
BLED – TURISTIČNI BISER? 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
    
                                     
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA REALIZACIJA 

HIPOTEZA
: 

ZELENI, BUTIČNI TURIZEM MASOVNI TURIZEM 

KVALITETNE NAMESTITVENE KAPACITETE 

Zaradi napačne usmeritve v masovni turizem je v zadnjih letih 
skokovito poraslo število hostlov in poceni nastanitev. Kakovost 
novih kapacitet se ni preverjala, infrastruktura ni sledila takim  
obremenitvam. 

FINANČNA KORIST 

V času masovnega turizma, ki se nam je zgodil mimo sprejete strategije, se je 
finančno obogatilo le nekaj velikih ponudnikov. Vsi ostali  le  bijejo boj za 
drobtinice in za marsikaterega manjšega ponudnika to pomeni tudi bankrot. 
Brez omejitev in reguliranega načrtovanja kapacitet turističnih, gostinskih in 
trgovskih uslug  je nastalo igrišče za medsebojni kaotičen boj, ki je vodil do slabih 
uslug in finančno opustošenje. 

URBANO PLANIRANJE BLEDA 

Center Bleda je brez vsebine. Preveliki hoteli, nekateri enostavno zaprti, slabo 
skrbijo za svojo okolico. Premnogi poslovni prostori v središču Bleda preprosto 
niso preživeli obdobja masovnega turizma. Namesto ohranjanja obstoječih 
trgovinic  se je pričelo graditi novo središče na Selišah (naselje, ki se žal ne more 
kosati niti z nobenim malo bolj urjenim predmestjem na zahodu). Tega sproti 
načrtujejo, dodajajo in odvzemajo vsebine, ki se medsebojno izključujejo. Tukaj 
so dobili priložnost zaslužka veliki igralci, veliki zaslužkarji (Mercator, Spar, 
Petrol…) Na istem prostoru želijo imeti proizvodnjo, servise in prostor za starejše 
ter kulturno vsebino. Predimenzionirane trgovske površine so namenjene 
množičnemu turizmu in ne sodijo v to okolje. Infrastrukturno je območje slabo 
planirano, z velikim parkiriščem, ki je bil načrtovan pod zemljo, pa so ga zgradili 
nad zemljo, brez kolesarskih poti, zgradbe imajo v načrtu en namen, v realnosti 
popolnoma drug…, ker novi objekti na Selišču niso ustrezno prostorsko vključeni 
v kraj dodatno prometno obremenjujejo vzhodno vpadnico na Bled.   

LOKALNI IZDELKI 

Posebnega truda kako predstaviti domače izdelke ni. Nekateri poskusi v to smer pa so 
polni ironije, na primer blejski sir: 
Da bi imeli dovolj mleka za sir so kmetje pašnike spremenili v njive za silažno koruzo in s 
tem uničili tipično pokrajino ob Savi. Mleko se prevaža v Italijo, kjer se izdela sir, ki se ga 
nato trži kot »local selection«. 

Bled je tipičen primer kraja, ki ni izkoristil novodobnih možnosti, temveč se je iz nekoč 
slavnega, urejenega turističnega kraja spremenil v primestno, prometno zatrpano, neurejeno 
letovišče, brez kontrole nad izvajanjem strateških načrtov. 
Bled je že nekaj let prepuščen trenutnim turističnim trendom, kapitalu in močnim 
posameznikom, ki izkoriščajo kraj zgolj za svoj dobiček. Interes domačinov in kvaliteta življenja  
sta ob tem le drugotnega pomena. 
Strateške napake se vrstijo že dolgo, zadnja leta pa postajamo priče dokončnemu propadu 
nekoč paradnega konja slovenskega turizma. Kraj je v šoku in žal med vladajočimi prevladuje 
razmišljanje, da je za stanje na Bledu kriva izključno epidemija. 
Napačno. 
Krivdo pripisujemo izključno slabemu in napačnemu vodenju razvoja kraja v zadnjih letih, ki je 
potekal po motu: »sprejeta strategija razvoja ni verska knjiga«.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISOKA KULINARIKA 

Zaradi masovnega turizma se je večina gostincev v bitki za preživetje morala prilagoditi in 
zamenjati svojo nekoč bogato ponudbo za poceni in hitro pripravljene obroke. Odprli so 
se mnogi improvizirani lokali s hitro prehrano, brez ustrezne kvalitete hrane, ki zahtevajo 
veliko embalaže za enkratno uporabo.  
Na Jezerski promenadi je občina (naročnik, plačnik in izvajalec strategije razvoja) dolga 
leta pospeševala masovno ceneno ulično gostinsko ponudbo, s tem pa je razvrednotila 
kulturno in naravno zaščiteno območje in  nekorektno konkurirala kvalitetnim obstoječim 
gostinskim lokalom. S tem je nekoč poznana vrhunska blejska kulinarika zgubila svojo 
prepoznavnost. 

