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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Bled je eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov Slovenije in ena
najbolj obiskanih turističnih destinacij v Sloveniji. 

Turizem mora postati motor razvoja in del ekoloških rešitev, ne
problemov. Prizadevali si bomo za kakovostno sobivanje
domačinov in turistov, kar pa ni mogoče, če najprej ne poskrbimo
za občanke in občane Bleda. 

Zato bodo naše prioritete vzpostavitev ustrezne infrastrukture za
trajnostno mobilnost, infrastrukture za mlade, odgovoren odnos
do okolja ter zagotavljanje pogojev za razvoj podjetništva in
gospodarstva. Želimo živeti v socialno pravični občini s posluhom
za ranljive skupine, kjer vladajo medsebojno spoštovanje, odprta
komunikacija, strpnost, medgeneracijska solidarnost, odgovoren
odnos do okolja in dobri sosedski odnosi. 
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Volilni program

Prometna in komunalna infrastruktura

Južna razbremenilna cesta (JRC) je projekt RS, ki bo prinesel
pomembno prometno razbremenitev Bleda. Kljub temu bi bila
lahko trasa obvoznice na relaciji Selo–Mlino–Zazer bolje izbrana z
vidika ohranjanja vasi ter kulturne in naravne krajine, ki krasi Blejski
kot. Rešitev, ki je bila sprejeta za zadnji del trase, sedaj pomeni
ogromen poseg v kvaliteto življenja prebivalcev Mlina in vasi Zazer
– nazadnje je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v svoji
sodbi pritrdilo predstavnikom civilne iniciative Mlino, da država pri
načrtovanju te investicije ni upoštevala legitimnih predlogov
lokalnega prebivalstva. 

Priznati si moramo, da je v tem segmentu zaspala tudi Občina –
naloga občinskega sveta in občinske uprave je, da brani interese
domačinov in okolja. To je radikalen zasuk v dojemanju in
kreiranju politike Bleda, ki ga naša skupnost potrebuje. Občinska
uprava bo v dialogu z Ljubljano morala poskrbeti za reevaluacijo
trase v njenem zadnjem delu: projekt je namreč potrjen in
umeščen v državni proračun, sredstva so zagotovljena. 

Nujno moramo začeti tudi z gradnjo ločenega kanalizacijskega in
meteornega kanala ob Ljubljanski cesti. Vsakoletno poročanje
nacionalnih medijev o problemu prelivanja čistilne naprave na
Bledu je vsekakor nekaj, kar nam ni v čast. Prelivanje pomeni
nepopravljivo škodo za ekosistem. Izgradnja nove komunalne
infrastrukture na omenjeni trasi ni mogoča, dokler ne pride do
izgradnje JRC. 
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Prednostna naloga naše ekipe bo zato odkup čistilne naprave od
koncesionarja WTE in prenos lastništva na javno podjetje
Infrastruktura Bled skupaj z zaposlenimi. Vsakoletno prelivanje
fekalne vode v Jezernico in Savo Bohinjko ni sprejemljivo,
nenazadnje se Občina Bled posledično sooča tudi s tožbami nižje
ležečih občin. Vzpostaviti je potrebno učinkovit nadzor, regulacijo
in pravično ekonomsko obremenitev pri izpustih odpadnih voda v
javni kanalizacijski sistem, sploh pri večjih subjektih (bazenske
vode, preprečevanje prelivov in onesnaževanja, preprečevanje
preobremenjevanje čistilne naprave).

2.  Nova osnovna šola in mladinsko-športni
center

Med osrednje probleme Gibanje Svoboda uvršča odnos Občine
Bled do mladih. Nesprejemljivo je, da mladi nimajo svojega
mladinskega centra, osnovna šola je stara in dotrajana.
Problematika osnovne šole ni nova. Občini ne uspe ustvariti
napredka, bodoča proračunska situacija pa ni dobra. Obnova ali
izgradnja nove osnovne šole je prioriteta Gibanja Svoboda na
Bledu. V skladu s pogodbo med Občino Bled in IEDC Bled je
potrebno preučiti možnosti odkupa TVD Partizan od IEDC Bled po
enaki ceni, kot je bil ta IEDC-ju s strani Občine prodan – po
zagotovilih občinske uprave pogodba o prodaji vsebuje tovrstno
klavzulo. S pomočjo EU sredstev je treba zagotoviti sredstva za
prenovo TVD Partizan v mladinsko-športni center.



