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VPLIV TURIZMA NA RAZVOJ NASELJA BLED
Uvod
V Sloveniji ni malo krajev, ki jih označujemo kot turistične. To
oznako uporabljamo za naselja, kjer predstavlja turizem osnovno gospodarsko dejavnost in tudi glavni življenjski vir, ali pa tudi naselja,
kjer pomeni turizem samo postransko gospodarsko dejavnost.
Geografski učinki turizma na funkcijo in podobo posameznih
slovenskih »turističnih krajev« so ostali do danes razmeroma slabo
raziskani, zaradi česar naziv »turistični kraj« ni geografsko zasnovan.
Zato smo si zastavili za cilj, proučiti vplive turizma ob primeru
naselja Bled.
Bled j e bil za tako raziskavo posebej primeren, ker se je začelo
turistično življenje v naselju razvijati že v prejšnjem stoletju. Poleg
tega turizem tu ne predstavlja edine gospodarske dejavnosti, temveč
se prepleta z drugimi. Zato pomeni tudi hvaležen primer za proučevanje medsebojnega součinkovanja različnih dejavnosti, kar pa j e
značilno za večino ostalih slovenskih »turističnih krajev«.
V zastavljeni nalogi smo želeli raziskati zlasti:
a) vpliv turizma na staro agrarno izrabo zemljišča od začetka
19. stoletja dalje;
b) vpliv turizma na novejši razvoj nekdaj povsem agrarnega
naselja;
c) vpliv prepletanja medsebojnih učinkov turizma in drugih dejavnosti, zlasti industrijske, ki so se začele tu razvijati v začetku 20. stoletja.
Omejitev obravnavane pokrajine
Osnovo blejskega turizma je predstavljalo Blejsko jezero (475 m
n. v.) s svojo neposredno okolico. Turistični promet, ki se j e začel
razvijati v 19. stoletju, j e vplival predvsem na tedanja agrarna naselja
ob jezeru: Grad, Rečico, Zagorice, Želeče in Mlino. Ostala naselja
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v skrajnem zahodnem delu Radovljiške kotline, med jezerom in alpskimi planotami Pokljuko, Jelovico in Mežaklo, vse do danes še niso
dobila (razen Ribnega) pomembnejših turističnih funkcij. Zato se obravnavanje vplivov turizma v tem članku nanaša predvsem na ožje
območje okrog jezera.

Vzhodna obala Blejskega jezera. Turizem je pomembnejše vplival na izgled
agrarnih naselij le v neposredni okolici Blejskega jezera

