov in konkretnimi pobudami tudi za učinkovitejše medobčinsko 
sodelovanje na najrazličnejših področjih (urejanje prostora in prometa, turizma, športa, skrbi za starejše).  

 
u ZELENA DESTINACIJA  

Bled skrbno neguje svojo blagovno znamko Bled – podoba raja (Imago paradisi), ohranja zlati znak 
zelene turistične destinacije in krepi konkretno zeleno vrednost, ki jo občutijo tako prebivalci kot 
obiskovalci. Turistični razvoj in promocija Bleda temeljita na trajnostnih in odgovornih načelih, kjer imajo 
dvig kakovosti, desezonalizacija in dodana vrednost za lokalno okolje prednost pred rastjo obsega 
zmogljivosti in tradicionalnih kvalitativnih  kazalnikov (prihodi, nočitve).  

 
u PROFESIONALNOST IN ODPRTOST ZA NOVE TRAJNOSTNE REŠITVE IN TEHNOLOGIJE 

Bled je skozi desetletja tesne soodvisnosti s turizmom in mednarodnim okoljem vzpostavil kompetentno 
mrežo javnih in zasebnih institucij, ki predstavljajo temelj za prilagajanje storitev post-covid okoliščinam 
ter potrebam novih generacij in segmentov obiskovalcev ter za pospešeno uvajanje trajnostnih praks in 
nadgradnjo digitalizacije. 
 

u SENZIBILNOST IN ODGOVORNOST 
Ranljivost prostora, usklajevanje potreb in interesov različnih skupin občanov in sočasno sprejemanje in 
usmerjanje gostov znotraj destinacije od občine in njenih javnih služb terja veliko mero potrpežljivosti in 
občutljivosti do različnosti, premišljeno ravnanje in odgovorno odločanje. 
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3.2 Poslanstvo Občine Bled  
 
Občina Bled v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi skrbi za opravljanje lokalnih zadev javnega pomena.  
 
Občina Bled zagotavlja dostopne in kakovostne lokalne javne storitve in infrastrukturo, s katerimi zadovoljuje 
splošne potrebe svojih prebivalcev, podjetij in obiskovalcev ter ob tem skladno z vizijo Bleda 2030 omogoča 
pogoje za uravnotežen trajnostni razvoj in varuje izjemen ambient Bleda. Pri tem organi, uprava in javne 
službe Občine Bled:  
 

} na vseh področjih delujejo strokovno, usklajeno in premišljeno, a hkrati pošteno, pragmatično in 
učinkovito,  

} upoštevajo potrebe vseh skupin občanov, podjetij in društev ter jih enakopravno vključujejo v 
delovanje skupnosti, 

} sledijo tehnološkemu razvoju, digitalizaciji in poenostavljanju lokalnega administrativnega okvira, 
} odgovorno upravljajo z občinskim premoženjem in financami, 
} odločno zahtevajo spoštovanje strateških izhodišč trajnostnega razvoja in politike podnebne 

nevtralnosti v svoje odloke in prakse ter 
} ob brezpogojnem spoštovanju integritete24 delujejo pregledno in branijo javni interes. 

 
Pri tem je:  
 

u NAŠA POMEMBNA NALOGA, da gledamo v prihodnost, sledimo zastavljeni 
trajnostni viziji Bleda 2030 in delujemo v korist naslednjih generacij.  

 
u NAŠE GLAVNO POSLANSTVO, da prebivalcem občine Bled zagotavljamo 

kakovostno bivanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 oziroma Načrta integritete Občine Bled 
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3.3 Trajnostni razvojni model: 7 strateških ciljev – 7 temeljnih 
strateških platform ukrepanja 

 
Za uresničevanje vizije Bleda 2030 in na osnovi opredeljenih ključnih razvojnih izzivov se prihodnji razvojni 
model občine Bled osredotoča na sedem med seboj soodvisnih strateških ciljev: 
 

Strateški cilj 1: Kakovostno sobivanje vseh generacij 
Strateški cilj 2: Sanacija in sonaravno upravljanje blejskega pojezerja 
Strateški cilj 3: Obvladovanje pritiskov na okolje, podnebje, naravne vire in ambient 
Bleda 
Strateški cilj 4: Celostno urejanje in upravljanje mobilnosti 
Strateški cilj 5: Trajnostna in kakovostna preobrazba turizma 
Strateški cilj 6: Zeleno lokalno gospodarstvo 
Strateški cilj 7: Pametno sodelovalno upravljanje 

 

Strateški cilji sledijo izhodiščnemu konceptu trajnostnega razvoja in odgovarjajo na potrebe vseh 
najpomembnejših ciljnih skupin: občanov in občank, turistov in obiskovalcev, zaposlenih in nosilcev 
turistične, podjetniške in kmetijske dejavnosti v občini.  
 
Zasnova strateškega modela razvoja občine Bled 2030 upošteva opredelitve Razvojnega načrta Biosfernega 
območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije 2025, Regionalnega razvojnega programa 
Gorenjske 2021–2027 25 , Trajnostnega energetsko-podnebnega načrta Gorenjske 26  kakor tudi Strategije 
razvoja Slovenije 2030, usmeritve regionalne in kohezijske politike EU do leta 202727,  Načrta za okrevanje in 
odpornost ter smiselno tudi cilje podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 28  in cilje trajnostnega razvoja 
Organizacije združenih narodov29. 
 

 
Slika 13 Koncept trajnostnega razvoja kot temelj strategije občine Bled 2030 

 
25https://www.bsc-kranj.si/library/files/upload/Program%20priprave%20RRP%20Gorenjske%202021-2027_sprejet.pdf 
26 https://www.bsc-kranj.si/novice/gorenjska-kot-prva-slovenska-regija-dobila-svoj-trajnostni-energetsko-podnebni-nacrt 
27 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/ 
28 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en 
29 https://sdgs.un.org/goals 
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V izvedbenem smislu so strateški cilji preoblikovani v šest vsebinskih strateških platform, ki jih podpira 
sedma presečna, t. i. upravljavska platforma. Razvojni model Bleda, ki se na ravni vseh strateških ciljev 
oziroma strateških platform odraža skozi predlagane ukrepe in projekte, temelji na treh temeljnih 
strategijah: 
 

u Strategija trajnostne preobrazbe na vseh področjih delovanja. Občina Bled se je zavezala 
trajnostnemu razvoju in podpori ciljev evropske podnebne nevtralnosti, zato naj vsi ukrepi 
zasledujejo cilje zmanjšanja negativnih vplivov na naravo, okolje, prostor, krajino in podnebje.  
 

u Strategija sodelovalnega upravljanja procesov in projektov. Izboljšanje vodenja 
procesov tako na strateški kot operativni ravni ter sodelovanja, ki vodi k rezultatom, je eden ključnih 
dejavnikov uspešnosti postavljenih ciljev občine Bled 2030. 
 

u Strategija kakovosti in odličnosti. Občina Bled se je zavezala, da kakovost postavi pred 
količino, saj je Bled sinonim za odličnost. V tem pogledu ta strategija od vseh deležnikov, od Občine 
do podjetij in občanov, terja zagotavljanje kakovosti in odličnosti v praksi, na ravni storitev, izdelkov, 
arhitekture, oblikovanja, urejenosti zunanjih površin, komuniciranja itd. 

 
Uresničevanje strateških ciljev bomo spremljali skozi nabor merljivih kazalnikov rezultatov, opredeljenih 
na ravni posameznega cilja.  
 
Pri tem se je potrebno zavedati, da uresničevanje postavljenih ciljev ni v celoti odvisno zgolj od ravnanja 
Občine Bled in njenih ustanov, temveč je pri nekaj pomembnih strateških temah uspeh močno odvisen od 
zunanjih dejavnikov. Razvojni model zato izpostavlja nekaj ključnih predpostavk in predpogojev, ki 
pogojujejo uspeh, in sicer:  
 

u  Aktivno partnerstvo z državo in lokalnimi deležniki  
 

u Pripravljenost za sodelovanje na vseh ravneh 
 

u Učinkovitost komuniciranja in ozaveščanja različnih ciljnih javnosti 
 

u Vlaganje v ljudi – razpoložljivost kadrov s sodobnimi znanji in kompetencami 
 

u Stabilno financiranje občin in dostop do EU/RS virov 
 

 
Razvojni model je shematsko prikazan v Sliki 14, podrobneje pa utemeljen skozi opise strateških platform v 
naslednjem poglavju. 
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Slika 14 Trajnostni razvojni model Bled 2030

RAZVOJNA VIZIJA BLED 2030

Harmonija sobivanja v izjemnem naravnem in kulturnem ambientu Slovenije.

KAKOVOSTNO 
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7
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proračuna
Občine Bled (2030)

RAZVOJNI IZZIVI

- vzdržnost občinskega proračuna
in odvisnost od  države
- upravljanje lokacije in procesov
- ranljivost lokalnega okolja na
globalne spremembe

- oslabljena demografska slika
- zagotavljanje privlačnega okolja
za bivanje mladih in aktivnih
generacij
-ohranjanje lokalne identitete in
vključevanje občanov

- obvladovanje kontinuiranih
pritiskov na Blejsko jezero
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deležniki
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na vseh ravneh
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A B C D E
PREDPOSTAVKE IN PREDPOGOJI

občanov vključenih
v društva
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OHRANIMO

zadovoljstvo občanov
DVIGNEMO
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4 Strateške platforme z ukrepi in projekti 
 
 
V izvedbenem smislu so strateški cilji preoblikovani v šest vsebinskih strateških platform, ki jih podpira 
sedma presečna, t. i. upravljavska platforma. V uvodu v vsako strateško platformo je na kratko podano 
ozadje in opisana pričakovana sprememba oz. rezultat leta 2030. Podrobneje so z izhodiščno in končno ciljno 
vrednostjo predstavljeni kazalniki za spremljanje uspešnosti med leti. Kazalnik za leto 2030 prikazuje ciljno 
oz. v določenih primerih kumulativno vrednost.  
 
Znotraj sedmih strateških platform je opredeljenih 33 področij ukrepanja. Za vsak ukrep so podani splošne 
usmeritve ter indikativni nabor projektov in aktivnosti, kot so prepoznani v trenutku priprave strategije. 
Seznam projektov in aktivnosti ni dokončen in se bo tekom izvajanja strategije z novimi spoznanji, potrebami 
in spremenjenimi okoliščinami lahko nadgrajeval in dopolnjeval. Lokacije izvajanja ukrepa so označene s 
simbolom C , kadar se le-ta izvaja v naseljih, oz. s simbolom P , kadar gre za izvajanje v odprtem prostoru 
in naravnem okolju.  
 
Vsi projekti, razen projektov zasebnih in drugih partnerjev (PD), so ovrednoteni po stopnji pomembnosti z 
ocenami od 1 do 3. Rangiranje pomembnosti projektov so določili člani strateške skupine za pripravo tega 
razvojnega dokumenta, pri čemer pomeni prioriteta: 
 

u 1 zelo pomemben prednosten projekt, ki je nujen za doseganje ciljev strategije; 
u 2 pomemben projekt, za katerega se poskuša zagotoviti vire znotraj in izven proračuna; lahko se 

izvaja tudi fazno ali v omejenem obsegu, v kolikor finančna sredstva ne omogočajo celovite izvedbe; 
u 3 manj pomemben projekt, ki se lahko odloži, če zanj ni zagotovljenih virov financiranja. 

 
Vsak projekt je dodatno opredeljen glede na značaj: OPi – občinski investicijski projekt, OPm – občinski mehki 
projekt, OPs – občinski sistemski projekt, ki je že financiran iz tekoče porabe, a potrebuje le določeno 
prilagoditev, RP – regijski projekt, DP – državni projekt in PD – drugi projekt izven neposredne pristojnosti 
Občine, regije ali države, a v interesu lokalne skupnosti. Kot strateških je izpostavljenih 10 projektov, ki so 
prikazani v spodnji sliki ter v nadaljevanju besedila označeni z ★. 
 

 
Slika 15 Deset prednostnih strateških projektov Občine Bled do leta 2030

8

10
STRATEŠKIH 
PROJEKTOV 

Južna razbremenilna cesta

BLED brez odpadka+ 
Tehnični objekt pod Kozarco

Ekološka obnova jezera
sanacija obale, upravljanje pojezerja in režimov

Storitve in bivanjske zmogljivosti
za mlade in starejše

OŠ Bled

Trajnostna in kakovostna
preobrazba turizma, 

destinacije, namestitev, produktov in trženja

Lokalna
hrana, storitve in proizvodi

Bled Local Selection

Avtobusna postaja + 
sodobnejši mobilnostni sistem

B L E D 2030 Ločeni M-kanal ob jezeru

Kakovost pitne vode
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4.1 Strateški cilj 1: Kakovostno (so)bivanje vseh generacij 
 
Rezultat: Bled leta 2030 ne bo le vrhunska zelena turistična destinacija, temveč tudi kakovostno življenjsko 
okolje. S sistematičnim prilagajanjem, posodabljanjem in širjenjem mreže javnih in alternativnih zasebnih 
storitev otroškega varstva, osnovnega šolstva, zdravstvene in socialne oskrbe ter kulturne in rekreacijsko-
športne ponudbe bo Bled spodbudno okolje za rast mladih, zanimivo okolje za življenje aktivnih generacij ter 
varno okolje za bivanje starejših. Bled ostaja predvsem skupnost sobivanja in sodelovanja vseh generacij. 
Vzpostavljanje ugodnejših stanovanjskih, izobraževalnih in kariernih razmer za mlade, raznolikega 
servisa za starejše ter povezovanje in uveljavljanje društvene in profesionalne kulture kot elementa 
pristnosti in identitete bodo osrednja težišča za uresničevanje cilja kakovostnega sobivanja vseh generacij.   
 
S predstavljenimi ukrepi želimo dvigniti zadovoljstvo občanov z bivanjem v občini in najmanj ohraniti 
današnjo raven demografske vitalnosti občine in društvene angažiranosti lokalnih prebivalcev glede na stanje 
leta 2020. Predvsem je namen te strategije v občini obdržati mlade, jih spodbuditi k ustvarjanju družine in 
lastnih podjetij v domačem okolju. Leta 2020 je v občini Bled prebivalo 1.979 oseb, starejših od 65 let, 1.060 
oseb, mlajših od 15 let, in 688 mladih v starostni skupini 15-24 let.  
 

Kazalnik rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr 1.1 Prebivalci v starosti  0-24 let Indeks/2020 SURS, 2020 H2 1.748 100 
Kr 1.2 Zadovoljstvo občanov Ocena 1–4 Anketa med občani, 2020 2,7 od 4 ↑ 
Kr 1.3 Delež občanov, vključenih v društva % Anketa med občani, 2020 50 % 50 % 

 

 
Ukrepi: 
Ukrep 1.1. Povezovanje med dejavnostmi in občinami 
Ukrep 1.2. Bled za mlade 
Ukrep 1.3. Kakovostno staranje v domačem okolju 
Ukrep 1.4. Izkoriščanje potenciala kulture za krepitev pristnosti in vrhunske pozicije Bleda 
Ukrep 1.5. Zagotavljanje raznolikih možnosti za šport in rekreacijo vseh generacij in souporabo infrastrukture 
s turizmom 
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4.1.1 Povezovanje med dejavnostmi in občinami 
 

Usmeritev: S ciljem ohranjanja tradicionalnega skupnostnega življenja in doseganja večjih sinergij med 
dejavnostmi bomo v obdobju do leta 2030 posebej spodbujali projektno sodelovanje med društvi in 
profesionalnimi organizacijami v občini. Občina Bled predlaga tudi pristop k bolj usklajenem načrtovanju 
družbenih dejavnosti med sosednjimi občinami, prednostno na področju športa in oskrbe starejših. Bolj 
načrtno bomo predstavljali prednosti in priložnosti bivanja na Bledu: ekološko zavedno okolje, 
medgeneracijsko solidarno ter opremljeno z naprednimi in dostopnimi javnimi storitvami ter nadstandardno 
kulturno in rekreacijsko ponudbo. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti:  
1.1.1. Podpora društvom: (OPs, 2)  

- izboljšanje sodelovanja med društvi: i) letno srečanje pri županu, ii) vzpostavitev občinske 
koordinacije društev in profesionalnih organizacij na področju športa, kulture in socialnih vsebin; 

- posodobitev občinskih razpisov za dodeljevanje spodbud na področju športa, kulture, humanitarnih 
in drugih družbenih dejavnosti v smeri:  

- digitalizacije, poenostavitve in pospešitve postopkov ter večletnosti programov, 
- boljše podpore društvom v postopku prijave in poročanja,  
- dopolnitve kriterijev tako, da le-ti spodbujajo društva k sodelovanju in skupnim projektom, 
- uvedbe ukrepov, ki podpirajo pridobivanje prostovoljcev in premoščanje generacijskih 

sprememb s podporo in izobraževanjem strokovnega kadra, še zlasti v športu in kulturi; 
- zagotovitev skupnih prostorov za sestanke in arhiviranje društvene dokumentacije; 
- enovit občinski pristop k donatorjem: spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in investitorjev. 

1.1.2. Medobčinsko načrtovanje na področju družbenih dejavnosti, še zlasti: (RP, 2)  
- medobčinsko ali/in regijsko sodelovanje na področju športa, kjer bo Občina Bled pobudnica za:  

- uskladitev pravilnikov športa (sprejem in financiranje članov iz drugih občin itd.) in 
- pripravo regijske strategije športa in športne infrastrukture; 

- medobčinsko načrtovanje infrastrukture in storitev za oskrbo starejših. 
1.1.3. Načrtno komuniciranje Bleda kot kakovostne bivanjske lokacije. (OPs, 1)  
 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 5.2, 5.4., 7.2. 

4.1.2 Bled za mlade 
 

Usmeritev: Zagotavljanje privlačnega okolja za bivanje mladih generacij je v fokusu nove strategije. Poleg 
dostopnega in spodbudnega okolja za varstvo otrok in izboljšanja infrastrukturnih pogojev za osnovnošolsko 
izobraževanje bo Občina intenzivneje podpirala raznovrstne inovativne pobude in projekte, ki bodo prispevali 
k zanimivejšemu, bolj dinamičnemu in ustvarjalnemu življenju mladih, še zlasti dijakov in študentov. 
Pomembna ovira mladim pri prehodu v samostojno življenje in tudi Občini Bled kot investitorju so visoke 
cene stanovanj in zazidljivih zemljišč. Občina z omejenimi viri ne more intervenirati na trgu, bo pa v okviru 
možnosti postopno povečevala svoj neprofitni stanovanjski fond s pridobivanjem in preurejanjem 
posameznih stanovanj na območju celotne občine, vzporedno pa bo v okviru stanovanjskega programa 
poiskala dolgoročnejše alternativne, a realne rešitve za cenovno dostopnejše bivanje na Bledu. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti:  
1.2.1. Vrtec Bled: i) ureditev otroškega igrišča, ii) gozdne igralnice in senzorna soba, iii) redno 

vzdrževanje vseh enot vrtca. (OPi, 2) 
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1.2.2. Osnovna šola Bled: i) energetska in statična sanacija oz. novogradnja, če se izkaže za racionalnejšo 
izvedbo, ii) digitalizacija učnega procesa , IT oprema in iii) redno vzdrževanje vseh enot OŠ Bled. 
(OPi, 1) ★ 

1.2.3. Podpora projektom, ki prinašajo vsebinsko nadgradnjo dela z mladimi za aktivno 
skupnost mladih – na primer: (OPm, 1) ★ 

- vzpostavitev programov kreativnosti, podjetništva in usmerjanja mladih v perspektivne poklice, 
- organizacija raznovrstne ponudbe vsebin za aktivno preživljanje prostega časa, še posebej 

najstnikov in mladine (npr. abonma koncertov z različnimi žanri),  
- razvoj projektov in podpora akcij na pobudo otrok, mladostnikov in mladih družin,  
- zagotovitev podpore mladim vzornikom (šport, kultura, zabava), 
- skupne akcije z društvi (npr. projekt PD Mladi v hribe, v sodelovanju s srednjimi šolami), 
- organizacija 'pozitivnih' dogodkov (npr. Z glavo na zabavo), 
- vzpostavitev prostora za srečevanja in izvajanje dejavnosti mladih.  

1.2.4. Stanovanjski program za izboljšanje dostopnosti do stanovanj za lokalno prebivalstvo, še zlasti 
mlade. Z načrtom bo Občina Bled: i) proučila srednjeročne in dolgoročne potrebe po obsegu in vrsti 
stanovanj oz. pričakovani obliki bivanja, ii) preverila obseg in možnost aktiviranja prostih stanovanj, 
neizkoriščenih objektov, degradiranih območij in notranjih rezerv zemljišč, iii) predlagala izvedljive, 
racionalne in finančno vzdržne rešitve, ki bodo upoštevale tudi sodobne bivanjske trende 
(ničenergijske, skupnostne četrti, demonstracijske ekološke gradnje ...) in poslovne modele 
(najemne oblike, zadružništvo, Stanovanjski sklad RS, medgeneracijske stanovanjske rešitve mladi-
starejši ...) ter prednostno izkoriščale obstoječe stavbne površine pred posegi na zelene površine, ter 
iv) zasnovala ukrepe, ki bodo omejili širjenje kratkoročnih turističnih namestitev v stanovanjskih 
objektih oz. spodbudili njihovo preurejanje za stanovanjske potrebe mladih in mladih družin. (OPm, 
1) ★ 

1.2.5. Postopno povečevanje neprofitnega stanovanjskega fonda Občine (cca 10 stanovanj), 
prednostno za mlade generacije, razpršeno na območju celotne občine: i) urejanje neprofitnih 
stanovanj v obstoječih objektih (npr. Zadružni dom Ribno) in ii) posamezni nakupi ekonomsko 
upravičenih stanovanjskih enot. (OPi, 1) ★ 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C  
Povezani ukrepi: 1.1., 3.1., 6.3., 7.4. 

4.1.3 Kakovostno staranje v domačem okolju 
 

Usmeritev: Starejši so poleg mladih skupina občanov, ki bo v obdobju do leta 2030 deležna okrepljene 
pozornosti. Število starejših v občini se naglo zvišuje, življenjska doba podaljšuje, s tem pa se povečujeta 
obseg in nabor različnih storitev, ki jih starejši potrebujejo v lokalnem okolju. Občina Bled bo nadaljevala 
politiko grajenja mreže raznovrstnih socialnih storitev po t. i. integriranem modelu oskrbe, kar bo omogočilo 
dostop tako do skupnostnih kot tudi do institucionalnih oblik dolgotrajne oskrbe. To bo starejšim in drugim 
ranljivim skupinam občanov omogočilo izbiro, predvsem pa čim daljše normalno bivanje v domačem okolju. 
Vzporedno bo Občina nadgrajevala zdravstveno infrastrukturo in v sodelovanju z Osnovnim zdravstvom 
Gorenjske, Gorenjskimi lekarnami in drugimi izvajalci zagotavljala dostop do splošnih in specialističnih 
zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev ter lekarniške dejavnosti. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti:  
1.3.1. Medgeneracijski center: i) zagon dnevnega centra za starejše, ii) opremljanje, iii) program. (OPs, 

1) 
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1.3.2.  Varovana neprofitna stanovanja: izgradnja 60 stanovanj, od tega 20 za občane občine Bled. 
(PD, 1) ★ 

1.3.3. Celovit mobilni servis oskrbe v domačem okolju – sistematičen razvoj raznovrstnih storitev 
za oskrbo v domačem okolju: i) nega na domu, ii) socialni servis, iii) Prostofer in druge oblike prevoza 
(npr. na prireditve), iv) vzpostavitev koordinatorja celotne ponudbe storitev društev, zavodov in 
zasebnikov, v) spodbujanje in usposabljanje za rabo digitalnih storitev za oskrbo starejših.  (OPm, 1) 
★ 

1.3.4. Institucionalno varstvo starejših – zagotovitev zadostnih zmogljivosti za namestitev starejših 
občanov občine Bled v obliki doma za starejše ali/in več manjših bivanjskih skupnostnih namestitev; 
i) prostorska preveritev, ii) vzporedne alternativne rešitve v sodelovanju s sosednjimi občinami.  
(OPi, 1) ★ 

1.3.5. Zdravstveni dom Bled: i) dozidava za nove programe, ii) kontinuirana skrb za nakup sodobne 
opreme, iii) ohranjanje in širitev osnovnih in specialističnih zdravstvenih storitev. (OPi, 2) 

1.3.6.  Lekarniška dejavnost: i) ohranitev najmanj današnje ravni pokritosti, ii) prehod v uporabo 
telefarmacije, iii) ohranitev ambulantnega farmacevta svetovalca, iv) nadaljnja vlaganja v lekarniške 
prostore Zdravstvenega doma Bled. (OPs, 2) 

1.3.7. Podpora projektom in iniciativam krepitve zdravja, socialne varnosti in aktivacije ranljivih 
skupin. (OPm, 2) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C  
Povezani ukrepi: 1.1., 3.1., 6.3., 7.4. 

4.1.4 Izkoriščanje potenciala kulture za krepitev pristnosti in vrhunske pozicije 
Bleda 

 

Usmeritev: Kulturna dediščina nacionalnega pomena, bogato etnografsko izročilo, nova knjižnica, načrtovana 
zasebna naložba v muzej sodobnih umetnosti ter močna društvena in institucionalna dejavnost postavljajo 
kulturo Bleda v težišče strategije. Kulturo razumemo večplastno. Občina Bled bo skozi društveno dejavnost še 
naprej spodbujala ohranjanje tradicij in krepila skupnostno življenje. Obenem bo omogočala vlaganja lastnih 
sredstev in sredstev partnerjev v oživljanje pomembnih kulturnih spomenikov in vzpostavljanje novih 
kulturno-umetnostnih in muzejskih vsebin na Blejskem gradu, Blejskem otoku, v Mrakovi in Sodarjevi 
domačiji, v prostorih dosedanje knjižnice in opuščenih objektih grajske pristave. S tem bo Bled izkoristil 
potencial kulture za okrepitev svoje turistične pozicije tako z vidika ohranjanja lokalne avtentičnosti kot tudi 
odprtosti do vrhunske sodobne umetnosti.  
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti:  
1.4.1. Knjižnica v medgeneracijskem centru: i) opremljanje, ii) preselitev, zagon, prilagoditev 

delovnega časa, iii) digitalizacija (e-knjige, vračalnik, digitaliziranje domoznanskega gradiva), iv) 
prilagoditev programa potrebam občanov, spodbujanje bralnih navad, računalniško 
opismenjevanje, socialno vključevanje in v) vzpostavitev arhiva z domoznanskimi vsebinami Bleda. 
(OPs, 1) 

1.4.2. Skupni projekti v kulturi (društva, ZKB, TB): podpora iniciativam ohranjanja in krepitve 
identitete, tradicij, običajev in navad po različnih krajih občine skozi spremembo programa kulture 
in podporo projektnim prijavam na javne razpise EU/RS. (OPs, 2) 

1.4.3. Sofinanciranje prenov objektov kulturne dediščine v javnem interesu. (OPs, 2) 
1.4.4. Blejski grad: i) dvigalo, ii) posodobitev stalnih zbirk, iii) prilagoditev upravljavskih režimov obiska 

skladno z nosilno zmogljivostjo. (PD) 
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1.4.5. Muzej sodobne umetnosti (PD) in arheološki muzej: zasnova in projektiranje. (PD, 3) 
1.4.6. Mreža lokalnih muzejev, galerij in interpretacijskih središč:  

- Mrakova hiša: i) projektna dokumentacija, ii) prenova in ureditev prezentacije etnološkega dela v 
hiši oz. galerije s stalno umetniško zbirko ; (Opi, 2) 

- Sodarjeva domačija v Bodeščah: i) zasnova koncepta živega muzeja z doživljanjem življenja in 
bivanja na kmetiji pred stoletjem, ii) poslovni model, iii) manjša prenovitvena dela; (Opi, 3) 

- Lokalni muzej Bleda (v dosedanji knjižnici): i) zasnova koncepta in poslovnega modela, ii) fazna 
postavitev in razvoj zbirk. (Opi, 3) 

1.4.7. Blejski otok: i) nadgradnja kulturnih vsebin, ii) digitalizacija, iii) prilagoditev upravljavskih 
režimov obiska skladno z nosilno zmogljivostjo. (PD) 

1.4.8.  Večnamenski domovi: prenove in posodobitve, prednostno  i) Zadružni dom Ribno, ii) Kulturni 
dom Zasip. (OPi, 2) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C  
Povezani ukrepi: 1.1., 5.2. 

