Uresničevanje Občinskega
razvojnega programa
Bled 2009–2020

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

Vizija
Občina Bled se bo kot izjemen naravni in kulturni prostor Slovenije
razvila v vrhunsko mednarodno destinacijo, ki bo omogočala visoko
kakovost bivanja, poslovanja, dobro
počutje in vsestranska doživetja.

Prioritete razvojnega programa
Najvišje prioritete so zelena alpska občina, vrhunska turistična destinacija in vitalna
občina, kar bomo dosegli predvsem z učinkovitim upravljanjem.
glej: Razvojni program Občine Bled http://www.e-bled.si/obcinski-razvojni-program/
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Spoštovane občanke, cenjeni občani,
dragi prijatelji Bleda, podjetniki, turistični delavci in vsi drugi, ki s svojo dejavnostjo zaznamujete delo in življenje v naši občini. Pred vami je druga izdaja knjižice, ki podaja
pregled in uresničevanje Občinskega razvojnega programa Bled 2009-2020.
Žal se v javnosti vse prevečkrat posplošeno zatrjuje, da Bled nima svoje razvojne vizije,
vendar je že prejšnji občinski svet jeseni 2009 sprejel ta strateški dokument, ki daje
smernice razvoja in tempo investicij do l. 2020. Po dveh letih uresničevanja ga je sedanji
občinski svet osvežil z novejšimi podatki.
Tudi zato lahko rečemo, da je taisti občinski svet, ki se mu sicer 5. oktobra izteče mandat, s potrjevanjem proračunov in posameznih projektov na predlog občinske uprave
uspel uresničiti največje število zadanih ciljev iz vseh dosedanjih razvojnih programov.
Svetnice in svetniki ter osebno kot župan smo lahko kljub včasih bolj, včasih manj utemeljenim kritikam upravičeno ponosni na kar nekaj rezultatov.

Bled je mednarodno zelo izpostavljena občina,
zato se vrstijo številne pobude za sodelovanje.
Med drugim sodelujemo v združenju
objezerskih krajev nEU lakes.

Poleg štiriletnega rituala lokalnih volitev je v letošnjem letu bistveno bolj pomembno to,
da začenjamo z novo t. i. finančno perspektivo EU financiranja, in sicer za obdobje 20142020. EU finančni mehanizmi, s tem pa tudi nacionalni okviri sofinanciranja namreč
delujejo v okviru 7-letnih programov. Od predlogov, pogajanj in dokončnih potrditev
teh programskih dokumentov je bistveno odvisen razvoj države in lokalnih skupnosti.
Ključna sprememba, ki nas v tem obdobju čaka je, da je Slovenija po novem razdeljena
na dve kohezijski regiji: vzhodno, ki je razvita pod evropskim povprečjem, in zahodno, v
kateri smo logično tudi mi in naj bi bila nadpovprečno razvita. Glavna posledica te razvitosti je, da bomo v glavnem ostali brez vseh razvojnih sredstev, ki smo jih danes usmerjali zlasti v obnovo osnovne infrastrukture naših cest in trgov, vodovodov in kanalizacij
ter energetskih obnov objektov.
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Potrebno bo najti nove pristope do EU finančnih virov, s poudarkom na razvoju ekonomskih potencialov, enakih možnosti in socialnega vključevanja. Kaj konkretno to pomeni na ravni občin pravzaprav sploh še ni jasno! Zelo se namreč izpostavlja regionalna
koordinacija gospodarskih in tehnoloških projektov, večjih spodbud naj bi bil deležen
nevladni sektor. Skratka, kot smo vajeni v naši deželici, prava mala zmešnjava, zelo malo
oprijemljivega in samo slutimo lahko, koliko časa bomo potrebovali, da bomo razvili
ustrezne prijeme za črpanje teh sredstev. Po zadnjem sedemletnem obdobju Slovenija v
Bruslju pušča skoraj polovico svojih sredstev neporabljenih. Kakšna škoda na nacionalni
ravni!

Karta 1: Lega občine Bled v Sloveniji

Karta 2: Lega občine Bled v Gorenjski regiji

Občina Bled po površini meri 72,3 km2 oz. 3,4 % Gorenjske in 0,4 % Slovenije. Tukaj prebiva
8.200 prebivalcev.

Zato torej je pomembna
vmesna inventura izvedenih projektov. Od številnih
še neuresničenih pa bo potrebno skrbno izbrati ključne prioritete, ki bodo imele širši regionalni, morda
celo mednaroden značaj.
Tako npr. blejski obvoznici
nista zgolj nujno potrebna cestna infrastruktura,
temveč »razvojni osi, ki
krepita konkurenčnost« celotnega blejskega, bohinjskega in gorjanskega kota.
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Pri razvoju občine je potrebna sprememba pristopa in
miselnosti. Za začetek morda vsak uredi svoj vrtiček. Dobesedno
in v prispodobi.

Tudi prenova ožjega središča Bleda, obale, promenade, parkov in vzpostavitev novih
parkirišč ni zgolj potreba našega kraja in nas občanov, temveč gre za koncept »urbane
prenove turističnega središča na zavarovanem območju naravne in kulturne dediščine«.
Celotna občina je zelo zaznamovana z omejitvami, ki nam jih postavljajo različni varstveni režimi. Tega se moramo hote ali nehote navaditi in izkoristiti v naše dobro. Omejitve
morajo postati priložnosti. Zlasti to velja za osnovno usmeritev naše občine, da krepimo
značaj vrhunske turistične destinacije. O tem, da smo prepoznavno zeleno alpsko mesto
ne gre zgubljati besed, še kako pomembno pa je, da kot občina oziroma lokalna skupnost ostanemo vitalni. To pa pomeni, da moramo več narediti za naše lastne potrebe,
da se bomo v svojem kraju še bolje počutili. Pri tem ne smemo čakati samo na druge,
ampak v prvi vrsti sebe in svojo dejavnost postaviti v ospredje. To je povsem legitimno in
prav nič samovšečno. Zadovoljni občani smo pogoj za dobro počutje naših gostov in da
bo življenje v teh krajih še prijetnejše. Uspešno delovno okolje bo ustvarilo več delovnih
mest in večjo dodano vrednost našim storitvam in proizvodom.

Japonski princ Akishino je pred občinsko stavbo
zasadil japonsko češnjo, darilo Bledu, ob njegovem uradnem obisku v Sloveniji, v juniju 2013.