Vpliv turizma na socialno-posestne razmere okrog Blejskega jezera
Vse do 19. stoletja j e bila okolica Blejskega jezera skoraj povsem
agrarna. Fužinarstvo, oglarstvo in nekatere domače obrti so sicer
delno nadomeščale preskope agrarne možnosti, vendar na agrarno
strukturo in fiziognomijo niso bistveno vplivale. Pomembnejše, vendar
le delne spremembe se prično kazati v socialno-posestni strukturi šele
v drugi polovici 19. stoletja.
Te spremembe kažejo tudi učinke turizma, ki se j e v teni času
pričel razvijati okrog Blejskega jezera.
V franciscejskem katastru iz leta 1826 med posestniki okrog jezera še ni mogoče zaslediti nobenega tujca; vsi domači posestniki,
razen blejske zemljiške gosposke, pa so označeni kot »kmetje«.
V letu 1869 zasledimo prve zametke »vdora« tujih posestnikov.
Turizem j e namreč pritegnil interese tujcev, ki so pričeli za turistične
potrebe odkupovati zemljišča okrog jezera. To pa ni spremenilo le
formalnega lastništva, temveč tudi zunanjo podobo. Zemlja okrog jezera se j e postopoma razparcelirala, nove vile, ki so jih na teh parcelah
gradili tujci pa so v tedanje vasi vnašale povsem nove funkcijske in
fiziognomske spremembe.
Prve zametke »vdora« tujih posestnikov zasledimo v letu 1869, to
j e po zgraditvi Južne železnice, ki j e Bled prometno približala tedanjim mestnim središčem. Na Bled so se začeli doseljevati tujci,
ki so gradili gostišča ali pa so kupovali zemljo za postavitev počitniških vil.
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Število tujih posestnikov v k. o. okrog Blejskega kota
med leti 1880 in 1961 (1, 2, 3)
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Leta 1888 j e bilo med posestniki okrog Blejskega jezera 11 tujih
lastnikov, do leta 1900 j e njihovo število naraslo na 33 oziroma do
prve svetovne vojne na 77.
Tudi po prvi svetovni vojni se j e število tujih posestnikov še
večalo in do leta 1940 poraslo na 160.
Po drugi svetovni vojni pa se je njih število zmanjšalo, saj j e
del tuje posesti zapadel pod zakon o razlastitvi. Čeprav se j e po
letu 1953 zopet povečal interes za nakup zemlje v počitniške namene,
tujih posestnikov še ni več kot pred vojno. Kataster j e leta 1961 izkazoval okrog jezera 123 tujih posestnikov s stalnim bivališčem v raznih mestnih naseljih Jugoslavije (1, 2, 3).
Razen v nacionalizaciji lahko iščemo vzroke manjšega števila
tujih posestnikov tudi drugod. Območje Bleda j e postalo zaradi povojne urbanizacije in graditve hiš stalnih prebivalcev manj privlačno
za postavitev počitniške hiše, zaradi česar se j e interes povečal za
druga, bolj periferna in zatišna alpska področja. Interes po nakupu
zemljišča pa se je tudi preusmeril iz alpskega v obmorsko področje.
Med tujimi posestniki so od prejšnjega stoletja dalje prevladovali lastniki s stalnim bivališčem v Ljubljani. Izmed drugih krajev
pa je do prve svetovne vojne odpadel pomemben delež tudi na »tujce«
iz Trsta.
Politične spremembe po I. svetovni vojni, razpad Avstro-Ogrske
monarhije in nove meje, so močno spremenile področje, iz katerega
so bili v naslednjih letih tuji posestniki. Delež tujcev iz Trsta skoraj
izgine, tudi število posestnikov iz krajev nekdanje Avstro-Ogrske, ki
niso bili vključeni v Jugoslavijo, se manjša. Poleg tega j e bilo pomembno, da j e po letu 1920 tedanji kraljevski dvor izbral Bled
za svojo letno rezidenco in postal poletno zbirališče jugoslovanskih
političnih krogov in diplomatskega zbora. Posledica teh dejavnikov
j e bil povečan delež tujih posestnikov iz Beograda in Zagreba.
Pred prvo svetovno vojno j e večina tujih lastnikov pripadala
tedanjemu višjemu socialnemu razredu. Poleg »plemiških družin« so
kupovali zemljišča tedanji industrijci, trgovci ter višji državni uradniki. Med obema vojnama j e pridobil zemljišča okrog jezera deloma
tudi tako imenovani srednji sloj, kar se jasno odraža v sedanji
podobi naselja.
Areal, ki ga tuji zasebni posestniki zavzemajo v katastrskih občinah
okrog jezera, je razmeroma majhen, vendar pa so njihovi deleži skoncentrirani na bližino jezera. Omeniti pa moramo, da se j e z zmanjšanjem števila tujih posestnikov v povojnem obdobju zmanjšal tudi
njihov areal. Tako so leta 1961 tuji zasebni posestniki zavzemali v katastrskih občinah okrog jezera naslednje površine: v k. o. Bled 17,8 ha
ali le 4,9 % skupne površine katastrske občine, v k. o. Zeleče 3,7 ha
(0,5 %) in v k. o. Rečica 18,8 ha (6,2 %) (2).
Majhen areal tujih posestnikov ne kaže na močan vpliv posega tujega elementa. Toda kljub mali površini j e bil vpliv na fiziognomijo
zelo pomemben. Poletne vile tujcev so se gradile v neposredni bližini
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vasi. Vile, ki so jih gradili do I. svetovne vojne, so večinoma večje,
razkošnejše od kasnejših, do 2 in pol nadstropne. Tedanji tujci, ki
so jih gradili, so bili iz različnih delov Avstro-Ogrske in so zato
z novimi vilami vnesli svojo fiziognomijo gradnje hiš.
Vile, grajene po prvi, zlasti pa še po drugi svetovni vojni, so večinoma manjše, kar j e v skladu s spremenjeno socialno strukturo
lastnikov. Vzporedno so se manjšale tudi parcele posameznih tujih
lastnikov, saj j e starejšim vilam pripadalo še več kot pol ha vrta
ali parka.
Ker j e ta pritok tujcev trajal od leta 1890 naprej, to j e v času, ko
so se redka slovenska agrarna naselja močneje urbanizirala in ker j e
šlo za svojstven namen postavljanja hiš, j e v fiziognomiji pustil značilne poteze predvsem v stilu hiš.
Pomen priliva tujih posestnikov j e bil v okolici Blejskega jezera
v zadnjih 80 letih precej pomemben in j e obenem z zidanjem hotelov
in penzionov imel vse do zadnje vojne odločilno vlogo pri oblikovanju
naselja. V povojnem času j e bil pomen priliva tujcev manjši, saj j e delež hiš, ki so jih zgradili tujci za turistične potrebe, manjši v primeri
z gradnjami, ki jih j e izzvala hitra urbanizacija v zvezi z industrializacijo v okolici Bleda.
Tuji lastniki, ki so kupovali zemljišča ob jezeru, niso vsi gradili
svoje poletne vile. Torej se število tujih lastnikov ne ujema s številom
vil tujcev. Tako j e bilo na primer leta 1940 na Bledu 160 tujih posestnikov, ki so posedovali 80 hiš, leta 1961 pa 123 tujih posestnikov in 56 hiš
v njihovi lasti. Od skupnega števila hiš na Bledu jih j e bilo leta 1940
v lasti tujih lastnikov 13,2 %, leta 1961 pa 7,7 %.
Istočasno z večanjem števila posestnikov s stalnim bivališčem izven
Bleda pa se je okrog Blejskega jezera večalo tudi število domačih posestnikov.
Število posestnikov z 0—3, 3—5 in z nad 5 ha obdelovalne zemlje
s stalnim bivališčem na Bledu v letih 1826 in 1962 (1, 2):
Leta
1826
1962

