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Na Bledu so na deževen 
prvi novoletni dan simbo
lično podelili listino ob mi
lijonti prenočitvi. Župan Ja
nez Fajfar jo je izročil dolgo
letnemu blejskemu gostu, 
Britancu Jamesu Barringto
nu, ki na Bled prihaja že šti
rideset let.

''Že moja družina je priha
jala sem, vedno smo se po
čutili dobrodošli, prijaznost 
ljudi je neverjetna, Bled je 
prelep in vsako leto je boljše, 
Bled zares ohranja najbolj
še iz preteklosti ...'' pojasnju
je Britanec, ki se na Bled zdaj 
vsako leto vrača z družino. 

V Grajski tiskarni so odtis
nili listino, ki obeležuje mili
jonto prenočitev. Župan Ja
nez Fajfar je povedal, da za 
Bled milijon nočitev v enem 
samem letu pomeni ogrom
no in da si res ni predstavljal, 
da se bo to zgodilo tako hi
tro.   ''Vemo, da sicer ni vse 
v kvantiteti, pač pa tudi v 
kvaliteti, pa vendarle je to 
pomemben mejnik za nas. 
Leto 2018 bo prav tako iz
jemno pomembno. Vse na
grade, ki smo jih dobili lani 
(Julijske Alpe in z njimi Bled 
med najboljšimi desetimi 
destinacijami za letošnje 

leto po izboru Lonely Pla
neta ...), bodo k nam prav 
gotovo privabile še več go
stov,'' pravi župan. V letu 
2018 bo dokončana sever
na obvoznica, ki bo razbre
menila promet proti Pok
ljuki, pod gradom bo hkra
ti na stalo novo parkirišče, ki 
bo pomembno razbreme
nilo center Bleda, nadalje
vali se bodo postopki za iz
gradnjo južne razbremenil
ne ceste.

''V letu 2018 si želim sode
lovanja in razumevanja, da 
živimo v enem najlepših kra
jev, ki seveda ni samo naš, 
zato se moramo boriti, da 

naravna in kulturna dedišči
na ostaneta nedotaknjeni,'' 
še pravi župan Fajfar.

Z njim se strinja tudi novi 
direktor lokalne turistične 
organizacije Turizem Bled 
Tomaž Rogelj, ki je ravno da
nes začel svoj mandat.

''Izjemen mejnik za zače
tek novega obdobja na Ble
du, ki ga bomo najprej izko
ristili za dokončanje nove 
strategije razvoja turizma. 
Vsekakor je trajnostni razvoj 
turizma edino, kar Bledu za
gotavlja prihodnost,'' pravi 
Tomaž Rogelj.

Predlog strategije bodo 
na Bledu javnosti prvič 

predstavili 11. januarja ob 
11. uri v Festivalni dvorani 
Bled, kamor vabijo vse do
mačine in druge, ki jih priho
dnost Bleda zanima.

Bled je sicer v teh dneh 
poln gostov, v novo leto pa 
so skočili na dveh silvestro
vanjih na prostem.

V Zdraviliškem parku, ki je 
za več kot mesec dni postal 
Zimska pravljica, pa si doga
janja sledijo vse do 7. janu
arja. Blejski hotelirji in go
stinci so se zelo razveselili 
tudi prestavitve Zlate lisice v 
Kranjsko Goro, saj si od Lisič
ke obetajo okoli tisoč doda
tnih nočitev.

Na Bledu so obeležili 
milijonto prenočitev
Leto 2017 se bo na Bledu zapisalo v zgodovino, saj se je prvič zgodilo, da bo nočitev več kot milijon.

Prvi dan novega leta so na Bledu izročili listino ob milijonti prenočitvi v letu 2017.
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Mateja Rant

V svoji predstavitvi je kot 
ključni cilj pri vodenju zavo
da navedel, da sami posta
nejo ustvarjalci razvoja, ne 
da vedno zgolj sledijo sve
tovnim trendom na podro
čju turizma in se prilagajajo 
drugim. »Časi za turizem so 
dobri in v mojem mandatu 
se bomo trudili ohraniti vse 
dobre stvari, ki jih Bled ima. 
Bomo pa previdno dodaja
li še vsebine, ki jih želimo na 
Bledu videti in jih bomo do
govorili v novi strategiji za 
naslednje osemletno ob
dobje, katere osnutek bomo 
prihodnji mesec dali v jav
no obravnavo.« Kot uresni
čljiv cilj za Bled je omenil tudi 
vrhunskost destinacije, pri 
čemer pa po njegovem ni tre
ba hiteti, ampak je kakovost 
treba graditi postopoma.