Zato ponovno skupaj s svojimi sodelavci vabim, da se občani s svojimi pobudami čim
bolj dejavno vključite v delo in življenje občine. Včasih to povzroči tudi manjše konflikte,
vendar iz njih praviloma pridemo bolj izkušeni in enotnejši.
Vaš župan Janez Fajfar
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Pomembnejše aktivnosti
občinskega sveta
Občinski svet se je v obdobju 2010-2014 sestal na 20 rednih in štirih izrednih sejah. Poleg vsakoletnih proračunov so sprejeli še nekaj strateških odločitev, ki jih predstavljamo
v nadaljevanju.
Karta 3: Zavarovana območja v občini Bled (Vir: ARSO)

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

Več kot tretjino območja občine obsegajo zavarovana območja narave in kulturne dediščine.

Občinski prostorski načrt in drugi razvojni akti
Občinski svet je na svoji zadnji seji obravnaval dva strateška dokumenta. Daleč najpomembnejši za občino je Občinski prostorski načrt, ki je nastajal vrsto let. Njegovi začetki
segajo v leto 2005, vmes se je spremenil Zakon o prostorskem načrtovanju, intenzivno
pa se je pripravljal zadnja tri leta. Je plod številnih kompromisov med smernicami nosilcev
urejanja prostora na eni strani in pobudami
posameznih občanov ter drugih investitorjev.
Sprejem prostorskih načrtov med drugim pomeni
tudi učinkovitejšo izrabo prostora, spremembe
namembnosti obstoječih objektov in prenove celih
območij. Vaška jedra povsod vse bolj dobivajo značaj
turističnih središč.
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Občinski prostorski načrt je ključen in dolgoročen dokument, ki odraža strategijo prostorskega razvoja, določa podrobno namensko rabo na parcelo natančno, določa pravila
gradenj in drugih prostorskih ureditev v občini. V preteklih letih je bilo tako vloženih več
100 pobud, po dveh javnih razgrnitvah v letu 2013 pa prejetih še 239 pripomb. Približno
dve tretjini pobud je bilo vsaj delno upoštevanih.
Iz Občinskega prostorskega načrta izhaja tudi priprava podrobnih prostorskih načrtov
(OPPN). Občinski svet je v zadnjih dveh letih sprejel ali obravnaval štiri akte. Na zadnji seji julija je sprejel v prvi obravnavi OPPN za Ožje središče Bleda, pred tem prav
tako spomladi v prvi obravnavi OPPN za Severno razbremenilno cesto. Že v letu 2012
oz. 2013 je potrdil OPPN Južna razbremenilna cesta in spremembe Zazidalnega načrta
Mlino. Vsi trije našteti OPPN so izjemnega pomena za nadaljnji razvoj občine. Največja
pričakovanja pa so še vedno uprta v čimprejšnjo izgradnjo južne obvoznice.

Finančni trendi in kazalci
Spodnja tabela kaže na primerjavo med dvema zaporednima mandatoma. Poleg tega,
da se povečujejo absolutne številke na prihodkovni in odhodkovni strani v vseh segmentih, je pomembno tudi razmerje.
Ugotovimo lahko, da so tekoči odhodki in transferi porasli v manjšem deležu kot pa
investicijski odhodki in transferi. To pomeni, da so tekoča poraba in stroški za delovanje
občine, njenih služb in nalog, prav tako pa tudi za ostale programe kot npr. na področju
kulture, športa ali sociale rasli počasneje kot pa investicije, ki pomenijo razvoj in gibalo
občine.
Na prihodkovni strani je pomembno dejstvo, da občina ni bistveno povečevala davščin,
ampak so rasli predvsem drugi prihodki, med katerimi izstopajo prihodki, sofinancirani
s sredstvi EU, države ali iz drugih virov.
2007-2010

2011-2014

INDEKS

5.726.295,58

6.560.943,02

114,58%

investicijski odhodki in 3.584.462,90
transferi

4.608.229,46

128,56%

davčni prihodki

6.231.617,84

6.444.472,91

103,42%

nedavčni, kapitalski in
transferni prihodki

3.374.438,83

4.103.041,68

121,59%

tekoči odhodki in
transferi
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Zadolženost in druge obveznosti občine
Občini Bled se do konca leta 2014 v celoti iztečeta dve posojili in lizing za:
-- Knjižnico Bled,
-- Športno dvorano Bled,
-- Vodovod in kanalizacijo Bohinjska Bela,
kar vse skupaj predstavlja približno 18 EUR na prebivalca. Ljubljana je zadolžena preko
400 EUR na prebivalca.
Zato je občinski svet podprl novo zadolžitev za Energetsko sanacijo in rekonstrukcijo
Vrtca Bled. Ta zadolžitev predstavlja približno tretjino z zakonom dopustne zadolžitve
občine. To pomeni, da Bled spada med manj zadolžene slovenske občine, hkrati pa mu
ostaja dovolj finančnega potenciala za morebitno nadaljnje zadolževanje za najbolj
ključne projekte kot je npr. sofinanciranje obvoznic.
Poleg tega je občinski svet
obravnaval še dve večji
obveznosti, in sicer do
koncesionarjev Adriaplin
in WTE. V prvem primeru
so se obveznosti s poračunom koncesijske dajatve in dobropisom v višini
100.000 EUR znižale s prvotnih 477.053,32 EUR na
trenutnih 152.522,85 EUR,
kar bo občina v petih letih
Tudi občinske javne službe se morajo vse bolj prilagoditi novim poračunala z delom konrazmeram in zgledovati vzoru vitkih in učinkovitih organizacij.
cesijske dajatve. K temu je
potrebno prišteti tudi učinke povečane koncesijske dajatve v celotnem obdobju v višini 200.000 EUR. V primeru
WTE so se obveznosti s 1.883.162,49 EUR s pogajanji in dobropisom (500.000 EUR), prenosom pripadajočega deleža na Občino Gorje (340.000 EUR) ter tekočim plačevanjem
znižale na 845.951,91 EUR. Tudi ta znesek bo v celoti poravnan v naslednjih dveh letih s
prihodki kanalščine in čiščenje.
Na ta način sta bili po vrsti let odprtih razmerij na sporazumen način poravnani obe
bremeni občine, iz preteklih obdobij (mandata 1998-2002 in 2002-2006). Eden ključnih
dosežkov tega mandata je, da župan in občinski svet naslednikom predajata finančno
sanirano in pravno urejeno stanje.
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Občinski svetniki iztekajočega se mandata
DeSUS: Majda Loncnar, Marija Strgar (pred njo mag. Leopold Zonik, ki je podal odstopno izjavo zaradi spremembe stalnega bivališča), Pavla Zupan in Janez Petkoš
Lista Tonija Mežana: Karmen Kovač, Toni Mežan in Peter Pogačar (pred njim pokojni
Rado Mužan)
LDS: + Davorina Pirc in Srečo Vernig
SD: Ludvik Kerčmar in Jana Špec
SDS: Janez Brence in Miran Vovk
Lista za ljudi in prostor: mag. Slavko Ažman
NSi: Brigita Šolar (pred njo mag. Miran Kresal, ki je podal odstopno izjavo zaradi spremembe stalnega bivališča, in Matjaž Berčon, ki je podal odstopno izjavo zaradi zaposlitve kot direktor občinske uprave)
Lista za naš kraj: Marija Piber (pred njo Vinko Poklukar, ki je bil razrešen zaradi
spremembe stalnega bivališča)
SNS: Anton Omerzel