4.1.5 Zagotavljanje raznolikih možnosti za šport in rekreacijo vseh generacij in 
souporabo infrastrukture s turizmom 

 

Usmeritev: Z lokalnim programom športa bomo še naprej sledili vsakokratnemu nacionalnemu programu 
športa in izboljševali učinkovitost vloženih javnih sredstev v športne programe in infrastrukturo ter izkoriščali 
sinergije s turizmom. Spodbujali bomo večje sodelovanje med športnimi klubi in društvi ter motivirali 
strokovne kadre v vodilnih blejskih športnih panogah za razvoj novih večšportnih programov za različne ciljne 
skupine občanov. Prizadevali si bomo za medobčinsko načrtovanje in usklajevanje programov športa. Na 
področju infrastrukture bomo prednostno vlagali v dopolnilno športno opremo in posodabljanje obstoječih 
športnih objektov in igrišč na območju celotne občine. Glej tudi Pohodniška in gorsko-kolesarska infrastruktura 
znotraj strateškega cilja 5. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
1.5.1. Skupni projekti športnih društev in klubov: i) preveritev možnosti za vzpostavitev športne 

zveze, ii) inovativni skupni programi športnih društev in klubov za različne ciljne skupine (npr. otroke 
v v prvi razvojni fazi, ko še ni potrebna specializacija v discipline = programsko sodelovanje za 
'mehkejšo' promocijo športnih aktivnosti mladih s ciljem informiranja, izobraževanja in usmerjanja 
mladih talentov glede na njihove interese – umestiti v letni program športa, iii) druge skupne akcije. 
(OPs, 2) 

1.5.2. Obstoječi športni objekti in igrišča – dvig raznovrstnosti: i) dopolnjevanje športne opreme, 
rekvizitov in programov z manjšimi finančnimi vložki (npr. namizni tenis, manjši kolesarski poligoni, 
orodja za spodbujanje motorike, fitnes v naravi ...), ii) redno vzdrževanje. (OPi, 2) 

1.5.3. Športni park Bledec: večnamenska športna dvorana za izvajanje notranje rekreacije in večjih 
prireditev s skupnimi tehničnimi prostori za skladiščenje športne opreme in zunanjimi športnimi 
površinami: i) študija za preveritev potreb, koncepta  in poslovnega modela izvedbe, ii) 
projektiranje, iii) fazna izvedba. (OPi, 3) 

1.5.4. Ledena dvorana Bled: nadaljnja vlaganja v tehnološke in energetske posodobitve. (OPi, 3) 
1.5.5. Plezalna infrastruktura: i) vzpostavitev javne plezalne stene (možna lokacija: Športni park 

Bledec), ii) ureditev dostopov do obstoječih naravnih plezališč (Bohinjska Bela, Bodešče). (OPi, 3) 
 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C P 
Povezani ukrepi: 1.1., 5.2, 3.5. 
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4.2 Strateški cilj 2: Sanacija in sonaravno upravljanje blejskega 
pojezerja 

 
Rezultat: Blejsko jezero je osrednja identiteta in naravna vrednota, ki jo moramo za naše zanamce ohraniti 
živega, v čim bolj prvobitnem stanju. Iz poročil ARSO izhaja, da se je stanje Blejskega jezera v obdobju 2016–
2019 zaradi različnih pritiskov in onesnaževanja izrazito poslabšalo, saj večina parametrov, med njimi vsi 
biološki elementi, kaže na zmerno ekološko stanje. Eden najpomembnejših strateških ciljev Občine do leta 
2030 je skupaj z državo in drugimi pristojnimi izboljšati kakovost Blejskega jezera iz zmernega v dobro 
ekološko stanje. V ta namen želi Občina Bled doseči, da bi v naslednjih letih vsi odgovorni učinkovito 
sodelovali pri upravljanju Blejskega jezera ter izvedli ukrepe in projekte, za katere so pristojni, in sicer:  
 

- država na področju upravljanja jezera, natege, monitoringa kakovosti voda ter režimov gnojenja in ribolova; 
- Občina na področju komunalne in prometne infrastrukture ter upravljanja s prometom, kopanjem in plovbo;  
- inšpekcijske in redarske službe na področju nadzora režimov oz. predpisov. 

 

Občina Bled in MOP bosta predvidoma sklenila sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera in 
oblikovala mešano delovno skupino. Poleg zagona skupnega trajnostnega upravljanja pojezerja bodo 
prednostne naloge države in Občine usmerjene v zmanjšanje obremenitev na kakovost vode v Blejskem 
jezeru, sonaravno urejanje obalnega pasu ter ohranjanje naravnih ekosistemov v jezeru in pojezerju. Uvedena 
bo sprotna presoja in izvedena nadgradnja obstoječih režimov prometa, plovbe, kopanja, ribolova in gnojenja 
ter izboljšan nadzor nad njimi, vse s ciljem blaženja negativnih vplivov na jezero. RS načrtuje izboljšanje 
vzdrževanja obstoječe natege, skupaj z Občino pa bo preverjala nove tehnologije za ekološko obnovo jezera 
in sonaravno uredila erodirana območja jezerske obale. Občina Bled bo nadaljevala fazno obnovo 
promenade, po izgradnji južne razbremenilne ceste pa pristopila k izvedbi meteornega kanala (danes mešana 
kanalizacija) in urejanju zalednih voda ter končni preureditvi današnjih cestišč ob jezeru v površine, ki bodo 
prednostno namenjene pešcem in kolesarjem. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr 2.1 Ekološko stanje jezera, izboljšanje Metodologija ARSO ARSO, 2019 Zmerno Dobro 
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Ukrepi: 
Ukrep 2.1. Upravljanje pojezerja 
Ukrep 2.2. Režimi rabe: presoja, aktiven nadzor in ozaveščanje 
Ukrep 2.3. Ekološka obnova jezera 
Ukrep 2.4. Urejanje obale jezera in zelenih površin 
Ukrep 2.5. Prenova ožjega središča Bleda z umikom in umirjanjem prometa 

4.2.1 Upravljanje pojezerja 
 

Usmeritev: Z ukrepom vzpostavljamo doslej odsoten sistem koordinacije upravljanja Blejskega jezera med 
državo, Občino in drugimi deležniki ter pridobivamo mehanizem lokalnega vpliva na resorna ministrstva, da 
pristopijo k izdelavi ključnih dokumentov (načrt upravljanja, ribiško-gojitveni načrt), katerih izdelava zamuja 
že več let. Pridobiti želimo tudi razvojni projekt, s katerim bi bolj natančno ovrednotili nosilno zmogljivost 
pojezera Blejskega jezera. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: ★ 
2.1.1. Koordinativno telo za upravljanje Blejskega jezera med MOP (ARSO, DRSV) in Občino Bled ter ob 

vključevanju ostalih resorjev MzI, MKGP ter drugih javnih in civilnih deležnikov. (DP, 1)  
2.1.2. Načrt upravljanja Blejskega jezera/ pojezerja. Občina izvede del v njeni pristojnosti.  (DP, 1) 
2.1.3. Ribiško-gojitveni načrt za Blejsko jezero za obdobje 6 let. (DP, 1)  
2.1.4. Nosilna zmogljivost jezerske sklede z vrednotenjem ekosistemskih storitev Blejskega 

jezera in usmeritvami/ scenariji za prihodnje trajnostno upravljanje in razmeščanje dejavnosti 
s ciljem blaženja negativnih vplivov rabe na jezero. (OPm, 1)  

 

Območje izvajanja ukrepa: Blejsko jezero s pojezerjem P C 
Povezani ukrepi: 2.2, 2.3, 5.4. 

4.2.2 Režimi rabe: presoja, aktiven nadzor in ozaveščanje 
 

Usmeritev: Bistveni dejavnik uspešnosti upravljanja pritiskov na Blejsko jezero so primerno opredeljeni 
režimi rabe oz. izvajanja dejavnosti, ki povzročajo največje pritiske v pojezerju, ter nadzor nad njimi. 
Najpogostejše dejavnosti (promet, kmetijstvo, kopanje, plovba, ribolov, prireditve ...) so že danes regulirane 
prek različnih zakonov in občinskih odlokov ter občinskih sektorskih politik. Namen tega ukrepa je izpostaviti 
potrebo po kontinuirani presoji in prilagajanju obstoječih režimov glede na spreminjajoče se okoliščine ter 
podati smer sprememb režimov, kot jih predlaga stroka in ki bodo skladne tudi s pričakovanji civilne družbe 
in lokalnega okolja. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: ★ 
2.2.1. Preveritev režimov rabe in okrepitev nadzora: i) analiza predpisov s strokovno preveritvijo, 

presojo in po potrebi prenovo obstoječih režimov, ii) aktivno izvajanje nadzora, iii) proučitev potrebe 
ter prednosti in slabosti dodatnega reguliranja (npr. reguliranje prireditev in novih rekreacijskih 
dejavnosti, odlok o zelenem pasu, krajinski park). (OPs, 1)  

2.2.2. Kopanje in čolnarjenje – okrepitev upravljanja in nadzora: (OPs, 1)  
- kopanje: i) okrepitev nadzora, ii) ozaveščanje kopalcev, tudi s prostovoljci, iii) usmerjanje kopalcev 

na območja, določena za kopanje; 
- čolnarjenje: i) okrepitev nadzora, ii) ozaveščanje in usmerjanje na vstopno-izstopna mesta, iii) 

spremljanje obsega in reguliranje števila plovil na jezeru. 
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2.2.3. Krapolov in ribolov: omejevanje s i) podporo pripravi in sprejetju uredbe MKGP za nekajletno 
prepoved krapolova v jezeru, ii) okrepitvijo nadzora nad izvajanjem obstoječih režimov ribolova, iii) 
spremljanjem obratovanja ribogojnice skladno s predpisi in obratovalnimi dovoljenji s strani 
pristojnih služb. (DP, 1)  

2.2.4. Gnojenje na prispevnih površinah: usmerjanje, zmanjšanje in nadzor z i) ozaveščanjem 
in usmerjanjem s strani kmetijsko-svetovalne službe, ii) ohranitvijo obstoječe dobre prakse  
sofinanciranja ukrepov za omilitev smradu gnojevke, iii) vplivanjem na MKGP in MOP za postopno 
prepoved gnojenja na vodnih virih in v pojezerju (tudi skozi nastajajočo Uredbo o vodovarstvenih 
območjih), iii) vplivanjem na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS za pristop k menjavam 
kmetijskih zemljišč na prispevnem območju z zemljišči izven prispevnega območja. (DP, 1) 

2.2.5. Motorni promet in kolesarji – preusmerjanje: (OPs/D 1) 
- motorni promet: zmanjševanje, umirjanje in umikanje od jezera; 
- mirujoči promet: zmanjševanje in umikanje od jezera, umikanje v garaže, prednostno podzemne; 
- kolesarji: preusmerjanje na kolesarsko infrastrukturo (ko bo zgrajena).  

2.2.6. Komuniciranje in ozaveščanje: okrepljeno obveščanje in izobraževanje občanov, turističnih 
ponudnikov in obiskovalcev o pogojih izvajanja dejavnosti v/na jezeru in v celotnem pojezerju ter 
pomenu varovanja jezera in okoljsko odgovornega delovanja. (OPs, 1)  

 

Območje izvajanja ukrepa: Blejsko jezero s pojezerjem P C 
Povezani ukrepi: 2.1., 3.1., 4.1., 5.4. 

4.2.3 Ekološka obnova jezera 
 

Usmeritev: Jezero kot vodno telo je v lasti države oz. upravljanju Direkcije RS za vode, ki med drugim prek 
koncesionarja skrbi tudi za ustrezno delovanje obstoječe natege. Natega je bila razvita namensko za Blejsko 
jezero in je ključna za uravnavanje dotoka svežih voda v jezero, zato sta pomembna njeno redno vzdrževanje 
in po potrebi nadgradnja. Ob tem Občina Bled pričakuje, da bo upravljavec jezera preverjal in po potrebi 
uvajal nove metode in tehnologije za ekološko obnovo jezera, medtem ko je prednostna naloga Občine Bled 
zmanjšanje tveganja izpustov odpadnih voda v jezero. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
2.3.1. Nadgradnja vzdrževanja natege v Blejskem jezeru  in uvajanje novih metod in tehnologij za 

obvladovanje alg in ekološko obnovo jezera. (DP, 1)  
2.3.2. Izboljšanje nadzora in vzdrževanja obstoječega kanalizacijskega omrežja ob jezeru s 

ciljem preprečevanja iztoka odpadnih voda v jezero. (OPs, 1) 
2.3.3. Izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema za ločitev meteornih /izvirskih in 

odpadnih voda iz obstoječega M-kanala: M-kanal je osrednji zbirni mešani kanal, prek 
katerega se danes iz osrednjega območja Bleda na centralno čistilno napravo (CČN) odvajata tako 
odpadna kot meteorna voda. Poteka pod obstoječo regionalno cesto, zato bo njegova obnova možna 
šele po izgradnji JRC, ki bo omogočila popolno zaporo ceste ob jezeru. Novi M-kanal naj bi odvajal 
odpadno vodo, stari sanirani M-kanal pa sprejemal meteorno in izvirsko vodo. Z izgradnjo ločenega 
sistema se bo zmanjšala obremenitev CČN in s tem povečala njena učinkovitost. (OPi, 1) ★ 

 

Območje izvajanja ukrepa: Blejsko jezero s pojezerjem P C 
Povezani ukrepi: 2.1., 4.2. 
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4.2.4 Urejanje obale in zelenih površin 
 

Usmeritev: Za izboljšanje ekološkega stanja in značilne krajinske podobe Blejskega jezera so pomembni tudi 
ohranjeni biotopi na obali in urejene brežine jezera, zato je nujen skupen pristop države in Občine k postopni 
sonaravni sanaciji in renaturaciji najbolj erodiranih delov obale. Občina Bled bo nadaljevala tudi s celostno 
prenovo parkovnih površin in promenade – vzpostavljanjem sprehajalnih površin za pešce, ki bodo smiselno 
navezane na pešpoti v zalednih gozdovih. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: ★ 
2.4.1. Sanacija erozije obale z renaturacijo degradiranih območij in sočasno prenovo vstopno-

izstopnih mest (npr. Njivice: vrnitev v prvotno stanje – trstišče, Veslaški center ...). (DP/OPi, 2)  
2.4.2. Promenada: fazna prenova s sočasnim umikanjem motornega/mirujočega prometa z območja 

jezerske sklede (več faz: Hotel Park – Kazina – Hotel Toplice; Hotel Toplice – Vila Bled; Mala Zaka). 
(OPi, 1) 

2.4.3. Urejanje parkovnih površin ob jezeru: i) načrtno obnavljanje propadajoče vegetacije 
parkovnih površin ob jezeru, ii) Zdraviliški park: krajinsko-arhitekturni načrt z valorizacijo 
obstoječega in zasnove za ureditev. (OPs, 1) 

2.4.4. Sanacija skale pod Blejskim gradom: fazna sanacija. (OPi, 2) 
2.4.5.  Ureditev zalednih gozdov in pohodniških pešpoti: i) ureditev gozdov na prehodu med 

parkovnimi in gozdnimi površinami na območju jezerske sklede, ii) vzdrževanje pohodnih pešpoti v 
zaledju jezera. (PD/OPs, 2) 

 

Območje izvajanja ukrepa: Blejsko jezero s pojezerjem P C 
Povezani ukrepi: 2.1 

4.2.5 Prenova ožjega središča Bleda z umikom in umirjanjem prometa  
 

Usmeritev: V sklepni fazi urejanja pojezerja, po izgradnji južne razbremenilne ceste in ureditvi ločenega 
kanalizacijskega sistema na trasi današnje regionalne ceste skozi središče Bleda in mimo jezera, je  
predvideno umirjanje prometa na Prešernovi cesti v smislu preureditve v mešano površino ter zaprtje dela 
Ljubljanske ceste in dela Ceste svobode za motorni promet (razen za lastnike objektov, dostavo in 
intervencijo).  S celostno preureditvijo dosedanjih cestišč in uvedbo novih prometnih režimov bomo bistveno 
omejili dostop z motornimi vozili in umirili promet ter površine skladno s sodobnimi koncepti skupnih javnih 
površin prednostno namenili pešcem in kolesarjem.  
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
2.5.1. Celostna prenova Prešernove ceste, Ljubljanske ceste in Ceste svobode. (OPi, 2) 
 

Območje izvajanja ukrepa: Blejsko jezero s pojezerjem  C 
Povezani ukrepi: 2.3., 2.4., 4.2. 
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4.3 Strateški cilj 3: Obvladovanje pritiskov na okolje, podnebje, 
naravne vire in ambient Bleda 

 
Rezultat: Z ukrepi strateškega cilja 3 zmanjšujemo in bolje obvladujemo razne pritiske na okolje, naravne 
vire, prostor in krajinsko podobo Bleda, ki so posledica rasti turizma, urbanizacije in prometa ter z njimi 
povezanimi negativnimi učinki: večja poraba vode in energije, pozidava kmetijskih zemljišč, nasilne 
prostorske ureditve, nastajanje dodatnih količin odpadkov in emisij. Za uresničevanje trajnostne preobrazbe, 
nadgrajevanje doseženih zelenih standardov (zelena destinacija, občina brez odpadka), ohranitev podobe in 
življenja vasi ter krepitev podnebne odpornosti občine bomo prednostno zagotavljali: 
 

- napredne in učinkovite sisteme oz. storitve gospodarskih javnih služb; 
- smotrno ravnanje z naravnimi viri; še s prenosom rešitev krožnega gospodarstva v prakso, odpravi 

embalaže za enkratno uporabo in zmanjšanju količine odpadkov, porabe pitne vode na porabnika 
(prebivalca, turista) ter svetlobnega onesnaževanja; 

- ohranjanje bilance kmetijskih zemljišč, gozdov, zelenih površin, biodiverzitete in kulturne krajine 
prek občinskega in medobčinskega prostorskega načrtovanja ter pilotnih projektov; 

- celovitost ambienta Bleda, predvsem s preprečevanjem prostorskih ureditev, ki bi z namembnostjo, 
velikostjo ali obliko rušile prostorsko hamoničnost; 

- uvajanje ukrepov energetske samozadostnosti; 
- dolgoročno zanesljivo, zadostno in kakovostno oskrbo z vodo; 
- ločeno kanalizacijsko omrežje v aglomeracijah, kjer kanalizacije še ni oz. kjer so mešani kanali; 
- boljšo pripravljenost, usposobljenost in odzivnost civilne zaščite, reševalnih služb in MIR ter 
- skrbno urejanje javnega prostora in visoko raven arhitekturne skladnosti z identiteto prostora. 

 

Bled ostaja referenčna občina za celovito in krožno upravljanje z odpadki. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr 3.1 Priključenost na ČN (število priključkov/ število vseh hišnih številk) % Občina Bled, 2018 86 % 95 % 
Kr 3.2 Nastali komunalni odpadki na prebivalca (25-odstotno zmanjšanje) kg/p SURS, 2019 709 kg 530 kg 
Kr 3.3. Nova drevesa na javnih površinah (cca 40/leto, kumulativa) Število Infrastruktura Bled / + 300 
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Ukrepi: 
Ukrep 3.1. Učinkovito upravljanje gospodarskih javnih služb, prostora in podnebnih tveganj 
Ukrep 3.2. Bled brez odpadka in plastike 
Ukrep 3.3. Varovanje voda in vodnih virov 
Ukrep 3.4. Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 
Ukrep 3.5. Skladno in sonaravno urejanje naselij in krajine 

4.3.1 Učinkovito upravljanje gospodarskih javnih služb, prostora in podnebnih 
tveganj 

 

Usmeritev: Skrbno, trajnostno in učinkovito upravljanje z naravnimi viri in prostorom ter prizadevanje za dvig 
odpornosti občine na podnebne spremembe in druge pritiske sta temeljni nalogi vseh služb občine. Ključni 
poudarki novega obdobja bodo usmerjeni v vzpostavljanje bolj načrtnega spremljanja stanja okolja ter 
krepitev zmogljivosti in kompetenc civilne zaščite, gasilsko-reševalnih služb ter medobčinske inšpekcijske in 
redarske službe. Posebna pozornost bo namenjena proaktivnemu upravljanju prostora, zemljišč in lokacij ter 
prostorskemu načrtovanju, predvsem pobudi Občine Bled sosednjim občinam za usklajevanje prostorskega 
razvoja in uvajanje rešitev, ki bodo ohranjale tradicionalno podobo in življenje vasi ter preprečevale njihovo 
stihijsko preobrazbo v turistične vasi.   
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
3.1.1.  Nakup strateških lokacij, ki so v javnem interesu in ekonomsko upravičene: 

sistematičen nakup zemljišč in objektov na strateških lokacijah ob pogoju ekonomske upravičenosti 
in razpoložljivosti virov. (OPs, 3) 

3.1.2. Analiza stanja okolja na ravni občine: izvedba projekta s poglobljeno analizo in izvedenimi 
dodatnimi eventuelnimi meritvami ključnih kazalnikov stanja okolja in biodiverzitete v občini (npr. 
izračuni emisij toplogrednih plinov, meritev hrupa, kakovosti tal ...) s proučitvijo možnosti za 
vzpostavitev sistemskega spremljanja stanja okolja na območju občine Bled. (OPm/D, 2) 

3.1.3. Uravnotežen, usklajen in nadzorovan prostorski razvoj: i) pristop k regionalnem 
prostorskem načrtovanju oz. prednostno vzpostavitev medobčinskega sodelovanja in priprave 
skupnih strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje, še zlasti na področju turizma (Bled-Radovljica-
Gorje-Jesenice), ii) posodobitev OPN, ki bo med drugim upošteval usmeritve te strategije, iii) 
omejevanje spreminjanja namembnosti stanovanjskih in kmetijskih objektov v počitniška 
stanovanja, apartmaje in sobodajalstvo (razen v primeru diverzifikacije dejavnosti aktivnih kmetij), 
iv) spodbujanje državnih  inšpekcijskih služb za strožji urbanistični nadzor. (OPs, 1)  

3.1.4. Posodabljanje opreme in usposabljanje za nove naloge medobčinske inšpekcijske in 
redarske službe (MIR) in civilne zaščite z reševalnimi službami: i) nakup opreme, 
digitalizacija in usposabljanje za učinkovito delovanje civilne zaščite, ii) nakup gasilskih vozil in 
opreme ter investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, iii) nakup plovila za MIR in iv) usposabljanje 
inšpektorjev in redarjev MIR za nova delovna področja (promet, prostor – neustrezne gradnje, režimi 
na jezeru ...). (OPi, 2) 

3.1.5. Komuniciranje in ozaveščanje: okrepljeno komuniciranje podatkov o stanju okolja in narave ter 
ozaveščanje občanov, podjetij in obiskovalcev za trajnostno ravnanje in okoljsko odgovorno 
obnašanje. (OPs, 1 ) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled P C 
Povezani ukrepi: 2.1., 3.5., 4.1., 6.1., 6.2. 
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4.3.2 Bled brez odpadka in plastike 
 

Usmeritev: Občina še naprej zasleduje koncept 'občine brez odpadka'. Dosedanjo usmeritev v učinkovito 
sortiranje in reciklažo odpadkov nadgrajuje z ukrepi zmanjšanja nastajanja odpadkov, tako na ravni 
gospodinjstev kot tudi v turizmu in v drugih gospodarskih panogah. Prednostno se bomo osredotočili na 
zmanjševanje obsega odpadne plastike in uporabe embalaže za enkratno uporabo. V ta namen bomo posebej 
spodbujali ponovno uporabo odpadnih surovin in uvajanje krožnih rešitev v ravnanje z embalažo,  surovinami 
in naravnimi viri.  
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
3.2.1. Občina brez odpadka (angl. Zero waste) – referenčna občina za celovito in krožno upravljanje 

z odpadki: i) nadgrajevanje in digitalizacija upravljanja z odpadki, ii) širjenje koncepta 'brez 
odpadka' in krožnih rešitev iz gospodinjstev v turizem in druge gospodarske panoge, iii) poseben 
fokus na zniževanju količine nastalih odpadkov, še posebej plastike in embalaže za enkratno 
uporabo. (OPs, 1) ★ 

3.2.2. Zbirni center in tehnični objekt pod Kozarco za delovanje Infrastrukture Bled, MIR in služb za 
reševanje. (OPi, 1) 

3.2.3. Podzemni eko otoki: vzpostavljanje podzemnih eko otokov, kjer je tehnično možno in smiselno. 
(OPi, 2) 

3.2.4. Demonstracijski projekti krožnega gospodarstva: npr. trgovina brez nepovratne embalaže. 
(OPm/PD, 3) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled P C 
Povezani ukrepi: 5.4 

4.3.3 Varovanje voda in vodnih virov 
 

Usmeritev: Občina Bled bo v sodelovanju z izvajalci gospodarskih javnih služb težila k stabilni oskrbi z vodo 
brez dodatne kemične obdelave ter dolgoročnemu zagotavljanju zadostnih vodnih virov in zanesljivega 
vodovodnega omrežja. Medtem ko je kanalizacijski sistem znotraj aglomeracij v občini Bled že skoraj v celoti 
izgrajen (in s tem izpolnjena večina zahtev države iz operativnega programa), je optimizacija potrebna pri 
povezavah starega in novega sistema, postopnem nadomeščanju mešanih sistemov z ločenimi in 
spodbujanju ureditev malih čistilnih naprav na območjih brez javne kanalizacije oz. izven aglomaracij. Eno 
pomembnejših upravljavskih vprašanj tega obdobja bo tudi odločitev glede podaljšanja koncesijskega 
razmerja za centralno čistilno napravo Bled. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
3.3.1. Kakovost pitne vode: izvajanje ukrepov (nadzor, UV dezinfekcija ...), ki omogočajo zagotavljanje 

pitne vode brez dodatne kemične obdelave. (OPs, 1) ★ 
3.3.2.  Raziskave novih vodnih virov v občini in sodelovanje pri pripravi državne vodovarstvene 

uredbe. (OPm, 1) ★ 
3.3.3. Obnova infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju občine (telemetrija, vzdrževanje in 

obnova obstoječega vodovodnega sistema): vodovod Selo, vodovod Bled-Koritno-Bodešče, 
vodohran Straža, vodohran Bled. (OPi, 2)  

3.3.4. Obnova regionalnega vodovoda Radovna na obstoječi trasi magistralnega vodovoda 
Radovna-Bled-Radovljica. (RP, 2) 

3.3.5. Izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih in padavinskih 
voda na območju občine: ožje središče Bleda – Blejsko jezero, Jermanka, Dobe, Kolodvorska 
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cesta (tudi rekonstrukcija ceste in sprememba prometnega režima V. Zaka-Pristava), Za Žago (tudi 
ceste), Ribenska cesta, Jarška cesta, kanalizacija Zaka, meteorna kanalizacija Ribno, komunalna 
ureditev Razgledne, Prisojne, Aljaževe in Poljšiške ceste ... (OPi, 2)  

3.3.6. Čiščenje odpadnih voda:iztek pogodbe z WTE za CČN Bled: i) izdelava SWOT/CBA analize v 
podporo odločanju glede  podaljšanja koncesije ali odkupu CČN (OPs,1) 

3.3.7.  Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v naseljih brez kanalizacije oz. izven 
aglomeracij. (OPs, 2) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled P C 
Povezani ukrepi: 5.4. 

