
Gorenjski glas
petek, 4. oktobra 2019

V začetku septembra ste verjetno 
mnogi na Bledu opazili nove rumene 
pohodniške smerokaze, na katerih 
poleg smeri proti Radovljici ali Gorjam 
in Goreljku na Pokljuki piše tudi Juliana 
Trail. “Prvič slišim za to!” je reklo kar nekaj 
domačinov.
Že lani oktobra so izvedli promocijski 
pohod po pohodniški poti okoli Julijskih 
Alp in tudi napovedali odprtje v jeseni 
2019. Jesen je tu, Juliana Trail, kakor so 
poimenovali novo daljinsko pohodniško 
pot okoli Julijskih Alp, pa je tik pred 
odprtjem. Zato ste lahko na Bledu in 
okolici srečali nove rumene pohodniške 
smerokaze.
Ob vse bolj množičnem obisku, ki so ga 
deležne tudi destinacije v Julijskih Alpah, 
se večkrat vprašamo, kje je tista zgornja 
meja vzdržnosti, koliko obiskovalcev kraj 
še lahko prenese in predvsem kako bomo 
ohranili naše okolje, da bodo lahko tudi 
prihodnje generacije živele od turizma, 
in še bolj pomembno, da bomo to okolje 
ohranili za lokalno prebivalstvo in da le-
to ne bo suženj prekomernega obiska. 
Predvsem na področju prometa so v času, 
ko je ukrepanje nujno, že zdaj pa je čas za 
mehke ukrepe in čas, ko se gola promo-
cija umika pomembnejšim nalogam 
krovnih lokalnih turističnih organizacij. 
Te se danes ukvarjamo predvsem z 
upravljanjem turistične destinacije na 
način, ki omogoča na eni strani kvalitetno 
doživljanje kraja obiskovalcem in po 
drugi strani izboljšanje življenja lokalne-
ga prebivalstva. Promocija pa temelji na 
skrbno pripravljeni strategiji, ki definira, 
kdo in kakšni so gostje, ki jih vabimo v 
naše kraje.
Vse bolj se tako v strategijah kot konkret-
nih nalogah turističnih organizacij 
ukvarjamo s kvaliteto življenja lokalnega 
prebivalstva in vzporedno s tem kvaliteto 
doživetja obiskovalca. Tako pri komuni-
kaciji kot tudi snovanju novih turističnih 
produktov pa je pomembno vprašanje, 
kaj želimo s tem doseči in kakšna je naša 
vizija.

Pot skozi drugačnost
Juliana Trail je pot skozi drugačnost. 
Osrčje Julijskih Alp z visokimi vrhovi in 
strmo zarezanimi dolinami je le veduta 
v naših pogledih s poti, ki obkroža našo 
največjo gorsko skupino in Triglavski 
narodni park. Je krožna daljinska 

pohodniška pot, dolga 270 kilometrov 
in razdeljena na 16 etap. Etape so dolge 
povprečno med 17  in 20 kilometov in 
nam vzamejo od pet do sedem ur hoda 
na dan. Priporočljive dnevne etape so 
zasnovane tako, da je v krajih na začetku 
oziroma na koncu etap možno prenočiti, 
se okrepčati ali nakupiti hrano in pijačo.  
Pot se začne in konča v Kranjski Gori 
oziroma jo pohodniki lahko prehodijo v 
poljubni smeri, začno kjerkoli in je tudi 
prehodijo, kolikor je pač želijo. Etapo ali 
dve, morda pa tudi vse v enem kosu ali 
pa v več letih. Juliana Trail je zasnovana 
tako, da lahko pohodniki ob prehojeni 
etapi obiščejo še kakšno drugo zanimi-
vost, ki je v bližini same poti.
Na Bled nas pripelje 4. etapa, ki se sicer 
začne v Begunjah, gre skozi Radovljico, 
se tam obrne nazaj proti zahodu in nas 
ob Savi preko Šobca in Koritnega pripelje 
na Bled. Zaključek etape je pri osredn-
jem blejskem turistično-informativnem 
središču Triglavska roža v upravni stavbi 
Triglavskega narodnega parka. Tu se začne 
naslednja, 5. etapa, ki vodi vse do Goreljka 
na Pokljuki. Pot po Bledu nas povede do 
Jezerske promenade, ob Blejskem jezeru 
pod gradom v Malo Zako, od koder se vz-
pnemo do železniške postaje Bled jezero. 
Zadnji del poti po Bledu gre najprej po 
Kolodvorski in dalje ob železnici pod 

mokrišči pod Poljšico, kjer Juliana Trail 
vstopi v občino Gorje. Peta Etapa z Bleda 
preko Gorij vse do Goreljka na Pokljuki je 
najdaljša in najbolj zahtevna s skoraj 800 
višinskimi metri vzpona. 