Skoraj vse odločitve občinskega sveta so bile sprejete soglasno.
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Učinkovito upravljanje
in vodenje
V sklopu horizontalne prednostne usmeritve »UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN VODENJE«
so bili predvideni naslednji programi in ukrepi:
-----

Reorganizacija občinske uprave, javnih podjetij in ustanov
Medobčinsko, nacionalno in mednarodno sodelovanje
Upravljanje z javnimi financami in premoženjem
Razvoj in upravljanje s človeškimi viri

Poleg uvodoma omenjene finančne konsolidacije občine in urejanja razmerij s koncesionarji se je kar nekaj sprememb zgodilo na organizacijskem področju. Občinska uprava
je odpravila oddelke in postala enovita, bistveno se je okrepilo sodelovanje z javnim
podjetjem in drugimi zavodi, katerih ustanoviteljica je občina. Temeljito se je prevetril
proračun in odnosi pri sofinanciranju različnih dejavnosti. V letu 2013 se je delovnemu
mestu predčasno odpovedal večletni direktor Infrastrukture Bled Miro Ulčar, nasledil ga
je mag. Janez Resman.

Občina je poleg dveh koles za blejske redarje eno kolo
predala policistom PP Bled za bolj učinkovito in hitrejše
posredovanje v območjih, kjer je motorni promet otežen
ali neprimeren.
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Na drugi strani je Medobčinski
inšpektorat in redarstvo (MIR)
občin Bled in Bohinj, ki ga od
2012 vodi mag. Primož Lah, v
letu 2014 z istim številom zaposlenih razširil svoje pristojnosti
na občino Železniki, saj so tam
prepoznali dobro organiziranost
in učinkovitost. Prav tako je MIR
priključen strokovni delavec za
področje zaščite in reševanja
za občine Bled in Bohinj. MIR je
poleg področja prometa najbolj
dejaven še na področju nadzora
turistične takse. V dveh letih se
je zaradi večje discipline priliv
povečal za 15 %.

Ena ključnih koordinacijskih vlog, ki jo je prevzel Turizem Bled, je funkcija Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske. V zadnjih treh letih smo z delovanjem RDO Gorenjska dokazali, da smo se sposobni povezovati in svoje aktivnosti skoncentrirati v projekte, ki so za vse partnerje pomembni in prinašajo konkreten rezultat. V obdobju 2011 –
2013 je skupne aktivnosti močno podprlo ministrstvo za gospodarstvo, v letu 2014 pa je
izdatnejša pomoč vseh gorenjskih občin.

S sodelovanjem turističnih organizacij Bleda, Bohinja in Radovljice
je zaživel projekt zelenega turističnega avtobusa, ki povezuje tudi
manj dostopne kraje v občinah.
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Zelena alpska občina
V sklopu horizontalne prednostne usmeritve »ZELENA ALPSKA OBČINA« so bili
predvideni naslednji programi in ukrepi:
-- Varovanje jezera, jezerske sklede in vodotokov
-- Trajnostno usmerjena prometna politika
-- Kakovostno upravljanje s prostorom in varovanje okolja
Občina Bled spada med okoljsko najbolj razvite slovenske občine. Preko 90 % objektov
je priključenih na kanalizacijski sistem. Stopnja ločeno zbranih odpadkov in njihove
nadaljnje obdelave je zavidljiva in primerljiva z najbolj naprednimi okolji drugje v
Evropi. Šibka točka občine pa je prometna infrastruktura.

Kanalizacija Bohinjska Bela, vrednost investicije je nekaj manj kot dva milijona evrov, je bila
uresničena s pomočjo Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov,
za obdobje 2007 - 2013.

12

Projektno podjetje WTE je nosilec koncesije za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda v Občini Bled v obdobju 2002 – 2027. Koncesijska pogodba zajema:
-- načrtovanje in novogradnjo centralne čistilne naprave Bled za 14.500 PE (populacijskih
enot);
-- sanacijo obstoječe kanalizacije;
-- priključitev nekanaliziranih območij na kanalizacijsko omrežje;
-- financiranje, projektiranje, izgradnjo novih kanalizacijskih vodov in čistilne naprave;
-- obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja s črpalnimi
postajami;
-- mobilno odstranjevanje fekalij.
V obdobju do leta 2014 v Občini Bled upravljamo:
------

42 km novih kanalizacijskih vodov
38 km starih kanalizacijskih vodov
2.300 hišnih priključkov
21 črpalnih postaj
Centralno čistilno napravo z 1,5 mil. m3 prečiščene odpadne vode iz občin Bled in
Gorje

Za vas je v primeru okvar na kanalizacijskem omrežju ali v primeru čiščenju greznic na
voljo številka 04/588 50 70, naročila pa sprejemamo tudi na info@wte.si.
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Varovanje jezera, jezerske sklede in vodotokov
Stanje Blejskega jezera se po podatki Agencije RS za okolje izboljšuje. Pred kopalno sezono, ki se na celinskih vodah prične 15. junija in traja do 31. avgusta, so na agenciji
predstavili kakovost kopalnih voda. Kot že vrsto let so kakovost vode na 48 kopalnih
vodah preverjali tudi lani.
V času kopalne sezone so takratni območni zavodi za zdravstveno varstvo, zdaj Nacionalni laboratorij za okolje in hrano, vsake 14 dni ob vzorčenju vode opravili terenske
meritve in organoleptično ocenili prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi,
mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja.