4.3.4 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 
 

Usmeritev: Občina Bled je konec leta 2020 sprejela Lokalni energetski koncept (LEK), ki velja do leta 2029 in 
predstavlja ključno strokovno podlago za izvajanje energetske politike v občini v naslednjem desetletju. 
Občina Bled bo skladno z LEK stremela k zmanjšanju porabe energije v javnih stavbah, gospodinjstvih in 
podjetjih za 25 % in zagotovitvi 50-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 
2030. Sočasno bo Občina zmanjševala porabo električne energije za javno razsvetljavo in spremljala načrte 
upravljavcev elektro omrežja z namenom zagotavljanja stabilnega elektroenergetskega omrežja na območju 
občine Bled. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
3.4.1. Energetski management javnih objektov in javne razsvetljave. (OPs, 2) 
3.4.2. Ukrepi učinkovite rabe energije (URE) v občinskih stavbah skladno z LEK: energetske 

sanacije in uvajanje mehkih ukrepov za znižanje rabe energije za ogrevanje. (OPi, 2) 
3.4.3. Varčna in pametna javna razsvetljava: i) modernizacija, ii) študija prehoda javne razsvetljave 

na sončno energijo v odročnih krajih, iii) postopni prehod v pametno upravljanje javne razsvetljave, 
iv) optimizacija osvetljevanja – znižanje svetlobnega onesnaževanja s pilotnimi projekti (npr. temne 
vasi, 'varčna' novoletna okrasitev ...). (OPm, 2) 

3.4.4. Promocija in izobraževanja za OVE in URE v gospodinjstvih, turističnih objektih in podjetjih ter 
pomoč pri koriščenju spodbud Eko sklada. (OPm, 3)  

3.4.5. Posodabljanje in pametna elektroenergetska omrežja: spremljanje izvajanja naložb Elektro 
Gorenjske. (PD) 

3.4.6. Daljinski sistemi ogrevanja: i) pospešitev priklopov na plin, ii) proučitev izvedljivosti manjših 
sistemov DOLB izven območja jezerske sklede in središča Bleda . (PD) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 6.2., 7.4. 

4.3.5 Skladno in sonaravno urejanje prostora, naselij in krajine 
 

Usmeritev: Če želimo obvarovati izjemno krajinsko podobo blejskega prostora, je v praksi potrebno udejaniti 
skladno, premišljeno, kakovostno in sonaravno urejanje naselij in odprtega prostora, še posebej pa javnih 
površin in objektov. Predvidena sta nadaljevanje obnov vaških jeder, vzporedno z obnovo infrastrukture, ter 
postopen pristop k sonaravnim in celostnim ureditvam najpomembnejših rekreacijskih ambientov v 
naravnem okolju (Straža, Grajsko kopališče, Hom, Ribno). S tem ukrepom predlagamo tudi nekaj sistemskih 
sprememb: pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine ter strokovnih podlag za urejanje krajine, 
uvajanje plovbnega režima na obeh Savah, evidentiranje opuščenih objektov ... 
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Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
3.5.1. Celostno urejanje urbane in krajinske podobe: i) izdelava krajinskih zasnov (za posamezna 

območja, lahko tudi za celo občino ali območja, ki segajo v več občin), ii) priprava odloka o urejanju 
podobe naselij in krajine, iii) priprava praktičnih priporočil, navodil in usmeritev za investitorje v 
prenovo in novogradnje objektov ter urejanje okolice, iv) kontinuirano urejanje ter zagotavljanje 
kakovostne in skladne podobe urbane opreme in odprtih javnih površin v središču Bleda in po 
vaseh, v) poenotenje usmerjevalnih sistemov na javnih površinah, v) širitev mreže samočistilnih 
javnih sanitarij, vi) ukinitev velikih reklamnih panojev. (OPs, 2) 

3.5.2. Obnova vasi: sočasno s prenovo cest vključiti standarde urejanja javnih površin (skupne vaške 
površine, počivališča, vodnjaki, tlaki ...), prednostno Kupljenik, Slamniki, Ribno in Koritno. (OPi, 3) 

3.5.3. Sonaravno urejanje večnamenskih rekreacijskih ambientov: v partnerskem sodelovanju 
Občine, lastnikov in upravljavcev pristopiti k postopni celostni programski zasnovi in krajinski 
ureditvi najpomembnejših rekreacijsko-turističnih ambientov v občini – Straža, Grajsko kopališče (v 
smeri celoletnega alpskega wellnes in riklijanstva), območje pod Ribensko goro in Hom. (OPi, 2) 

3.5.4. Biodiverziteta: podpora demonstracijskim projektom in akcijam na področju ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, kot npr. nagrade ali akcije za najlepši cvetoči travnik, obnove 
mokrišč, promocija zasajanja medovitih rastlin, preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih vrst, 
zeleni koridorji ... (OPm, 2) 

3.5.5. Opuščeni objekti in degradirane površine: i) spremljanje in evidentiranje neizkoriščenih, 
nevzdrževanih in opuščenih objektov in površin, ii) spodbujanje lastnikov k prenovam, pozivi 
inšpekcijskim službam in po potrebi aktiviranje ZUreP – odredba vzdrževalnih del (členi 240–243). 
(OPs, 1) 

3.5.6. Plovbni režim na Savi Bohinjki in Savi Dolinki: priprava strokovnih podlag. (RP, 3) 
 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled P C 
Povezani ukrepi: 1.8., 2.2., 2.3., 5.2 
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4.4 Strateški cilj 4: Celostno urejanje in upravljanje mobilnosti 
 
Rezultat: Občina Bled bo nadaljevala dosedanjo trajnostno prometno politiko, katere cilj je zmanjšanje 
obsega motoriziranega prometa in njegova preusmeritev z varovanih območij jezera in naselij na 
razbremenilni cesti in mehke oblike mobilnosti.  
 
Ključni strateški projekt za uresničevanje navedenih ciljev in nasploh okoljske razbremenitve Bleda na vseh 
področjih je v pristojnosti države – tj. izgradnja južne razbremenilne ceste. Ob tem bo Občina Bled v 
sodelovanju z največjimi generatorji prometa (hoteli, točke interesa v občini in vplivnem območju) in partnerji 
(Turizem Bled, Slovenske železnice, avtobusni prevozniki, novi ponudniki alternativnih oblik mobilnosti) 
načrtno in aktivno (pre)usmerjala promet v visoki sezoni in izgrajevala posamezne elemente mobilnostnega 
sistema. Med njimi gre izpostaviti sistematično modernizacijo lokalnih cest s površinami za pešce in kolesarje, 
zaokroževanje mreže parkirišč 'parkiraj in se odpelji', nadgradnjo infrastrukture za e-kolesa in e-vozila, 
ureditev sodobne avtobusne postaje ter uvajanje novih mobilnostnih modelov in digitalne podpore. K 
zmanjšanju motornega prometa bosta prispevali tudi izgradnja kolesarske poti med Bledom in Bohinjem ter 
vzpostavitev varnejših kolesarskih povezav med naselji in sosednjimi občinami.   
 
Rezultati naložb in ukrepov se bodo odrazili v skoraj popolnem umiku motornih vozil z obale jezera, večji 
varnosti in pretočnosti cest, boljšem upravljanju prometno-turističnih tokov ter posledično zmanjšanih 
obremenitvah s hrupom in nižjih emisijah toplogrednih plinov.  
 

Kazalnik rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr 4.1 Obseg motornega prometa mimo jezera (90-
odstotno zmanjšanje) 

PLDP, števno mesto 110 
Bled jezero DRSI, 2019 8.234 1.000 

Kr 4.2 Emisije toplogrednih plinov (20-odstotno 
znižanje – posledica vseh ukrepov – promet, energetika ...) 

kg/prebivalca (lasten 
preračun) 

LEK 2020, 
podatek za 2018 6,430 5 

 

 
 

 
30 Preračun vseh emisij iz LEK Bled (LEAG, 2020), ki je na podlagi dostopnih podatkov o porabi energije gospodinjstev, javnega sektorja in gospodarstva 
(za slednje so podatki omejeni) ter obsegu motornega prometa za leto 2018 izračunal, da skupna vrednost emisij (CO2, SOx, NOx, CxHx, prah) znaša 
50.246 t, kar ob 7.835 prebivalcih občine predstavlja 6,4 t/prebivalca. V istem letu so emisije TGP v Sloveniji znašale 8,5, v EU pa 8,7 t/prebivalca. 
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Ukrepi: 
Ukrep 4.1. Načrtovanje in upravljanje mobilnosti 
Ukrep 4.2. Varna in pretočna prometna infrastruktura 
Ukrep 4.3. Dopolnjeno kolesarsko omrežje 
Ukrep 4.4. Učinkovit mirujoči promet 
Ukrep 4.5. Sodoben lokalni javni potniški promet 
 

4.4.1 Načrtovanje in upravljanje mobilnosti 
 

Usmeritev: Na področju prometa se že dogajajo velike spremembe, tako pri uvajanju zelenih tehnologij kot 
tudi spreminjanju potovalnih navad v mednarodnem okolju, v katerega je Bled tesno vpet. Prav zaradi tega 
je potrebno obstoječe prometne strategije in rešitve novelirati, še zlasti na področju mirujočega prometa, ter 
hkrati v načrtovanje,  operativno koordinacijo in izvedbo povabiti na eni strani največje generatorje prometa, 
na drugi strani pa tudi ponudnike javnega potniškega prometa in alternativnih rešitev. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
4.1.1. Novelacija Celostne prometne strategije Bleda. (OPm, 1) 
4.1.2. Načrt mirujočega prometa z oceno prihodnjih potreb po obsegu in vrsti parkirnih površin ter 

prostorsko preveritvijo njihove umestitve v kontekstu celostne prometne politike občine in 
vplivnega območja ter pričakovanih sprememb v potovalnih navadah in tehnologijah. (OPm, 1) 

4.1.3. Mobilnostni načrti za večje generatorje prometa oz. objekte brez zadostne količine parkirnih 
mest (npr. hoteli, ZD ...). (PD/OPm, 1) 

4.1.4. Komuniciranje prometnih režimov in ozaveščanje: spodbujanje rabe trajnostnih načinov 
potovanja in prihoda/ gibanja po Bledu brez avtomobila. (OPs, 1) 

4.1.5. Operativno koordinacijsko telo za načrtovanje, usklajevanje in usmerjanje mobilnostnih tokov. 
(OPs, 1) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 4.4., 4.5., 5.4. 

4.4.2 Varna in pretočna prometna infrastruktura 
 

Usmeritev: Fokus delovanja Občine bo usmerjen v pospešitev čimprejšnje izgradnje državne južne 
razbremenilne ceste ter izvedbo aktivnosti, ki so v pristojnosti Občine. Ob tem bomo skrbeli za posodabljanje 
lokalnih cest in izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev. Skupaj z občinami ob Bohinjski progi moramo 
vplivati na Slovenske železnice, da le-te namenijo večjo pozornost potniškemu prometu, povezljivosti in 
infrastrukturi bohinjske železnice. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
4.2.1. Izgradnja južne razbremenilne ceste (JRC) – fazno: krožišče Betin-Alpski bloki-Straža/Ribenska 

cesta-predor-Mlino. (DP, 1) ★ 
4.2.2. Modernizacija lokalnih cest s spremljajočimi površinami za pešce in kolesarje: 

novogradnja mostu v Piškovci, rekonstrukcija ceste Mačkovec-Bled (Savska cesta), Izletniška ulica s 
križiščem Ribno (in Savska cesta), rekonstrukcija Sebenjske ceste, Zasip-Ledina (nova cesta), 
Cankarjeva cesta (1. in 2. faza), ureditev ulice Dobje v Zasipu, Cesta Gorenjskega odreda, priključek 
na Cesto Gorenjskega odreda s Ceste svobode na Mlinem, preureditev zaledja ožjega središča Bleda 
oz. zaledja OŠ in vrtca v sistem enosmernih oz. slepih ulic. (OPi, 2) 
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4.2.3. Odpravljanje nevarnih točk na prometni infrastrukturi za pešce, kolesarje in motorna vozila, 
vključno z odpravljanjem ovir za gibalno ovirane. (OPi, 1) 

4.2.4.  Bohinjska železniška proga: i) prizadevanje za dvig frekvence, ii) izboljšanje infrastrukture, iii) 
vlaki za kolesarje, iv) pospeševanje uporabe, v) oživitev železniške postaje Vintgar/ Podhom, vi) 
podpora skupnim projektom občin ob Bohinjski progi (npr. povezava z italijanskim sistemom, novi 
poslovni modeli, preveritev boljše povezave bohinjske in gorenjske železniške proge). (DP/RP, 2) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 2.3. 5.4 

4.4.3 Dopolnjeno kolesarsko omrežje 
 

Usmeritev: Z namenom spodbujanja kolesarjenja, tako za potrebe dnevne mobilnosti kot tudi v podporo 
razvoju turizma, bomo z izgradnjo kolesarske infrastrukture oz. vzpostavljanjem varnih javnih kolesarskih 
pasov in vpeljavo označb dograjevali kolesarsko omrežje znotraj občine in vzpostavili ključne hrbtenične 
povezave med občinami, še zlasti v smeri Bohinja in Radovljice. Gorsko kolesarsko omrežje se bo urejalo kot 
del turistične infrastrukture in je sestavni del strateškega cilja oz. platforme 5 Trajnostna in kakovostna 
preobrazba turistične destinacije. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
4.3.1. Državna kolesarska povezava Bled-Bohinj. (DP, 1) 
4.3.2. Dograjevanje kolesarskega omrežja med naselji in občinami Gorje, Žirovnica in 

Radovljica. (OPi/RP, 2) 
4.3.3.  Enotno označevanje kolesarskega omrežja in modifikacija označb Gorenjskega kolesarskega 

omrežja na območju občine. (OPs/RP, 2) 
4.3.4. Kolesarska urbana oprema: postavitev kolesarskih nadstrešnic, e-polnilnic, počivališč ... (OPi, 2) 
4.3.5. Posodobitev javnega sistema izposoje e-koles in običajnih koles. (OPs/RP2) 
 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C P 
Povezani ukrepi: 1.8., 5.2 

4.4.4 Učinkovit mirujoči promet 
 

Usmeritev: Leta 2020 je v občini Bled 856 javnih parkirnih mest razporejenih med več parkirišč, ki se pretežno 
nahajajo na vzhodnem obrobju mesta. Vzpostavljen je tudi režim parkirne politike, ki cenovno spodbuja 
parkiranje na obrobju naselja Bled. Z izgradnjo JRC in umikanjem prometa in vozil z območja jezera in odprtih 
površin središča Bleda se kaže potreba po dodatnih parkirnih površinah za osebna vozila in avtobuse, še zlasti  
na vzhodnem delu Bleda (širše območje Mlina). S  strani hotelov oz. zainteresiranih zasebnih investitorjev bo 
v tem obdobju potrebna realizacija v OPN načrtovanih manjših parkirne hiše (večinoma eno do dvoetažne in 
podzemne) za potrebe hotelov in dejavnosti v središču Bleda. Predhodno je zaradi optimalnega 
dimenzioniranja obsega novih parkirnih mest smiselno preveriti prihodnje potrebe in trende ob upoštevanju 
nosilne zmogljivosti Bleda (op. Načrt mirujočega prometa je predviden v točki 4.1.2.) ter razviti oblike 
skupnega prevoza iz oddaljenih parkirišč in mobilnostnih vozlišč. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
4.4.1. Digitalizacija mirujočega prometa: informacijsko-usmerjevalni sistem za parkirišča – 

programska oprema, parkirne ure, telekomunikacijska oprema, integracija v pametno kartico Bled/ 
Julijske Alpe. (OPm, 2) 
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4.4.2. Parkiranje v središču Bleda: spodbuditi hotele in zasebne investitorje k izgradnji garažnih hiš 
(prednostno podzemnih), kot so predvidene z obstoječim OPN oz. OPPN pri Hotelu Park, pod 
Hotelom Krim, med TC in Hotelom Lovec, med hoteloma Rikli in Savica ter na lokaciji današnje 
avtobusne postaje. (PD/OPi, 1) 

4.4.3. Ureditev dodatnih P+R na obrobju Bleda ob južni in severni razbremenilni cesti. Obseg, tip 
(garažna hiša in/ali odprto parkirišče..)  in lokacije se preverijo z Načrtom mirujočega prometa – glej 
točko 4.1.2. (OPi/PD, 1) 

4.4.4. Izgradnja manjših parkirišč po vaseh za lokalne potrebe v velikosti cca 10–20 PM na 
parkirišče: preveritev prostorskih možnosti v naslednjem OPN. (OPi, 3) 

4.4.5.  Širjenje mreže polnilne infrastrukture za e-vozila na parkiriščih in drugih vozliščnih 
točkah v sodelovanju s ponudniki e-polnilnih sistemov. (PD) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 4.1. , 5.4, 7.4. 

4.4.5 Sodoben javni potniški promet 
 

Usmeritev: Osrednji strateški projekt na področju javnega potniškega prometa je ureditev sodobnejše 
avtobusne postaje s podpornimi storitvami, ki jih potrebuje potnik na mobilnostnem vozlišču. Vzporedno bo 
Občina preverila možne načine oblikovanja lastnega, bolj fleksibilnega potniškega prometa, utemeljenega 
na obstoječih potrebah (šolski in turistični prevozi, Prostofer, vlakec) in zelenih tehnologijah po vzoru 
primerljivih alpskih mest, združenih v Alpskih biserih. Obstoječi javni potniški promet na območju Bleda 
danes namreč temelji na tranzitnih medkrajevnih linijah in železnici ter kot tak ni dovolj fleksibilen in 
prilagojen mikro lokalnim potrebam in posameznim ciljnim skupinam. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
4.5.1. Glavna avtobusna postaja Bled kot multimodalna mobilnostna točka (javni potniški 

promet, taksi, sistemi izposoje koles, info točka, sanitarije) s podpornimi povezavami do središča in 
železniške postaje. (OPi, 2) ★ 

4.5.2. Občinski javni potniški promet: i) študija izvedljivosti in možnih poslovnih modelov za 
vzpostavitev lokalnega javnega potniškega prometa (JPP), utemeljenega na električnih in drugih 
alternativnih pogonskih virih, ki bi združeval različne fleksibilne oblike prevozov (npr. Prostofer, 
šolski prevozi, povezave med AP, ŽP in središčem mesta ...) med različnimi točkami; ii) testne 
izvedbe. (OPs, 3)  

4.5.3. Nakup javnih električnih prevoznih sredstev za potrebe javnih služb (ob nadomeščanju 
obstoječega voznega parka) in e-busev oz. drugih zelenih vozil za občinski javni promet, če se v 
okviru študije občinski JPP izkaže za upravičenega. (OPi, 3) 

4.5.4. Pametna mobilnostna kartica Bleda/JA. (OPm, 2) (glej tudi SC5) 
4.5.5. Uvajanje novih mobilnostnih rešitev – demonstracijski projekti: i) prevozi na klic, ii) 

deljeni prevozi, iii) mini busi/'krpani' za transfere po središču Bleda  oz. med ključnimi 
mobilnostnimi vozlišči in hoteli ter podeželskim zaledjem (OPm, 3) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 1.2., 1.3., 4.1., 5.1., 5.4., 7.4. 
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4.5 Strateški cilj 5: Trajnostna in kakovostna preobrazba turistične 
destinacije 

 
Rezultat: Bled bo leta 2030 vrhunska zelena turistična destinacija, kot pritiče obljubi njegove znamke 
Podoba raja, članstvu v Alpskih biserih, znaku zlate Slovenia Green destinacije in zero waste občine. Skozi 
medsektorsko in medinstitucionalno povezovanje in okrepitev funkcije destinacijskega upravljanja bo 
učinkovito in odgovorno upravljal nosilno zmogljivost destinacije ter ključnih točk obiska, tako časovno 
(desezonalizacija s poudarkom na razvoju konkurenčnih zimskih produktov) kot tudi lokacijsko 
(dekoncentracija oziroma preusmerjanje obiska na ravni občine in širše regije). S hkratnim stalnim 
nadgrajevanjem ponudbe v smeri višje kakovosti, bolj uravnotežene strukture nastanitev, butične ponudbe 
in razvoja avtentičnih doživetij bo krepil dodano vrednost. S pospešenim uveljavljanjem digitalizacije in 
trajnostnih praks ter krepitvijo infrastrukture in ponudbe za aktivnosti v naravi bo izboljševal konkurenčnost 
ponudbe tekom celotnega leta in krepil odpornost. Bled se uspešno pozicionira kot vodilna vrhunska butična 
destinacija znotraj UNESCO MAB Biosfernega območja Julijskih Alp (BOJA) kot tudi v širšem mednarodnem 
prostoru. 
 
S predstavljenimi ukrepi želi Bled ob ponovnem zagonu turistične industrije po izteku krize zaradi novega 
koronavirusa z letom 2021 usmeriti okrevanje blejskega turizma na pot višje kakovosti, bolj trajnostnega in 
uravnoteženega delovanja, višje dodane vrednosti in še posebej večje odpornosti, za lažje obvladovanje 
podobnih situacij, podnebnih sprememb in drugih zunanjih tveganj. Ukrepi podpirajo scenarij uravnotežene 
trajnostne rasti, ki temelji na prehodu iz kvantitete v kvaliteto, razbremenjevanju in usmerjanju z režimi, 
krepitvijo butičnosti in prestrukturiranjem trgov oziroma segmentov. Pri obvladovanju rasti se bo občina 
spopadala s ključnim izzivom vplivanja na nekoordinirane investicije v širitev turističnih nastanitev na ravni 
širše destinacije.  
 
Na tem mestu velja poudariti, da ta sklop Strategije trajnostnega razvoja občine Bled 2030 (Strateški cilj 5: 
Trajnostna in kakovostna preobrazba turistične destinacije) nima funkcije strategije turizma za občino Bled. 
Predstavljene ukrepe je potrebno vključiti v obstoječo sektorsko strategijo turizma za občino 
Bled (v obliki novelacije dokumenta). Bled je obstoječo Strategijo trajnostnega razvoja blejskega turizma 
sprejel leta 2018, za obdobje do 2025 (Turizem Bled, 2018). Nastajala je v času, ko še ni bila tako močno 
izražena potreba po upravljanju nosilne zmogljivosti, tokov, kakovosti, strukture nastanitev in krepitvi 
produktov za sezone izven poletja. Pričakovala se je umiritev rasti – kar se je v letu 2019 dejansko v destinaciji 
Bled že tudi zgodilo (1,7-odstotni padec nočitev glede na leto 2018, čeprav je regija Julijskih Alpe takrat še 
rasla s 6,9-odstotno stopnjo), medtem ko pandemije nihče ni obravnaval niti med možnimi tveganji. Ukrepi, 
ki jih predstavljamo v nadaljevanju, se osredotočajo na krepitev trajnosti, butičnosti in še posebej večje 
odpornosti blejskega turizma. 
 
Ob tem je Bled (Turizem Bled) aktiven partner v okviru razvojno-trženjsko-upravljavskega modela 
UNESCO MAB Biosfernega območja Julijske Alpe, ki je razvojne prioritete za novo obdobje opredelil v 
obliki Razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije 2025+ (JZ 
TNP in SJA, 2021) in ki  i) deluje kot skupna platforma za trajnostno in uravnoteženo rast, ii) opredeljuje 
ukrepe na področjih razvoja, trženja, upravljanja in identitete na ravni regije in je iii) usklajena z vsemi 
strateškimi razvojnimi dokumenti za območje za obdobje nove finančne perspektive 2021-2027.  
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Kazalnik rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr 5.1 Nastanitve z okoljskim znakom  (15 % nastanitev v 3-5 * 
nastanitvah)  %  Turizem Bled, december 

2020 1 %31 15 % 

Kr 5.2 Prihodki turističnega gospodarstva na nočitev ( 20 
% rast) 
 

EUR AJPES, 2019/ SURS, 2019 57 eur32 69  eur 

 

 
Ukrepi: 
Ukrep 5.1. Okrepitev destinacijskega managementa 
Ukrep 5.2. Izboljšanje konkurenčnosti in butičnosti produktov 
Ukrep 5.3. Kolektivna blagovna znamka Bled Local Selection 
Ukrep 5.4. Bled kot zelena destinacija (ZSST) 
Ukrep 5.5. Prenova trženjskega modela 
 

4.5.1 Okrepitev destinacijskega managementa 
 

Usmeritev: Visoke rasti v preteklih nekaj letih (še posebej v obdobju 2017 do 2019) v Evropi, Sloveniji, Alpski 
Sloveniji in na Bledu so v ospredje postavile potrebo po okrepitvi razvojne funkcije (udejanjanje paradigme 
premika od marketinga k managementu) destinacijskih management organizacij (DMO). DMO-ji se soočajo 
z novimi, kompleksnejšimi vlogami in se morajo v svojih nalogah aktivno koordinirati znotraj lokalne 
skupnosti kot tudi širše v okviru regije, za večjo medsektorsko in medinstitucionalno povezanost. Turizem 
Bled nadgrajuje in krepi vse funkcije destinacijskega upravljanja, ta prehod pa je podprt z ustreznim pravno-
formalnim preoblikovanjem v javni zavod ter z ustrezno kadrovsko in finančno podporo razvojnim 
aktivnostim. Pri tem krepi sodelovalno platformo z vsemi deležniki v občini Bled kot tudi partnersko 
sodelovanje na ravni BOJA, v središču svojega delovanja pa razume pomen lokalne skupnosti in pozitivnega 
politično-participativnega odnosa do turizma na Bledu. 
 

 
31 Januarja 2021 je bilo v destinaciji aktivnih 407 objektov s kategorijo 3-5*, med njimi so po podatkih Turizma Bled štirje objekti imeli pridobljen  
reprezentativen okoljski znak: Astoria, Savica Garni, Vila Mila in Hotel Ribno (sledni Zero Waste), kar predstavlja 1 % vseh. 
32 Lasten preračun prihodkov/prihod v letu 2019: AJPES 2019, panoga I. Gostinstvo in hotelirstvo je v letu 2019 ustvarila 31.067.382 EUR prihodkov, 
kar pa ne vključuje prihodkov hotelov Sava Turizem, ker ima podjetje sedež v Ljubljani. V kolikor predpostavljamo, da blejski hoteli ustvarijo 35 % 
prihodkov družbe Sava Turizem, je panoga I.ustvarila cc 65 mio EUR prihodkov. Vletu 2019 je Bled po podatkih SURS beležil 1.132.574 prenočitev. 
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Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
5.1.1. Nadgradnja kompetenc in upravljanja destinacije: i) krepitev sodelovalnega upravljanja 

destinacije, ii) preoblikovanje Turizma Bled (iz zavoda s statusom zasebnega zavoda v javnem 
interesu) v destinacijsko management organizacijo, iii) vzpostavitev platforme za operativno 
koordinacijo služb (TB, OB, IB, MIR, ZKB, ŽB  in drugi ključni upravljavci). (OPs, 2) 

5.1.2. Sistematičen razvoj informacijskega sistema in digitalnih orodij v podporo upravljanju 
destinacije na vseh področjih (Bled Local Selection, kulturna dediščina, gastronomska regija ...). 
(OPs, 2) 

5.1.3. Kartica Bleda/Julijske Alpe: i) nadgradnja v pametno kartico – integracija z mobilnostno in 
bonitetno kartico, ii) poenotenje poslovnega modela z Julijskimi Alpami (JA), iii) krepitev uporabe 
in prodaje, iv) cenejši Bled za občane – integracija popustov in produktov za občane v Blejsko kartico. 
(OPm, 2) 

5.1.4. Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018–2025 – novelacija: temeljne 
postavke so ustrezne, potrebno pa je i) preoblikovanje produktne matrike (še posebej s krepitvijo 
aktivnosti v naravi, ponudbo za zimo in okrepitev pozicije kulture), ii) aktualizacija z ukrepi, ki jih 
predstavljamo v okviru strateškega cilja 5, ter s pristopi in ukrepi v okviru Razvojnega načrta BOJA 
kot trajnostne turistične destinacije 2025+. (OPm,2) 

5.1.5. Bled kot znamka: opredelitev pogojev uporabe znamke Bled – Podoba raja in proučitev varovanja 
imena Bled. (OPm, 1) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 4.5., 6.3., 7.3., 7.4. 