Skrb za vodne vire

Okoljski problemi, s katerimi se soočamo v Občini Bled, presegajo
naše meje. Ekstenzivno kmetijstvo ogroža vodne vire, ki
zagotavljajo oskrbo okoliških občin Gorje, Radovljica in Žirovnica,
kar pomeni, da moramo rešitve iskati skupaj z temi občinami.
Zaradi neobstoječega dialoga z državo si zapiramo vrata pri
upravljanju turističnih tokov in saniranju negativnih posledic teh
tokov pri največjem ponudniku postelj na Bledu (Sava).

Glede upravljanja jezera in sanacije dotrajanega kanalizacijskega
sistema ob jezerski skledi ne izkoriščamo vseh možnosti vplivanja
na odločevalce, da bi sprejeli normativne rešitve, ki bi nam
omogočale večjo vlogo in pristojnosti pri upravljanju jezera in
sprejemanju sanacijskih in preventivnih ukrepov, ki jih naše okolje
nujno potrebuje.

Pomanjkanje dialoga z Gorjami vodi v situacijo, ki povzroča
dodatno obremenitev Blejskega jezera, vodnega vira za občanke
in občane Bleda. Zaradi odsotnosti sodelovanja z okoliškimi
občinami ne izkoriščamo vseh možnosti razbremenitve obiska
jezerske sklede in Bleda. 

Trud Turizma Bled v tej smeri v zadnjih letih je bil ogromen, vendar
brez podpore občinske uprave ne bo zadosten. Nujno je ustanoviti
skupine za spremljanje kvalitete okolja v sodelovanju z Bohinjem,
Gorjami, Radovljico in Kranjsko Goro. V skupine, ki bodo spremljale
stanje in prilagajale politike upravljanja teh destinacij, bodo
vključeni predstavniki lokalnih skupnosti, civilne družbe, nevladnih
okoljskih organizacij, republiških služb in organov. 
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Razbremenitev prometa

Eden izmed večjih problemov, s katerimi se občanke in občani
soočamo na Bledu, je problem parkiranja. V občini je ogromno
nastanitvenih objektov, potem so tu še dnevni gostje, ki ne
prenočijo, a zasedejo parkirni prostor. Bled je obremenjen s
pločevino. Dosedanji »samozadostni« pristop ni več dovolj – zato
smo v Gibanju Svoboda v sodelovanju z županom Radovljice že
pristopili k projektu izgradnje parkirne hiše v Radovljici, od koder
bomo vzpostavili kontinuirano povezavo z Bledom s shuttli. 

Sprijazniti se bo treba z dejstvom, da bo prometa več, in ne manj,
da na Bledu ni na voljo primernih lokacij za centralno parkirišče in
da Občina tega problema ne bo mogla rešiti znotraj Bleda. Zato
je projekt garažne hiše v Radovljici ena od prioritet naše ekipe, saj
bi bil to prvi dejanski doprinos k razbremenitvi prometne situacije
na Bledu po dolgih letih. 
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5. Digitalizacija v turizmu

Pri rezervacijah in spletnih nakupih nastanitev in s tem povezanih
aktivnosti (npr. na spletnih straneh Booking, Trip-Advisor) iz
občine odteče med 6 in 7 milijonov evrov provizij. S tem
denarjem z Bleda odidejo tudi vsi podatki, ki bi jih lokalna
skupnost lahko uporabila za razvoj specifičnih strategij
privabljanja turistov in upravljanja s turističnimi tokovi. 

