Trajnostno poročilo Bled 2017-2020
Bled je podoba raja in takšnega želimo ohraniti!
Ena izmed osnovnih nalog Turizma Bled je, da skupaj z ostalimi deležniki spodbuja trajnostni
način razvoja turizma in s tem neposredno skrbi za dobrobit lokalnega prebivalstva.
Na tako občutljivem kraju, kot je Bled, je edini možen turizem trajnostni turizem.

Zelena destinacija za zelenega gosta

Obiskati eno izmed najbolj zelenih destinacij sveta je odgovornost.
Bled je v letih 2018, 2019 in 2020 izdal posebno zgibanko, ki obiskovalce nagovarja in
spodbuja k trajnostnemu ravnanju in življenju na Bledu. Zavedamo se, da je Bled svet v
malem, saj na destinacijah nočijo gostje iz več kot 180. držav sveta, kar pomeni, da je Bled
stičišče različnih kultur, navad in življenjskih slogov. Tako je več kot nujno, da vse goste
obvestimo o svoji viziji in svojih pričakovanjih.
Zgibanki je sledil še promocijski film o družbi brez odpadkov na Bledu.
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Trajnostna mobilnost
Začela se je gradnja kolesarske povezave Bled – Bohinj
V začetku maja 2019 je Direkcija RS za infrastrukturo pričela z gradnjo prvega odseka
državne kolesarske povezave z Bleda proti Bohinju. Prvi odsek je zgrajen.
Hkrati smo z GPS označili 10 krožnih kolesarskih poti, ki so povzete po obstoječi trganki, ki
jih vnašamo na outdoor actitve.

Usmerjevalne table in zanke na parkiriščih
Občina Bled je v začetku leta 2019 začela z opremljanjem parkirišč s posebnim sistemom, ki
uporabnikom že ob glavni cesti sporoča, koliko parkirnih mest je na voljo, hkrati pa s temi
informacijami promet usmerja na parkirišča izven središča Bleda.
Prvi del parkirišča pod Blejskim gradom je zgrajeno.
Slovenske železnice so končno uredile večje parkirišče na postaji Bled Jezero, ki zdaj stoji
namesto bivše nakladalnice hlodov na eni najbolj elitnih lokacij na Bledu.
Eden izmed novih ukrepov umika prometa iz jezerske sklede je tudi zapora ceste skozi Zako.
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Nove oznake za pohodniške in kolesarske poti
V sklopu prenovljene podobe pohodniške infrastrukture smo zamenjali in dopolnili skoraj 30
let star sistem smerokazov na poteh. Poti in nove oznake za poti ter smeri na terenu niso več
oštevilčene, podajajo pa tri oziroma štiri osnovne informacije - ime smeri, čas poti in v katero
smer gre pot ter tudi piktogram, ki jasno prikazuje ali gre za pohodniški ali na nekaterih
razpotjih tudi kolesarski smerokaz. Smerokazi usmerjajo in povezujejo poti, pri čemer niso
označene poti na vsakem koraku, imena poti in smeri pa so jasna, nedvoumna in usmerjajo na
glavne cilje, kot so na primer griči osamelci, naravne znamenitosti ali preprosto blejske vasi
in zaselki. Nove oznake sledijo celostni podobi Bleda – Imago Paradisi ali Podoba Raja.
Postavljenih je skoraj 200 novih smerokazov na območju občine Bled.
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Zemljevid pohodniških poti
Turizem Bled je maja izdal tudi nov zemljevid Pohodniške poti na Bledu. Zemljevid v merilu
1 : 20.00 predstavlja širše območje Bleda s sredogorskim zaledjem na obronkih Pokljuke in
Jelovice. Prikazuje mrežo urejenih in s sodobnimi smerokazi opremljenih poti v kraju in
okoliških vaseh, s poudarkom na pohodnih poteh na griče osamelce okoli Blejskega jezera.
Dodana vrednost zemljevida so tudi vrisane kolesarske poti. Na zemljevidu so tudi osnovne
turistične informacije ter označena naravna in kulturna dediščina, ki bogati podobo Bleda.
Na hrbtni strani karte so prikazani višinski poteki nekaterih izbranih poti z osnovnim opisom.
Podrobneje sta opisani in grafično prikazani tudi obe že omenjeni vezni poti Jezerska
panoramska pot in pot S hriba na hrib okoli jezera.
Avtobusa za en evro in hop on, hop off
S tako imenovanim shuttle busom so na Bledu v sodelovanju s Turističnim društvom Gorje
in Občino Gorje začeli 2018, ko je avtobus poleti vsak dan za en evro prepeljal od 100 do 250
potnikov. Zaradi dobre izkušnje smo v letu 2019 dodali še eno linijo. Avtobusa sta z rednimi
vožnjami začela 15. junija in sta vozila do 15. septembra, imetniki kartice Julijske Alpe: Bled
so vožnje imeli zastonj.
Z avtobusoma želijo partnerji v projektu, to so Turizem Bled, Občina Bled, Turistično društvo
Gorje in Občina Gorje, čim več ljudi, tako obiskovalcev, turistov, kot tudi domačinov,
prepričati, naj stopijo na avtobus in uporabljajo javni prevoz. Obema avtobusoma se poleti
pridruži še hop on hop off, ki julija in avgusta Bled povezuje z okoliškimi destinacijami, na
tem avtobusu pa bo prisoten tudi turistični vodnik.