4.5.2 Izboljšanje konkurenčnosti in butičnosti produktov 
 

Usmeritev: Bled se sooča s potrebo po repozicioniranju destinacije – iz destinacije, ki jo moraš videti 
(organizirane skupine na kratkem postanku v okviru večdnevnih tur v alpskem ali srednjeevropskem 
prostoru), v destinacijo, kamor prideš na počitnice (sprostitev, aktivnosti, raziskovanje v širši regiji – večdnevni 
obisk). Ob tem se destinacija že nekaj let sooča s potrebo po časovni in geografski razporeditvi povpraševanja, 
a temeljni predpogoj za to so konkurenčni in atraktivni produkti za mesece izven poletja, ob tem pa tudi dvig 
kakovosti v celotni verigi vrednosti. Le tako bo Bled lahko uspešno nagovarjal zahtevnejšega obiskovalca. 
Zaustavitev turizma v letu 2020/2021 in posledične spremembe v povpraševanju so nakazale močno potrebo 
po krepitvi ponudbe outdoor aktivnosti (še posebej kolesarjenje), za krepitev mesecev izven poletja pa tudi 
nadgradnji ponudbe kulture in vzpostavitev ponudbe za zimo. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
5.2.1. Ponudba za zimo: preučitev in oblikovanje dolgoročno vzdržnega in inovativnega koncepta »Bled 

pozimi«, s potrebnimi infrastrukturnimi nadgradnjami  (v povezavi s trajnotno ureditvijo 
večnamenskih rekreacijskih ambientov – glej 3.5.3)  in mehkimi vsebinami (npr. bolj mehke oblike 
aktivnosti na snegu in v primeru zelenih zim). (OPm, 2)  

5.2.2. Outdoor ponudba:  
a. Kolesarjenje: i) razvoj produkta kolesarjenja, ii) razvoj infrastrukture za gorsko 

kolesarjenje – kolesarsko območje  Straža, Ribno z Jelovico -  vključno z lastniško urejenimi 
razmerji in iii) trženjsko plasiranje produkta na trg.  Op. Za daljinske in medobčinske 
kolesarske povezave in Gorenjsko kolesarsko omrežje glej področje mobilnosti SC 4 -  ukrep 
4.3.  (OPm, 1) 
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b. Pohodniške in tematske poti: i) vzdrževanje omrežja, ii) digitalna in vsebinska 
nadgradnja obstoječih poti ter načrtovanje mreže poti kot orodja za usmerjanje 
turističnega obiska. (OPm, 2)  

5.2.3. Destinacijska 5-zvezdična doživetja: i) dodelava in vzpostavitev (že konceptualno 
pripravljenega) koncepta butičnih doživetij višje kakovosti, ki nagovarjajo zahtevnejše goste, ki 
iščejo doživetja stran od temeljnih atrakcij in najbolj obiskanih točk Bleda in ii) vzpostavitev visoko 
kakovostne izvedbe doživetij  in učinkovitega poslovnega modela organizacije in izvedbe, ki deluje 
na daljši rok, (OPm, 2)  

5.2.4. Kultura: oblikovanje produkta kultura (kultura kot motiv prihoda, ki nagovarja kulturnega turista) 
za mesece izven poletja in krepitev konkurenčnosti produkta. OP. Za investicije v kulturo glej SC1 – 
ukrep 1.4. (OPm,1) 

5.2.5. Prireditve: i) okrepitev skupne platforme za načrtovanje, selekcijo, konceptualno nadgradnjo, 
koordinacijo in promocijo dogodkov v občini ter logistično podporo (turizem-kultura-šport), ii) 
opredelitev koordinatorja za pripravo letnega plana dogodkov Turizma Bled, Zavoda za kulturo, 
društev in ostalih organizatorjev, iii) presoja in preveritev obstoječih prireditev z vidika vpliva na 
okolje (še posebej na območju jezerske sklede, kjer se določijo mejne vrednosti obiska in hrupa) in 
primernosti za posamezne ciljne skupine (domačini, stacionarni gostje, dnevni obiskovalci), iv) 
pilotni razvoj in organizacija skupnega odmevnega dogodka z udeležbo lokalnih in mednarodnih 
skupin (npr. zborovsko tekmovanje), v) proučitev možnosti prevoza za starejše na in z večernih 
prireditev (iz različnih krajev občine do središča Bleda). (OPm,2)  

5.2.6. Nastanitve: usmerjanje (nastanitvenih in gostinskih ponudnikov, atrakcij in drugih podpornih 
storitev) skozi vse razpoložljive vzvode za i) zagotovitev bolj uravnotežene strukture nastanitvenih 
zmogljivosti, ii) izboljšanje kakovosti in arhitekturne podobe, iii) usmerjanje h kakovostnim 
prenovam objektov, procesov in programov po zelenih in krožnih načelih. (OPm, 1) 

 
Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C P 
Povezani ukrepi: 1.4., 1.5., 3.5. 

4.5.3 Kolektivna blagovna znamka Bled Local Selection 
 

Usmeritev: Kolektivno blagovno znamko (KBZ) Bled Local Selection (BLS) vidimo kot temeljno platformo za 
pospeševanje razvoja enovite premium ponudbe in mreženje turizma, kmetijstva in obrti ter industrije. BLS 
predstavlja usmerjen razvoj produktov in storitev, spodbuja dvig kakovosti, rabo lokalnih virov (kmetijski 
pridelki, izdelki obrti …) in povezovanje v kratke lokalne prodajne in dobavne verige vrednosti.  
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: ★ 
5.3.1. Širitev mreže in ponudbe kolektivne blagovne znamke Bled Local Selection: i) lokalno 

svetovanje ponudnikom, spodbujanje dviga kakovosti, razvojna podpora, izobraževanje in 
usposabljanje, ii) sistematično pospeševanje vključevanja lokalnih kmetov (pridelki in proizvodi s 
kmetij), obrti in  industrije (lesni izdelki, senčila, pletne ...), iii) koordinacija aktivnosti na ravni 
Julijskih Alp, v okviru ukrepa Premium ponudba JA. Glej Razvojni načrt BOJA kot trajnostne turistične 
destinacije 2025. (OPm,1, )  

5.3.2. Spodbujanje kratkih nabavnih verig v turističnem gospodarstvu: i) izobraževanje za večjo 
ozaveščenost o pomenih in načinih delovanja kratkih nabavnih verig, ii) vzpostavljanje orodj za 
povezovanje med  proizvajalci in turističnimi ponudniki (npr. spletna orodja, borze lokalnih 
živil..).Glej tudi SC6 –Ukrp 6.1.  Povečanje lokalne pridelave hrane. (OPm, 2) 
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5.3.3. Evropska gastronomska regija 2021 (EGR 202133 se obravnava zgolj kot »vstopna platforma za 
krepitev pozicije gastronomije in lokalnih KBZ; aktivnosti se nadaljujejo po 2021): i) aktivnosti preko 
platforme SJA in STO, ii) identifikacija kulinaričnih produktov, ki imajo priložnost za nadgradnjo 
oziroma okrepitev pozicije.  (OPm, 3 )  

5.3.4. Gastronomska doživetja: pospeševanje razvoja premium avtentičnih gastronomskih doživetij 
Bleda in njihova vključitev v destinacijske in nacionalne trženjske kanale. (OPm, 1)  

5.3.5. Krepitev prodaje: i) krepitev trgovine Bled Local Selection v Triglavski roži, ii) širitev prodajnih 
kanalov in spletne platforme KBZ. (OPm, 1) ★ 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C P 
Povezani ukrepi: 6.1., 6.2. 

4.5.4 Bled kot zelena destinacija  
 

Usmeritev: Bled je zlata Slovenia Green destinacija in 'zero waste' občina. Skozi te platforme že več let 
sistematično izvaja številne aktivnosti za krepitev trajnostnih praks v turizmu in širše. V prihodnjem obdobju 
mora te aktivnosti še okrepiti v smeri nadaljnje krepitve ponudnikov z okoljskimi certifikati in zelenimi 
zavezami, zmanjševanja količin odpadkov (turizem na Bledu brez plastike za enkratno uporabo) in 
pospeševanja prehoda turističnega gospodarstva in tudi javnega sektorja v krožno gospodarstvo. Pomemben 
segment predstavlja ozaveščanje in spreminjanje navad pri turističnih ponudnikih kot tudi pri obiskovalcih in 
prebivalcih. Ob tem ima skupnost, prebivalci Bleda, vse bolj angažiran odnos do turizma – vedo, kakšen 
turizem ne želijo oziroma želijo; ta mnenja vse bolj delijo in želijo, da so slišani. V prihodnje še bolj krepimo 
njihovo vključevanje in sodelovanje.  
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: ★ 
5.4.1. Upravljanje turističnih tokov – časovno in geografsko: i) kontinuirano spremljanje ter 

aktivno upravljanje s terminskim in geografskim preusmerjanjem ter prerazporejanjem obiska 
(posebni fokus na enodnevnem obisku), ii) študija/e nosilnosti in določitev vzdržnega obsega 
turističnih tokov ter ukrepov upravljanja obiska na obstoječih (npr. otok, grad) in potencialnih 
zgostitvenih točkah (npr. Straža, Osojnica), vključno s sosednjimi vplivnimi točkami (npr. Vintgar). 
Glej tudi SC2 – 2.1 Upravljanje pojezerja – Nosilna zmogljivost jezerske sklede). (OPs,1) 

5.4.2. Turizem brez plastike: implementacija modela turizma brez plastike za enkratno uporabo 
(nastanitveni ponudniki, gostinski, agencije, atrakcije, zero waste prireditve – vse, ki so podprte s 
strani Občine/Turizma Bled in so vključene v destinacijske trženjske kanale), v partnerstvu z JZ TNP 
in Občino Bled. (OPm, 2)  

5.4.3. Zeleni standardi ter krožna načela ravnanja in vedenja (ponudniki): i) pospeševanje 
ponudnikov z okoljskimi certifikati (skozi izobraževanje in razne podporne sheme), ii) oblikovanje in 
udejanjanje skupne zelene zaveze Bleda (ki vključuje vsa temeljna zelena ravnanja in lahko pokrije 
večinski delež ponudnikov – ne zgolj nosilcev zelenih certifikatov), iii) pospeševanje krožnih praks v 
turizmu (izobraževanje in podporne sheme). (OPm, 2).  

5.4.4. Okrepitev komuniciranja s turisti za odgovorno obnašanje: okrepiti komunikacijo o 
odgovornem obnašanju na Bledu. Navezava na družbeno odgovorno trženje, 5.5.3. in usklajeno 
komuniciranje z ostalimi področji (režimi, odpadki, promet).  (OPs,1) 

5.4.5. Lokalno prebivalstvo – sobivanje in vključevanje: i) vključevanje ljudi in društev ter 
nevladnih organizacij v turizem (npr. »Ask me, I'm local«), ii) valorizacija potenciala aktivnih 
upokojencev, iii) redne letne raziskave odnosa in zadovoljstva prebivalcev s turizmom. (OPs,1)  

 
33 EGR 2021 upravlja Slovenska turisitčna organizacija; projekt je del Akcijskega načrta razvoja in trženja slovenske gastronomije 2019–2023. 
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Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C P 
Povezani ukrepi: 2.1., 3.2., 3.3., 4.1. 4.2., 4.3., 4.4, 4.5., 7.2. 

4.5.5 Prenova trženjskega modela 
 

Usmeritev: Turizem na Bledu je s pandemijo 2020/2021 pokazal svojo veliko ranljivost, saj je 95-odstotno 
odvisen od tujih trgov, med le-temi pa 12 % nočitev in kar 20 % prihodov predstavljajo azijski gostje, vsi 
prekomorski trgi pa predstavljajo kar 33 % tujih prihodov oziroma 24 % tujih nočitev. S prenovljenim 
trženjskim modelom Bled izboljšuje strukturo gostov, krepi trajnostne/dolgoročno vzdržne trge in podpira 
potrebno spremembo pozicije Bleda iz destinacije, ki jo moraš videti, v destinacijo, ki jo moraš 
doživeti ('must see' v 'must experience'). Trženje se od dosedanje promocije premika k digitalizaciji in bolj 
odgovornemu trženju, ki se osredotoča na zahtevnejšega in bolj odgovornega ciljnega gosta, trgu pa 
premišljeno sporoča vrednote destinacije, ki je del UNESCO MAB Biosfernega območja Julijske Alpe in 
predstavlja vstop v edini slovenski narodni park. Nov koncept trženja sledi ciljem desezonalizacije, 
povečevanju neodvisnosti od on-line rezervacijskih sistemov (OTA) in dvigovanja vrednosti skozi celotno 
destinacijsko verigo.   
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
5.5.1. Re-fokus trgov in segmentov: i) priprava poglobljene analize trgov (spremembe 2019 na 2020 

in upoštevanje napovedi okrevanja bolj oddaljenih trgov) na ravni občine in posameznih 
ponudnikov in atrakcij, ii) oblikovanje strategije trgov, ki bo omogočila učinkovito in trajnostno 
okrevanje in večjo odpornost blejskega turizma v prihodnjih letih in iii) pri strategiji trgov udejanjiti 
trženje po lifestyle segmentaciji, glede na krepitev privlačnosti Bleda za zahtevnejše segmente, ki 
iščejo butičnost, mir, aktivnosti v naravi, nadpovprečno potujejo izven glavne sezone. (OPm, 1)  

5.5.2. Operacionalizacija trženja v mesecih izven poletja: i) priprava in implementacija operativnih 
trženjskih načrtov, ki trženjske aktivnosti usmerjajo na mesece izven poletja, ii) identifikacija 
produktov (in programov) in ponudnikov, za nagovarjanje jasnih ciljnih segmentov v mesecih izven 
poletja, iii) identifikacija vrzeli (kaj nam manjka) in načrt izboljšav. (OPm, 1)  

5.5.3. Družbeno odgovorno trženje: udejanjanje premika od tradicionalnega trženjsko-
komunikacijskega koncepta, ki se odmika od klasičnih trženjskih in prodajno pospeševalnih 
pristopov ter gradi v smeri družbeno odgovornega trženja (ki nagovarja bolj družbeno aktiviranega 
in odgovornega potrošnika), koncepta povabljenega gosta in dela na zaupanju, verodostojnih 
informacijah in vsebinskem marketingu (krepitev lastnih orodij in kanalov). (OPm, 2) ★ 

5.5.4. Digitalizacija trženja in rezervacijski sistem: krepitev digitalizacije in pospeševanje direktnih 
rezervacij za bolj trajnostne poslovne modele in digitalno transformacijo destinacije (rešitve se 
usklajeno razvijajo na regijski ravni in izkoriščajo smernice in rešitve, ki bi se naj vzpostavljale na 
ravni Julijskih Alp kot tudi na ravni slovenskega turizma skozi strategijo digitalne preobrazbe 
slovenskega turizma). (OPm, 1) ★ 

5.5.5. Krepitev trženja na ravni Julijskih Alp: v skladu s trženjsko strategijo na ravni BOJA se krepi 
delež sredstev za skupno trženje na ravni Julijskih Alp – združevanje kadrov in sredstev; na način, ki 
podpira gornje aktivnosti; aktivnosti se izvaja preko letnih programov trženja SJA. (OPs, 1) ★ 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 5.1., 5.2., 7.4., 7.5. 
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4.6 Strateški cilj 6: Zeleno lokalno gospodarstvo 
 
Rezultat: Občina Bled je prepoznana po turizmu, manj pa po dejavnostih, ki turizem podpirajo, in po podjetjih, ki 
povsem neodvisno od turizma v svoji niši uspešno poslujejo na globalnem trgu in izkoriščajo prednosti lokacije, 
naravnega zaledja in tradicionalnih znanj tega prostora. Gozdarstvo, lesna predelava, trgovina, vrhunske zdravstvene, 
kulturne in izobraževalne ustanove, več kot 500 drugih malih podjetij in samostojnih podjetnikov ter 113 kmetij skupaj 
s kmetijsko zadrugo zvišujejo dodano vrednost, povečujejo odpornost blejske ekonomije in tudi raven njene 
samooskrbnosti s storitvami, energijo in hrano. Prav zato želimo, da bo Bled 2030 prepoznaven tudi kot lokacija, ki ceni 
in podpira zeleno usmerjeno lokalno gospodarstvo, samooskrbo s hrano, vrhunskimi (lesnimi) proizvodi in storitvami, 
hkrati pa tudi kot spodbudno okolje za ustvarjanje kariere  in globalno poslovanje.   
 

Čeprav so pristojnosti občine na tem področju omejene, bomo okrepili razvojni dialog z gospodarstvom in spodbudili 
razvojne agencije k pripravi pilotnih projektov zelenega gospodarstva. Podprli bomo iniciative za  izboljšanjue podobe 
in dostopnosti ter izkoriščanju sinergij znotraj poslovnih lokacij z večjo zgoščenostjo podjetij, kot so poslovna cona Lisice, 
LIP in Trgovski center Bled. Prav obstoječim podjetjem, ki krepijo lokalno ekonomijo izven turistične panoge, želimo 
omogočiti ustrezne prostorske pogoje za konkurenčno poslovanje in ohranitev svoje dejavnosti v občini Bled. 
 

S ciljem ohranitve vsaj 40-50 aktivnih kmetij, ki negujejo kulturno krajino, bomo prilagodili pravilnik o spodbudah 
kmetijstvu, pospeševali projekte lokalne samooskrbe (tržnica, semenarna ...), spodbujali njihovo vključevanje v turizem 
ter pristopili k bolj načrtnemu in skladnemu urejanju površin za vrtnarjenje. Bolje bomo izkoristili prisotnost 
izobraževalnih institucij (IEDC, VŠHT in drugih) za prenos znanj v lokalno skupnost. Vse to bi se moralo odraziti v višji 
dodani vrednosti blejskega gospodarstva in obdelanosti podeželja. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr 6.1 Aktivne kmetije  
(ohranjanje) 

Kmetije z govedom/ Število samozaposlenih 
kmetov/ Število kmetij, ki so oddale vlogo za 

subvencijo 

KGZS-OE Kranj, 2020 
/SURS, 2019 

59/47  
od 113 40-50 

Kr 6.2 Dodana vrednost/ 
zaposlenega (20-odstotna rast) 

Povprečna dodana vrednost v EUR / 
zaposlenega v vseh oblikah družb 

AJPES, 2019 in lastni 
preračun34 41.181 50.000 

 
 
Ukrepi: 
Ukrep 6.1. Povečanje lokalne pridelave hrane 
Ukrep 6.2. Močnejša ponudba lokalnih storitev, obrti in naprednega zelenega gospodarstva 
Ukrep 6.3. Spodbudno okolje za karierno rast, učenje in poslovanje na daljavo 

 
34 Upoštevana je skupna dodana vrednost, generirana v vseh oblikah družb (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge), deljena s skupnim 
številom vseh zaposlenih v teh družbah. V obstoječi kazalnik ni vključena družba Sava Turizem d.d., ker ima sedež izven občine Bled. Upoštevanje 
navedene družbe bi verjetno nekoliko znižalo izhodiščno vrednost, ker je povprečna dodana vednost v panogi turizma nižja od občinskega povprečja. 
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4.6.1 Povečanje lokalne pridelave hrane 
 

Usmeritev: Kmetijstvo je za občino Bled izrednega pomena, zlasti z vidika proizvodnje hrane in ohranjanja 
tradicionalnega podeželja in značaja vasi, pašnikov in značilne kulturne krajine. V tem pogledu bo Občina 
Bled prilagodila obstoječi pravilnik za spodbujanje kmetijstva in podprla projekte različnih služb in nosilcev, 
ki so prednostno usmerjeni v krepitev možnosti za obstoj malih kmetij, dvig proizvodnje hrane, vzpostavljanje 
kratkih lokalnih verig med kmetijstvom, turizmom in drugimi panogami ter ohranjanje tradicionalnih znanj 
in dediščine blejskega podeželja. Posebna pozornost bo posvečena tudi bolj sistematičnemu urejanju 
vrtičkarstva in zagotavljanju prostorskih rešitev oz. aktov, ki omogočajo tehnološki razvoj kmetij in 
konkurenčeno delovanje kmetijske dejavnosti.   
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
6.1.1. Posodobitev javnega razpisa za spodbujanje kmetijstva in lokalne samooskrbe: i) 

okrepitev ukrepov za podporo manjšim kmetijam za pripravo (tudi še pred registracijo) na 
specializacijo, diverzifikacijo (tudi v povezavi s turizmom na kmetiji) ali prenos kmetije na mlajšo 
generacijo, ii) spodbujanje zelenjadarstva in sadjarstva, iii) spodbude za vzpostavljanje skupnih 
predelovalnih, demonstracijskih, prodajnih in podobnih obratov v katerih sodeluje več kmetijskih 
gospodarstev, iv) razširitev podpor ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, v) spodbude za 
ohranjanje tradicionalnih znanj (čebelarstvo, pašništvo..), visokodebelnih sadovnjakov, kozolcev in 
druge dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Op. Realizacija je odvisna od slovenskih in evropskih 
predpisov, ki za vsakokratno obdobje finančne perspektive EUR na novo opredeljujejo  obseg in vrste 
pomoči, ki jih občine smejo dodeljevati  kmetijskim gospodarstom. (OPs, 1) 

6.1.2. Pospeševanje in urejanje vrtičkarstva: i) pristop k bolj urejeni in enotni podobi obstoječih 
vrtov, ii) vzpostavitev novih površin za skupinske vrtove (npr. območje OPPN Alpski bloki). (OPm, 3) 

6.1.3. Vzdrževanje poljskih poti in gozdnih cest. (OPs, 2) 
6.1.4. Lokalna samooskrba in kratke oskrbne verige: podpora demonstracijskim/pilotnim 

projektom in iniciativam kmetijske službe, razvojnih agencij in drugih nosilcev, ki spodbujajo 
lokalno samooskrbo, kratke oskrbne verige in lokalne nakupe (npr. večletno načrtno usmerjevalno 
delo z malimi kmetijami, projekt Semenjalnica, praktični tečaji, delavnice vrtnarjenja, promocija 
lokalne tržnice in širitev lokalne ponudbe, vključevanje kmetijskih proizvodov v kolektivno blagovno 
znamko Bled Local Selection). (OPm, 3) 

6.1.5. Ustvarjanje ustreznih prostorskih pogojev za kmetijsko dejavnost: i) omogočiti prostorske 
pogoje za tehnološki razvoj in širitev kmetij ter ob izkazani realni potrebi selitev na obrobje vasi, ii) 
ohranjanje pašnikov in iii) varovanje območij visokodebelnih sadovnjakov. (OPs, 1) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C P 
Povezani ukrepi: 3.1, 3.2., 5.3. 

4.6.2 Močnejša ponudba lokalnih storitev, obrti in naprednega zelenega 
gospodarstva 

 

Usmeritev: Lokalna podjetniška aktivnost, ohranjanje naprednih in trajnostno delujočih podjetij v občini ter 
raznovrstnost kakovostne ponudbe storitev in obrti so v interesu celotne lokalne skupnosti. V ta namen bo 
Občina v okviru svojih pristojnosti sodelovala pri projektih, ki izboljšujejo pogoje za delovanje, razvoj in rast 
podjetij na obstoječih poslovnih lokacijah (npr. Trgovski center Bled, LIP Bled, Lisice ...). Še zlasti bo 
spodbujala ukrepe za izboljšanje dostopnosti, urejanje zunanje podobe, sanacijo degradiranih površin in 
gospodarskih objektov ter dvig okoljsko-energetske učinkovitosti podjetij.  Trgovski center Bled je vključno z 
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odprtimi površinami v zasebni lasti, zato so pristojnosti občine omejene. Kljub vsemu pa  zaradi strateškega 
pomena lokacije in ponudbe, želimo lastnike spodbuditi  k sodelovanju in fazni celostni posodobitvi. 
 
Po potrebi bo intervenirala s spodbudami za zagonska podjetja in/ali mala in srednja podjetja, prednostno za 
pospešitev zelenega gospodarstva oz. podjetniških idej, ki temeljijo na lokalnih virih, inovacijah in krožni 
ekonomiji ter povečujejo pestrost in kakovostno raven lokalne in turistične oskrbe. Pozornost bo namenjena 
zagotavljanju prostorskih rešitev, ki bodo omogočale  ohranjanje obstoječe gospodarske dejavnosti in razvoj 
novih oblik poslovanja na daljavo.  
 
Pomemben dejavnik spodbudnega poslovnega okolja v občini je tudi zagotavljanje visokozmogljivih optičnih 
in drugih komunikacijskih omrežij. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
6.2.1. Poslovna lokacija Trgovski center Bled: podpora upravljavcu in lastnikom pri iniciativah za i) 

poenotenje zunanje podobe, ureditev odprtih površin in ozelenitev, ii) programsko prenovo v smeri 
prodaje lokalnih, slovenskih in design izdelkov, iii) sodelovanju s TB in ZKB pri umeščanju 
dogodkov. (PD/OPm, 3) 

6.2.2. Dvig funkcionalnosti in uvajanje trajnostnih rešitev na obstoječih poslovno-
proizvodnih lokacijah. (PD/OPi, 3) 

6.2.3. Spodbude za zelena in lokalno pomembna MSP: i) po potrebi vzpostaviti sistem za 
dodeljevanje državnih pomoči na področjih, kjer se zaznajo vrzeli (npr. pomanjkanje lokalnih 
proizvodov in storitev, opuščanje tradicionalnih obrti, pomanjkanje zagonskih podjetij ...), ii) 
sofinanciranje pridobivanja okoljskih standardov/znakov . (OPs, 3) 

6.2.4. Ustvarjanje ustreznih prostorskih pogojev za obstoječe gospodarske dejavnosti, še 
zlasti obstoječo proizvodno-predelovalno dejavnost: i) omogočiti prostorske pogoje za 
tehnološki razvoj, prenove in širitev podjetij na obstoječih poslovnih lokacijah, ii) povečati 
fleksibilnost prostorskih rešitev za izvajanje novih oblik poslovanja in dela na daljavo. (OPs, 1) 

6.2.5. Visoko zmogljivo digitalno omrežje: omogočanje vzpostavljanja in nadgradnje  
širokopasovnega omrežja (GOŠO), G5 in drugih tehnologij komuniciranjas strani  tržnih ponudnikov 
infrastruktrue in storitev. (PD, 1) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 3.1, 3.2., 5.3., 7.4. 

4.6.3 Spodbudno okolje za karierno rast, učenje in poslovanje na daljavo 
 

Usmeritev: Spodbudno in kakovostno izobraževalno okolje je pomembna prednost Bleda, ki jo premalo 
izkoriščamo pri trajnostni preobrazbi občine in promociji Bleda kot bivanjske in poslovne lokacije. Prisotnost 
inovativno naravnanih ustanov, od OŠ Bled, Walfdorfske šole do višje/visoke turistične šole, programov javnih 
in zasebnih ponudnikov izobraževanj odraslih ter vrhunske management šole predstavlja potencial za 
oblikovanje skupnih projektov za bolj načrtno in profesionalno podporo karierni in podjetniški rasti tako 
blejske mladine in študentov kot tudi obstoječih turističnih in drugih podjetij. Občina bo odprta do tovrstnih 
pobud, hkrati pa je pomembno, da se omogoči tudi nadaljnji razvoj same izobraževalne mreže.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
6.3.1. Zagotavljanje lokalnih pogojev za ohranjanje delovanja izobraževalnih centrov: VSŠGT 

Bled, VŠHT Bled, IEDC, Walfdorfska šola. (OPm, 2) 
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6.3.2. Akcije sodelovanja lokalnega okolja in izobraževalnih ustanov pri karierni in 
podjetniški rasti ter lokalnem razvoju: i) karierna orientacija v OŠ, ii) podpora start-up 
delavnicam in podjetniškim kampom mladih, iii) pridobivanje in usposabljanje kadrov za turistične 
in storitvene poklice ter nove kompetence, iv) programi za trajnostno preobrazbo blejskih podjetij, 
v) komuniciranje in sodelovanje v skupnosti in podobno. (OPm, 2) 

6.3.3. Vseživljenjsko izobraževanje odraslih: nadgradnja in posodabljanje obstoječih programov. 
(OPs, 2) 

6.3.4. Ureditev predavalnice na prostem (do 50 oseb): i) prostorska preveritev, ii) če prostorsko 
izvedljivo, tudi realizacija. (OPi/PD, 3) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 1.2, 3.5., 7.2., 7.4. 
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4.7 Strateški cilj 7: Pametno, vključujoče in sodelovalno 
upravljanje 

 
Rezultat Bled 2030: Strateški cilj 7 predstavlja presečni cilj, katerega ukrepi – od celovitega strateškega 
upravljanja na ravni občine do spodbujanja participacije občanov, usmerjanja komuniciranja, uvajanja 
koncepta pametne skupnosti in nadaljnjega medobčinskega sodelovanja – se medsebojno podpirajo in 
povezujejo uresničevanje vseh šestih predhodnih ciljev.   
 