Tomaž Rogelj, po izobrazbi 
ekonomist, je večji del poklic
ne kariere deloval kot bankir, 
zadnjih sedem let pa je deja
ven v turizmu. »V okviru Med
narodnega centra za promo
cijo podjetij smo skrbeli za 
prenos dobrih praks v tuji
no, velik poudarek je bil tudi 
na kongresnem turizmu,« 
je pojasnil in dodal, da bo 

slednjemu namenjal velik po
udarek tudi v prihodnje. Kot 
profesionalni turistični vo
dnik se je specializiral za po
slovni in čebelarski turizem. In 
tudi Bled je primerjal s kranj
sko sivko – oba sta edinstve
na ne samo v Sloveniji, am
pak tudi v svetu. Pomembno 
se mu zdi, da se na Bledu vsi 
dobro počutijo, ne samo turi
sti, ampak tudi tisti, ki na Ble
du živijo in delajo. »Bled ne 
sme postati Disneyland,« je 
poudaril in tako nakazal tudi 
smer razvoja turizma na Ble
du, in sicer bo v ospredju traj
nostni turizem. »Bled je lep in 
takega moramo ohraniti za 
prihodnje generacije.« Več
ji poudarek bo namenil raz
vijanju ponudbe tudi zunaj 
glavne poletne sezone in per
sonalizaciji ponudbe. »Ker 
smo majhni, se lahko posveti
mo vsakemu gostu posebej.« 

Dobro zgodbo Bleda je mo
goče zgraditi na lokalnih po
sebnostih. »Imamo tradicijo, 
pristnost in edinstveno na
ravno okolje; vse dosedanje 
dobre prakse pa bomo razvi
jali naprej.« 

Zagotovil je še, da so na Ble
du dobrodošli vsi gosti. »A ker 
je Bled omejen po velikosti, se 
ne moremo iti masovnega tu
rizma. Treba je ugotoviti, koli
ko turistov Bled še lahko pre
nese.« Zaveda se, da se bodo 
morali na Bledu v času glav
ne turistične sezone še nekaj 
časa soočati s precejšnjo gne
čo, vsaj dokler ne bodo kon
čani veliki infrastrukturni 
projekti, kot sta gradnja se
verne in južne razbremenil
ne ceste. »Ko bo to urejeno, 
pa bo treba razmišljati tudi o 
drugačnem dostopu in raz
bremenitvi Bleda,« je končal 
svojo predstavitev.

Novi direktor Turizma Bled
Potem ko je s svojo predstavitvijo oktobra prepričal svet zavoda Turizem Bled, da so ga soglasno 
podprli za direktorja, je Tomaž Rogelj enak vtis naredil tudi na občinske svetnike, ki so ga soglasno 
potrdili na zadnji lanski seji občinskega sveta.

Tomaž Rogelj

Matjaž Berčon

Na Bledu kljub slabemu 
vremenu potekajo zadnja in
frastrukturna dela. Pred sne
žnodeževno ujmo je izva
jalcem uspelo grobo asfalti
rati nekaj odsekov cest. Naj
pomembnejši  je zahodni del 
severne razbremenilne ceste 
med Cesto v Vintgar in Reči
co, po katerem je bil že pred 
božičnimi prazniki urejen 
obvoz iz Zasipa in Jerman
ke. Dela se bodo nadaljevala 
na drugih odsekih, kjer čaka 
na izvedbo še komunalna in
frastruktura. Tako križanja na 
Kolodvorski cesti, predvsem 
pa je večji zalogaj križišče z 
mostom na Partizanski cesti, 
kjer bo popolna zapora, kot 

je razvidno iz grafičnega pri
kaza, ter izvedba magistral
nega vodovoda (sivi del tra
se).

Nadaljevanje investicij na 
Savski cesti v Ribnem, ki je 
sicer grobo že asfaltirana in 
razsvetljena, v ulici Pod skalo 
in Ulici Matije Čopa bo poča
kalo na pomlad. Vmes je bilo 
izvedeno tudi javno naroči
lo za celovito obnovo Jamo
ve ceste na Rečici. Sočasno s 
polaganjem elektrokablovo
da se gradi javna razsvetljava 
na Cankarjevi cesti od Dindo
la do Ribna. Osemnajst novih 
svetilk bo zasijalo še to zimo. 
Sicer pa je zimsko obdobje 
čas za pripravo novih projek
tov, ki jih je treba zagnati čim 
prej spomladi.

Začasen obvoz po blejski 
obvoznici 

Na Bledu tudi pozimi potekajo številna infrastrukturna dela

Matjaž Berčon

Občina Bled je z idejno za
snovo pred enim letom pri
stopila k novim zasaditvam 
ob obali jezera od Grand ho
tela Toplice do Mlinega. Ero
zija na strmih brežinah nad 
obalo jezera, izjemno prome
tna državna cesta in ne nazad
nje številni sprehajalci ter ko
palci skozi desetletja so pustili 
svoje posledice. Predvsem vi
sokodebelna vegetacija je ža
lostno propadala.

Po pridobitvi projektnih 
pogojev nekaterih soglaso
dajalcev (Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni
je, Zavod RS za varstvo nara
ve, Direkcija RS za infrastruk
turo (ceste), Direkcija RS za 

vode …) je občina najprej iz
delala geodetski načrt in ar
boristično oceno obstoje
če vegetacije. Šele nato je z 
vlogo lahko zaprosila za so
glasja k Projektu za izvedbo 
(PZI) zasaditve šestindvajse
tih dreves in zatravitev bre
žin. Med drugim je mora
la občina na podlagi poseb
nega soglasja Ministrstva za 
kulturo zagotoviti tudi po
seben arheološki nadzor v 
času izvajanja saditve. V tem 
času se je nabralo osemde
set strani dokumentacije, ce
lotna vrednost del načrtova
nja in izvedbe pa znaša sla
bih 16.000 evrov. Tako neka
ko deluje naša država, ko se 
na Bledu dobronamerno lo
timo sajenja novih dreves. 

Osemdeset strani dokumentacije 
za nova drevesa 
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