Na poti do družbe brez odpadkov
Zero Waste, na poti do družbe brez odpadkov
V letu 2019 na Infrastrukturi Bled posneli film (http://www.bled.si/si/o-bledu/zeleni-bled) s
katerim apelirajo na vse, tako na domačine kot na obiskovalce, naj se obnašajo trajnostno, naj
vodo dotočijo in naj ne kupujejo svoje in podobno. Količina embalaže se povečuje, zato
destinacija promovira ponovno rabo, premišljene nakupe v trgovinah, lokalne proizvode,
nakupe direktno pri kmetu, etc..
Center ŠKART, center ponovne uporabe
Odprli so ga lani pozimi, tam zbirajo različne stvari, ki bi sicer šle v smeti. Med občani
postaja vse bolj priljubljen, turisti pa bodo tudi našli kaj zase.
Na smetarskih vozilih javno podjetje Infrastruktura Bled z velikimi plakati promovira
trajnostni način življenja.

Samo zadovoljen domačin je lahko dober gostitelj
Ask me I'm local, Vprašaj me, sem domačin
V letu 2018 je na Bledu prvič zaživel projekt Vprašaj me, sem domačin. Izkušnje so izredno
pozitivne, saj so bili informatorji s strani gostov zelo dobro sprejeti. Turizem Bled je
domačine povabil k sodelovanju pri ozaveščanju o trajnostnem turizmu na Bledu. Pristni stik
gosta z domačinom je tisto, kar s projektom želimo doseči, hkrati pa gostje od informatorjev
na najbolj frekventnih točkah Bleda dobijo vse informacije.
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Bled Local Selection oz. Blejski lokalni izbor
Eden izmed pomembnih sestavnih delov blejskega trajnostnega razvoja in vključevanja
lokalnih obrtnikov je Blejski lokalni izbor. Kolektivna blagovna znamka Blejski lokalni izbor
je dokaz, da inovativnost, podjetnost in smisel za zgodbe še živijo v naših krajih!
Zgodbe smo iskali med ljudmi, ki srčno ljubijo Bled, izdelke med tistimi, ki cenijo izkušnje in
znanje preteklih rodov, hrano med onimi, ki poznajo moč zemlje, na kateri so zrasli. In našli
smo vedno iste ljudi, ki vse to nosijo v sebi in znajo ponosno povedati, da so dediči kraja, ki
je slovenska podoba raja.
Blejski lokalni izbor je vse tisto, kar že od nekdaj biva in raste na Bledu in v njegovi okolici, v
ljudeh s tega konca, v zemlji, v vodi, v zraku. Kar smo dobili od naših prednikov, smo sprejeli
s hvaležnostjo in temu daru dodali svoje ideje in zamisli, ki so odraz časa, v katerem živimo.
Preteklost se je v kolektivni blagovni znamki Blejski lokalni izbor srečala s prihodnostjo.
Ponosni smo, da vse, kar sodi pod znamko Blejski lokalni izbor, lahko ponudimo nam samim
in svetu.
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