Namen cilja je zagotoviti uresničevanje razvojne vizije v tesnem sodelovanju s s partnerji in lokalnimi 
prebivalci ter ob premišljeni uporabi novih tehnologij in uveljavljanju uspešnih trajnostnih praks iz drugih 
okolij. Pri tem bo Bled posebno pozornost namenil usmerjenemu in uskajenemu strateškemu komuniciranju, 
negoval visoko kulturo dialoga in sodelovanja ter spodbujal odličnost in kakovost na vseh ravneh. V največji 
možni meri bomo za realizacijo projektov izkoristili dodatne vire EU/RS ter sinergije med občinskimi, 
zasebnimi in drugimi naložbami. Bolj načrtno usmerjanje politik, projektov in delovanja služb mora rezultirati 
v ponovni rasti investicijskega potenciala proračuna Občine. Doseganje strateškega cilja je odvisno od 
naslednjih predpostavk in predpogojev:  
 

- proaktivnega in profesionalnega delovanja Občine, občinskih javnih služb in ključnih kadrov; 
- gospodarnega in transparentnega ravnanja; 
- pripravljenosti vseh deležnikov za skupno delovanje. 

 

Kazalnik rezultata Enota Vir Izhodišče 2030 
Kr 7.1 Investicijski potencial proračuna Občine Bled 
(investicijski odhodki) mio EUR Proračun Občine Bled, 

rebalans 2020 4,6  5 

 
 
Ukrepi: 
Ukrep 7.1. Strateško upravljanje (angl. Governance) na ravni občine 
Ukrep 7.2. Participacija občanov 
Ukrep 7.3. Strateško komuniciranje 
Ukrep 7.4. Pametna skupnost 
Ukrep 7.5. Medobčinsko, regionalno, državno in mednarodno sodelovanje 
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4.7.1 Strateško upravljanje na ravni občine 
 

Usmeritev: Zahtevnost projektov, večplastnost področij in ravni delovanja ter omejenost finančnih virov terjajo 
usklajeno delovanje vseh ključnih deležnikov občine, krepitev strokovnih kadrov občinske uprave, načrtno 
pridobivanje dodatnih virov financiranja in optimizacijo projektov oz. izrabo sinergij med njimi. Zaradi velike 
odvisnosti od zunanjih dejavnikov je nujno spremljanje uresničevanja kazalnikov in ukrepov te strategije, še 
zlasti državnih projektov, ter pravočasno reagiranje na zaostanke. V okolju kompleksnih odnosov in interesov 
s katerimi se sooča Občina je še posebej pomembno, da javni uslužbenci na Občini in v vseh javnih zavodih 
in službah delujejo profesionalno in v skladu z Načrtom integritete Občine Bled. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
7.1.1. Vzpostavitev koordinacije javnih služb in drugih deležnikov na več ravneh in sektorjih: 

i) učinkovita, odzivna, dostopna, transparentna in strokovna občinska uprava, ii) vzpostavljena 
koordinacija občinske uprave, javnih služb in zavodov ter razvojnih agencij. (OPs, 1) 

7.1.2. Proaktivno upravljanje s proračunskimi sredstvi in javnim premoženjem: i) gospodarno 
in transparentno upravljanje z javnimi financami in premoženjem, ii) vodenje uravnotežene 
cenovne politike javnih služb, iii) načrtne in pravočasne priprave projektov ter prijave za EU in druge 
vire. (OPs, 1) 

7.1.3. Spremljanje kazalnikov uresničevanja strategije in razvoja občine: i) redno spremljanje 
in reagiranje ob zaostankih, ii) objava doseganja kazalnikov, iii) sistemska nadgradnja kazalnikov v 
smeri digitalizacije spremljanja in razširitve nabora kazalnikov na nižji mikro ravni posameznih 
dejavnosti in javnih služb, specifičnih za Bled. (OPs, 2) 

7.1.4. Dvigovanje kakovosti in odličnosti poslovanja in delovanja Občine Bled: i) ohranjanje 
pridobljenih znakov kakovosti (zero waste, zlati znak zelene destinacije), ii) pridobivanje drugih za 
Bled relevantnih znakov kakovosti in odličnosti, iii) spodbujanje kulture kakovosti in odličnosti v 
poslovanju vseh javnih služb. (OPs, 3) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 7.5. 

4.7.2 Participacija občanov 
 

Usmeritev: V anketi so občani Bleda izrazili velik interes po večjem sodelovanju pri lokalnem razvoju35, zato s 
tem ukrepom razširjamo dosedanje oblike sodelovanja z različnimi ciljnimi skupinami občanov, vključno z 
namero, da del proračuna neposredno oblikujejo občani. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
7.2.1.  Razširitev oblik sodelovanja občanov pri lokalnem razvoju: i) redne letne spletne ankete, 

ii) predstavitve in srečanja po KS, iii) vsebinska srečanja in neformalna druženja z in med različnimi 
ciljnimi javnostmi (podjetja, mladi ...), iv) spletni dogodki in forumi. (OPs, 1) 

7.2.2. Participatorni proračun. (OPm, 2) 
 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 1.1., 5.4 

4.7.3 Strateško komuniciranje 
 

 
35 66 % od sodelujočih je v anketi poudarilo, da so manj ali zelo nezadovoljni z možnostjo vključevanja v lokalni razvoj (april, 2020, N=459).  
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Usmeritev: Usmerjeno in usklajeno strateško komuniciranje je poleg izboljšanja upravljanja eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov uspešnosti te strategije. Bistveno je, da Občina Bled skupaj z deležniki oblikuje 
in zasleduje enotno strategijo komuniciranja do različnih javnosti (od lokalne interne javnosti, do 
investitorjev, obiskovalcev, države ...). Skozi sporočila in različne kanale namreč Občina lahko sporoča svoje 
temeljne   vrednote in vizijo, utrjuje blagovno znamko, pospešuje uresničevanje trajnostnih politik in zagotovi 
spoštovanje v ta namen postavljenih režimov in pravil. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
7.3.1. Komunikacijska strategija in koordinacija komuniciranja z različnimi javnostmi: i) strateški 

načrt komuniciranja za poenotenje ciljev, sporočil in kanalov komunciranja na ravni občine in javnih 
služb oz. posameznih področij, ii) koordinacija izvajanja. (OPs, 1) 

7.3.2.  Interni pretok informacij: i) optimiziranje in pospešitev internega pretoka informacij znotraj 
ustroja lokalnih služb. (OPs, 1) 

7.3.3. Komuniciranje projektov: i) vključevanje občanov v ključne projekte v fazi načrtovanja, ii) 
informiranje med izvedbo in po zagonu. (OPs, 2) 

7.3.4. Posodabljanje komunikacijskih orodij: i) vključevanje novih digitalnih orodij v komuniciranje 
z javnostmi, ii) prilagajanje in posodabljanje pristopov neposrednega komuniciranja. (OPs, 1) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 7.5. 

4.7.4 Pametna skupnost 
 

Usmeritev: Digitalizacija bo občutno zaznamovala obdobje veljavnosti predmetne strategije, saj bo močno 
podprta s strani evropskih in slovenskih razvojnih politik. Na ravni občine uvedba in uporaba naprednih 
digitalnih tehnologij omogočata boljše upravljanje, proaktivno reševanje problemov, optimizacijo procesov, 
hitrejšo odzivnost služb, omilitev posledic nepredvidenih dogodkov in nesreč ter kakovostnejše ravnanje z 
viri. Občina Bled je že danes med digitalno naprednejšimi slovenskimi lokalnimi skupnostmi, zato bomo 
koncept pametnih skupnosti širili in nadgrajevali na vseh področjih delovanja naše občine. Pri tem je 
pomembno, da so uvedene digitalne rešitve prijazne do uporabnikov, učinkovite in povezljive na ravni občine 
in z rešitvami v širši regiji. 
 

Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
7.4.1. Digitalna strategija občine. (OPm, 2) 
7.4.2. Usmerjanje in nadgradnja digitalizacije lokalnih storitev, tehnologij in postopkov na 

vseh področjih, kjer je smiselno in ekonomsko upravičeno. (OPm,1) 
 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 1.2., 1.3., 1.4, 3.1., 3.3., 3.4, 4..4., 4.5., 5.1., 5.5. 

4.7.5 Medobčinsko, regionalno, državno in mednarodno sodelovanje 
 

Usmeritev:  Občina Bled bo nadaljevala svojo dosedanjo politiko aktivnega povezovanja v območju 
Triglavskega narodnega parka oz. UNESCO Biosfernem območju Julijske Alpe, v Gorenjski regiji, z državni 
institcijami in v mednarodnem prostoru.  Pri tem se bo še posebej osredotočala na uresničevanje svojih 
razvojnih ciljev in spodbujanju prostorskega sodelovanja med sosednjimi občinami. V mednarodnem 
sodelovanu dajemo prednost povezovanju s partnerskimi občinami in delovanju v prostoru Alpe – Adrija , še 
zlasti v  okviru združenja Alpske perle.  
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Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
7.5.1.  Bled – pobudnik medobčinskega načrtovanja, prednostno na področjih prostora, športa in 

institucionalne oskrbe starejših. (RP/OPs, 1) 
7.5.2.  Regionalno sodelovanje in projekti. (OPs, 1) 
7.5.3.  Partnerstvo z državo: uresničevanje strateških projektov in zakonodajni okvir. (OPs, 1) 
7.5.4.  Mednarodno sodelovanje: i) aktivno sodelovanje v združenju Alpske perle, ii) vstopanje v druga 

združenja in projekte, ki so priložnost za realizacijo lastnih razvojnih ciljev, učenje, prenos dobrih praks, 
poslovno in kulturno sodelovanje. (OPs, 2) 

 

Območje izvajanja ukrepa: občina Bled C 
Povezani ukrepi: 1.1., 5.5., 7.1 
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5 Okvir za izvajanje in spremljanje  
5.1 Organizacijski okvir  
 
Sprejetje in spreminjanje strategije 
Strategijo trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 sprejme Občinski svet Občine Bled. Ob koncu leta 2025 
ali kadarkoli vmes se praviloma izdela vmesna ocena s poročilom o izvajanju strategije in predlaga morebitna 
novelacija razvojnega dokumenta. Novelacijo strategije sprejme Občinski svet. 

 
Izvedbeni načrt  
V pomoč pri izvajanju strategije se v Prilogi 2 nahaja Izvedbeni načrt. V njem so ukrepi okvirno finančno 
ovrednoteni, na projektni ravni pa so opredeljeni nosilci, stopnja prioritete in potencialni viri financiranja. 
Izvedbeni načrt je dinamičen dokument, zato ga nosilci sproti prilagajajo, dopolnjujejo, 
nadgrajujejo in spreminjajo glede na nove okoliščine in spoznanja.  
 
Strategija in Izvedbeni načrt predstavljata okvir za pripravo vsakoletnega proračuna in načrta razvojnih 
programov, preko katerih se strategija operativno izvaja. Usmeritve te krovne strategije se smiselno 
upoštevajo tudi pri spreminjanju oziroma pripravi sprememb prostorskih aktov ter razvojnih programov 
in strategij za posamezna področja delovanja Občine. 
 
Odgovornost za izvajanje in spremljanje strategije 
Za izvajanje strategije je zadolžen vsakokratni župan/-ja z občinsko upravo ter javnimi zavodi/podjetji, katerih 
ustanoviteljica je Občina Bled. V okviru občinske uprave in javnih služb / zavodov se za vsak prednostni cilj 
določi odgovorna služba Občine Bled. Operativno je za spremljanje izvajanja zadolžen koordinator/-ica 
strategije. Osnovo za spremljanje uresničevanja predstavljajo cilji in kazalniki ter Izvedbeni načrt.  Občina 
Bled na spletni strani objavlja uresničevanje kazalnikov uspešnosti iz te strategije. 
 
Zagotavljanje ustreznih kadrov in projektnih ekip za vodenje zahtevnih investicijskih in tudi mehkih 
inovacijskih projektov predstavlja pomembno tveganje za izvajanje strategije. V tem pogledu je nujno tekoče 
vlagati v usposabljanje in razvoj kadrov – projektnih vodij tako znotraj občinske uprave kot tudi v javnih 
zavodih in podjetjih ter društvih. V izvajanje strategije se aktivneje vključita obe razvojni agenciji (lokalno 
RAGOR, regionalno BSC Kranj), v razvojne ekipe pa se v obliki praks, prenosa znanj in izrabe vseh potencialov 
smiselno angažira tudi občane, še zlasti študente in aktivne seniorje. 
 

5.2 Finančni okvir 
 

Vrednost izvajanja ukrepov celotne strategije je ocenjena na 124 mio EUR v stalnih cenah, od česar 
vrednost projetkov katerih nosilec je Občina Bled oziroma njeni javni zavodi in službe znaša 52,9 mio EUR.  

Vrednost projektov države na območju občine je ocenjena na nadalnjih 52,9 mio EUR, regijskih projektov na 
3,5 mio EUR, medtem, ko vrednost projektov, ki jih izvajajo drugi partnerji znaša 14,6 mio eur. 

Gre za indikativne ocene podane na osnovi izkušenj s primerljivimi projekti. V primerih, kjer je že pripravljena 
podrobnejša dokumentacija, pa so vrednosti povzete iz projektantskih cen. 
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Finančno se bo strategija v delu občinskih projektov izvajala preko umeščanja projektov v vsakokratni NRP 
proračuna Občine Bled.   

Projekti občine se praviloma financirajo iz razvojno-investicijskega dela proračuna ter zunanjih EU, RS ali 
drugih virov, ki so indikativno ocenjeni glede na usmeritve kohezijske politike EU 2021-2027 in Načrta za 
okrevanje in odprnost po c-19.  Za aktivnosti, ki so že danes financirane iz tekoče porabe proračuna Občine in 
so zanje predlagane le vsebinske spremembe, smo predpostavili, da ne bodo dodatno posegle v tekočo in 
investicijsko porabo, zato jih finančno nismo vrednotili.  

V Tabeli 3 je prikazana struktura ocenjene vrednosti strategije po strateških ciljih  , stopnji prioritete in tipu 
projekta. 
 

Tabela  3 Ocenjena indikativna vrednost strategije po tematskih področjih 

 Strateški cilj Vrednost skupaj Občina EU/RS Drugi (zasebni viri) 

1 KAKOVOSTNO (SO)BIVANJE VSEH GENERACIJ   24.615.800 10.500.800 6.125.000 7.990.000 

2 
SANACIJA IN SONARAVNO UPRAVLJANJE BLEJSKEGA 
POJEZERJA 7.750.000 5.010.000 2.740.000 0 

3 
ZMANJŠANJE PRITISKOV NA OKOLJE, PODNEBJE, 
NARAVNE VIRE IN AMBIENT BLEDA (OBČINE BLED)  17.200.000 8.983.000 4.950.000 3.267.000 

4 CELOSTNO TRAJNOSTNO UREJANJE PROMETA 70.205.000 12.437.500 46.172.500 11.595.000 

5 
TRAJNOSTNA IN KAKOVOSTNA PREOBRAZBA 
TURISTIČNE DESTINACIJE  BLED 2030 2.585.000 1.127.000 771.000 687.000 

6 
ZELENO LOKALNO GOSPODARSTVO - LOKALNA 
PRIDELAVA, PRODUKTI IN STORITVE 870.000 750.000 120.000 0 

7 
HORIZONTANE VSEBINE: PAMETNO, VKLJUČUJOČE IN 
SODELOVALNO UPRAVLJANJE 810.000 680.000 130.000 0 

  VSE SKUPAJ 124.035.800 39.488.300 61.008.500 23.539.000 
 OBČINSKI PROJEKTI 52.945.800 33.003.300 11.773.500 8.169.000 
 Prioriteta 1 21.430.800 14.887.300 5.423.500 1.120.000 
 Prioriteta 2 22.550.000 14.568.000 5.038.000 2.944.000 
 Prioriteta 3 8.965.000 3.548.000 1.312.000 4.105.000 
 DRŽAVNI PROJEKTI 52.920.000 5.510.000 46.010.000 1.400.000 

 REGIONALNI PROJEKTI 3.560.000 725.000 1.405.000 1.430.000 
 PROJEKTI DRUGI 14.610.000 250.000 1.820.000 12.540.000 

 
 
Potencialni viri financiranja za izvedbo strategije so: 
 
- lastna sredstva proračuna Občine Bled (cca 4 do 5 mio EUR razvojno-investicijskih sredstev letno); 
- sredstva sofinanciranja s strani programov EU in RS 2021-2027 in Načrta za okrevanje in odpornost po c-

19 v letih 2021-2026, še posebej za vsebine, ki bodo predvidoma prednostne: pitna voda, odpadne vode 
(tudi aglomeracije pod 2000 PE), kulturna dediščina in turizem, gorski centri, polnilnice za e-vozila, 
lokalne energetske skupnosti, trajnostna mobilnost, kolesarske poti, javni promet, krožno gospodarstvo, 
digitalna transformacija občine  in digitalne veščine prebivalstva, socialna infrastruktura in mobilnost za 
starejše, vseživljenjsko učenje in podpora okrevanju po covid-19; 

- razvojna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin v letu 2021: 120.569 EUR nepovratnih in 
60.284 EUR povratnih virov36 – predpostavljamo ohranitev trenutne letne višine sredstev); 

 
36 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DRR/Obvestilo-poziv-obcinam-o-delezih-po-ZFO.pdf 
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- sredstva po členih 10 in 56 Zakona o Triglavskem narodnem parku; 
- sredstva Podnebnega sklada RS za naložbe v trajnostno mobilnost in umirjanje prometa v TNP in 

parkovnih občinah; 
- sredstva zasebnih vlagateljev. 
 
Glede na predhodno oceno finančne izvedljivosti lahko ocenimo, da je ob teh predpostavkah izvedba 
strategije izvedljiva. Če načrtovani predpostavke in viri ne bodo doseženi, bo treba: 
 
} podaljšati obdobje izvajanja strategije; 
} opustiti nekatere razvojno manj pomembne projekte; 
} pridobiti zasebne izvajalce – JZP, kjer je to upravičeno in smiselno; 
} prilagoditi in racionalizirati projekte ter ustrezno novelirati strategijo. 

 

5.3 Analiza tveganj 
 
Izvajanje Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 bo skozi dolgo časovno obdobje podvrženo 
številnim dejavnikom tveganja, tako znotraj ustroja Občine kakor tudi zunanjim vplivom. V nadaljevanju 
opredeljujemo ključne dejavnike tveganja in možne odzive Občine Bled na zmanjšanje tveganj ali preprečitev 
njihovega nastanka. Dejavniki tveganja temeljijo na predvidenih objektivnih tveganjih, na katera v času 
načrtovanja Občina Bled ne more vplivati. Posamezne dejavnike tveganja smo ocenili glede na možnost 
pojavljanja po naslednji metodologiji: 
 
- ocena verjetnosti dogodka (VD) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
- ocena posledic (OP) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
- skupna ocena tveganja oz. skupna ocena kritičnega dejavnika uspeha: SOT = VD x OP. 
 
Skupna ocena tveganja za izvedbo strategije je 114 od 225 točk, kar pomeni srednjo stopnjo tveganja za 
uresničevanje strategije. Za zmanjšanje tveganj bo treba največjo pozornost posvečati dejavnikom tveganja, 
katerih skupna ocena presega 10 točk: zniževanje dosedanjega razvojnega oz. investicijskega dela proračuna, 
prevlada individualnih nad skupnostnimi interesi, nespoštovanje strategije s strani investitorjev, odvisnost od 
državnih institucij in pomanjkanje kadrovskega potenciala. 
 

Tabela  4 Analiza tveganj 

Tveganja Ukrepi za zmanjšanje tveganja VD OP SOT 
Znižanje dosedanjega 
razvojnega oziroma 
investicijskega dela proračuna 
zaradi gospodarsko-finančne 
krize po covid-19 (npr. zmanjšanje 
lastnih prihodkov iz naslova turistične takse 
in iger na srečo, pritisk na rast tekoče porabe, 
zamude plačil s strani gospodarstva …). 

- Optimizacija proračuna in tekoče porabe; 
- Proaktivno pridobivanje dodatnih virov;  
- Iskanje alternativnih modelov financiranja (npr. 

večje vključevanje zasebnega sektorja ...); 
- Sprememba strategije: izvedba ukrepov 1 in 2. 

4 5 20 
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Tveganja Ukrepi za zmanjšanje tveganja VD OP SOT 
Počasnost in neodzivnost  
države in državnih institucij/ 
odlaganje strateških projektov: 
sanacija Blejskega jezera, izgradnja JRC, 
infrastruktura za starejše, stanovanjska 
politika 

- Tesno sodelovanje z ministrstvi in institucijami 
že v fazi načrtovanja projektov; 

- Neprestano sledenje spremembam posameznih 
sektorskih politik; 

- Spremljanje nastajanja predpisov in državnega 
proračuna – interveniranje v primeru 
neustreznih rešitev. 

4 5 20 

Postavljanje lastnih 
individualnih interesov 
občanov in odločevalcev pred 
interese skupnosti 

- Ozaveščanje in jasno komuniciranje trajnostne 
razvojne vizije, pozicije  in vrednot Bleda 

- Jasno opredeljevanje občinskih izvedbenih 
politik 

- Uveljavljanje stroke in strateškega pristopa  
- Promocija dobrih praks in rešitev 

4 4 16 

Zanikanje in nespoštovanje 
strategije s strani investitorjev, 
še zlasti večjih 

- Ozaveščanje in jasno komuniciranje trajnsotne 
razvojne vizije, pozicije  in vrednot Bleda 

- Jasno opredeljevanje občinskih izvedbenih 
politik, še posebej prostorske, stanovanjske in 
prometne 

- Priprava protokola med občino in ključnimi 
intestitorji z zavezo po uresničevanju ciljev in 
usmeritev strategije  

- Uveljavljanje stroke in strateškega pristopa  
- Odločno usmerjanje investitorjev v trajnostne 

rešitve 
- Promocija dobrih praks in rešitev 

4 5 20 

Nezmožnost učinkovitega 
povezovanja, dialoga in 
vključevanja lokalnega 
prebivalstva in deležnikov 

- Usmeritev na posameznike in skupine, ki so 
pripravljeni na sodelovanje; 

- Motivacija neformalnih skupin; 
- Novi zanimivi pristopi, ozaveščanje, 

informiranje.  

2 3 6 

Spreminjanje razvojnih prioritet 
med mandati občinskih vodstev  

- Tesno sodelovanje občinskih svetnikov v procesu 
priprave, sprejemanja in izvajanja strategije; 

- Možnost novelacije strategije ob volitvah. 

2 4 8 

Zmanjšanje obsega virov EU za 
Zahodno Slovenijo po letu 2021  

- Projektno sodelovanje s sosednjimi občinami;  
- Usmeritev na projekte, ki imajo možnost 

pridobitve dodatnega financiranja iz omejenih 
virov EU; 

- Bolj odprto in inovativno razmišljanje pri zasnovi 
projektov. 

4 2 8 

Čas – dolgoročen načrt:  
Strategija velja 10 let. V tako dolgem 
obdobju načrtovanje podleže številnim 
nepredvidljivim notranjim in zunanjim 
vplivom. 

- Tekoče spremljanje in usmerjanje strategije 
glede na trende; 

- Kakovostna in premišljena zasnova izvedbenih 
projektov; 

- Doseganje sinergij med projekti; 
- Dopolnjevanje seznama projektov; 
- Novelacija strategije. 

2 2 4 
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Tveganja Ukrepi za zmanjšanje tveganja VD OP SOT 
Pomanjkanje razvojnih kadrov: 
Kadrovski potencial je v majhnih občinah 
omejen, zato zagotavljanje usposobljenih in 
motiviranih kadrov za vodenje razvojnih 
projektov predstavlja pomembno tveganje za 
realizacijo strategije. 

- Usposobitev projektnih vodij znotraj občinske 
uprave, javnih zavodov/ podjetij in tudi društev; 

- Aktivnejše povezovanje in izraba potencialov 
razvojnih agencij, še posebej RAGOR in BSC; 

- Vključevanje lokalnih in tudi drugih študentov v 
delo in prakso; 

- Vključevanje aktivnih upokojencev v razvojne 
projekte; 

- Angažiranje zunanjih strokovnjakov. 