Na Bledu je kakovost kopalne vode odlična ob Blejskem
jezeru pri Vili Bled, v Grajskem kopališču ter v Mali in Veliki
Zaki, dobra pa pri hotelu Toplice.

Ureditev Male in Velike Zake je prinesla 600 m urejene
obale, v letošnjem letu pa je občina pričela z urejanjem
osrednjih blejskih parkov v ožjem središču Bleda. Poseben
poudarek bo posvečen ohranjanju in obnovi dreves.
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Trajnostno usmerjena prometna politika
Območje bivše tovarne Vezenin na Bledu, znano tudi kot Spodnje Seliše se po
večletnem zastoju končno ureja. Potem ko je občina bivšemu lastniku že v prejšnjem
mandatu omogočila sprejem in spremembe ustreznih prostorskih aktov in je ta delil
usodo številnih nasedlih in propadlih podjetij oziroma investitorjev, je v lanskem letu
nepremičnino kot glavni upnik odkupila Sberbanka.
Banka je z drugim solastnikom območja, Mercatorjem, in občino takoj pristopila k aktivnostim za urejanje območja. Tako so v preteklih tednih odstranili ruševine podrtih
proizvodnih objektov, medtem ko osrednja stavba v lasti Mercatorja še čaka na rušitev.
Občina bo na tako očiščenih zemljiščih uredila začasno parkirišče, ki bo v celoti pripravljeno za leto 2015.
Vzporedno med lastniki že potekajo dogovori o menjavah zemljišč in pripravi novega
prostorskega načrta, ki bo glede na predhodno analizo potreb Bleda, na novo opredelil
namembnost. Še vedno so najbolj izpostavljene potrebe občine kot je izgradnja večjega
parkirišča, avtobusne postaje, vzpostavitev lokalnega centra za zaščito in reševanje, pa
tudi manjšega nakupovalnega središča. Za ostale programe kot so dom za starostnike,
oskrbovana stanovanja in morebitne druge dejavnosti pa se podrobnejše analize še
izvajajo glede na interes med prebivalci in širše.

Trajnejši prometni koncept nakazuje
vse pogostejša raba električnih vozil
oziroma drugih pogonskih sredstev.
Elektro Gorenjska je vsem občinam
podarila eno kolo. Tudi z območja novih
parkirišč pri Vezeninah se bo možno
popeljati z električnimi kolesi po Bledu
in okolici.
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Ureditev občinskih cest do krajevnih središč, povečanje varnosti in
dostopnosti z javnim prevozom
Posodobitev cest in izboljšanje varnosti na lokalnih in krajevnih cestah je ena izmed
glavnih nalog občine: obnovljeni so bili številni odseki krajevnih in občinskih cest, tudi
nadvoz na železniško progo na Rečici, Občina Bled je s pomočjo Slovenske vojske sanirala poškodovan odsek ceste proti zbirnemu centru, centralni čistilni napravi in strelišču
Mačkovec, sanirala hudournik na Razgledni, večino ulic v Ribnem, del ceste z Mlina
skozi Selo in prav tako od Ribna proti Selu, pomagala pri gozdni cesti na Jelovico, uredila
Obrne …

Obnova Seliške med šolo in vrtcem je veljala
250.000 evrov.

Več kot pol milijona evrov je vredna obnova
ceste na grad.

Cesto do Podhoma je Občina Bled obnovila v
treh fazah.

Z izgradnjo parkirišča ob osnovni šoli in nove
dovozne ceste z avtobusno postajo se je
varnost v prometu izboljšala.
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Koledar prireditev
www.bled.si
datum
datum

ura
ura

lokacija
lokacija

prireditev
prireditev

Petek,27.6.
8.8.
Petek,

20:30
20:00

Zdraviliški
Terasapark
Kavarne Park

24.
Okarinaglasbeni
Etno Festival
2014:
Akustični
večeri: Bled
Duo Lombardo
(pop, rock)
Debademba, Burkina Faso

Sobota,
Sobota,28.6.
9.8.

10:30
Trgovski
center Bled
20:30– 12:00Zdraviliški
park

Blejsko
otroško
v Trgovskem
24.
Okarina
Etnopoletje
Festival
Bled 2014:centru
FamilyBled:
DinozavriVenezuela
pod babjim zobom: Uga in Guga po sledeh
Atlantica,

18:00

Vila Bled

Voden ogled po razstavi Sun of Art

Sreda, 13.8.

20:30

Terasa Kavarne Park

Četrtek, 14.8.

19:00
20:00
20:00

Hostel Vila Viktorija
MlinoTerasa Kavarne Park

Nedelja, 10.8.

30.6. – 6.7.

11:00

Rudno polje, Pokljuka

20:00
Martina
9:00
– 15:00 Cerkev
obsv.
Cerkvi
sv. Martina

dinozavra, predstava in delavnice
Oviratlon Obstacle Challenge 2014: tekmovanje na 8 in
km progiBled
z ovirami
A10cappella
2014 - Festival vokalnih
glasbenih
skupin:The
Jazzva
Koncert skupine
Bagatelles
Soul,
jazz,
swing
in
etno
večeri: Beer Belly Band
Predšmarni večer: večer glasbeni
poezije pod
(irska,
škotska
in
keltska
glasbe)
zvezdami
Koncert
OratorijGašperja
Bled 2014Primožiča (harmonika) in
Blaža Trčka (saksofon)

20:30
Ponedeljek. 30.6. 17:00

GH Toplice,
Jezerski
salon
Hostel Vila
Viktorija

Koncert:
Romantična
DIY delavnica
– dodatkišpanska
za dom iz kozarčkov za kumarice
instrumentalna glasba za kitaro

1. – 4.7.

21:00

Golfcenter
igriščeBled
Bled
Trgovski

40. IGFR
golfu
Veselo
po evropsko
domače: prvenstvo
Slovenski vpozdravi

15. – 1.7.
17.8.
Torek,

ves dan
20:30

Bohinjska
CerkevBela
Sv. Martina

Festival
ribjihBled
dobrot
Bohinjski
Beli singers
19. Festival
2014:naChicago
master

Četrtek, 3.7.

Petek, 15.8.

21:00

17:00

Svetišče Matere Božje na
Trgovski
center Bled
Blejskem
otoku

Praznična sv. maša

Petek, 4.7.