 
ZAŠČITA JEZERA KOT NAJVIŠJA 

NARAVNA VREDNOTA 
Prepočasi in premalo se občinska oblast ukvarja s preprečevanjem 
oskrunjenjem jezera. Divja kopališča, ureditev kanalizacije in izgradnja obroča, 
ki bi preprečeval stekanje vseh umazanih površinskih vod v jezero, krmljenje 
krapov, polivanje gnojnice v jezerski skledi, umik parkirišč oziroma namestitev 
oljnih lovilcev in še kaj bi strokovno kompetentna občinska uprava lahko takoj 
preprečila. Masovno kopanje in ribiči na lokacijah, brez urejenih javnih 
sanitarij še dodatno pripomorejo k slabemu stanju jezera. Jezero, ki je poleti 
in pozimi dobro obiskano, ima na svoji obali le en javni WC. 

ZELENA DESTINACIJA 
Nekontrolirano se uničujejo travniki, mokrišča, seka se zaščiteni gozd, uničuje se 
gozd na Straži, po naših podatkih nelegalno deluje velika gramoznica, ob jezeru je 
zgrajena kopica objektov brez ustrezne dokumentacije – toliko o skrbi za naravno 
zeleno okolje. 

PROMETNA UREDITEV 

Bled se v sezoni utaplja v prometnem kaosu. 
V oči bode načrt južne razbremenilne ceste.  V teh letih je obstoječi načrt zastarel, 
potrebovali bi resnično obvoznico v smeri Bohinja in ne le povezovalno cesto, ki bo 
uničila tipično pokrajino, naš zaščitni znak in prepolovila vas Mlino.  Z gradnjo te 
načrtovane ceste se bo tudi omogočilo nadaljnjo pozidavo zelenih površin.  
Bled je praktično brez pravih kolesarskih stez, je celo nevaren za kolesarje. Blejski 
prometni kaos dopolnjujejo še težki tovorni promet ter neustrezna regulacija prometa, 
kjer vozi  turistični vlakec, fijakarji… Predlog izgradnje centralnega parkirišča na obrobju 
in prevoza turistov v središče kraja je neuresničena. Usmeritev prometa se prepušča 
stihijskim rešitvam in gradnji parkirnih površin z vprašljivimi dovoljenji. 

ZAŠČITA KULTURNE 
DEDIŠČINE 

Ob jezeru že desetletja stojijo razpadajoče vile, v vaških jedrih neurejene domačije. Z 
nobenim ukrepom občina ne poskuša izboljšati stanje. Gorenjska arhitektura izginja. 

TRGOVINE 

Večina malih trgovin je zaradi masovnega turizma propadla. Gosti za eno noč ne kupujejo, 
zlasti, če so prišli na Bled zaradi nizkih cen prenočevanja. Občina je z gradnjo velikih trgovskih 
površin onemogočila male trgovinice in butično prodajo. Kapital pa se zliva velikim 
ponudnikom, ki k razvoju kraja ne prispevajo ničesar. Z uničenjem mreže manjših živilskih 
trgovin se dostopnost do njih omejuje, zato mora predvsem starejša  populaciji v velike centre 
z avti, kar dodatno obremenjuje promet. 

KULTURA IN KULTURNI TURIZEM 
Kvalitetni in svetovno pomembni kulturni dogodki so žal redkost. Kulturni 
turizem je žal neznanka pri odgovornih za razvoj turizma. V preteklosti je Bled 
že gostil znane in  uspešne prireditve (Slovenska popevka, Jazz Bled, šahovski in 
bridge turnirji..) ki jih niso znali zadržati ali nadgraditi in izkoristiti čudovite 
ambiente za razvoj mednarodno zanimive kulturne destinacije. 

UREJENOST KRAJA Bled  je zaradi pomakanja jasnega koncepta, kaj želi biti, urbanistično in krajinsko neurejen, 
mestna in vaška jedra niso ustrezno povezana in urejena, v samem centru so propadajoči in 
zapuščeni objekti, neurejene kmetije, zanemarjeni travniki, kjer rastejo tujerodne invazivne 
rastline, asfaltna cestišča neugledno pokrpana……. 
Zato se ne čudimo, če sami ne spoštujemo dovolj svojega kraja, ga ne bodo spoštovali tudi 
turisti. 

Hipoteza je potrjena. 
 

Za konec : 
Le urejen, s strokovno lokalno oblastjo ustrezno reguliran Bled, kjer bo maksimalno zaščitena 
naravna in kulturna dediščina in spoštovana enkratna in posebna krajina, kulturno razgiban in  

pester kraj z zadovoljnimi domačini, je lahko zanimiv in uspešen v svetovnem turizmu. 