3—5 ha

Z nad 5 ha

20
27

59
29

0—3 ha
181
509

Med leti 1826 in 1962 se j e posestna struktura okrog Blejskega jezera
močno spremenila. Kot kaže zgornja tabela, so se večje kmetije pričele
postopoma manjšati, močno pa j e poraslo število malih posestnikov. Lep
zaslužek pri prodaji zemljišč za turistične potrebe, možnost stalne ali
sezonske zaposlitve v neagrarnih dejavnostih, so bili poglavitni dejavniki, ki so vplivali na zmanjševanje posameznih kmetij. Seveda ni mogoče točno opredeliti, koliko j e na spremenjeno socialno- posestno
strukturo vplival razvijajoči se turizem in koliko razvoj drugih neagrarnih dejavnosti.
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Ce za ves Blejski kot pogledamo po naseljih, kje je bilo manjšanje
števila večjih kmetij in njihovega areala največje, ter obenem tudi
najmočnejša rast manjših posestnikov, opažamo, da leže ta naselja
prav ob Blejskem jezeru. To kaže, da j e turizem nedvomno pripomogel
k hitrejšemu razkroju starih socialno-posestnih razmer.

Vpliv turizma na zaposlitveno strukturo prebivalstva
Odvisnost prebivalstva od virov, ki jih prinaša turizem, ima
nedvomno pomemben vpliv tudi na formiranje pokrajine okrog Blejskega jezera. Teh pokazateljev ni mogoče z zanesljivimi podatki dokumentirati za pretekla razdobja. Analizo podajamo le za novejše
stanje. Ko se j e sredi prejšnjega stoletja v dotedaj povsem agrarnih
naseljih začel razvijati turizem, j e mnogim Blejcem prinesel nov vir
zaslužka. Toda od vsega začetka je bila blejska turistična sezona navezana le na poletje, zaradi česar j e lahko večina prebivalstva našla v turizmu predvsem sezonsko ali dodatno zaposlitev.
Ko so se v začetku 20. stoletja pričele v bližini Bleda razvijati tudi
druge neagrarne dejavnosti, zlasti industrijska in gozdarska, so hitro
pritegnile odvečno agrarno delovno silo. Zlasti jeseniška železarska
industrija se j e precej močno naslonila na delovno silo naselij, ki leže
v bližini bohinjske železnice. Zato j e že leta 1931 bil v terciarnih dejavnostih, v katerih lahko iščemo vplive turizma, zaposlen manjši del
Blejcev. To potrjuje trditev, da turizem ni prevzel funkcije poglavitne
stalne zaposlitvene dejavnosti.
Delež aktivnega prebivalstva, zaposlenega v posameznih dejavnostih leta 1931, 1953, in 1961 (9,10).
Trgovina
Gostinstvi
Promet