18:00 – 22:00

20:00

Terasa Kavarne Park

Akustični glasbeni večeri: Maja Založnik Trio
55. Tekma ribičev za pokal Bleda: Tekma za največjo ribo
(Soul, pop)

20:30
20:00
20:00

Obala jezera med Grajskim
kopališčem in GH Toplice
Blejski
grad
Selo
pri Bledu
Terasa Kavarne Park

Koncert
Marijinem
vnebovzetju:
ŽPZ
Večer naobvasi:
predstavitev
vaških običajev
Pletna
Bledglasbeni večeri: Jure Tori Trio (Tango, Etno jazz)
Akustični

21:30

Blejski grad

Sobota, 5.7.

8:30 – 11:30

Veselo po domače: Poskočni muzikanti
iz obale Blejskega jezera

Pogled v vesolje skozi teleskop

Sava Bohinjka med Riben- 55. Tekma ribičev za pokal Bleda: Tekma v muharjenju na
Sobota, 16.8.
10:00 – Infocenter
tržnica in spremljevalni program
skim inTriglavska
Bodeškim roža
mostom Triglavska
Savi Bohinjki
12:00
Bled
10:30 – 12:00 Trgovski center Bled
Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled:
20:00
Terasa Kavarne Park
Soul,
jazz,bliz'
swing
in etnoDr.
glasbeni
večeri:
Po jezeru
Triglava:
Mehurček
med milnimi
The
SwingTones
(Swing,
Rock`n`Roll,
mehurčki,
predstava
in delavnice
Rockabilly)
16:30
Mini golf Bled
Pozdrav poletju, mini golf Bled praznuje: družabno
srečanje koncert
in turnirhrvaške skupine Soulfingers
Sreda, 20.8.
17:00
Vila Prešeren
Tea-time
20:00
Terasa Kavarne Park
Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri: Bled v belem
21:00
Blejska promenada
White Night – Bled v belem 2014: Mia Legenstein
(Dunaj), Lovro Ravbar – v živo na saksofonu, Davide
Manali (Italija), Grobovšek
22:00
Art Cafe Bar
Peter Pleser
22:00
Grajska Plaža
Jackie (After Hours Specialist – Zero Absence) & Buchan
(Welcome to my House – Lose Control)
22:00
Kult
Klub
Bled
Recycleman
(ex Alien)
– All Night
Session in
Organizator si, zaradi nepredvidenih okoliščin, pridržuje pravico
do spremembe
programa.
Spremembe
dodatne informacije bodo objavljena ne spletni strani www.bled.si/dogodki.

Nedelja, 6.7.

7:00
20:30

Zbor: pred hotelom Golf 16. Riklijev pohod na Stražo
Grand Hotel Toplice
19. Festival Bled 2014: Romantična violina
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datum

ura

lokacija

prireditev

20:30

Terasa Kavarne Park

A cappella Bled 2014 - Festival vokalnih
glasbenih skupin: Cantemus

21:00

Vila Bled

Voden ogled po razstavi Sun of Art

Športna dvorana

Poletna hokejska liga Rudi Hiti

20:30

GH Toplice, Jezerski salon

Nataša Škrbec Trio (klasični vokalni jazz):
Tribute to Billie Holiday & Ella Fitzgerald

20:30

Blejski grad

Koncert Bid Banga z gosti

21:00

Trgovski center Bled

Veselo po domače: Zidaniški kvintet

21:00

Zdraviliški park

Film ob jezeru - letni kino: Cirkus
Charles Chaplin, ZDA, 1928, 72', s
slovenskimi podnapisi

20:00

Terasa Kavarne Park

Akustični glasbeni večeri: Jure Tori Trio
(Tango, Etno jazz)

21:00

Zdraviliški park

Film ob jezeru - letni kino: Razredni
sovražnik, Rok Biček, Slovenija, 2013, 112', v
slovenščini z angleškimi podnapisi

Olimpijski veslaški center
Mala Zaka

Firefighter combat challenge Slovenia –
najtežji dve minuti v športu

10:00

Hostel Vila Viktorija

Vintage vikend

10:30 –
12:00

Trgovski center Bled

Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru
Bled: Rajska ptica: simbol Bleda: S Ferdyjem
pričarajmo Rajsko ptico, predstava in
delavnice

20:00

Terasa Kavarne Park

Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri:
Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Latino, Funk)

20:30

Bodešče

Gledališki dogodek iz časa turških vpadov

21:00

Zdraviliški park

Film ob jezeru - letni kino: Grand Budapest
hotel, Wes Anderson, Velika Britanija,
Nemčija, 2014, 100', v angleščini s
slovenskimi podnapisi

Golf igrišče Bled

Svetovno amatersko prvenstvo v golfu kvalifikacije

20:30

GH Toplice, Jezerski salon

Musical: Ljubezen naprodaj

20:30

Blejski grad

Juan Vasle: Argentinske, Brazilske in
Slovenske pesmi

21:00

Vila Bled

Voden ogled po razstavi Sun of Art

21. – 23.8.
Četrtek, 21.8.

Petek, 22.8.

23. – 24.8.
Sobota, 23.8.

Nedelja, 24.8.
Četrtek, 28.8.

Organizator si, zaradi nepredvidenih okoliščin, pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in
dodatne informacije bodo objavljena ne spletni strani www.bled.si/dogodki.
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datum

ura

lokacija

prireditev

Petek, 29.8.

17:00

Zbor: parkirišče pri
penzionu Jelka, Goreljek

Petkovi popoldnevi v parku: Zeleni škrat
raziskuje življenje v gozdu na Pokljuki

20:00

Terasa Kavarne Park

Akustični glasbeni večeri: Soul Jazz in jaz
(Soul, Jazz, Latino, Funk)

10:30 –
12:00

Trgovski center Bled

Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru
Bled: Fijakerji so previdni v prometu: Tri
kepice prometa, predstava ter prometni
poligon

16:00

Olimpijski veslaški center
Mala Zaka

5. Mali blejski maraton: mali maraton (21
km), družinski tek (6 km), otroški Zakijev tek

20:00

Terasa Kavarne Park

Soul, jazz, swing in etno glasbeni večeri:
Beer Belly Band (irska, škotska in keltska
glasbe)

Sobota, 30.8.

