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Potem ko je Občina Bled z javnim pi
smom vlado, državni zbor, državni svet in 
predsednika republike seznanila s stan
jem Blejskega jezera, je bil sredi marca 
na Bledu sestanek na to temo. Udeležili 
so se ga predstavniki ključnih državnih 
organov: Ministrstva za okolje in prostor, 
Direkcije Republike Slovenije za vode, 
Agencije Republike Slovenije za okolje, 
predstavnica koncesionarja za čiščenje 
gladine površinskih voda in preprečevanja 
onesnaženja vodnih in priobalnih 
zemljišč ter predstavniki občine.  
Na sestanku so se dogovorili, da bodo 
Ministrstvo za okolje in prostor in organi 
v sestavi Direkcija RS za vode, Agencija 
RS za okolje in Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor pospešeno 
pristopili k izvajanju ukrepov, ki so v 
njihovi pristojnosti. Na sestanku so se 
pogovarjali tudi o naboru srednjeročnih in 
dolgoročnih ukrepov za izboljšanje stanja 
jezera in možnostih za njihovo izvedbo.

O jezeru z državo
Na temo stanja Blejskega jezera so vendarle stekli pogovori med državo in občino.

Sestanek s predstavniki države na Bledu

Turizem Bled v teh dneh na spletno 
stran www.bled.si dodaja nekatere 
dopolnitve, pravkar pa potekajo tudi ak
tivnosti za izboljšanje vidnosti strani na 
googlu. Na socialnih omrežjih Turizma 
Bled delo poteka nemoteno, seveda pa 
so nekoliko spremenili objave glede 
na trenutno situacijo. V okviru razpisa 
Slovenske turistične organizacije za 
promocijo vodilnih turističnih destinacij 
za leto 2020 v veliki meri načrtujejo 
aktivnosti digitalnega oglaševanja, s 
katerim pa čakajo na možen in smiseln 
začetek.
Turizem Bled med drugim skrbi tudi za 
koordinacijo in vsebino študijskih obis
kov tujih novinarjev. Zadnji taki obiski 

so bili v februarju, ko je Turizem Bled 
organiziral obisk novinarke avstrijskega 
medija Mein Sonntag. Članek so obja
vili v svoji prilogi, poudarek pa je bil na 
Potičnici na Blejskem otoku.    
Februarja nas je obiskala tudi ekipa itali
janske televizije Rai 3, ki se je na Bledu 
ustavila za potrebe oddaje Kilimangiaro, 
ki je ena najbolj gledanih oddaj v Italiji 
s področja potovanj, ima milijon in pol 
gledalcev, v času korona krize se je 
gledanost celo povečala za 15 odstotkov. 
Tema, v kateri je predstavljena Slovenija, 
je turizem za gibalno ovirane. Znana 
novinarja, športnika, po nesreči paraple
gika, potujeta po svetu in se seznan
jata ter potem predstavita, kakšne so 

možnosti za aktivne invalide.  Slovenijo 
sta zaznala kot trajnostno usmerjeno 
deželo z dobro razvito infrastrukturo 
ter prijazno/naklonjeno invalidom. Prvi 
del je bil na sporedu 22. marca, drugi 
del še pride (Bled je približno od 28. 
minute naprej): https://www.raiplay.it/
video/2020/03/KilimangiaroIlGrande
ViaggioTuttelefaccedelmondodel
220320208bda26f4d99847519ead
b1cb05c88511.html.
Kljub epidemiji pa vsi stiki s tujimi 
novinarji na srečo niso prekinjeni. Za 
mednarodno turo »foodie« novinarjev, 
ki je žal odpovedana, Turizem Bled pri
pravlja materiale za tiskane in spletne 
objave.

Turizem v času epidemije
V času epidemije in še nekaj časa po njenem koncu bo ena izmed najbolj prizadetih panog tako v Sloveniji kot 
v svetu prav gotovo turizem.

Dosedanji razvojni program občine Bled 
se letos izteka, hkrati pa so pred lokalno 
skupnostjo številni zahtevni izzivi, zato je 
Občina Bled pristopila k pripravi novega 
krovnega strateškoprogramskega doku
menta.
Z novo strategijo bodo določili prio
ritete razvoja in najpomembnejše javne 

projekte na vseh področjih delovanja 
občine za naslednjih deset let. Dokument 
s konkretnim akcijskim načrtom bo pred
stavljal okvir za načrtovanje prihodnjih 
proračunov in delovanje vseh občinskih 
služb, zavodov in podjetij, občanom in 
investitorjem pa pokazal želeno razvojno 
vizijo. Za pripravo strategije bo oblikova

na strateška skupina iz predsednikov/ic 
odborov občinskega sveta, direktorjev/ic 
občinskih javnih služb ter predstavni
kov/ic krajevnih skupnosti, gospodarstva 
in civilne družbe. Za posamezna ključna 
vprašanja bodo izvedli tudi odprte 
tematske delavnice ter se vključili v druge 
aktualne posvete.

Nova strategija trajnostnega razvoja
Občina Bled je pristopila k pripravi nove celostne strategije trajnostnega razvoja občine Bled.

Skladno s prioritetnim programom del na pohodniških poteh so 
bila izvedena nujna in prednostna dela na varovalih na neka
terih odsekih poti na Straži, Mali Osojnici in Ojstrici. 
Dela so pod nadzorom zunanjega strokovnega sodelavca 
Turizma Bled Martina Šolarja izvedli markacisti Planinskega 
društva Jesenice z licencami za republiško tehnično ekipo Pla
ninske zveze Slovenije. Na Straži so na delu pod Želeško Stražo 
na odseku Riklijeve fitnes promenade popravili nekatere stope 
in lesene stopnice na stezi, odstranili so polomljene dele lesene 
ograje, izdelali nove ter zamenjali stara, nestrokovno izdelana 
varovala z jeklenicami. Na dostopni stezi na vzhodnem pobočju 
Male Osojnice so popravili stope in lesene stopnice na stezi, 
prav tako izdelali nove in zamenjali stara, nestrokovno izdelana 
varovala z jeklenicami ter dodatno pričvrstili ograje ob kovinskih 
stopnicah. Tudi Ojstrica je dobila nova varovala z jeklenico.

Nova in obnovljena 
varovala
Dobra novica v času epidemije! V februarju in na 
začetku marca so novo podobo dobile najbolj  
priljubljene pohodne poti na Bledu.
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Pantone 557C »Upam in verjamem, da bomo končno začeli s skupnimi ukrepi 
in sanacijo jezera,« je po prvem sestanku z ministrom za okolje 
in prostor Andrejem Vizjakom, državno sekretarko dr. Metko 
Gorišek ter generalnim direktorjem Direktorata za vode in inves
ticije Bojanom Dejakom zadovoljen blejski župan Janez Fajfar. 
Ekološko stanje Blejskega jezera se je po podatkih Agencije 
Republike Slovenije za okolje v zadnjih letih namreč poslabšalo, 
zato so se na sestanku strinjali, da je treba združiti ukrepe, ki jih 
je možno realizirati v čim krajšem času z namenom zajezitve 
problematike onesnaženosti jezera.

Za skupne ukrepe
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