Uprava
Usluge
Ostali

26,0
24,8
25,0

20,7
2,7
6,8

0,3
3,8
2,7
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19,5
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15,5

Izven
dejavnosti
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7,1
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24,4
10,9

Industrija

1931
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1961

Kmetijstvo

Leto

o

9,2
24,3
23,4

V času po drugi svetovni vojni se j e delež blejskih prebivalcev,
ki so stalno zaposleni v terciarnih dejavnostih, sicer nekoliko povečal
(glej tabelo), vendar j e bilo leta 1961 v primarnih gospodarskih dejavnostih zaposlenih 41,6 % Blejcev. Tudi podatek, da je bilo leta 1961
34,7 % aktivnih neagrarnih prebivalcev Bleda zaposlenih na Jesenicah,
Lescah, Radovljici, Begunjah in Zapužah, podpira gornjo trditev.
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Naštete navedbe o zaposlitveni strukturi ne kažejo razlik med
Bledom in marsikaterim slovenskim mestnim naseljem, ki je brez
pomembnejših, turističnih funkcij.
Vpliv turizma se kaže šele ob upoštevanju sezonskih nihanj v številu zaposlenih, ter v analizi o dodatni dejavnosti Blejcev. Podatki iz
zgoraj navedene tabele veljajo za mesec marec, to je za čas izven turistične sezone. Kratkotrajna blejska turistična sezona pa izzove potrebo po povečani zaposlitvi, v glavnem le v času od maja do septembra. Zato se v blejskih gostinskih obratih, turističnih agencijah,
trgovskih podjetjih, komunalni dejavnosti ter v poštnem podjetju,
katerih poslovanje je najbolj izpostavljeno izrazitemu nihanju turističnih potreb v poletnem času, začasno pomembno poveča število
zaposlenih.
Pod vplivom turizma se, ob upoštevanju večletnega nihanja v poletnih mesecih, poveča število sezonskih zaposlencev za ca. 200 v gostinstvu, za ca. 80 v drugih dejavnostih (trgovina, komunala, turistične
agencije) in za ca. 65 v različnih drugih dejavnostih, ki služijo turizmu.
K tej številki pa lahko dodamo še 221 oseb, večinoma gospodinj, ki
v turistični sezoni oddajajo gostom sobe. Skupno se torej pod neposrednim vplivom turizma v poletnih mesecih poveča število zaposlenih
za ca. 600 oseb. S tem pa se število delovnih mest na Bledu poveča za
več kot 30 %. (11, 12)
Ta analiza kaže, da na Bledu turizem vpliva na stalno zaposlitev
relativno majhnega dela prebivalstva, da pa se precej močno odraža
kot dodatna oziroma sezonska zaposlitvena dejavnost.
Sezonska zaposlenost v turizmu je tudi prostorsko povezala Bled
z nekaterimi drugimi kraji. Med turistično sezono Bled ni samo kraj,
kamor se usmerjajo turisti, temveč tudi kraj, ki privlači ljudi iz drugih krajev, ki se žele v tem času sezonsko zaposliti.
Po kraju stalnega bivališča je bilo v turističnih sezonah leta
1962 in 1963 od ljudi, ki so se zaposlili le sezonsko iz občine Radovljica 70 %, 30 % pa iz drugih občin. Med zaposlenimi iz domače občine
je bila le ena polovica iz samega Bleda, medtem ko so bili ostali iz
drugih naselij občine Radovljica. Še bolj značilno je, da 50 % sezonsko
zaposlenih prihaja iz področij, ki so precej oddaljena od Bleda, tako
na primer iz občine Murska Sobota in celo iz drugih republik (11).

Vpliv turizma na izrabo agrarnega zemljišča

Ker so Blejci zemljišče okrog jezera agrarno izkoriščali, nas zanimajo tudi eventuelne spremembe, ki jih je v izrabo tal vnesel
turizem.
Stara agrarna posestna struktura se je pod vplivom turizma, kot
smo že omenili, razkrajala. Prav tako se je hitro manjšal delež kmečkega prebivalstva, deloma pod vplivom turizma, deloma pod vplivom
drugih dejavnosti.
107

Matjaž Jeršič

Število in delež aktivnih kmečkih prebivalcev na Bledu
leta 1931, 1953 in 1961. (9, 10)
Leto

