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Minister Počivalšek:« Razvoj turizma na Bledu in na Gorenjskem je izjemnega pomena za 
lokalno in nacionalno gospodarstvo.« 

 
Bled, 7. julija 2015 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je 
danes v okviru delovnega obiska na Bledu obiskal Infocenter Triglavska roža Bled, 
regijsko turistično in naravovarstveno informacijsko središče Bleda, Gorenjske in 
Triglavskega narodnega parka. Po tem se je v hotelu Grand hotel toplice srečal z vodstvi 
družb Sava, d. d., Sava Turizem, Istrabenz turizem in Hoteli Bernardin. 
 
Ob tej priložnosti je minister dejal: »Razvoj turizma na Bledu in na Gorenjskem je izjemnega 
pomena za lokalno in nacionalno gospodarstvo. Podatki o številu nočitev na Bledu so zelo 
spodbudni in verjamem, da so na pravi poti k doseganju ciljev, ki so si jih na Bledu in v regiji 
zastavili. Območje je zelo specifično, saj zajema edini nacionalni park v Sloveniji, kjer je edina 
možnost razvoja turizma tista, ki dosledno spoštuje trajnostni koncept razvoja. Turizem v teh 
krajih mora prispevati k ohranjanju narave v Triglavskem narodnem parku (TNP) in drugih 
zavarovanih območjih  ter območjih Nature 2000. Ob tem, da hkrati omogoča izvajanje naše 
krovne zgodbe slovenskega turizma: Aktivna, zdrava in zelena Slovenija.«  
Minister je še poudaril, da je zadovoljen, da v tej destinaciji turisti lahko doživijo neokrnjeno 
naravo na zanimiv, aktiven način in da so zgodbe, ki jih lokalni ponudniki gradijo, takšne, ki 
turiste privlačijo v vedno večjem številu v te kraje.  
»Zavedamo se, da je ena ključnih prednosti slovenskega turizma neokrnjena narava, v okviru 
katere lahko oblikujemo raznolike tržno zanimive turistične produkte. Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je v zadnjih letih izdatno podprlo vlaganja v turistično infrastrukturo na 
Bledu in v Bohinju, saj je za Info center Triglavska roža Bled namenil dobrih  585.000 EUR in za 
Info center Bohinjka preko 1.075.000 EUR. Prav tako sem se seznanil z letošnjo turistično 
sezono in poslovanjem družb Sava Turizem, Istrabenz Turizem in Hoteli Bernardin.  Rezultati 
so zelo spodbudni in precej boljši, če jih primerjamo z lanskoletnimi.  
Seznanil sem se tudi s postopkom prisilne poravnave družbe Sava, d. d. V nadaljevanju 
pričakujem, da bodo Sava, d. d., in njeni upniki v najkrajšem možnem času podpisali načrt 
finančnega prestrukturiranja Save. To je pomemben pogoj za uresničevanje razvojne strategije 
treh turističnih družb, pa tudi za konsolidacijo slovenskega turizma v širšem smislu,« je še dejal 
minister Počivalše. 
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