3 4 12 

Skupaj 114/225 
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6 Viri in okrajšave  
 

Viri in literatura 
 
1. Celostna prometna strategija Občine Bled, b22 d.o.o., MK projekt d.o.o, PNZ d.o.o., 2017. 
2. Ekološko stanje površinskih voda v Sloveniji, Poročilo o monitoringu za leto 2018, Agencija Republike 

Slovenije za okolje, oktober 2020. 
3. Kazalnik razvitosti občin za leti 2020 in 2021, Ministrstvo za finance. 
4. Lokalni energetski koncept Občine Bled, LEGA Lokalna energetska agencija Gorenjske, marec 2020. 
5. Načrt razvojnih programov Občine Bled 2021-2024, Proračun Občine Bled za leto 2021. 
6. Načrt za okrevanje in odpornost, Predlog, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 

december 2020. 
7. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. 12. 2014. 
8. Podatkovne baze SURS, AJPES, OPSI, MNZ, MK. 
9. Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 
10. Razvoj kolesarskega turističnega produkta, Turizem Bled, 2020. 
11. Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020, BSC Kranj, Regionalna razvojna agencija 

Gorenjske, 3. 6. 2015. 
12. Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027, BSC Kranj, Regionalna razvojna agencija 

Gorenjske, Strateški del, december 2020. 
13. Strateški načrt skupne kmetijske politike 2021-2027, delovno gradivo analiza stanja in opis specifičnih 

ciljev, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, november 2020. 
14. Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027, Izhodiščni 

osnutek,  Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2.10.2020 
15. Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica, Kranj, 29. 1. 2016, z 

dopolnitvami 5. 8. 2016, 8. 9. 2016 in 16. 10. 2016. 
16. Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017–2021. 
17. Strategija upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2007-2016. novelirano do leta 2020, Zavod za kulturo 

Bled, november 2014. 
18. Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 

(Ur. l. RS, št. 54/10 in 35/18). 
19. Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. l. RS, št. 52/10, 46/14, 60/17, 82/20). 
20. Druga gradiva in predlogi posredovani s strani javnosti, direktorjev javnih zavodov/podjetij in civilne 

družbe. 
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Okrajšave 
 

AC 
AJPES 

Avtocesta 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

AP 
ARSO 
BLS 
BOJA 

Avtobusna postaja 
Agencija Republike Slovenije za okolje 
Bled Local Selection 
Biosferno območje Julijske Alpe 

BSC Poslovno podporni center Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske 
CBA 
CLLD 
CČN 

Analiza stroškov in koristi 
Lokalni program, ki ga vodi skupnost  
Centralna čistilna naprava 

ČN 
DMO 

Čistilna naprava 
Destinacijska management organizacija 

DOLB 
DRSI 

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 

DRSV Direkcija RS za vode 
EGR Evropska gastronomska regija 
EU 
FS 

Evropska unija 
Fundacija za šport 

GD Gospodarske družbe 
GJS 
GKO 
GOŠO 
IB 

Gospodarske javne službe 
Gorenjsko kolesarsko omrežje 
Gradnja optičnega širokopasovnega omrežja 
Infrastruktura Bled 

JA 
JPP 

Julijske Alpe 
Javni potniški promet 

JRC 
JZ TNP 

Južna razbremenilna cesta 
Javni zavod Triglavski narodni park 

JZP Javno-zasebno partnerstvo 
KBZ Kolektivna blagovna znamka 
KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KO Kolesarsko območje 
KS 
LAS 

Krajevna skupnost 
Lokalna akcijska skupina znotraj Programa razvoja podeželja 

LEAG Lokalna energetska agencija Gorenjske 
LEK Lokalni energetski koncept 
MAB UNESCO program »Človek in biosfera« (angl. Man and the Biosphere Programme) 
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
MKČN 
MKGP 

Male komunalne čistilne naprave 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
MSP Mala in srednja podjetja 
MzI 
NOO 

Ministrstvo za infrastrukturo 
Načrt za okrevanje in odpornost 

NRP Načrt razvojnih programov 
NUSZ Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
O Priložnosti (angl. Opportunities) 
OB 
OG 
OR 

Občina Bled 
Občina Gorje 
Občina Radovljica 

OPN Občinski prostorski načrt 
OPPN 
OPSI 

Občinski podrobni prostorski načrt 
Odprti podatki Slovenije 



BLED 2030      
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE BLED  70 

OŠ Osnovna šola 
OTA On-line rezervacijski sistemi 
OVE Obnovljivi viri energije 
P+R Parkirišče po sistemu ’parkiraj in se odpelji z javnim prevozom ali odkolesari’ 
PD 
PLDP 

Planinsko društvo 
Povprečni letni dnevni promet 

PM Parkirna mesta 
RAGOR Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
RS Republika Slovenija 
S 
SC 
SJA 

Prednosti (angl. Strengths) 
Strateški cilj 
Skupnost Julijske Alpe 

SOT Skupna ocena tveganja 
STO Slovenska turistična organizacija 
SURS Statistični urad Republike Slovenije 
SWOT  Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj 
T Tveganja (angl. Threats) 
TB Turizem Bled 
TC Trgovski center 
TGP Toplogredni plini 
TNP Triglavski narodni park 
TOWS Strateška nadgradnja SWOT – analizira zunanje nevarnosti in priložnosti ter jih poveže z notranjimi prednostmi 

in slabostmi 
UNESCO Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
URE Učinkovita raba energije 
VD Verjetnost dogodka 
VFO 
VSŠGT 
VŠHT 
W 

Večletni finančni okvir EU 2021-2027 
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem 
Visoka šola za hotelirstvo in turizem 
Slabosti (angl. Weaknesses) 

ZD Zdravstveni dom 
ZKB Zavod za kulturo Bled 
ZSST Zelena shema slovenskega turizma 
ŽB 
ŽP 

Župnija Bled 
Železniška postaja 
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7 Priloge 
 

7.1 Kazalniki razvojnega položaja občine Bled 2020 
 

  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
1 Površina v km2 SURS, 2010 72,3 2.137 20.273 SURS, 2020 72 2.137 20.271 100 100 100 
2 Število naselij SURS, 2010 10 468 6.029 SURS, Portal gov.si, 2020 10 468 6.035 100 100 100 
3 Število hišnih številk SURS, 2010 2.622 47.604 529.642 SURS, 2018, H2; za OB GIS iObčina 2.707 50.048 555.881 103 105 105 
  Demografski kazalniki                       

4.1 Število prebivalcev, 2018 SURS, 2010, H2 8.113 203.192 2.049.261 SURS, 2018H2 7.835 207.842 2.100.126 97 102 102 
4.2 Število prebivalcev, 2019 SURS, 2010, H2 8.113 203.192 2.049.261 SURS, 2019H2 7.846 207.842 2.100.126 97 102 102 
4.3 Število prebivalcev, 2020 SURS, 2010, H2 8.113 203.192 2.049.261 SURS, 2020, H2 7.983 207.842 2.100.126 98 102 102 

4.3.1 Število prebivalcev, moški SURS, 2010, H2 3.962 100.344 1.014.716 SURS, 2020, H2 3.953 104.300 1.054.483 100 104 104 
4.3.2 Število prebivalcev, ženske SURS, 2010, H2 4.151 102.848 1.034.545 SURS, 2020, H2 4.030 103.542 1.045.643 97 101 101 
4.3.3 Delež moškega prebivalstva   SURS, 2010, H2 48,8% 49,4% 49,5% SURS, 2020, H2 49,5% 50,2% 50,2% 101 102 101 

4.3.4 Delež ženskega prebivalstva   SURS, 2010, H2 51,2% 50,6% 50,5% SURS, 2020, H2 50,5% 49,8% 49,8% 99 98 99 
5 Gostota poselitve (preb/km2) SURS, 2010, H2 112 95,1 101 SURS, 2020, H2 110 97,3 104 98 102 103 
6 Skupni prirast na 1.000 prebivalcev SURS, 2010 -0,9 2,6 1,6 SURS, 2019 4,3 9,5 7,2 

   

6.1 Naravni prirast na 1.000 prebivalcev SURS, 2010 3,8 3,5 1,8 SURS, 2019 -0,5 0,5 -0,6 
   

6.2 Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev SURS, 2010 -4,7 -0,9 -0,3 SURS, 2019 4,8 9,0 7,8 
   

7 Število prebivalcev, mlajših od 15 let SURS, 2010, H2 1.076 30.774 289.041 SURS, 2020, H2 1.083 32.989 316.657 101 107 110 

7.1 % prebivalcev, mlajših od 15 let SURS, 2010, H2 13,3% 15,1% 14,1% SURS, 2020, H2 13,6% 15,9% 15,1% 102 105 107 
8 Število prebivalcev, 15-64 let SURS, 2010, H2 5.475 138.610 1.421.013 SURS, 2020, H2 4.921 132.183 1.353.614 90 95 95 

8.1 % prebivalcev, 15 - 64 let SURS, 2010, H2 14,0% 15,1% 14,1% SURS, 2020, H2 15,1% 15,9% 15,1% 108 105 107 
9 Število prebivalcev, starejših od 65 let SURS, 2010, H2 1.562 33.808 339.207 SURS, 2020, H2 1.979 42.670 429.855 127 126 127 

9.1 % prebivalcev, starejših od 65 let SURS, 2010, H2 19,3% 16,6% 16,6% SURS, 2020, H2 24,8% 20,5% 20,5% 128 123 123 
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  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
10 Število  prebivalcev, starejših od 80 let SURS, 2010, H2 889 8.120 82.611 SURS, 2020, H2 1.313 12.056 115.481 148 148 140 

10.1 % prebivalcev, starejših od 80 let SURS, 2010, H2 4,9% 4,0% 4,0% SURS, 2020, H2 6,3% 5,8% 5,5% 129 145 138 
11 Indeks staranja SURS, 2010, H2 145,2 109,9 117,4 SURS, 2020, H2 182,7 129,3 135,7 126 118 116 
12 Povprečna starost SURS, 2010, H2 43,2 41,0 41,6 SURS, 2020, H2 45,9 43,2 43,6 106 105 105 

13 Število gospodinjstev SURS, 2011 3.328 76.581 813.531 SURS, 2018 3.233 77.135 824.618 97 101 101 
13.1 Povprečna velikost gospodinjstva, število članov SURS, 2011 2,4 2,6 2,5 SURS, 2018 2,4 2,6 2,5 100 100 100 
13.2 Povprečno število otrok v družinah z otroki SURS, 2011 1,56 1,65 1,56 SURS, 2018 1,55 1,63 1,56 99 99 100 

  Zaposlovanje in delovna mesta                       
14 Aktivno prebivalstvo po sedežu prebivališča SURS, 2011 3.484 92.067 944.569 SURS, 2019 3.534 96.204 980.880 101 104 104 
15 Delovno aktivno prebivalstvo po sedežu prebivališča 

(zaposleni) 
SURS, 2011 3.223 83.809 835.776 SURS, 2019 3.315 90.772 899.776 103 108 108 

15.1 Stopnja aktivnosti po sedežu prebivališča SURS, 2011 49,5% 53,4% 53,7% SURS, 2019 52,3% 55,9% 55,5% 106 105 103 
15.2 Stopnja delovne aktivnosti po sedežu prebivališča SURS, 2011 45,8% 48,6% 47,5% SURS, 2019 49,1% 52,8% 50,9% 107 109 107 

16 Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva, 
skupaj, po občini delovnega mesta (strukturni) 

SURS, 2010                 
3.178    

              
69.201    

           
818.975    

SURS, 2019                     
3.021    

              
78.146    

           
901.537    

95 113 110 

16.1 Delovno akt. preb. z OŠ ali manj SURS, 2010 361 11.081 123.631 SURS, 2019 167 8.534 79.676 46 77 64 
16.2 Delovno akt. preb. z VŠ ali več SURS, 2010 776 16.485 213.789 SURS, 2019 1.043 24.670 316.690 134 150 148 

16.3 Delež oseb, starih 15 let in več, brez izobrazbe (brez OŠ in 
nedokončana OŠ) 

Lasten preračun, 
2010 

11,36% 16,01% 15,10% Lasten preračun, 2019 5,53% 10,92% 8,84% 49 68 59 

16.4 Delež oseb, starih 15 let in več, z visoko izobrazbo Lasten preračun, 2010 24,42% 23,82% 26,10% Lasten preračun, 2019 34,52% 31,57% 35,13% 141 133 135 
17 Delovna mesta: delovno aktivno prebivalstvo po občini 

delovnega mesta 
SURS, 2010 3.308 70.529 835.039 SURS, 2019 3.041 78.406 894.229 92 111 107 

17.1 Delovna mesta / aktivno prebivalstvo Lasten preračun, 
2010/2011 

103 84 100 Lasten preračun, 2019 92 86 99 89 103 99 

17.2 Zaposlene osebe (po občini delovnega mesta) SURS, 2010 2.890 63.253 747.194 SURS, 2019 2.546 69.142 801.909 88 109 107 
17.3 Samozaposlene osebe (brez kmetov) SURS, 2010 356 5.808 59.824 SURS, 2019 448 7.815 72.712 126 135 122 

17.4 Samozaposleni - kmetje SURS, 2010 62 1.467 28.021 SURS, 2019 47 1.449 19.609 76 99 70 
18 Registrirana brezposelnost, število SURS, 12/2010 268 8.269 110.021 ZRSZ, december 2020 272 6.501 87.283 101 79 79 

18.1 Registrirana brezposelnost, stopnja SURS, 12/2010 7,8% 9,2% 11,8% ZRSZ, november 2020 7,5% 6,4% 8,6% 96 70 73 
  Gospodarstvo                       

19 Število gospodarskih družb AJPES, 2010 257 4.988 55.734,0 AJPES, 2019 302 5.681 67.178,0 118 114 121 
19.1 Število gospodarskih družb/1000 prebivalcev Lasten preračun 31,7 24,5 27,2 Lasten preračun 38,5 27,3 32,0 122 111 118 
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  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
19.2 Skupni prihodki gospodarskih družb v mio € AJPES, 2010 v mio 

EUR 
200 € 5.546 € 75.317,0 AJPES, 2019 v mio EUR 193 € 7.245 € 103.892,4 97 131 138 

19.3 Število zaposlenih AJPES, 2010 2.081 41.391 462.643 AJPES, 2019 1.376 46.672 
 

66 113 0 
19.4 Dodana vrednost/ zaposlenega v gospodarskih družbah AJPES, 2010 30.002 € 32.548 € 36.044 € AJPES, 2019 41.038 € 44.272 € 46.752 € 137 136 130 
20 Število samostojnih podjetnikov, aktivni AJPES, 2010 408 7275 71.231 AJPES, 2019 253 5508 52.178 62 76 73 

20.1 Število s.p./1000 prebivalcev Lasten preračun 50,3 35,8 34,8 Lasten preračun 32,2 26,5 24,8 64 74 71 
20.2 Skupni prihodki samostojnih podjetnikov v mio € AJPES, 2010  21 € 467 € 4854,0 AJPES, 2019 v mio EUR 25 € 520 € 5283,0 119 112 109 
20.3 Število zaposlenih AJPES, 2010 188 € 4.369 € 50336,0 AJPES, 2019 172 € 3.973 € 

 
91 91 0 

20.4 Dodana vrednost/ zaposlenega pri s.p. AJPES, 2010 32.014 € 28.871 € 26.747 € AJPES, 2019 43.130 € 35.550 € 33.939 € 135 123 127 
21 Število zadrug, aktivni AJPES, 2010 2 31 294 AJPES, 2019 2 37 415 100 119 141 

21.1 Število zadrug/1000 prebivalcev Lasten preračun 0,2 0,2 0,1 Lasten preračun 0,3 0,2 0,2 103 117 138 

21.2 Skupni prihodki zadrug v mio € AJPES, 2010  2 € 92 € 736,0 AJPES, 2019 v mio EUR 3 € 128 € 765,9 126 139 104 
21.3 Število zaposlenih AJPES, 2010 9 263 3.312 AJPES, 2019 9 € 286 2.805 100 109 85 
21.4 Dodana vrednost/ zaposlenega v zadrugi AJPES, 2010 39.136 € 28.520 € 23.536 € AJPES, 2019 25.723 € 32.250 € 30.317 € 66 113 129 
22 Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega v EUR za mesec SURS, 2010 925,35 € 940,13 € 966,62 € SURS, 2019 1.083,43 € 1.120,37 € 1.133,50 € 117 119 117 
23 Število poslovnih subjektov na 1000 prebivalcev SURS, 2010 82,2  60,5  62,1  Lasten preračun 71,0  54,0  57,0  86 89 92 

  Turizem                        

24 Število ležišč - vsa (stalna + začasna) SURS, 2010 5.630 25.575 117.947 SURS, 2019 10.671 42.910 187.827 190 168 159 
24.1 Hoteli in podobni nastanitveni objrati (penzioni, gostišča) SURS, 2010 3.092 8.500 48.339 AJPES, avgust 2019 - za občino 2.866 

 
62.723 93 0 130 

24.2 Kampi in drugi objekti na prostem SURS, 2010 1.120 4.630 21.448 AJPES, avgust 2019 - za občino 1.260 
 

34.022 113 0 159 
24.3 Število ležišč v ostalih nastanitvenih objektih SURS, 2010 1.418 12.445 48.160 AJPES, avgust 2019 - za občino 6.545 

 
91.082 462 0 189 

25 Število vseh ležišč na prebivalca Preračun, 2010 0,69 0,13 0,06 Preračun, 2010 1,36 0,21 0,09 196 164 155 
26 Prihodi turistov, število SURS, 2010 220.790 586.567 3.006.272 SURS, 2019 509.247 1.481.122 6.229.573 231 253 207 

27 Prenočitve turistov, število SURS, 2010 549.590 1.584.895 8.906.399 SURS, 2019 1.132.574 3.542.488 15.775.33
1 

206 224 177 
28 Povprečna dolžina bivanja turistov v dnevih Preračun, 2010 2,49 2,70 2,96 Preračun, 2018 2,22 2,39 2,53 89 89 85 
29 Povprečni dnevni izdatki na tujega turista v EUR - - - - Anketa SURS, 2019 (tuji turisti, 

gorske občine namesto Gorenjska) 
130 73,64 98,73 

   

30 Število obiskovalcev Info center Triglavska roža Bled 
    

Turizem Bled, 2019 33293 
     

31 Število izdanih kartic gosta 
    

Turizem Bled, 2019 15723 
     

  Kmetijstvo in gozdarstvo                       
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  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
32 Število kmetijskih gospodarstev SURS, 2010 143 4.476 74.646 KGZS OE KR - vloge za subvencije 

2020; SURS, 2016 
113  - 69.902 79 

 
94 

32.1 Število kmetij, ki so oddale vloge za subvencije 
 

- - - KGZS OE KR 2020 113 - - 
   

32.2 Število ekoloških kmetij s certifikati MKGP, 2007 1 14+7 v 
preusmeritvi 

1610 MKGP, 2018 za Gorenjsko in RS; 
KGZS KR za občine, 2019 

8 237 3.190 800 
 

198 

32.3 Delež kmetijskih gospodarstev, ki redijo živino SURS, 2010 84,6 85,8 78,6 KGZS OE KR - vloge za subvencije 
2020; SURS, 2016 

79,6  - 79,8 94 
 

102 

32.4 Ekonomska velikost, v 1000 EUR SURS, 2010 1.577 67.728 913.194 SURS, 2016 - - 1.158.773 
  

127 
32.5 Ekonomska velikost kmetije/ kmetijsko gospodarstvo Lasten preračun, 2010 11.028,0 15.131,4 12.233,7 Lasten preračun, 2016  -  - 16.577,1 

  
136 

33 Kmetijska zemljišča v uporabi v ha SURS, 2010 961 31.411 474.432 KGZS OE KR - vloge za subvencije 
2020; SURS, 2016 

1.161  - 476.682 121 
 

100 

33.1 Delež površine njiv glede na kmetijsko zemljišče v uporabi  SURS, 2010 9,5 26,8 35,9 SURS, 2016  -  - 36,8 
  

103 
33.2 Površina kmetijskih zemljišč v uporabi/kmetijsko gospodarstvo v ha Lasten preračun, 2010 6,7 7,0 6,4 Lasten preračun, 2016  -  - 6,8 

  
107 

34 Število nosilcev dopolnilnih dejavnosti Upravna enota, 2008 23 464 - Za KG UE, 2019 23 - - 100 
  

  Šport in rekreacija                       
35 Število pokritih/nepokritih športnih objektov Šport v številkah 2009 do 

2012 
29 366 2.983 Šport v številkah 2015 do 2020 29 373 3.013 100 102 101 

35.1 Površina pokritih vadbenih prostorov v m2/1000 prebivalcev Šport v številkah 2009 do 
2012 

531 361 292 Šport v številkah 2015 do 2020 572 369 288 108 102 99 
35.1 Površina nepokritih vadbenih prostorov v m2/1000 prebivalcev Šport v številkah 2009 do 

2012 
5.396 3.572 2.686 Šport v številkah 2015 do 2020 5.632 4.405 2.657 104 123 99 

36 Število uporabnikov športnega objekta Straža Bled GIZ Združenje žičničarjev, 
sezona 2009/2010 

32.000 - - GIZ Združenje žičničarjev, 
koledarsko leto 2018/ 

Infrastruktura Bled, Poročilo 2019 

79.057 - 1.935.028 247 
  

36.1 Število obiskovalcev pozimi - smučarjev GIZ Združenje žičničarjev, 
sezona 2009/2010 

7.000 - 1.477.683 IB,  Poročilo 2019, za SLO GIZ 
sezona 2018/2019 

2.843 - 1.379.633 41 
 

93 

36.2 Število obratovanih dni pozimi GIZ Združenje žičničarjev, 
sezona 2009/2010 

48 - - IB, Poročilo 2019 45 - - 94 
  

36.3 Število obiskovalcev poleti - prodane karte za poletno sankanje IB, Poročilo 2010 - - - IB, Poročilo 2019 76.214 - - 
   

36.4 Število obratovanih dni pozimi IB, Poročilo 2010 - - - IB, Poročilo 2019 149 - - 
   

37 Število uporabnikov Grajsko kopališče: prodane dnevne + 
sezonske vstopnice 

IB, Poročilo 2010 - - - IB, Poročilo 2019 40196 - - 
   

38.1 Število uporabnikov Ledene dvorane: število prodanih kart za 
drsanje 

IB, Poročilo 2010 - - - IB, Poročilo 2019 8670 - - 
   

38.2 Število uporabnikov Ledene dvorane: obseg ur rabe, vključno 
z rekreacijskimi termini 

IB, Poročilo 2010 - - - IB, Poročilo 2019 2826 - - 
   

39 Število športnih društev 
 

- - - MNZ, Register društev, januar 
2021 

48 - - 
   

  Kultura                       
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  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
40 Število aktivnih članov splošne knjižnice BibSiSt, 2010; za OB: 

Knjižnica, poročilo, 2010 
2.689 45.403 504.354 BibSiSt, 2019; za OB: Knjižnica 

ATL, 2020 
2.260 53.488 468.744 84 118 93 

40.1 Člani knjižnice glede na potencialnega uporabnika (prebivalci) Lasten preračun, OB 
2008, ostalo 2010 

0,33 0,22 0,25 Lasten preračun, 2019; za OB 
2020 

0,28 0,26 0,22 85 115 91 

41 Temeljna zaloga knjig v knjižnici (knjižnična zbirka oz. 
gradivo) 

za G in RS: BibSiSt, 2010; 
za OB: Poročilo Knjižnica 

A.T.L. 2010 

41.080 1.074.872 10.521.98
9 

Za G in RS: BibSiSt, 2019; za OB 
Knjižnica A. T. L., poročilo, 2019 

42.188 1.173.837 11.982.95
0 

103 109 114 

41.1 Število enot knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika Lasten preračun, 
2010 

5,06 5,29 5,13 Lasten preračun, 2019 5,38 5,65 5,71 106 107 111 

42 Izposojeno knjižnično gradivo za G in RS: BibSiSt, 2010; 
za OB: Poročilo Knjižnica 

A.T.L. 2010 

150.294 2.534.760 24.477.09
7 

Za G in RS: BibSiSt, 2019; za OB 
Knjižnica A. T. L., poročilo, 2019 

157.682 2.816.424 23.357.97
6 

105 111 95 

42.1 Izposoja na člana Lasten preračun, 2010, za 
OR 2013 

55,9 55,8 48,5 Lasten preračun, 2019; za OB 
2017 

69,8 52,7 49,8 125 94 103 

43 Število enot kulturne dediščine 
    

Register nepremične kulturne 
dediščine, 01/2021 

340 - 30095,0 
   

43.1 Število kulturnih spomenikov državnega pomena  -  -  -  - Register nepremične kulturne 
dediščine, 01/2021 

3 - 324 
   

43.2 Število kulturnih spomenikov lokalnega pomena  -  -  -  - Register nepremične kulturne 
dediščine, 01/2021 

9 - 8.044 
   

44 Število enot javne kulturne infrastrukture  -  -  -  - Ministrstvo za finance, 2020 7 - - 
   

45 Število društev  -  -  -   -  MNZ, Register društev, 01/2021 125 - 24.020 
   

45.1 Od tega število kulturnih in umetniških društev  -  -  -  - MNZ, Register društev, 01/2021 20 - 4.088 
   

46 Število zasedenih dni kulturne dvorane: Festivalna dvorana 
Bled na leto 

ZKB, 2010 109 - - ZKB, 2019 150 - - 
   

47 Število obiskovalcev Blejskega gradu ZKB, 2010 209743 
  

ZKB, 2019 583.727 - - 
   

48 Število obiskovalcev Blejskega otoka 
    

NP, Občina Bled, ocena povprečja 
zadnjih let 

200.000 
     

  Vzgoja in izobraževanje                       
49 Število otrok s stalnim prebivališčem v občini, vključenih 

v vrtce  
SURS, 2009/2010 250 7.209 71.124 SURS, 2019/2020 281 8.521 87.708 112 118 123 

49.1 Otroci, vključeni v vrtec, po občini zavoda, vsa starostna obdobja SURS, 2009/2010 246 7.142 71.124 SURS, 2019/2020 296 8.501 87.708 120 119 123 
49.2 Delež otrok, vključenih v vrtce, v šolskem letu SURS, 2009/2010 69,6% 67,8% 71,9% SURS, 2019/2020 84,1% 78,7% 81,2% 121 116 113 
50 Število učencev v OŠ SURS, 2009/2010 588 17.046 160.252 SURS, 2019/2020 642 19.814 187.783 109 116 117 

51 Število dijakov po občini stalnega prebivališča 
    

SURS, 2019/2020 248 
 

72.738 
   

51.1 Število dijakov na 1000 prebivalcev po občini stalnega 
prebivališča 

SURS, 2009/2010 40,2 43,7 41,5 SURS, 2019/2020 31,5 35,7 34,7 78 82 84 

52 Število študentov terciarnega izobraževanja SURS, 2009/2010 477 11.552 114.873 SURS, 2019/2020 274 7.226 76.728 57 63 67 
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  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
52.1 Število študentov terciarnega izobraževanja na 1.000 

prebivalcev po občini stalnega prebivališča 
Lasten preračun, 2010 58,8 56,9 56,1 Lasten preračun, 2020 34,3 34,8 36,5 58 61 65 

52.2 Število diplomantov terciarnega izobraževanja/1.000 
prebivalcev  

SURS, 2010 8,50 9,16 9,61 SURS, 2019 9,41 7,56 7,68 111 83 80 

  Socialno in zdravstveno varstvo                       

53 Institucionalne zmogljivosti  za starejše  (število mest po 
koncesiji) 

    
Skupnost socialnih 
zavodov Slovenije, 

1.1.2020 

0 1603 18962 
   

53.1 Število mest institucionalnega varstva starejših na 1000 
prebivalcev 

    
Lasten preračun 0 7,71 9,03 

   

54 Število uporabnikov pomoči na domu Inštitut RS za socialno 
varstvo, Analiza izvajanja 
pomoči na domu, 2010 

31  - 6.575 Inštitut RS za socialno varstvo, 
Analiza izvajanja pomoči na 

domu, 2019 

35 - 8.339 113 
 

127 

54.1 Število uporabnikov/ prebivalca starejšega od 65 let Lasten preračun 2019 2,0 
 

1,9 Lasten preračun 2019 1,8 - 1,9 89 
 

100 

55 Število pacientov/ splošnega zdravnika (povprečje)  -  -  -  - ZZZS, december 2020 1.335 - - 
   

56 Bolniška odsotnost, povprečno število koledarskih dni  -  -  -  - NIJZ, Zdravje v občini, 2020 12,9 16,1 16,4 
   

57 Telesni fitnes otrok  -  -  -  - NIJZ, Zdravje v občini, 2020 57,4 56,4 52,3 
   

58 Število obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb SURS, 2010 21 466 8.423 SURS, 2019 9 375 6.256 43 80 74 
58.1 Obsojene polnoletne in mladoletne osebe/1.000 prebivalcev SURS, 2010 2,6 2,3 4,1 SURS, 2019 1,1 1,8 2,4 42 78 59 
59 Število stanovanj SURS, 2011 3.648 78.814 844.656 SURS, 2018 3.636 79.731 852.181 100 101 101 

59.1 Število naseljenih stanovanj SURS, 2011 2.713 64.702 670.127 SURS, 2018 2.699 65.429 680.005 99 101 101 

59.2 Število počitniških stanovanj SURS, 2011 260 3.415 20.740 SURS, 2018 238 3.376 19.896 92 99 96 
59.3 Število nenaseljenih stanovanj SURS, 2011 675 10.697 153.789 SURS, 2018 699 10.926 152.280 104 102 99 
60 Uporabna površina stanovanj v m2 SURS, 2011 345.282 6.683.169 67.261.76

8 
SURS, 2018 351.573 6.833.182 69.418.75

9 
102 102 103 

60.1 Povprečna velikost stanovanja v m2 SURS, 2011 95 85 80 Lasten preračun 97 86 81 102 101 102 
  Promet                       

61 Dolžina državnih cest v km  MI-DRI, 2010 20,9 572,9 6.550,9 MI-DRI, 2020 21,4 568,4 6.540,4  102 99 100 

62 Dolžina javnih cest v lokalni pristojnosti v km MI-DRI, 2010 105,1 2.617,0 32.341,8 MI-DRI, 2020 107,3 2.555,9 32.290,7 102 98 100 
62.1 Od tega dolžina javnih kolesarskih poti v km (javne poti za 

kolesarje) 
MI-DRI, 2010 0,0 16,0 91,0 MI-DRI, 2020; OB, 2019 3,4 30,2 179,0 

 
189 197 

63 Dolžina sprehajalnih poti v km  
    

Občina 220 - - 
   

64 Število osebnih avtomobilov/ 1.000 prebivalcev SURS, 2010 595 518 518 SURS, 2019 582 551 556 98 106 107 
64.1 Povprečna starost osebnih avtomobilov SURS, 2010 7,5 8,0 8,2 SURS, 2019 9,5 9,9 10,2 127 124 124 
65 Število prometnih nesreč 

    
OB: PP Bled, 2019 337 
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  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
66 Število kršitev javnega reda in miru, policija in redarstvo 

skupaj 

    
OB: PP Bled + MIR, 2019 124 

     

67 Število kršitev redarstva - vse 
    

OB: MIR Bled, 2019 16247 
     

67.1 Kršitve redarstva - mirujoči promet 
    

OB: MIR Bled, 2019 8230 
     

67.2 Kršitve redarstva - hitrost 
    

OB: MIR Bled, 2019 7559 
     

68 Število javnih parkirnih mest v občini Bled 
    

OB: MIR Bled, 2020 856 
     

69.1 Povprečni letni dnevni promet na državni cesti R1 Lesce-
Bled, števno mesto 109 Bled 

DRSI, 2010 19732 
  

DRSI, 2019 20347 
  

103 
  

69.2 Povprečni letni dnevni promet na državni cesti R1 Bled-
Pristava, števno mesto 110 Bled jezero  

DRSI, 2010 6.870 
  

DRSI, 2019 8234 
  

120 
  

  Prostor in varovanje naravnih virov                       
70 Delež površine NATURA 2000 območij  MOP, 2007 36,40% 44,35% 35,53%  Za G: Varstvo narave, 2016; za RS: 