Število

Delež

1931
1953
1961

426
218
162

24,4 %
10,8 %
7,1 %

Ta proces se odraža zlasti v dveh pomembnejših spremembah v
izrabi agrarnega zemljišča.
1. Leta 1826 so precejšen del zemljišč okrog jezera zavzemali
srenjski pašniki. Le-ti so bili kasneje razdeljeni med zasebnike, ki so
jih spremenili v travniške ali gozdne površine, ali pa prodali novim
neagrarnim lastnikom. Del zemljišč, ki je še ostal formalno registriran
kot pašnik, pa se že več desetletij ne uporablja za pašo prav zaradi
zaščitnih ukrepov v korist turizma. Medtem ko je bila paša na zemljiščih okrog jezera ukinjena, pa so skoraj vsa ostala naselja Blejskega
kota do danes ohranila okrog vasi skupne pašnike, ki svojo funkcijo
še opravljajo (1, 2, 4).
2. Njivske površine, pripadajoče Blejcem, so se od leta 1826 do
1962 zmanjšale za 25 %, deloma zaradi spreminjanja v druge zemljiške kategorije, deloma pa zaradi prodaje lastnikom iz sosednjih naselij, ki so se počasneje deagrarizirala (1, 2).
Novo tržišče, ki nastane z razvojem turizma v dotedaj močno
agrarni pokrajini, pogosto vpliva na preusmeritev ali specializacijo
agrarne proizvodnje. (Poveča se na primer pomen mlečne živinoreje,
vrtnarstva itd.). Pomembnejših tovrstnih preusmeritev v načinu izrabe
tal v blejski pokrajini ni mogoče zaslediti. Odkup kmetijskih viškov
ni privedel do morebitne specializacije kmetijske proizvodnje. V času
po drugi svetovni vojni pa so se vezi med blejskim agrarnim zasebnim
gospodarstvom in turističnimi potrebami še poslabšale. Ker so blejski
turistični obrati nehali z neposrednim odkupovanjem agrarnih proizvodov od zasebnikov in se oskrbujejo pri večjih podjetjih, ki imajo
svoj sedež izven Bleda, tudi ni več neposrednega stika (15).
Turizem torej agrarne izrabe ni krepil, nasprotno, vplival je vsaj
v zadnjih letih pred drugo vojno in po njej bolj na nazadovanje
agrarnega gospodarstva.
Vpliv turizma na razvoj turističnih zmogljivosti v naselju

V predhodnem poglavju smo s pomočjo podatkov o socialno-posestnih razmerah in o zaposlitvi prebivalstva ugotovili tudi že nekatere
vplive turizma na razvoj naselja. Poleg počitniških vil tujcev se
turizem na Bledu najmočneje odraža v gradnji različnih turističnih
objektov, v tako imenovani turistični nadgradnji. Razvoj objektov.
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namenjenih bivanju gostov, ni bil enakomeren, zato je območje Blejskega jezera pod vplivom turizma od srede prejšnjega stoletja do
danes doživljalo različno intenziven razvoj.
Romanje na blejski Otok, ki je bilo značilno že za srednji vek, ni
imelo pomembnejšega vpliva na razvoj naselja. Tudi termalni vrelec
ob Blejskem jezeru, ki je bil znan že v Valvazorjevih časih (v 17. stoletju), ni imel odločilne razvojne vloge, čeprav se je v začetku 19.
stoletja pričelo večati zanimanje za termalna zdravilišča. Do začetka
19. stoletja je bila na Bledu le gostilna »Pri Petranu«.
o