TEDENSKI PROGRAM POLETNIH PRIREDITEV:
Vsak
ponedeljek

19:30

Hotel Jelovica

Glasbeni večer

Vsak torek

8:00

Straža Bled

Bosi po rosi: brezplačni jutranji pohod na
Stražo

17:00

Blejski grad

Srednjeveški nastop: Janičarjevo srce

19:00

Hotel Krim, restavracija

Slovenska večerja ob zvokih harmonike

20:00

Restavracija Panorama

Slovenski kulinarični večer z narodnozabavnim ansamblom Slovenski pozdravi

19:00

Terasa Hostla Vila
Viktorija

Vinyasa flow joga na prostem

20:00

Hotel Jelovica

Večer ob pianinu

17:00

Blejski grad

Renesančni nastop: Kraljevi meč

19:00

Hotel Krim, restavracija

Svečana večerja ob svečah

20:00

Restavracija Panorama

Plesni večer na terasi

21:00

Kamp Šobec

Odkrivaj Triglavski narodni park: Zgodbe ob
ognju

Vsak petek,
soboto in
nedeljo

10:00 –
21:00

Zdraviliški park

Sejem slovenske domače in umetnostne
obrti

Vsak petek

19:30

Hotel Jelovica

Slovenski večer

20:30

Restavracija Panorama

Tradicionalni slovenski večeri: tipična
slovenska hrana in nastop folklorne skupine

Vsako sredo

Vsak četrtek

Organizator si, zaradi nepredvidenih okoliščin, pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in
dodatne informacije bodo objavljena ne spletni strani www.bled.si/dogodki.
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datum

ura

lokacija

prireditev

Vsako soboto

8:00

Slaščičarska delavnica
Hotela Park

Ogled izdelave kremnih rezin

9:00

Zbor: Terasa Grand hotela
Toplice

Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka

20:00

Restavracija Panorama

Blejski glasbeni in plesni večeri ob jezeru

9:00

Zbor: Hostel Vila Viktorija

Detox Sunday, zdravo prebujanje: pohod po
trim stezi na Stražo

16:00 –
19:00

Terasa Kavarne Park

Sladki popoldnevi ob kitarski glasbi

20:00

Restavracija Panorama

Plesni večer na terasi

29.6. – 30.9.

Blejski otok

Razstava fotografij Društva za podvodne
dejavnosti Bled: Življenje v Blejskem jezeru

1.7. – 7.8.

Blejski grad - Galerija
Stolp

Fotografska razstava: Triglavski narodni park

1.7. - 31.8.

Knjižnica Blaža Kumerdeja
Bled

Razstava fotografij Društva za podvodne
dejavnosti Bled: Življenje v Blejskem
jezeru in Vitrina ustvarjalnosti: Pozdravi
od vsepovsod: razglednice od kod in kam?
Razstava razglednic Irene Razingar.

10.7. – 10.9.

Vila Bled

Razstava energijskih portalov Urške Lan:
Sun of art

8. – 31.8.

Blejski grad - Galerija
Stolp

Fotografska razstava: Kitajski zid

9. – 17.8.

Maretov ranč, Talež

Razstava izdelkov: Čarobno steklo

Vsako nedeljo

RAZSTAVE:

DEŽELA LJUDSKIH PRAVLJIC:
12.7. – 22.8.
vsak dan
razen ob
četrtkih

16:00 –
20:00

Straža Bled

23.8. – 31.8.
ob sobotah in
nedeljah

10:00 –
16:00

Straža Bled

Dežela, kjer domujejo vile, ajdovska deklica,
divji lovci na Zlatoroga, divja baba z Babjega
zoba, škrat lesnik in povodni mož. Dežela
pravljic, kjer domujejo največje starodavne
skrivnosti.
Predhodne najave na 031 874 756 ali e-mail
pravljicebled@gmail.com

Organizator si, zaradi nepredvidenih okoliščin, pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in
dodatne informacije bodo objavljena ne spletni strani www.bled.si/dogodki.
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Festival Okarina poleg Festivala Bled poteka pod okriljem Zavoda za kulturo .
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Kakovostno upravljanje s prostorom in varovanje okolja
Občina je skupaj s svojim komunalnim podjetjem v preteklih letih veliko postorila na
področju sanacije divjih odlagališč. Investicijske aktivnosti pri urejanju novega zbirnega centra zaradi težavne dostopne ceste sicer stojijo, smo pa uspeli urediti pravna in
finančna razmerja z občino Gorje glede lastništva in uporabe.
Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno, redno se spremlja kakovost in o njej obvešča
javnost. Večji zalogaj je obnova magistralnega vodovoda od Njivic proti Zazeru in naprej
do Mlina. Sicer pa se večina vodovodov obnavlja sočasno z obnovo druge infrastrukture
(Grad, Dobe, Zagorice, Ribno, Aljaževa, Prisojna, Razgledna, Triglavska, Bohinjska Bela …).
Največji preskok je občina naredila na področju uresničevanja energetskega koncepta
občine. Na eni strani je s pomočjo koncesionarja temeljito prenovila cestno razsvetljavo, na drugi strani se energetsko sanirajo javni objekti.

Zdravstveni dom z novo preobleko zagotavlja večjo energetsko učinkovitost, hkrati pa se je bistveno
izboljša tudi zunanji videz. Letos so na novo urejena še parkirišča pred lekarno, ki so predstavljala
dolgoleten problem.

22

Fotonapetostna elektrarna na blejski šoli skupaj s toplotnimi
črpalkami »voda-voda« zagotavlja skoraj popolno energetsko
neodvisnost objekta. V nadaljevanju pa bo potrebno celovito
prenoviti tudi preko 40 let staro zgradbo.