NEPN, 2020; za OB : Ministrstvo za 
finance, 2019 

36,93% 44,30% 37,46% 101 100 105 

71 Površina gozdov vkm2 
    

OB iz baze obračuna NUSZ, 2020 47.636.700 
     

72.2 Površina kmetijskih zemljišč v m2 
    

OB iz baze obračuna NUSZ, 2020 16.376.100 
     

73 Površina stavbnih zemljišč v m2 
    

OB iz baze obračuna NUSZ, 2020 4.376.600 
     

73.1 Nezazidana stavbna zemljišča v m2 
    

OB iz baze obračuna NUSZ, 2020 107.510 
     

73.2 Nezazidana stavbna zemljišča za namene gospodarske 
dejavnosti (IG-Industrija) v m2 

    
OB iz baze obračuna NUSZ, 2020 8.036,000 - - 

   

73.3 Nezazidana stavbna zemljišča za namen turistične dejavnosti 
v m2 

    
OB iz baze obračuna NUSZ, 2020 5.924,000 - - 

   

74 Ostale površine v m2 
    

OB iz baze obračuna NUSZ, 2020 3.887.000 
     

  Skupaj površina (skupaj od kazalnika 71 do kazalnika 74) 
    

OB iz baze obračuna NUSZ, 2020 72.276.400 
     

75 Funkcionalno degradirana območja, ha 
    

FD0, FF, 2018 
http://crp.gis.si/bf_map, stanje 

2017 

12,27 74,00 3.423,00 
   

76 Število večjih neizkoriščenih / praznih objektov  
    

Občina Bled, 2020 2 
     

  Okoljsko-energetski kazalniki                       
77 Dolžina vodovodov v km  SURS, 2012; 

Infrastruktura Bled, 2010 
103 1.594 21.656 SURS, 2019; za OB: Infrastruktura 

Bled, 2019 
132 1.710 33.596 121 107 155 

77.1 Dolžina obnovljenega vodovoda v tekočem letu v km Infrastruktura Bled, 2010 7 
  

Infrastruktura Bled, Poročilo 2019 1,39 
     

77.2 Delež  obnovljenega vodovoda v tekočem letu v % Infrastruktura Bled, 2010 7 % 
  

Infrastruktura Bled, Poročilo 2019 1,0% 
     

78 Število vodovodnih priključkov Infrastruktura Bled, 2010 3.732 
  

SURS, 2019; za OB: Infrastruktura 
Bled, 2019 

3.786  45.133 481.061 
   

79 Gospodinjstva/ objekti  brez priklopa na javni vodovod   Infrastruktura Bled, 2010 20  -  - Infrastruktura Bled, 2019 20 - - 
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  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
80 Dobavljena (prodana) voda iz javnega vodovoda  v 

1000 m3 

Infrastruktura Bled, 
Poročilo 2010 

715 
  

SURS, 2019 za G in SLO; 
Infrastruktura Bled, Poročilo 2019 

753 18502 170046 
   

80.1 Dobavljena (prodana) voda iz javnega vodovoda  v 1000 m3 
gospodinjstvom 

Infrastruktura Bled, 
Poročilo 2010 

407 
  

Infrastruktura Bled, Poročilo 2019 360 
     

80.2 Dobavljena (prodana) voda iz javnega vodovoda  v 1000 m3 
gospodarstvu 

Infrastruktura Bled, 
Poročilo 2010 

308 
  

Infrastruktura Bled, Poročilo 2019 393 
     

80.3 Vsa voda, dobavljena (prodana) iz javnega vodovoda, na 
prebivalca v m3 

Za OB lasten  preračun, za 
SLO SURS, 2010 

88,2 
 

57,9 Lasten preračun za OB, 2019; za 
SLO; SURS, 2019 

96,0 89,0 59,3 109 
 

102 

81 Mikrobiološka in kemijska kakovost pitne vode, % 
ustreznih vzorcev 

Infrastruktura Bled, 
Poročilo 2010 - 

97 %  -  - Infrastruktura Bled 2019, NIJZ 
2019 

79% - 91% 
   

82 Dolžinajavne  kanalizacije v km SURS, 2010; za OB  2010 65 
 

7.560 SURS, 2019; za OB: WTE, 2017 73,5 1.026 10.745 113 
 

142 
82.1 Število priključkov na kanalizacijo (SURS RS/G: število 

priključkov) 
SURS, 2008; za OB: 
Občina Bled, 2008 

1.759 36.655 215.872 SURS, 2019; Občina Bled, 2018 2.321 30.330 323.426 132 83 150 

82.2 Količina odvedene odpadne vode v 1000 m3  
    

WTE, 2019, SURS 2019  1.267 13137 165143 
   

82.3 Priključenost na kanalizacijo, % (število priključko/ število hišnih 
številk) 

Lasten preračun 67% 77% 41% Lasten preračun 86% 61% 58% 
   

83 Nastali komunalni odpadki v t SURS, 2012 3.893 68.779 744.010 SURS, 2019 5.562 109.540 1.064.321 143 159 143 
83.1 Nastali komunalni odpadki v kg/prebivalca Lasten preračun, 2012 475 337 362 Lasten preračun, 2019 709 532 509 149 158 141 
84 Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) SURS, 2010 3.390 72.627 796.413 SURS, 2019 4.379 78.523 749.250 129 108 94 

84.1 Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom v kg/ prebivalca Lasten preračun, 2010 418 357 389 Lasten preračun, 2019 558 382 359 134 107 92 

85 Odloženi komunalni odpadki v t SURS, 2010 2.162 44.607 562.722 SURS, 2019 392 8.491 66.324 18 19 12 
85.1 Odloženi komunalni odpadki v kg/ prebivalca SURS, 2010 267 181 272 SURS, 2019 50 41,3 31,7 19 23 12 
86 Dolžina toplotnega omrežja v m  -  -  -  - TEPN Gorenjske, 2019 (vir: 

upravljavci) 
670 53.070 - 

   

87 Dolžina plinovodnega  omrežja v m  -  -  -  - TEPN Gorenjske, 2019(vir: 
upravljavci), Petrol d.d.  

63.379 632.918 - 
   

87.1 Število priključkov na plinovodno omrežje 
    

TEPN Gorenjske, 2019 (vir: 
upravljavci), Petrol d.d.  

1.541 10.886 
    

87.2 Število neaktivnih priključkov na plinovodno omrežje 
    

TEPN Gorenjske, 2019(vir: 
upravljavci), Petrol d.d. z 

917 4.587 
    

87.3 Delež neaktivnih priključkov na plinovodno omrežje 
    

TEPN Gorenjske, 2019 (vir: 
upravljavci), Petrol d.d.  

60% 42% 
    

88 Skupna poraba  energije za ogrevanje  (stanovanjski,javni 
sektor, javna razsvetljava in podjetja) 

    
LEK 2020, podatek za leto 2018, 

MWh/leto 
194.191 

     

88.1 Od tega OVE (lesna biomasa, daljinsko ogrevanje, zemeljski 
plin) 

    
LEK 2020, podatek za leto 2018, 

MWh/leto 
142.890 
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  Kazalnik Stanje 2010 Stanje 2020 (ali zadnji dostopni) Indeks Bled 
2020/2010 

Indeks Gorenjska 
2020/2010 

Indeks 
Slovenija 

2020/2010     Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija Vir in leto Bled Gorenjska Slovenija 
88.2 Od tega delež OVE (lesna biomasa) 

    
LEK 2020, podatek za leto 2018; SI 

SURS, 2019 
74% 

 
32% 

   

88.3 Od tega poraba v javnih stavbah v lasti občine 
    

LEK 2020, podatek za leto 2018, 
MWh/leto 

1.885 
     

89 Skupna poraba elektirčne energije (stanovanjski,javni 
sektor, javna razsvetljava in podjetja) 

    
LEK 2020, podatek za leto 2018, 

MWh/leto 
52.487 

     

89.1 Od tega poraba v javnih stavbah v lasti občine 
    

LEK 2020, podatek za leto 2018, 
MWh/leto 

15.669 
     

89.2 Poraba električne energije za javno razsvetljavo v kWh Za OB: TEPN 
Gorenjske, 2011; 
za OR: LEK Občine 
Radovljica, 2009 

639.147  -  - LEK 2020, podatek za leto X2018, 
MWh/leto 

344  -  - 
   

90 Skupne emisije občine (CO2, Sox, Nox, CxHx, CO2, Prah), t 
    

LEK Bled, 2020; emisije za 2018,  
t; Eurostat za SI 

50246 - 17.604.40
0 

   

90.1 Emisije na prebivalca, v kg/prebivalca 
    

Lasten preračun 6,4 
 

8,4 
   

  Finančni in premoženjski potencial občine                       

91 Ocena zadovoljstva občanov s kvaliteto življenja v občini 
(1-4) 

 -  -  -  - Anketa, Občina Bled, april 2020 2,7 - - 
   

92 Koeficient razvitosti občine Ministrstvo za finance, 
2009-2010 

1,15  -  - Ministrstvo za finance, 2020-2021 1,12 - 1,00 
   

92.1 Mesto po koeficientu razvitosti občin  -  -  -  - Ministrstvo za finance, 2020-2021 50-51 - - 
   

93 Prihodki proračuna Občine Bled v EUR Zaključni račun proračuna 
OB, 2010 

11.821.476 
  

Zaključni račun Občine Bled, 2019 14.262.920 
     

93.2 Finančni potencial občine za razvoj v EUR - investicijski odhodki Zaključni račun proračuna 
OB, 2010 

5.015.375 - - Občina Bled, 2019 4.417.502 - - 
   

94.1 Prihodki proračuna Občine Bled 2020 v EUR Zaključni račun proračuna 
OB, 2010 

11.821.476 
  

Proračun Občine Bled, 2020 - 
rebalans 

11.464.997 
     

94.2 Finančni potencial občine za razvoj v EUR -Investicijski odhodki Zaključni račun proračuna 
OB, 2010 

5.015.375 - - Proračun Občine Bled, 2020 - 
rebalans 

4.573.576 - - 
   

95 Število stanovanj v lasti občine Občina Bled 38 - - Občina Bled, 12/2020 28 - - 
   

96 Število neizkoriščenih objektov v lasti občine Občina Bled 1 - - Občina Bled, 2019 2 - - 
   

97 Površina nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti občine v m2 Občina Bled 16.004 - - Občina Bled, 2021 0 - - 
   

98 Površina gozdov  v lasti občine v m2 - - - - 
  

- - 
   

99 Površina kmetijskih zemljišč v lasti občine v m2 Občina Bled 421.993 - - Občina Bled, 2018 45.885 - - 
   

100 Število certifikatov odličnost/ znakov kakovosti občine 
    

Občina Bled, 12/2020 2 
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7.2 Izvedbeni načrt  
 
Izvedbeni načrt je predstavlja indikativen okvir za izvajanje načrtovanih projektov. Gre za dinamičen dokument, zato ga nosilci tekom izvajanja sproti prilagajajo, dopolnjujejo, nadgrajujejo  in 
spreminjajo glede na nove okoliščine in spoznanja. 

 

 STRATEŠKI CILJ/ UKREP / PROJEKT PRIORI-
TETA NOSILEC TIP 

TERMINSKI OKVIR IZVEDBE OCENJENA VREDNOST 
POTENCIALNI 

VIRI 

SKLADNOST 

2021
-

2023 

2024
-

2027 

2028
-

2030 

2030
+ SKUPAJ OBČINA EU/RS Drugi OPN NRP RRP 

GOR 
LAS/ 
PRP 

NOO/ 
OP EU 

INTERREG, 
CENTRALIZ. 
PROGRAMI 

1 KAKOVOSTNO (SO)BIVANJE VSEH GENERACIJ                 24.615.800 10.500.800 6.125.000 7.990.000               

1.1 POVEZOVANJE MED DEJAVNOSTMI IN OBČINAMI             0 100.000 100.000 0 0               

1.1.1 PODPORA DRUŠTVOM: koordinacija, skupni prostori, 
poenostavljeni razpisi, pristop k donatorjem  2 OB OPs 0 0   100.000 100.000     -  -  - ✓  -  - 

1.1.2 MEDOBČINSKO NAČRTOVANJE NA PODROČJU 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

2 OB, Koordinacija 
županov  Zg. G. RP 0 0 0        -  - ✓  -  -  - 

1.1.3 NAČRTNO KOMUNICIRANJE BLEDA KOT VRHUNSKE 
BIVANJSKE LOKACIJE 

1 OB,TB in drugi 
zavodi OPs 0 0 0        ⇢  -  -  -  -  - 

1.2 BLED ZA MLADE               8.170.000 5.075.000 3.095.000 0               

1.2.1 VRTEC BLED: I) ureditev otroškega igrišča, ii) gozdne 
igralnice in senzorna soba, iii) redno vzdrževanje 2 OB OPi O    150.000 75.000 75.000  EU LAS ✓  - ✓ ✓  -  - 

1.2.2 OSNOVNA ŠOLA BLED: I) Energetska in statična sanacija 
oz. novogradnja ii) digitalizacija, iii) vzdrževanje enot OŠ 

1 OB OPi O O   7.300.000 4.380.000 2.920.000  EU/RS ✓ ✓ ✓  - ✓  - 

1.2.3 
PODPORA  PROJEKTOM IN VSEBINSKA 
NADAGRADNJA DELA Z MLADIMI ZA  AKTIVNO 
SKUPNOST MLADIH  

1 OB, LUR, MKC OPm O O O  200.000 100.000 100.000  
EU / RS 
NFM/EEA, EU 
LAS 

 -  - ✓ ✓  -  - 

1.2.4 STANOVANJSKI PROGRAM za izboljšanje dostopnosti 
stanovanj za lokalno prebivalstvo, še zlasti mlade 

1 OB OPm 0    20.000 20.000     ⇢  ⇢  -  -  -  - 

1.2.5 POSTOPNO POVEČEVANJE STANOVANJSKEGA 
NEPROFITNEGA FONDA , prednostno za mlade  1 OB OPi 0 0 0  500.000 500.000     ⇢ ✓  -  -  -  - 

1.3 KAKOVOSTNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU               3.595.800 2.775.800 0 820.000               

1.3.1 MEDGENERACIJSKI CENTER:  i) Zagon dnevnega centra 
za starejše, ii) Opremljanje, iii) Program 1 OB, Dom J. 

Benedika OPs O    1.765.800 1.765.800   Uporabniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.3.2 VAROVANA NEPROFITNA STANOVANJA : izgradnja 60 
stanovanj, od tega 20 za občane Bleda 1 Nepremičninski 

sklad PD O        Investitorji ✓  -  -  -  -  - 
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 STRATEŠKI CILJ/ UKREP / PROJEKT PRIORI-
TETA NOSILEC TIP 

TERMINSKI OKVIR IZVEDBE OCENJENA VREDNOST 
POTENCIALNI 

VIRI 

SKLADNOST 

2021
-

2023 

2024
-

2027 

2028
-

2030 

2030
+ SKUPAJ OBČINA EU/RS Drugi OPN NRP RRP 

GOR 
LAS/ 
PRP 

NOO/ 
OP EU 

INTERREG, 
CENTRALIZ. 
PROGRAMI 

1.3.3 CELOVTI MOBILNI SERVIS OSKRBE V DOMAČEM 
OKOLJU: sistematičen razvoj raznovrstnih storitev  1 Dom J. Benedika in 

drugi ponudniki OPm O O   300.000 180.000  120.000 Uporabniki  -  ⇢ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.3.4 INSTITUCIONALNO VARSTVO STAREJŠIH – zagotovitev 
zadostnih zmogljivosti  1 OB, Dom J. 

Benedika, JZP OPi  O O O 500.000 500.000  0 EU/RS aliJ 
ZP  ⇢  ⇢ ✓  - ✓  - 

1.3.5 ZDRAVSTVENI DOM  Bled: i) dozidava za nove programe, 
ii) nakup opreme, iii) ohranjanje in širitev storitev 2 OZG -ZD Bled OPi 0 O   1.000.000 300.000  700.000  OZG, OB, OG ✓  ⇢ ✓  - ✓  - 

1.3.6 LEKARNIŠKA DEJAVNOST 2 Gorenjske 
lekarne OPs O          -  -  -  -  -  - 

1.3.7 
PODPORA PROJEKTOM IN INICIATIVAM  krepitve 
zdravja, socialne varnosti in socialne aktivacije ranljivih 
skupin 

2 Različni izvajalci OPm O O O  30.000 30.000     -  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.4 
IZKORIŠČANJE POTENCIALA KULTURE ZA KREPITEV  
PRISTNOSTI IN  VRHUNSKE POZICIJE  BLEDA 

              7.700.000 1.480.000 2.800.000 3.420.000               

1.4.1 
KNJIŽNICA MEDGENERACIJSKEM CENTRU: i) 
opremljanje, ii) preselitev in zagon, iii) digitalizacija, iv) 
program, iv) domoznanski arhiv 

1 OB, Knjižnica 
A.T.L. OPs 0 0 0  800.000 700.000 100.000  EU LAS ✓ ✓  - ✓  - ✓ 

1.4.2 SKUPNI PROJEKTI V KULTURI (društva, ZTK, TB) 2 OB OPs O O O        - ✓  - ✓  -  - 

1.4.3 SOFINANCIRANJE PRENOV OBJEKTOV KULTURNE 
DEDIŠČINE V JAVNEM INTERESU 

2 OB OPs O O O       ✓ ✓  - ✓  -  - 

1.4.4 BLEJSKI GRAD: i) dvigalo, ii) posodobitev stalnih zbirk  ZKB PD  O   3.000.000  1.200.000 1.800.000 EU/ RS,  
ZKB ✓  - ✓  - ✓  - 

1.4.5 ARHEOLOŠKI MUZEJ: i) projektiranje, ii) fazna realizacija   ZKB PD   O O 1.500.000  600.000 900.000 EU/ RS,  
ZKB ✓  - ✓  - ✓  - 

 MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI   Zasebni 
investitor PD O        Zasebni ✓  - ✓  - ✓  - 

1.4.6 MREŽA LOKALNIH MUZEJEV  OB, ZKB OPi            - ✓  - ✓  - 
 LOKALNI MUZEJ BLEDA (v dosedanji knjižnici) 3 OB, ZKB OPi  O O  400.000 80.000 160.000 160.000 EU/RS, ZKB ✓  ⇢ ✓ ✓ ✓  - 
 MRAKOVA HIŠA  2 OB, ZKB OPi O O   1.000.000 200.000 400.000 400.000 EU/RS, ZKB ✓  ⇢ ✓ ✓ ✓  - 
 SODARJEVA DOMAČIJA 3 OB, ZKB OPi  O O  400.000 80.000 160.000 160.000 EU/RS, ZKB, 

zasebni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  - 

1.4.7 BLEJSKI OTOK: i) nadgradnja kulturnih vsebin, ii) 
digitalizacija, iii) prilagoditev režimov  

 Župnija Bled PD     0  0  EU/RS ✓  - ✓ ✓ ✓  - 

1.4.7 VEČNAMENSKI DOMOVI: Ribno,  Zasip 2 OB OPi O O O  600.000 420.000 180.000  EU/RS, LAS ✓  - ✓ ✓ ✓  - 
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 STRATEŠKI CILJ/ UKREP / PROJEKT PRIORI-
TETA NOSILEC TIP 

TERMINSKI OKVIR IZVEDBE OCENJENA VREDNOST 
POTENCIALNI 

VIRI 

SKLADNOST 

2021
-

2023 

2024
-

2027 

2028
-

2030 

2030
+ SKUPAJ OBČINA EU/RS Drugi OPN NRP RRP 

GOR 
LAS/ 
PRP 

NOO/ 
OP EU 

INTERREG, 
CENTRALIZ. 
PROGRAMI 

1.5 
ZAGOTAVLJANJE RAZNOLIKIH MOŽNOSTI  ZA ŠPORT 
IN REKREACIJO VSEH GENERACIJ IN  SOUPORABO 
INFRASTRUKTRE S TURIZMOM 

              5.050.000 1.070.000 230.000 3.750.000               

1.5.1 SKUPNI PROJEKTI ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV  2 Športna društva OPs O O         -  -  -  -  -  - 

1.5.2 OBSTOJEČI ŠPORTNI OBJEKTI IN IGRIŠČA: DVIG 
RAZNOVRSTNOSTI OPREME IN PROGRAMOV  

2 OB OPI O O O O 200.000 120.000 80.000  Fundacija za 
šport, EU LAS ✓  -  - ✓  -  - 

1.5.3 ŠPORTNI PARK BLEDEC: Večnamenska športna 
dvorana  

3 
OB 
zzainteresirani 
soinvestitorji 

OPi   O O 4.500.000 900.000  3.600.000 JZP  ⇢  ⇢ ✓  -  -  - 

1.5.4 LEDENA DVORANA BLED: nadaljnje tehnološko 
posodabljanje tehnologij 3  Infrastruktura 

Bled OPi  O O  250.000  100.000 150.000 IB, FŠ ✓  ⇢ ✓  -  -  - 

1.5.5 
PLEZALNA INFRASTRUKTURA : i) javna plezalna stena in 
ii) ureditev dostopov do naravnih plezališč (Bohinjska Bela, 
Bodešče)  

3 OB, TB, PD OPi  O O  100.000 50.000 50.000  EU - Gorski 
centri/ LAS  ⇢  ⇢ ✓  - ✓  - 

2 
SANACIJA IN SONARAVNO UPRAVLJANJE BLEJSKEGA 
POJEZERJA 

              7.750.000 5.010.000 2.740.000 0               

2.1 UPRAVLJANJE POJEZERA               50.000 10.000 40.000 0 0             

2.1.1 KORDINATIVNO TELO za upravljanje Blejskega jezera 1 MOP in OB, del 
OG DP O          -  -  -  -  -  - 

2.1.2 NAČRT UPRAVLJANJA  z Blejskim jezerom/ 
pojezerjem (OB - del, ki je v njeni pristojnosti) 1 MOP in OB, del 

OG DP O          -  -  -  -  - ✓ 

2.1.3 RIBIŠKO-GOJITVENI NAČRT za Blejsko jezero  1 MKGP, MOP  DP  O         -  -  -  -  -  - 

2.1.4 
NOSILNA ZMOGLJIVOST JEZERSKE SKLEDE Z 
VREDNOTENJEM EKOSISTEMSKIH STORITEV IN 
USMERITVAMI/ SCENARIJI 

1 OB OPm O    50.000 10.000 40.000  
EU 
INTERREG/ 
LIFE, LAS 

 -  - ✓  -  - ✓ 

2.2 
REŽIMI RABE: PRESOJA,  AKTIVEN NADZOR IN 
OZAVEŠČANJE 

              0 0 0 0 0             

2.2.1 PREVERITEV REŽIMOV RABE IN OKREPITEV NADZORA 1 OB, MOP, MKGP OPs O O O        -  -  - ✓  - ✓ 

2.2.2 KOPANJE & ČOLNARJENJE: okrepiti upravljanje in 
nadzor  1 Inšpekcijske 

službe RS, MIR OPs O         ✓  -  -  -  -  - 

2.2.3 KRAPOLOV IN RIBOLOV: omejevanje in nadzor 1 
MKGP, RD, 
inšpekcijske 
službe RS 

DP O          -  -  -  -  -  - 
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2.2.4 GNOJENJE NA PRISPEVNIH POVRŠINAH: usmerjanje, 
zmanjšanje in nadzor 1 

MKGP, 
inšpekcijske 
službe 

DP O          -  -  -  -  -  - 

2.2.5 MOTORNI PROMET IN KOLESARJI: preusmerjanje 1 OB, MIR OPs/D O O        ✓  -  -  -  -  - 

2.2.6 KOMUNICIRANJE IN OZAVEŠČANJE 1 OB, MIR, TB OPs O O O        -  -  -  -  -  - 

2.3 EKOLOŠKA OBNOVA JEZERA               2.000.000 1.000.000 1.000.000 0               

2.3.1 NADGRADNJA VZDRŽEVANJA NATEGE  in UVAJANJE 
NOVIH METOD IN TEHNOLOGIJ   1 RS/ MOP - DRSV DP O O O     0 RS ✓  -  -  -  - ✓ 

2.3.2 
IZBOLJŠANJE NADZORA IN VZDRŽEVANJA NAD 
OBSTOJEČIM KANALIZACIJSKIM OMREŽJEM OB 
JEZERU 

1 OB/koncesionar OPs O O       Koncesionar  -  -  -  -  -  - 

2.3.3 IZGRADNJA LOČENEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 
IN UREJANJE ZALEDNIH VODA OB JEZERU 

1 OB OPi  O O  2.000.000 1.000.000 1.000.000  EU/RS ✓  ⇢ ✓  - ✓  - 

2.4 UREJANJE OBALE JEZERA IN ZELENIH POVRŠIN                3.700.000 2.800.000 900.000 0 0             

2.4.1 
SANACIJA EROZIJE OBALE Z RENATURACIJO 
degradiranih območij  IN SOČASNO PRENOVO 
VSTOPNO-IZSTOPNIH MEST 

2 OB,  RS- DRSV DP/O
pi O O   900.000 450.000 450.000  LIFE, RS ✓  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.4.2 PROMENADA: Fazna prenova   1 OB OPi 0 0   2.000.000 2.000.000    ✓  - ✓  - ✓  

2.4.3 UREJANJE PARKOVNIH POVRŠIN ob jezeru 1 OB, IB, ZGS OPs 0 0   200.000 200.000    ✓  ✓  - ✓  - 

2.4.4 SANACIJA SKALE POD BLEJSKIM GRADOM 2 OB OPi 0 0   500.000 100.000 400.000  RS MORS ✓ ✓  -  -  -  - 

2.4.5 UREDITEV ZALEDNIH GOZDOV IN POHODNIŠKIH 
PEŠPOTI V JEZERSKI SKLEDI 

2 OB,IB, ZGS OPs/
PD 0 0 0  100.000 50.000 50.000   ✓  -  - ✓  -  - 

2.5 
PRENOVA OŽJEGA SREDIŠČA BLEDA  Z UMIKOM IN 
UMIRJANJEM PROMETA 

              2.000.000 1.200.000 800.000 0               

2.5.1 CELOSTNA PRENOVA PREŠERNOVE, LJUBLJANSKE IN 
CESTE  SVOBODE  2 OB OPi  O O  2.000.000 1.200.000 800.000  EU/RS ✓  ⇢ ✓  - ✓  - 

3 
OBVLADOVANJE PRITISKOV NA OKOLJE, PODNEBJE, 
NARAVNE VIRE IN AMBIENT BLEDA (OBČINE BLED)  

              17.200.000 8.983.000 4.950.000 3.267.000               

3.1 
UČINKOVITO UPRAVLJANJE GJS, PROSTORA IN 
PODNEBNIH TVEGANJ  

              1.700.000 1.480.000 220.000 0               

3.1.1 NAKUP STRATEŠKIH LOKACIJ V JAVNEM INTERESU IN  
EKONOMSKO UPRAVIČENIH 3 OB OPs 0 0 0  1.000.000 1.000.000     -  ⇢  -  -  -  - 
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3.1.2 ANALIZA STANJA OKOLJA NA RAVNI OBČINE BLED 2 OB, MOP, ARSO OPm
/D O O O  100.000 100.000     -  ⇢ ✓ ✓  - ✓ 

3.1.3 

URAVNOTEŽEN, USKLAJEN IN NADZOROVAN 
PROSTORSKI RAZVOJ: i) regionalno/medobčinsko 
prostorsko načrtovanje, ii) posodobitev OPN, iii) 
omejevanje sprememb namembnost v turistične bivanjske 
enote, iv) okrepljen urbanistični nadzor.. 