B L E D U OD LETA
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Gostinski objekti se začno razvijati po letu 1849, ko je bila zgrajena »Južna železnica«. Y tem času so namreč nastali: leta 1848 gostilna »Pri Mallnerju« in leta 1853 »Badehaus«, predhodnik današnjega
hotela »Toplice«. Vendar se smatra, da je bila za razmah turističnega
razvoja na Bledu najpomembnejša ustanovitev zdraviliškega obrata
dr. Riklija leta 1855. (5) Ker so bili historični momenti v razvoju
blejskih gostinskih obratov že objavljeni, naj tu omenimo le najznačilnejše razvojne faze.
Največji razmah hotelskih obratov je vezan na čas od leta 1870
do 1913. V tej dobi sta bili namreč zgrajeni gorenjska železnica in
železnica Jesenice—Trst. Po otvoritvi obeh železnic se je v skladu
s povečanim turističnim prometom močneje razmahnila gradnja novih
turističnih objektov.
Za obdobje od leta 1913 do 1922 je značilno nazadovanje. Prva
svetovna vojna je namreč povsem prekinila turistično življenje. Nadaljnji močnejši vpliv turizma na razvoj turističnih objektov je značilen za čas od leta 1931 do 1939, ko so bili adaptirani ali povsem nanovo zgrajeni nekateri gostinski in kopališki objekti. Med leti 1922
in 1930 so namreč le obnavljali med I. svetovno vojno zanemarjene
obrate. Poleg tega je na gradbeno stagnacijo v tem času vplivala
tudi gospodarska kriza.
Druga svetovna vojna je ponovno prekinila turistični razvoj. Toda
stagnacija v razvoju turističnih funkcij je značilna še za čas po II.
svetovni vojni, vse do leta 1953. V povojnih letih so namreč nekatere
gostinske objekte preuredili v stalna bivališča ali pa so jih morali
zaradi dotrajanosti podreti.
Turizem je torej zaradi svoje občutljivosti do gospodarsko-političnih sprememb (vojne, gospodarska kriza) vplival na razvoj turistično-gostinskih objektov predvsem v letih od 1887 do 1910 in od
1930 — 1939.
Ta pregled nas opozarja na relativno starost posameznih turističnih objektov, oziroma na starostne razlike, ki so danes kljub
adaptacijam očitne in dajejo naselju značilno fiziognomijo zlasti v
povezavi z že omenjenim razvojem počitniških vil tujcev.
Opisani razvoj objektov, namenjenih za bivanje gostov, naj dokumentiramo s podatki o številu prenočitvenih zmogljivosti.
Leta 1913:
8
1
4
10
91

Leta 1939:

hotelov
zdraviliški dom
pensioni
gostišč
zasebnikov oddaja
turistične sobe

11 hotelov
4
9
6
120

110

hotelske depandanse
pensionov
gostišč
zasebnikov oddaja
turistične sobe
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Po drugi svetovni vojni se to število vse do leta 1963 ne poveča.
Tako je bilo leta 1962 na Bledu: 7 hotelov, 9 depandans, 9 počitniških
domov, 3 gostišča, 3 objekti s skupnimi ležišči, 221 zasebnikov pa je
oddajalo sobe.
Skupno je bilo torej v omenjenih letih naslednje število javnih
objektov s prenočitvenimi zmogljivostmi (hoteli, pensioni, depandanse,
gostišča in počitniški domovi) (4, 5, 6, 7, 8):
Leta 1913
Leta 1938
Leta 1962

23 objektov
30 objektov
31 objektov

1913
1930
1939
1957
1958
1959
1961
1962
1963

1000 =
1968
1810
1270
1388
1273
1288
1391
1549

cenitev po številu sob

1698
1810
1092
1062
1014
945
952
1028

100
107
75
82
75
76
83
92

100
107
65
62
59
55
55
61

Stev. ležišč
v počit,
domovih

Indeks

Stev. ležišč
v hotelih,
depand..
pensionih

Indeks

Štev. ležišč
skupaj

Leto

S številom samih objektov, ki so seveda zelo različne velikosti,
tega razvoja še nismo dovolj označili. Bolje nam ta razvoj osvetli
število razpoložljivih turističnih ležišč.
Število turističnih ležišč v posameznih letih na Bledu, v hotelih,
depandansah, pensionih, gostiščih in počitniških domovih:

188
225
259
343
449
521

Število ležišč v zasebnih sobah na Bledu v posameznih letih (5, 6,

»

Indeks

100
104
53
72
97

957
964
930
1108
1181

111

Indeks

Stev. ležišč

1960
1961
1962
1963
1964

.

1100 (po oceni)

915
950/
489
660
889

Leto

1913
1930
1940
1957
1958
1959

Stev. ležišč

Leto

7, 8)