Ukrepi za krepitev turizma so centralizirana spletna prodaja
vstopnic/vavčerjev, vzpostavitev sistema rezervacij in ciljno
usmerjene aktivnosti. Pri vseh treh segmentih turistične ponudbe
je potreben razvoj lastnega IT modela, ki bo povečal prihodke
domačih ponudnikov turističnih storitev in zagotovil dostop do
podatkov o gostih (v letu 2019 je bilo 1.132.574 nočitev, letos še
več) deležnikom in oblikovalcem politike razvoja turizma v lokalni
skupnosti. 



Ključni deležniki so sobodajalci, hotelirji, ponudniki aktivnosti,
Infrastruktura Bled, Zavod za Kulturo, Vintgar in drugi. Le-tem bi z
razvojem lastnega IT modela omogočili aktivno spremljanje
navad gostov in identifikacijo posameznih ciljnih skupin gostov.
Na podatkih podprto strateško načrtovanje bo omogočilo
maksimizacijo razpoložljivih virov in minimizacijo negativnih
učinkov panoge, obenem pa učinkovitejše upravljanje turističnih
tokov in načrtovanje infrastrukturnih politik. Ustrezna IT podpora
bo omogočila razvoj analitičnih modelov, nakupi in rezervacije na
enem mestu pa boljšo realizacijo za manj provizije ter s tem
povečanje zaslužka lokalnih ponudnikov turističnih storitev. 



Projekt 1:

Projekt 2:

Projekt 3:

Ključni razvojni projekti

UKREPI ZA ČISTO PITNO VODO IN ČISTO JEZERO

IZGRADNJA JUŽNE RAZBREMENILNE CESTE (JRC), UREDITEV
KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ODVAJANJA ODPADNE VODE

OBNOVA OZ. IZGRADNJA NOVE OŠ IN ŠOLSKE ŠPORTNE
DVORANE, VZPOSTAVITEV MLADINSKEGA CENTRA

Problematika šole ni nova. Občini ne uspe ustvariti napredka, bodoča
proračunska situacija pa ni dobra. Obnova ali izgradnja nove osnovne
šole je prioriteta Gibanja Svoboda na Bledu. Med osrednje probleme
Občine Bled Gibanje Svoboda uvršča tudi odnos do mladih. Pomembno
se nam zdi, da mladi dobijo svoj mladinski center. Posvetili se bomo
izvajanju prostorske ter razvojne politike, usmerjene k obračanju izrazito
negativnega demografskega trenda.  

Izgradnja južne razbremenilne ceste (JRC) ter ureditev kanalizacijskega
sistema in odvajanja odpadne vode sta projekta, ki bosta občutno
zmanjšala pritiske na okolje ter vplivala na čistejše Blejsko jezero in Savo
Bohinjko. Razbremenjevalna cesta bo poskrbela, da Bled ne bo več
zasičen z avtomobili, ureditev kanalizacijskega sistema pa za čisto vodo v
okolju.

Oblikovali bomo ukrepe, ki bodo lokalni skupnosti dolgoročno zagotavljali
zadostne količine neoporečne pitne vode. Čisto in zdravo Blejsko jezero je
naravna vrednota, obenem pa je tudi nujno potrebno za turizem, ki je daleč
najpomembnejša gospodarska panoga v občini.



Projekt 5:

Projekt 4:
IZGRADNJA PARKIRIŠČA P+R V OBČINI RADOVLJICA

UPRAVLJANJE TURISTIČNIH TOKOV
Upravljanje turističnih tokov s pomočjo novih IT orodij in pametne
specializacije je najbolj smotrno, najbolj natančno in glede na razvoj tudi
edina možnost. Upravljalcem destinacije bo orodje pomagalo pri
načrtovanju turističnega prometa, občankam in občanom pa prineslo
manj gneče, manjšo obremenitev okolja in razporeditev turističnega
obiska čez celo leto. 

Parkirišče, ki bi se gradilo v sodelovanju z občino Radovljica pred vstopom
na Bled, bo Bledu prineslo veliko prometno razbremenitev, predvsem pa
vzpodbudo za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti. Promet je eden izmed
najhujših in najdlje trajajočih problemov Bleda, ki ga je potrebno nujno
primerno nasloviti.  