Maketa vrtca po 2,5 milijona evrov vredni energetski sanaciji in rekonstrukciji. Gre za največjo naložbo
tega mandata, ki pomeni tudi novih 400 m2 igralnih površin z dvema novima oddelkoma in večjo
telovadnico. Popolnoma nova bo kuhinja in dodatni prostori za zaposlene. Celovito se bo uredila tudi
okolica in dostop do vrtca, vključno z večjimi in urejenimi parkirišči ob Seliški cesti oziroma bodoči
Severni razbremenilni cesti.
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daljinska energetika
district energy

vodovodni sistemi
water network systems

učinkovita razsvetljava
efficient lighting

energetsko upravljanje objektov
energy management
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Zagotavljamo učinkovito
rabo energije in vode za:
• javne objekte: vrtci, šole, občinske zgradbe, …
• športne objekte: športne dvorane, bazeni, …
• komunalna podjetja, ki uporabnikom zagotavljajo:
- oskrbo z pitno vodo
- javno razsvetljavo
- daljinsko ogrevanje
Naše reference:
• skrbimo za energetsko učinkovitost zgradb skupne površine
preko 1.000.000 m2
• dobavljamo preko 50.000 MWh učinkovito proizvedene energije (letno)
• zagotavljamo preko 6.000 MWh prihranjene toplotne energije (letno)
• zagotavljamo preko 13.000 MWh prihranjene električne energije (letno)
Upravljamo z javno razsvetljavo na Bledu
V okviru projekta Prenova javne razsvetljave v Občini Bled smo leta 2012
s Skupino Petrol izvedli energetsko sanacijo javne razsvetljave. Vzpostavljen
je bil sistem upravljanja z javno razsvetljavo ter Center za prijavo napak
obratovanja. Na osnovi sodobne tehnologije in učinkovitega upravljanja smo
v prvem letu po izvedbi prenove Občini Bled zagotovili cca. 217 MWh nižjo
porabo električne energije oz. cca. 40 % prihranek glede na stanje pred
obnovo.
Eltec Petrol d.o.o.
družba za energetske
in okoljske rešitve
Pot na Lisice 7,
4260 Bled, Slovenija
T +386 4 575 30 00
F +386 4 575 30 01
www.eltec-petrol.si
marketing@eltec-petrol.si

Energija zelene prihodnosti
Energy of the green future
Energija zelene budućnosti
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Vrhunska turistična destinacija
V sklopu horizontalne prednostne usmeritve »VRHUNSKA TURISTIČNA DESTINACIJA«
so bili predvideni naslednji programi in ukrepi:
-- Izkoriščanje naravnih in kulturno-etnoloških danosti
-- Razvoj športnih, rekreativnih in sprostitvenih programov
-- Razvoj konferenčnih, prireditvenih in razvedrilnih programov

Ali ste vedeli?
-- Bled je z 32,8 v vrhu po številu turistov na prebivalca v Sloveniji.
-- Bled sprejme 8 % vseh turistov v Sloveniji, 11,1 % vseh tujih turistov v Sloveniji, 94 %
nočitev na Bledu ustvarijo tujci.
-- Število turistov in nočitev raste, in sicer leta 2013 je v primerjavi z letom 2012 število
prihodov naraslo za 4 %, število nočitev pa za 5 %. Pri tem raste število tujih turistov,
medtem ko se število domačih turistov zmanjšuje.
-- Julija 2014 je bilo po podatkih Turizma Bled v občini Bled 6.043 ležišč; to je 23 % vseh
ležišč na Gorenjskem in skoraj 5 % vseh ležišč v Sloveniji; ležišča v hotelih predstavljajo 37,9 % delež.
1. julija je vrata odprl nov Infocenter Triglavska roža Bled,
ki ga bosta partnersko vodila
TNP in Turizem Bled. Že po
prvem mesecu delovanja lahko potrdimo, da je to velika
pridobitev za Bled kot tudi za
celotno regijo. Na Gorenjskem
letno zabeležimo preko 1,5
mio nočitev, od tega preko
70 % tuji gostje. Triglavski narodni park vsako leto obišče
okoli 2 mio ljudi, od tega jih
55 % vstopa skozi tako imenovana »blejska vrata«. Novi INFOCENTER Triglavska roža,
omogoča boljšo komunikacijo z dnevnimi obiskovalci, gosti in lokalnim prebivalstvom in
s tem boljše trženje.
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Izkoriščanje naravnih in kulturno-etnoloških danosti
Zavod za kulturo je v preteklih dveh letih izvedel obsežen program investicijskih in programskih aktivnostih v okviru objektov v upravljanju.
Najpomembnejše so sledeče :
Blejski grad :
-- obnovljena in večinoma tudi osvetljena je bila mreža dostopnih pešpoti, ki vodijo na
Blejski grad iz centra Bleda po južnem pobočju
-- v skladu z vsemi predpisi je bil Instaliran popolnoma nov sistem osvetlitve gradu
-- na gradu so bila izvedena obsežna dela na področju prenove dotrajanih instalacij in
notranjosti objekta
-- pridobili smo pomembne dokumente in projekte, ki nam bodo omogočili nadaljnja
dela in razvoj
-- stalno smo skrbeli tudi za urejenost objekta in promocijo in rezultat je stalna rast
obiskovalcev – leta 2013 preko 265.000
Program prireditev :
-- vsako leto zavod organizira ali soorganizira preko 70 različnih dogodkov, večinoma v
okviru objektov v upravljanju. Najpomembnejši sklopi :
-- Festival Bled – 15 – 20 koncertov
-- Okarina Etno festival Bled – 7-10 koncertov
-- Grajski program – 25 – 30 različnih dogodkov ( koncerti, predavanja, predstavitve )
na gradu
-- Gledališče predstave in koncerti v Festivalni dvorani – 15 - 20 dogodkov.

Obnova Blejskega gradu, delno končana, predvidena še
obnova obeh podstrešnih traktov in izgradnja dvigala, v
načrtu oživitev Grajske pristave oziroma zaledja gradu.
Foto: Franc Ferjan
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Oživljanje vaških jeder
Ureditev starega jedra Grad, 23. junija 2011, je bila izvedena v višini dobrih 680.000
EUR, od tega sofinanciranih s sredstvi EU sklada za regionalni razvoj v višini 565.000
EUR. Temu so sledile še druge ureditve.

Obnovljeno vaško središče na Bohinjski Beli

Obnovljeno vaško jedro na Mlinem

Obnovljeno vaško jedro v Rebru v Zasipu

Obnovljene Zagorice
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Krepitev ponudbe in programov v naravi

Obnovljena pot na grad

Novi temelji, nova lesena konstrukcija, nov razvod električnih instalacij ter
nov leseni podest, okoli 300.000 evrov vredna dela na novi čolnarni, od
tega 150.000 EUR nepovratnih sredstev.

Občina Bled je z nakup kmečkih dvorcev v Bodeščah
(Sodarjeva hiša) in na Rečici (Mrakova domačija) usmerila svoja
prizadevanja v vključevanje podeželja v ponudbo blejskega
turizma. Za obnovo Sodarjeve hiše je že pridobila gradbeno
dovoljenje.
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Razvoj športnih, rekreativnih in sprostitvenih programov

Leta 2010 je Bled dobil obnovljeni veslaški
center v Mali Zaki ter nove tribune s sanirano
obalo in novim sodniškim stolpom v Veliki
Zaki. Vrednost investicije je bila okoli 4,2
milijona evrov, projekt je bil sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007–2013.