1 OB, Ragor, BSC OPs 0 0   100.000 80.000 20.000    - ✓ ✓  -  - ✓ 

3.1.4 
MIR & CZ/GZ: OPREMA IN USPOSABLJANJE  ZA NOVE 
NALOGE (režimi, prostorski nadzor, jezero, podnebne 
spremembe)  

2 CZ RS, OB, MIR, 
Gasilska društva OPi O O O  500.000 300.000 200.000   ✓ ✓  -  - ✓  - 

3.1.5 KOMUNICIRAJE IN OZAVEŠČANJE 1 OB,  IB, TB  OPs O O O        -  -  -  -  -  - 

3.2. BLED BREZ ODPADKA IN PLASTIKE               4.050.000 2.415.000 500.000 1.135.000               

3.2.1 OBČINA BREZ ODPADKA (angl. Zero waste) 1 IB OPs 0 0 0 0 500.000 250.000  250.000   -  - ✓  -  -  - 

3.2.2 ZBIRNI CENTER IN TEHNIČNI OBJEKT POD KOZARCO 
za delovanje Infrastrukture Bled, MIR in služb za reševanje  1 OB,  IB OPi 0 0   3.000.000 2.000.000 500.000 500.000  ✓  ⇢ ✓  -  -  - 

3.2.3 PODZEMNI EKO OTOKI 2 OB,  IB OPi 0 0   500.000 150.000  350.000  ✓  ⇢  -  -  -  - 

3.2.4 DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA: pr. trgovine brez nepovratne embalaže 

3 IB s partnerji OPm
/PD 0 0   50.000 15.000  35.000   -  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.3. VAROVANJE VODA IN VODNIH VIROV               8.670.000 3.610.000 3.660.000 1.400.000               

3.3.1 KAKOVOST PITNE VODE : ukrepi za vodo brez obdelave, 
sicer UV dezinfekcije namesto kemične obdelave 1 IB  OPs O    200.000 200.000    ✓  - ✓  -  -  - 

3.3.2 RAZISKAVE NOVIH VODNIH VIROV V OBČINI BLED IN 
priprava državne vodovarstvene uredbe 

1 OB, MOP OPm O    200.000 40.000 160.000  EU interreg, 
LIFE ✓  ⇢ ✓  -  - ✓ 

3.3.3 OBNOVA INFRASTRUKTURE ZA OSKRBO S PITNO 
VODO  

2 OB OPi 0 0 0  1.500.000 1.200.000 300.000  23. člen ✓ ✓ ✓  - ✓  - 

3.3.4 OBNOVA REGIONALNEGA VODOVODA  Radovna 2 OB, OG, OR RP  0 0  3.500.000 700.000 1.400.000 1.400.000 EU/RS, ostale 
občine ✓ X ✓  - ✓  - 

3.3.5 IZGRADNJA LOČENEGA KANALIZACIJSKEGA 
OMREŽJA 

2 OB OPi 0 0 0  3.000.000 1.200.000 1.800.000  
EU / RS 
Razvojna 
posojila 

✓ ✓ ✓  - ✓  - 

3.3.6 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA: i)  Iztek pogodbe z WTE za 
CČN Bled 

1 OB OPs O    20.000 20.000    ✓  ⇢  -  -  -  - 

3.3.7 MKČN: Sofinanciranje izgradnje mali čistilnih naprav  v 
naseljih brez kanalizacijskega omrežja oz. izven aglomeracij 2 OB OPs O O O  250.000 250.000    ✓  ⇢  -  -  -  - 
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3.4 IZVAJENJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA               1.000.000 768.000 232.000 0               

3.4.1 ENERGETSKI MANAGEMENT javnih objektov in javne 
razsvetljave  2 OB Ops 0 0   100.000 100.000     -  -  -  -  -  - 

3.4.2 
URE V OBČINSKIH STAVBAH skaldno z LEK - 
energetske sanacije in uvajanje mehkih ukrepov za 
znižanje rabe energije za ogrevanje 

2 OB OPi 0 0   580.000 348.000 232.000  EU ✓  -  -  - ✓  - 

3.4.3 VARČNA IN PAMETNA JAVNA RAZSVETLJAVA 2 Koncesionar OPm O O O  300.000 300.000   JZP, EU 
LAS ✓ ✓  - ✓ ✓  - 

3.4.4 PROMOCIJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA URE in OVE   3 LEAG OPm O O O  20.000 20.000     -  - ✓  -  -  - 

3.4.5 
Posodabljanje in pametna ELEKTRO-ENERGETSKO 
OMREŽJE : spremljanje  izvajanja naložb Elektro 
Gorenjske 

 ELEKTRO 
Gorenjske PD O O O  0    Elektro 

Gorenjska ✓  -  -  -  -  - 

3.4.6 
DALJINSKI SISTEMI OGREVANJA: i) pospešitev 
priklopov na plin , ii) pročitev uvedbe manjših DOLB 
sistemov 

 Zainteresirani 
vlagatelji PD O O O  0    JZP ✓  -  -  -  -  - 

3.5 
SKLADNO IN SONARAVNO UREJANJE PROSTORA, 
NASELIJ IN KRAJINE:  

              1.780.000 710.000 338.000 732.000               

3.5.1 CELOSTNO UREJANJE URBANE IN KRAJINSKE 
PODOBE 

2 OB OPs 0 O 0  0 0 0 0  ✓  ⇢  - ✓  - ✓ 

3.5.2 OBNOVA VASI: Kupljenik, Slamniki, Koritno/Ribno -  
sočasno s prenovo  3 OB OPi  O O O 450.000 225.000 225.000  EU LAS ✓  ⇢  - ✓  -  - 

3.5.3 
SONARAVNA UREDITEV VEČNAMENSKIH 
REKREACIJSKIH AMBIENTOV: STRAŽA, GRAJSKO 
KOPALIŠČE, POD RIBENSKO GORO, HOM 

2 
OB z lastniki, 
upravljavci  in 
zainteresiranimi 
vlagatelji 

OPi  O O O 1.200.000 360.000 108.000 732.000 EU/RS ✓  ⇢  -  - ✓  - 

3.5.4 BIODIVERZITETA: DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI IN 
AKCIJE  

2 OB, Lastniki, društva OPm O O O O 100.000 100.000    ✓  ⇢ ✓ ✓  ✓ 

3.5.5 OPUŠČENI OBJEKTI IN DEGRADIRANE POVRŠINE 1 Inšpekcijske službe, 
MIIR, Lastniki  OPs O O O  20.000 20.000    ✓ - ✓  -  -  - 

3.5.6 PLOVBNI REŽIM NA SAVI BOHINJKI IN SAVI DOLINKI: 
zasnove, študija - strokovne podalge 

3 OB, OŽ, OR RP     10.000 5.000 5.000    ⇢ -  - ✓  - ✓ 

4 CELOSTNO TRAJNOSTNO UREJANJE PROMETA               70.205.000 12.437.500 46.172.500 11.595.000               

4.1 NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE               115.000 57.500 7.500 50.000 0             

4.1.1 NOVELACIJA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 
BLEDA  

1 OB OPm 0    15.000 7.500 7.500  RS/EU  -  - ✓  - ✓  - 
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4.1.2 NAČRT MIRUJOČEGA PROMETA 1 OB OPm 0 0   25.000   25.000  ✓  - ✓  -  -  - 

4.1.3 MOBILNOSTNI NAČRTI ZA VEČJE GENERATORJE 
PROMETA  

1 Podjetja, 
ustanove, OB 

PD/O
pm 0 0   25.000   25.000 NF/EEA ✓  - ✓  - ✓  - 

4.1.4 KOMUNICIRANJE PROMETNIH REŽIMOV IN 
OZAVEŠČANJE  

1 OB OPs 0 0 0  50.000 50.000     -  -  -  -  -  - 

4.1.5 OPERATIVNO KOORDINACIJSKO TELO 1 OB OPs 0 0 0        -  -  -  -  -  - 

4.2 VARNA IN PRETOČNA PROMETNA INFRASTRUKTURA               43.120.000 8.160.000 34.960.000 0               

4.2.1 IZGRADNJA JUŽNE RAZBREMENILNE CESTE  (JRC): 
fazno  1 MZI DRSI, OB DP O O   38.000.000 3.040.000 34.960.000  RS ✓ ✓ ✓  -  -  - 

4.2.2. Modernizacija  lokalnih cest s spremljajočimi 
površinami za pešce in kolesarje 

2 OB OPi 0 0 0  5.000.000 5.000.000   RS ✓ ✓ ✓  -  -  - 

4.2.3. 
ODPRAVLJANJE NEVARNIH TOČK na prometni 
infrastrukturi za pešce, kolesarje in motorna vozila, vključno 
z odpravljanjem ovir za gibalno ovirane  

1 OB OPi 0 0 0  100.000 100.000   EU ✓  -  -  -  -  - 

4.2.4 BOHINJSKA ŽELEZNIŠKA PROGA 2 
Slovenske 
železnice/ Konzorcij 
za bohinjsko progo 

DP O O O  20.000 20.000   SŽ, EU ✓  - ✓  -  - ✓ 

4.3 DOPOLNJENO KOLESARSKO OMREŽJE (op. Gorsko 
kolesarjenje je pod turizmom) 

              14.300.000 2.170.000 10.700.000 1.430.000               

4.3.1 DRŽAVNA KOLESARSKA POVEZAVA Bled-Bohinj 1 DRSI, sodelujeta 
Občini Bled in B. 

DP/ 
OPi O    14.000.000 2.000.000 10.600.000 1.400.000 RS/EU ✓ ✓ ✓  - ✓  - 

4.3.2 DOGRAJEVANJE KOLESARSKEGA OMREŽJA MED 
NASELJI IN OBČINAMI Gorje, Žirovnica, Radovljica 

2 DRSI, Občina 
Bled 

OPi/
RP O O O  200.000 120.000 80.000   ✓ ✓ ✓  - ✓  - 

4.3.3 
ENOTNO OZNAČEVANJE KOLESARSKEGA OMREŽJA in 
modifikacija GKP (Gorenjsko kolesarsko omrežj)  na 
območju občine Bled 

2 DRSI, BSC OPs/
RP O    20.000 20.000    ✓  - ✓ ✓ ✓  - 

4.3.4 
KOLESARSKA URBANA OPREMA: Postavitev kolesarskih 
nadstrešnic, e-polnilnic, počivališčin druge infrastrukture za 
kolesarje (pr. ob SRC, JRC..) 

2 OB OPi O O O  50.000 30.000 20.000  EU LAS, 
EU/RS ✓  - ✓ ✓ ✓  - 

4.3.5 POSODOBITEV JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE  E-KOLES 
IN OBIČAJNIH KOLES 2 OB OPs/

RP O    30.000   30.000 JZP ✓  - ✓ ✓ ✓  - 

4.4. UČINKOVIT MIRUJOČI PROMET               9.970.000 155.000 0 9.815.000               

4.4.1 DIGITALIZACIJA USMERJANA  mirujočega prometa 2 OB OPm O    20.000 20.000     -  - ✓  - ✓ ✓ 
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4.4.2 PPARKIRANJE V SREDIŠČU BLEDA 1 Zasebni/ JZP PD/ 
OPi O O   7.500.000   7.500.000 JZP ✓  - ✓  -  -  - 

4.4.3 UREDITEV DODATNIH P & R NA OBROBJU BLEDA 1 OB Opi/
PD O    2.185.000   2.185.000 JZP  ⇢  ⇢ ✓  - ✓  - 

4.4.4 IZGRADNJA MANJŠIH PARKIRŠČ PO VASEH ZA 
LOKALNE POTREBE 

3 OB OPi O O O  115.000 115.000     ⇢  ⇢ ✓ ✓  -  - 

4.4.5 POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA E-VOZILA  OB,  zasebni 
ponudniki PD O O O  150.000 20.000  130.000   -  ⇢ ✓  - ✓  - 

4.5 SODOBEN LOKALNI JAVNI POTNIŠKI PROMET               2.700.000 1.895.000 505.000 300.000               

4.5.1 GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA Bled kot 
multimodalna mobilnsotna točka  

2 OB OPi 0    1.500.000 1.200.000  300.000 Koncesionar ✓ ✓ ✓  - ✓  - 

4.5.2 OBČINSKI E-JAVNI POTNIŠKI PROMET:   i) študija 
modelov in izvedljivosti, ii) testne/pilotne izvedbe 

3 OB OPs  O O  100.000 20.000 80.000  EU Interreg  -  - ✓  -  - ✓ 

4.5.3 NAKUP E-JAVNIH PREVOZNIH SREDSTEV 3 OB, zavodi OPi O O O O 1.000.000 600.000 400.000  
Podnebni 
sklad, EU/RS, 
Eko sklad 

 -  ⇢ ✓  ✓  

4.5.4 PAMETNA MOBILNOSTNA KARTICA OZ. APLIKACIJA 
BLED/JA (glej tudi Turizem) 

1 MZI SŽ + 
konzorcij OPm O O O  50.000 50.000 0    -  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.5.5 
UVAJANJE NOVIH MOBIL. REŠITEV - 
DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI : prevozi na klic/ poziv/ 
deljeni prevozi 

3 OB,  zasebni 
ponudniki OPm     50.000 25.000 25.000     - ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 
TRAJNOSTNA IN KAKOVOSTNA PREOBRAZBA 
TURISTIČNE DESTINACIJE  BLED 2030 

              2.585.000 1.127.000 771.000 687.000               

5.1. OKREPITEV DESTINACIJSKEGA MANAGEMENT               140.000 70.000 28.000 42.000 0             

5.1.1 NADGRADNJA KOMPETENC IN UPRAVLJANJA 
DELEŽNIKOV (PREOBLIKOVANJE V DMMO) 

2 TB OPs O O   30.000  12.000 18.000 EU/RS   -  -  -  - ✓  - 

5.1.2 INFORMACIJSKI SISTEM V PODPORO UPRAVLJANJU 2 TB Ops 0 0   40.000  16.000 24.000 EU/RS   -  - ✓  - ✓  - 

5.1.3 KARTICA BLEDA/ JULIJSKE ALPE 2 TB, SJA OPm O O   50.000 50.000   EU/RS   -  - ✓  - ✓ ✓ 

5.1.4 STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA BLEJSKEGA 
TURIZMA 2018-2025  - NOVELACIJA 

2 TB OPm 0 0   10.000 10.000     -  -  -  -  -  - 

5.1.5 BLED KOT ZNAMKA 1 TB OPm 0 0   10.000 10.000     -  -  -  -  -  - 

5.2 
IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI IN BUTIČNOSTI 
PRODUKTOV IN PONUDBE 

              1.400.000 615.000 230.000 555.000               
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5.2.1 PONUDBA ZA ZIM0  2 TB in IB s 
ponudniki OPm O O   300.000 150.000  150.000 Turistični 

ponudniki  -  - ✓  - ✓  - 

5.2.2 OUTDOOR: A. KOLESARJENJE Z INFRASTRUKTURO ZA 
GORSKO KOLESARJENJE 

1 TB in IB s 
ponudniki OPm O O   250.000 50.000 100.000 100.000 EU/RS, 

LAS, IB, JZP  ⇢  - ✓  - ✓  - 

 OUTDOOR:  B. POHODNIŠTVO /TEMATSKE POTI 2 TB in OB OPm O O O  200.000 200.000    ✓  - ✓  - ✓  - 

5.2.3 DESTINACIJSKA 5* DOŽIVETJA 2 TB s ponudniki OPm O O   200.000 40.000 80.000 80.000 EU/RS, LAS, IB, 
JZP  -  - ✓  - ✓  - 

5.2.4 
KULTURA: OBLIKOVANJE PRODUKTA ZA MESECE 
IZVEN POLETJA IN KREPITEV KONKURENČNOSTI 
PRODUKTA (Za inv. glej SC1) 

1 ZKB, TB OPm O O   200.000 50.000 50.000 100.000   -  - ✓  - ✓  - 

5.2.5 
DOGODKI: SKUPNA PLATFORMA, SELEKCIJA, 
KAKOVOSTNA NADGRADNJA VSEBIN IN SPREMEMBA 
KONCEPTA  PRIREDITEV 

2 TB, ZKB, OB Z 
deležniki OPm O O   200.000 100.000  100.000   -  - ✓ ✓  -  - 

5.2.6 
NASTANITVE: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI, 
ARHITEKTURNE PODOBE  in TRAJNOSTI  
NASTANITVNIH, GOSTINSKIH IN DRUGIH OBRATOV 

1 TB s ponudniki OPm O O O  50.000 25.000  25.000   -  - ✓ ✓ ✓  - 

5.3 
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA: BLED LOCAL 
SELECTION:  

              255.000 153.000 102.000 0 0             

5.3.1 ŠIRITEV MREŽE IN PONUDBE KBZ Bled Local 
Selection 

1 TB s ponudniki OPm O    100.000 60.000 40.000  EU LAS  -  - ✓ ✓ ✓  - 

5.3.2 SPODBUJANJE KRATKIH NABAVNIH VERIG V 
TURISTIČNEM GOSPODARSTVU 

2 TB s ponudniki OPm O O   50.000 30.000 20.000  EU LAS  -  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.3.3. EVROPSKA GASTRONOMSKA REGIJA 2021+ 3 TB s ponudniki OPm O O   30.000 18.000 12.000  STO  -  - ✓  -  -  - 

5.3.4 GASTRONOMSKA DOŽIVETJA 1 TB s ponudniki OPm O O   50.000 30.000 20.000  EU /RS LAS  -  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.3.5 PRODAJNI KANALI, SPLETNA PLATFORMA KBZ 1 TB OPm O O O  25.000 15.000 10.000  EU LAS  -  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.4 BLED KOT ZELENA DESTINACIJA (ZSST)               540.000 164.000 286.000 90.000               

5.4.1 UPRAVLJANJE TURISTIČNIH TOKOV (ČASOVNO IN 
GEOGRAFSKO)  

1 TB, OB OPs O O O  40.000 24.000 16.000  EU , LAS, 
INTERREG  -  - ✓  - ✓ ✓ 

5.4.2 TURIZEM BREZ PLASTIKE 2 TB,IB OPm O O   200.000 40.000 100.000 60.000 LIFE, 
PONUDNIKI  -  - ✓  - ✓  - 

5.4.3 ZELENI STANDARDI TER KROŽNA NAČELA RAVNANJA 
IN VEDENJA (ponudniki) 

2 TB, IB OPm O O O  100.000 20.000 50.000 30.000 LIFE, 
PONUDNIKI  -  - ✓  - ✓  - 

5.4.4 OKREPITI KOMUNICIRANJE S TURISTI ZA 
ODGOVORNO OBNAŠANJE  

1 TB, OB OPs O O O        -  -  - ✓  -  - 
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5.4.5 LOKALNO PREBIVALSTVO – SOBIVANJE IN 
VKLJUČEVANJE  

1 TB OPs O O O  200.000 80.000 120.000  EU ESS, EU 
LAS  -  -  - ✓  -  - 

5.5 PRENOVA TRŽENJSKEGA MODELA               250.000 125.000 125.000 0              

5.5.1 RE-FOKUS TRGOV IN SEGMENTOV 1 TB s ponudniki OPm O O         -  - ✓  - ✓ ✓ 

5.5.2 OPERACIONALIZACIJA TRŽENJA V MESECIH IZVEN 
POLETJA 

1 TB s ponudniki OPm O O         -  -  -  - ✓ ✓ 

5.5.3 DRUŽBENO ODGOVORNO TRŽENJE 2 TB s ponudniki OPm O O O  50.000 25.000 25.000  EU/RS  -  -  -  - ✓ ✓ 

5.5.4 DIGITALIZACIJA TRŽENJA VKLJUČNO Z 
REZERVACIJSKIM SISTEMOM 

1 TB s ponudniki OPm O O O  200.000 100.000 100.000  EU/RS  -  - ✓  - ✓ ✓ 

5.5.5 KREPITEV TRŽENJA NA RAVNI JULIJSKH ALP 1 TB s ponudniki OPs O O O        -  -  -  -  -  - 

6 
ZELENO LOKALNO GOSPODARSTVO - LOKALNA 
PRIDELAVA, PRODUKTI IN STORITVE 

              870.000 750.000 120.000 0 0             

6.1 POVEČANJE  LOKALNE PRIDELAVE HRANE 2             200.000 100.000 100.000 0            

6.1.1 POSODOBITEV JAVNEGA RAZPISA ZA SPODBUJANJE 
KMETIJSTVA  in lokalne samooskrbe 

1 OB OPs 0  0        -  -  - ✓  -  - 

6.1.2 VRTIČKARSTVO -POSPEŠEVANJE IN UREJANJE 3 OB z lastniki OPm  0   100.000 50.000 50.000  LAS  ⇢  ⇢  - ✓  -  - 

6.1.3 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI IN GOZDNIH CEST 2 OB OPs 0 0 0       ✓ ✓  -  -  -  - 

6.1.4 DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI: LOKALNA 
SAMOOSKRBA IN KRATKE OSKRBNE VERIGE 

3 OB, pobudniki OPm 0 0 0  100.000 50.000 50.000  LAS, PRP  -  - ✓ ✓  -  - 

6.1.5 USTVARJANJE USTREZNIH PROSTORSKIH POGOJEV 
ZA KMETIJSKO DEJAVNOST 

1 OB OPs           ⇢  -  -  -  -  - 

6.2 MOČNEJŠA PONUDBA LOKALNIH STORITEV, OBRTI IN 
NAPREDNEGA ZELENEGA GOSPODARSTVA 

              500.000 500.000 0 0            

6.2.1 POSLOVNA LOKACIJA TRGOVSKI CENTER BLED 3 Lastniki  PD/ 
OPm 0 0   100.000 100.000   EU/RS, 

INTERREG  -  ⇢ ✓  -  - ✓ 

6.2.2 DVIG FUNKCIONALNOSTI IN TRAJNOSTNIH REŠITEV V 
OBSTOJEČIH POSLOVNIH LOKACIJ 

3 Občina Bled, IB PD/O
pi 

 0   100.000 100.000   INTERREG ✓  ⇢ ✓  - ✓ ✓ 

6.2.3 SPODBUDE ZA ZELENA IN LOKALNO POMEMBNA MSP 3 Občina Bled OPs  0 0  300.000 300.000     -  ⇢  -  -  -  - 

6.2.4 
USTVARJANJE USTREZNIH PROSTORSKIH POGOJEV 
ZA KONKURENČNO IN TRAJNOSTNO POSLOVANJE 
OBSTOJEČUH PODJETIJ 

1  OPs         EU/RS  ⇢  -  -  -  -  - 
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6.2.5 VISOKO ZMOGLJIVO DIGITALNO OMREŽJE ZA DELO 
IN POSLOVANJE NA DALJAVO 

1 Operaterji PD 0 0 0  0 0   EU /RS  ⇢  - ✓  - ✓  - 

6.3 SPODBUDNO OKOLJE ZA KARIERNO RAST, UČENJE  
IN POSLOVANJE NA DALJAVO 

             170.000 150.000 20.000 0            

6.3.1 
ZAGOTAVLJANJE LOKALNIH POGOJEV ZA 
OHRANJANJE DELOVANJA IZOBRAŽEVALNIH 
CENTROV 

2  OPm 0 0   20.000 20.000     -  -  -  -  -  - 

6.3.2. 
AKCIJE SODELOVANJA LOKALNEGA OKOLJA IN 
IZOBRAŽEVALNIH USTANOV PRI KARIERNI IN 
PODJETNIŠKI RASTI TER LOKALNEM RAZVOJU 

2  OPm O O O O 50.000 50.000   EU /RS, 
LAS  -  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.3.3. VSEŽIVLJENSKO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2  OPs O O O O 50.000 50.000     -  - ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.3.4 UREDITEV PREDAVALNICE NA PROSTEM 3  OPi/
PD 

 O O O 50.000 30.000 20.000  EU/LAS ⇢  -⇢  - ✓  -  ✓ 

7 
PRESEČNE  VSEBINE: PAMETNO, VKLJUČUJOČE IN 
SODELOVALNO UPRAVLJANJE 

              810.000 680.000 130.000 0            

7.1 STRATEŠKO UPRAVLJANJE NA RAVNI OBČINE               0 0 0 0            

7.1.1. VZPOSTAVITEV KOORDINACIJE JAVNIH SLUŽB IN 
DRUGIH DELEŽNIKOV NA VEČ RAVNEH IN SEKTORJIH 

1 OB OPs           -  -  -  -  -  - 

7.1.2 PROAKTIVNO UPRAVLJANJE S PRORAČUNOM JA 
JAVNIM PREMOŽENJEM 

1 OB OPs 0 0 0        -  -  -  -  -  - 

7.1.3 SPREMLJANJE  KAZALNIKOV URESNIČEVANJA 
STRATEGIJE IN RAZVOJA OBČINE 

2 OB OPs         INTERREG, 
HORIZON  -  -  -  -  - ✓ 

7.1.4 
DVIGOVANJE KAKOVOSTI  IN ODLIČNOSTI 
POSLOVANJA  OBČINE BLED: znaki, nagrade in 
certifikati 

3 OB in javne 
službe OPs 0 0 0      EU LAS  -  - ✓ ✓  - ✓ 

7.2 PARTICIPACIJA OBČANOV                450.000 450.000 0 0            

7.2.1 RAZŠIRJANJE OBLIK  SODELOVANJA VSEH SKUPIN 
OBČANOV PRI LOKALNEM RAZVOJU  

1 OB OPs 0 0 0  50.000 50.000     -  -  -  -  -  - 

7.2.2 PARTICIPATORNI PRORAČUN 2 OB OPm  0 0  400.000 400.000     - -⇢  -  -  -  - 

7.3 STRATEŠKO KOMUNICIRANJE               100.000 100.000 0 0            

7.3.1 KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KOORDINACIJA 1 OB OPs 0 0 0        - -⇢  -  -  -  - 

7.3.2 INTERNI PRETOK INFORMACIJ 1 OB OPs 0 0 0        -  -  -  -  -  - 

7.3.3 KOMUNICIRANJE PROJEKTOV 2 OB OPs 0 0 0  50.000 50.000     -  -  -  -  -  - 
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7.3.4 POSODABLJANJE KOMUNIKACIJSKIH ORODIJ 1 OB OPs 0 0 0  50.000 50.000   EU /RS  - -⇢ ✓  - ✓ ✓ 

7.4 PAMETNA SKUPNOST               120.000 60.000 60.000 0            

7.4.1 DIGITALNA STRATEGIJA OBČINE  2 OB in javne 
službe OPm 0 0 0  20.000 10.000 10.000  EU /RS - -⇢ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.4.2 USMERJANJE IN NADGRADNJA DIGITALIZACIJE  
LOKALNIH  STORITEV, TEHNOLOGIJ IN POSTOPKOV  

1 OB in javne 
službe OPm 0 0 0  100.000 50.000 50.000  EU /RS  - -⇢ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.5. MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE   Občina Bled   0 0 0   140.000 70.000 70.000 0            

7.5.1 BLED:  POBUDNIK MEDOBČINSKEGA NAČRTOVANJA 1 OB in javne 
službe OPs 0 0 0  20.000 10.000 10.000    -  - ✓  -  -  - 

7.5.2 REGIONALNO SODELOVANJE IN PROJEKTI 1 OB in javne 
službe OPs 0 0 0  100.000 50.000 50.000    -  - ✓  -  -  - 

7.5.3 PARTNERSTVO Z DRŽAVO: URESNIČEVANJE 
STRATEŠKIH PROJEKTOV IN ZAKONODAJNI OKVIR  

1 OB in javne 
službe OPs 0 0 0  20.000 10.000 10.000    -  - ✓  -  -  - 

7.5.4 MEDNARODNO SODELOVANJE: PRILOŽNOST ZA 
PRENOS DOBRIH PRAKS  

2 OB in javne 
službe OPs 0 0 0  0 0 0    -  -  ✓  -  - ✓ 

  VSE SKUPAJ               124.035.800 39.488.300 61.008.500 23.539.000            

 
Legenda 

0 Okvirno leto izvedbe OPi Občinski projekt - investicijski 
✓ Skladno OPm Občinski projekt – mehke vsebine 
- Ni relevantno OPs Občinski projekt – sistemski 
-⇢ Potrebno uskladiti/ umestiti RP Regionalni ali medobčinski projekt 
1 Zelo pomemben projekt za uresničevanje ciljev DP Državni projekt 
2 Pomemben projek za uresničevanje ciljev PD Drugi projekt (zasebni, druga institucija..) 
3 Manj pomemben projekt za uresničevanje ciljev   

 


