
 

 

 
 

Pozdravno pismo občnemu zboru Turističnega društva Gorje 

 

Spoštovani predsednik Turističnega društva Bled, gospod Janez Poklukar, spoštovani člani in 

članice! 

 

Žal danes zaradi neodložljivih obveznosti ne morem biti z vami, kljub temu pa bi z vami rada 

delila nekaj informacij, ki so pred začetkom poletja pomembne za vse nas, tudi za vas, naše sosede 

in prijatelje. 

 

Bled in Gorje sta neločljivo povezana, zato je prav, da o našem delu tudi vi veste kar največ.  

Vse informacije, ki jih potrebujete za opravljanje svoje dejavnosti in za informiranje gostov, so 

objavljene na naši spletni strani bled.si, toplo vas vabim, da se naročite na naš novičnik, da boste 

na tekočem z vsem dogajanjem.  

 

Proračun Turizma Bled letos še ni tak, kot je bil pred epidemijo, kljub temu pa bomo večino 

denarja porabili za digitalno trženje destinacije na trgih, od katerih si letos glede na situacijo v 

svetu največ obetamo – to so bližnje države in Slovenija. Z urejanjem pohodnih poti smo že 

začeli, pripravljamo mini informacije in druge tiskovine, ki izidejo pred vsakim poletjem.  

 

Na področju prireditev smo letos združili moči v Zavodu za kulturo in v javnem zavodu Turizem 

Bled. Poletje bomo uradno odprli 28. maja z poletno uprizoritvijo Legende o potopljenem zvonu v 

Grajskem kopališču. Junija bo na Bledu srečanje folklornih skupin iz okoliških držav, srečanje 

starodobnikov, potem že sledi Festival Bled, osrednji del prireditev, tri polne poletne vikende 

zapored, pa bo v znamenju 60- letnice slovenske popevke. Do konca avgusta sledita še dva 

vikenda, namenjena pivu, vinu in ginu ob jezeru. Tudi zimska pravljica bo letos po načrtih 

ponovno v polni izvedbi.  

 

Tudi letos javni zavod Turizem Bled aktivno sodeluje v skupnosti Julijske Alpe, združenju Alpski 

biseri in Zeleni shemi slovenskega turizma. Pred nami vsemi je še cel kup izzivov, ki pa smo jih 

sposobni premagati. S skupnimi močmi, predvsem pa s čisto človeškim spoštovanjem drug 

drugega, naših gostov in destinacije.  

 

Uspešen občni zbor vam želim, 

Romana Purkart, v. d. direktorja Turizma Bled.                               Bled, 31. marec 2022 

  