Odprtje konec oktobra
Juliana Trail je namenjena doživetju, obo-
gatenemu spoznavanju narave, krajine, 
kulturne dediščine, ljudi in običajev. Kaj 
vse nam ponuja na območju Bleda? Sava 
Dolinka, savske terase pod Koritnim, ko 
se s Koritnega bližamo Bledu, nas sprem-
ljajo pisani travniki in polja, v ozadju se 
kaže Blejski grad in Triglavsko pogorje. 
Središču Bleda z Jezersko promenado se 
pot ne izogne in nas vodi ob osrednjih 
znamenitostih pod Blejskim gradom ob 
jezeru s pogledi na Blejski otok v veslaško 
središče v Mali Zaki. Mnogi pohodniki 
bodo na Bled lahko prišli z železnico, ki 
jo pooseblja tipska železniška postaja iz 
časov v začetku 20. stoletja, ko je bila leta 
1906 zgrajena Bohinjska proga.
V skupnosti Julijske Alpe, katere 
pomembna članica je tudi Občina Bled, 
načrtujejo odprtje nove poti konec 
oktobra. Takrat bo pot v celoti označena, 
izdali bomo prospekt in vodnik po poti 
ter uporabnikom ponudili aplikacijo na 
posebnem portalu Outdoor active.

Pot prečka tudi Bled
Daljinska pohodniška pot Juliana Trail – pot okoli Julijskih Alp gre tudi skozi Bled.

Rumeni pohodniški smerokazi Juliana Trail

Miniavto Bond je serija mini avtomobilov 
s tremi kolesi, ki jih je nekoč proizvajala 
angleška družba Sharp's Commercials 
Ltd, ki se je leta 1964 preimenovala v 
Bond Cars Limited in 1964, proizvodnja 
avtomobilov pa je bila med letoma 1949 
in 1966 v Prestonu, Lancashire. 
Septembra je pet teh malih avtomobilov 
obiskalo Bled kot spomin na podoben 
dogodek pred šestdesetimi leti. Obisk 
Bleda je bil tokrat del dobrodelne akcije 
za dokončno iztrebljenje otroške paral-
ize v projektu, za katerim stoji sam Bill 
Gates. Poti so dali ime Bonds to Bled, kar 
ima seveda lahko dvojni pomen – Bon-
dovi mini avtomobili na Bledu ali vezi z 
Bledom.

Bondi na Bledu ali Bonds to Bled

Bondovi mini avtomobili na Bledu

Z znamko Bled Local Selection želijo doseči mreženje med 
ponudniki in zagotoviti odlično kakovost pridelkov, izdelkov, sto-
ritev in butičnih doživetij ter zastaviti korake udejanjanja pre-
poznavnosti kakovostne ponudbe Bleda na območju Julijskih 
Alp, Slovenije in na širšem turističnem trgu.
Letos v certifikacijsko shemo vabijo snovalce rokodelskih 
izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, 
pridelkov in prehranskih izdelkov, jedi in pijač, postreženih na 
gostinski način. Vsem zainteresiranim ponudnikom je na voljo 
brezplačna podpora pri razvoju izdelkov, povezovalno okolje 
in osnovni zasnovi embalaže. Postopek certificiranja bo letos 
brezplačen.

Vsi certificirani izdelki in storitve bodo prejeli najmanj tri 
profesionalne fotografije, svetovanje in pomoč pri prodaji, 
ekskluzivno možnost za prodajo na pomembnih dogodkih v 
kraju, izpostavljenost na spletni strani www.bled.si in družabnih 
omrežjih destinacije, pomoč pri razvoju doživetij, vezanih na 
izdelke, izpostavljenost lokalnih doživetij, povezanih s certi-
ficiranimi izdelki, na študijskih turah turističnih agentov in 
novinarskih obiskih. Certificirani izdelki postanejo tudi del 
uradnih protokolarnih daril destinacije, kar ustvarja dodatne 
multiplikativne učinke sodelovanja. K udeležbi vabijo v prvi vrsti 
ponudnike iz območja Zgornje Gorenjske. Pri izboru izdelkov, ki 
se bodo potegovali za certifikat Bled Local Selection, bo dana ve-
lika pozornost zgodbi predlaganih izdelkov in možnosti njihove 
nadgradnje v doživetje. Več na www.bled.si/novice.

Certifikat Bled Local 
Selection
Turizem Bled v skladu s Strategijo trajnostnega 
razvoja blejskega turizma 2018–2025 razvija znamko 
Bled Local Selection.

Izdelki v okviru znamke Bled Local Selection
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cmyk 98/0/72/61
rgb 0/80/56
RAL 6005 Moosgrun

Pantonze 343C

cmyk 30/0/20/15
rgb 171/200/190
RAL 6021 Blassgrun 

Pantone 557C

Na Bledu so se letos ponovno srečali s prometno gnečo, rastjo 
števila nočitev, rastjo števila dnevnih obiskovalcev ter z vsemi do-
brimi in slabimi stvarmi, ki jih to prinaša. Da bi olajšali gibanje po 
Bledu, je Turizem Bled letos sofinanciral tri avtobuse, ki povezujejo 
Bled z vasmi v okolici, Vintgarjem, Zatrnikom in Pokljuko ter sosed-
njimi občinami, Tržičem, Radovljico in Žirovnico. Dva avtobusa, 
ki sta poleti povezovala Bled z blejskimi vasmi, Blejskim gradom, 
Zatrnikom in Pokljuko, sta prepeljala več kot 26.000 potnikov. Na 
Turizmu Bled tako že pripravljajo zimsko kartico gosta in zimske 
avtobuse. V letošnjem poletju je Turizem Bled izdal več kot 15.000 
kartic Julijske Alpe: Bled. Zimska kartica bo vključevala prevoze z 
zimskimi avtobusi in nekatere druge ugodnosti za goste, ki bodo 
na Bledu nočili vsaj tri dni. 

Trajnostni razvoj turizma