Dežela ljudskih pravljic.
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Letos je Straža dobila obnovljeno trim stezo z
novimi napravami, ob vznožju pa je zrasla še
Dežela ljudskih pravljic. Z napravami še naprej
upravlja Infrastruktura Bled, vendar pod jasno
določenimi komercialnimi pogoji. Sofinanciranje
investicij in obratovalnih stroškov v turistično in
športno infrastrukturo sicer za občino pomeni
velik finančni zalogaj v višini vsaj 300.000 € letno.

Infrastruktura Bled upravlja z Grajskim kopališčem, Športno dvorano in Športno-rekreacijskim centrom Straža. Na Straži ob
ugodnih vremenskih pogojih ponujamo
smučanje pozimi, poleti pa dnevno in nočno sankanje, obnovljeno Blejsko fitnes promenado, Deželo ljudskih pravljic in še kaj!

Grajsko kopališče Bled, pogled z vrha

Športna dvorana je dobro obiskana tako
poleti kot pozimi, poleg rekreacije in tekmovanj ponuja tudi možnost organizacije
koncertov!
Morda niste vedeli, toda Grajsko kopališče
je edino urejeno naravno kopališče ob Blejskem jezeru, ki je zelo primerno zlasti za
mlajše družine, saj nudi vso potrebno infrastrukturo.
Več na www.ibled.si.

Na Straži lahko izdelate svoj selfie!

Kontaktne informacije:
Sankališče: 04/578 05 30 in 031 330 647
Uprava: 04/578 05 34

Grajsko kopališče
tel. 04/578 05 28
fax. 04/578 05 11
e-pošta: turizem@ibled.si

Sankanje na Straži
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Razvoj konferenčnih,
prireditvenih in
razvedrilnih programov

Festivalna dvorana:

Obnovljena zunanjost dvorane, notranjo posodobitev
načrtuje Zavod za kulturo za v prihodnjih letih.

-- v celoti smo prenovili
sanitarije v objektu
-- popolnoma smo prenovili
fasado z lesenim plaščem in
ustrezno izolacijo pod njim
-- popolnoma nov je sistem
osvetlitve objekta
-- urejena je bila tudi
zunanjost objekta s
pripadajočimi parkirišči
Obnovljena Triglavska roža je postala naravovarstveni in
turistično informacijski center z veliko osrednjo dvorano,
stalno razstavo, info in kulinaričnim pultom. Projekt je sad
skupnega dela vseh osemnajstih gorenjskih občin z daleč
največjim deležem Bleda in sredstev EU. Foto: Aleš Zdešar

Veslaške tribune so zaživele kot prireditveno središče.
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Vitalna občina
V sklopu horizontalne prednostne usmeritve »VITALNA OBČINA« so bili predvideni naslednji programi in ukrepi:
-- Zagotavljanje dostopa in kakovosti storitev potrebnih mladim, družinam in starejšim
-- Ustvarjanje pogojev za pridobivanje investitorjev v mestotvorne dejavnosti
-- Spodbujanje podjetništva
S pričetkom urejanja območja ob Seliški cesti med vrtcem in šolo je občina nakazala
usmeritev svojih prizadevanj in investicij k potrebam mlajših občanov, na katerih sloni
tudi prihodnost in življenjski potencial občine. Celotna vrednost teh investicij (Seliška
cesta, parkirišča, obnova vrtca in šole, športni park) znaša v zadnjih treh letih že preko
4,5 mil. EUR.

Maketa šole po načrtovani obnovi

Druga večja razvojna poteza ob Seliški cesti pa je pričetek urejanja bivše tovarne Vezenin, kjer se bo poleg nekatere nujne infrastrukture (parkirišča, avtobusna postaja,
trgovsko središče, center za zaščito in reševanje) zagotovo našel tudi prostor za kakšno
mlado podjetje in s tem nova delovna mesta.

Novo igrišče v Zasipu

Obnovljeno igrišče v Ribnem
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Zdravstveni dom Bled, posodobitev ambulant
Direktor ZD Bled, mag.
Zonik ob otvoritvi
prenovljene ambulante
za medicino dela,
prometa in športa.
Zdravstveni dom je
energetsko saniran,
obnovljene so številne
ambulante, obnovljeno
je tudi parkirišče tako pri
zdravstvenem domu kot
pri lekarni.

Izobraževalne in raziskovalne dejavnosti
Leta 2013 je bila končana
obnova Astorie, edinega
šolskega hotela v Sloveniji.
S tem si blejska višja šola
za gostinstvo in turizem
utrjuje svoj primat.

Letošnji žledolom
Letošnji žledolom je ponovno
opozoril, kako pomembno
dejavnost opravljajo naši
gasilci. Spomladi so se
vrstili tečaji za varno delo v
gozdu in z motorno žago. Z
novim centrom za zaščito in
reševanje bomo tudi na Bled
dobili primerne prostore za
tovrstna usposabljanja.
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Adriaplin je v Občini Bled kot koncesionar za distribucijo zemeljskega plina prisoten od
leta 2002. Vstopna točka oziroma predajno mesto se nahaja na Koritnem.
Do vključno leta 2013 smo zgradili 36.509 m distribucijskega omrežja in 21.757 m
priključnih plinovodov. V letu 2014 so se nadaljevale gradnje na Mlinem in na Aljaževi,
Prisojni ter Razgledni ulici.
Konec leta 2013 smo imeli 737 aktivnih odjemalcev, distribuirali pa smo 2,3 mil. m3
plina. Občini tak pripada približno 36.800 EUR koncesijske dajatve oz. 0,016 EUR/m3. S
povečanim odjemom v letu 2014 oz. 2015 bo koncesijska dajatev narasla na vsaj 50.000
EUR letno.
Naš pogodbeni partner v Občini Bled je podjetje EKO-SIS, d.o.o.
EKO SIS Soklič Gvido s.p.
Prečna cesta 10
4260 Bled
Tel: 04/576 77 60 Soklič: 041 799 373
Fax: 04/576 77 66

Ponosni smo, da lahko prispevamo k bolj zeleni alpski občini in kakovostnejšemu
življenjskemu okolju!
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