105
105
102
121
129
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Tabela kaže, da so turistične prenočitvene zmogljivosti na Bledu
v letih po II. svetovni vojni nazadovale. Število turističnih ležišč v
hotelih, depandansah, pensionih in počitniških domovih se j e namreč
od leta 1930 do 1957 zmanjšalo za 25 %, v primerjavi z letom 1939 pa
celo za 51 %. Šele po tem letu se opaža večanje. Sele za leto 1964
navajajo isto število turističnih ležišč v hotelih in počitniških domovih, kot jih je imel Bled že leta 1939. Tudi število ležišč pri zasebnikih se j e po II. svetovni vojni močno zmanjšalo, vendar pa j e po
letu 1957 pričelo rasti in preseglo predvojno stanje za 25 %. Vprašanje pa je, če so bile v predvojnem času vse zasebne sobe registrirane.
Tak razvoj, ki kaže na stagnacijo turističnih funkcij, j e posledica
predvsem naslednjih vzrokov:
1. Bled j e pred prvo in drugo svetovno vojno užival precejšen
turistični ugled. Njegovi prirodni kot tehnični pogoji (turistične naprave, prometne zveze ipd.) so bili v skladu z željami in težnjami
tedanjega turizma. K njemu so tedaj težili predvsem gostje iz območij:
Nemčije, Madžarske, Češke in Anglije, torej iz območij, katerim j e
Bled lahko nudil posebne prirodne privlačnosti alpskega področja.
Poleg tega j e bila ta gravitacija za mnoga področja tudi prometno
utemeljena.
2. V dobi po drugi svetovni vojni so se te okoliščine popolnoma
spremenile. V prvih povojnih letih so brez dvoma igrale odločilno vlogo
politične in gospodarske spremembe tako v izhodišču blejskih gostov,
kakor v območju Bleda samega. Politični in ekonomski faktorji so
vplivali, da j e dotok inozemskih gostov prenehal, oziroma se j e močno
zmanjšal, tudi še po letu 1949, ko se j e v Jugoslaviji ponovno začel
uveljavljati mednarodni turizem (v primerjavi s predvojnim stanjem).
Gravitacijsko področje blejskih gostov je bilo zaradi tega močno
spremenjeno. Gostje iz območij Madžarske in Češke, na katere j e
v predvojnem obdobju odpadlo 20 — 35 % prenočitev ali v nekaterih
letih celo več, so odpadli. Povečal se j e delež gostov iz tako imenovanih
alpskih držav, za katere j e bil Bled manj privlačen. Temu so se pridružile še nekatere splošne tendence v mednarodnem turizmu, predvsem težnja po usmeritvi turističnega toka proti jugu (prehodni pomen
Bleda). Posledice vsega tega se kažejo v strukturi turističnega prometa,
ki kaže naslednje značilnosti:
a) Število gostov se j e od zadnjih let pred drugo svetovno vojno
do leta 1962 povečalo skoraj za trikrat.
b) Ker se j e značaj blejskega turizma v tem času močno spremenil
in se j e povprečna doba bivanja gostov močno zmanjšala, j e število
prenočitev kljub povečanemu številu gostov (za 300 % od leta 1933
do leta 1962) naraslo samo za 80 %.
c) Število prenočitev se j e v tem času le neznatno povečalo v treh
glavnih sezonskih mesecih (junij, julij, avgust); povečalo se j e predvsem v maju in septembru ter deloma v ostalih mesecih zimske polovice leta.
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d) Razpoložljive prenočitvene zmogljivosti so bile v tem času
polno izkoriščene v glavnih sezonskih mesecih od maja do septembra
le v glavnih blejskih hotelih. Skupno z ostalimi so do pred nekaj
leti zadovoljevale povpraševanje.
3. Spremembe v neposrednem območju Bleda samega. V prvih
letih po drugi svetovni vojni j e turizem na Bledu izgubil vlogo ekonomske panoge, ki j o j e imel pred vojno; imel j e bolj pomen socialne,
oziroma zdravstvene panoge. Hkrati so se začele na Bledu oziroma
v njegovi okolici krepiti druge gospodarske panoge, katerim j e gospodarska politika posvečala vso pozornost (gozdarstvo, industrializacija). Ker torej turistično povpraševanje ni močnejše naraščalo, niti
ni turizem v gospodarskem okviru zavzemal pomembnejše vloge, v
turistične objekte niso mnogo investirali. Važnost razvoja drugih
gospodarskih panog j e celo povzročila, da so se nekateri obstoječi
turistični objekti spremenili v neturistične (bivši hotel Trst, Central,
nekateri penzioni in počitniške vile) in postali stanovanjska poslopja
za ljudi, zaposlene v neturističnih gospodarskih panogah.
Tudi po letu 1963, ko j e turizem začel ponovno pridobivati na
pomenu kot gospodarska panoga in v politiki investiranja ni bil ve5
zapostavljen, pa sam značaj turizma, kot smo ga navedli, ni spodbujal
k novim turističnim objektom in napravam. Za obseg turističnega
prometa so vse do leta 1960 zadovoljevale obstoječe turistične kapaciteto.
V dobi, ko se j e začel na Bledu razvijati turizem, j e pomenil poleg
kmetijstva glavno ekonomsko panogo, ki j e dala impulz novim gospodarskim panogam. Ko pa so se po drugi svetovni vojni drugs
gospodarske panoge vedno bolj krepile, se j e gospodarstvo blejskega
področja še posebno močno preusmerilo v druge neturistične dejavnosti. Tudi prebivalstvo Bleda je, kot omenjeno, v neturističnih panogah našlo boljši in zanesljivejši zaslužek kakor v sezonskem turizmu.
Takšno stanje j e verjetno prav tako pripomoglo, da turizmu niso
posvečali dovolj pozornosti. Šele v najnovejši dobi, v zadnjih letih,
ko j e turistično povpraševanje pričelo hitro naraščati, so turistične
funkcije naselja znova dobile pobudo za napredek.
Vpliv gospodarsko-družbenih sprememb in sprememb v strukturi
turističnega prometa na naselje Bled
Naštete značilnosti v razvoju blejskega turizma, kakor tudi značilnosti razvoja drugih gospodarskih panog na Bledu in okolici, prinašajo v naselje ob Blejskem jezeru določene spremembe. Omenili
smo že, da se j e zmanjšalo število počitniških vil tujcev in da se ni
povečalo število turističnih obratov v obdobju zadnjih 25 let. Tudi
nekatere nadaljnje analize nam kažejo zanimive tendence v razvoju
turističnih funkcij Bleda.
S
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Število prebivalcev Bleda v odnosu do razpoložljivih turističnih
postelj v posameznih letih:

<u
-J

1910
1931
1939
1948
1953
1961

Leto

1931
1939
1948
1953
1961

Hoteli, poč. domovi, gostišča
štev. ležišč
t tur. post. na

1698
1810

1,6 prebivalca
1,6 prebivalca

1232
1288

3,1 prebivalca
3,2 prebivalca

Število prenočitev

Vse turistične postelje
štev. ležišč
t tur. post. na

1800
2613
2760
2000
2000
2520

1,1
1,0
1,1
1,7
1,9
1,6

prebivalca
prebivalca
prebivalca
prebivalca
prebivalca
prebivalca

število prenočitev na enega
prebivalca Bleda

65,4
61,9
54,1
36,1
58,1

179.995
185.582
183.402
138.673
241.479

Te primerjave nas opozarjajo, kako se je spreminjala relativna
vloga turizma v naselju. Če upoštevamo, da se je na primer od leta
1931 oziroma 1939 do leta 1961 število vseh prenočitvenih kapacitet
zmanjšalo za 9 %, nam prva tabela kaže, da. se je v tem času zmanjšalo število turističnih postelj glede na število prebivalstva, in sicer
od 0,6 na 0,3 postelje na enega prebivalca. Druga tabela nam kaže,
da se je kljub absolutnemu povečanju prenočitev v letih od 1939 do
1961 za 77 %, delež nočitev na enega blejskega prebivalca zmanjšal
od 62 na 58 dni.
Ti podatki nam kažejo, da je turizem v letih pred drugo svetovno
vojno zavzemal relativno večjo vlogo. S krepitvijo drugih, neturističnih
gospodarskih panog v samem kraju in okolici, se njegova relativna
vloga ob istočasni stagnaciji turističnega prometa v primerjavi s predvojnim stanjem do zadnjih let ni večala. Število prebivalstva in hiš v
naselju je raslo, toda ne zaradi krepitve turizma, temveč zaradi razvoja
drugih gospodarskih panog. Takšno stanje se kaže zlasti pri tistih turističnih objektih (hotelih, penzionih ipd.), ki so navezani samo na
turistično povpraševanje. Ta kategorija se je, če jo primerjamo z
rastjo prebivalstva v naselju, zmanjšala relativno še mnogo bolj.
Kakšen je vpliv takih tendenc na naselje Bled?
114

PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI

IN NJIH

IZKORIŠČENOST NA

BLEDU V KARAKTERISTIČNIH

NEIZKORIŠČENE

LETIH

ZMOGLJIVOSTI

Matjaž Jeršič

j štev.

Leto

Število
prenočitvenih
Skupno
objektov
število
hiš

1938
1962

630
745

30
31

% od
skupnega
števila hiš

4,8
4,2

Hiše

tujih
posestnikov

štev.

80
56

%
12,7
6,7

Zasebne
hiše
s 4 ali več
'turističnimi
sobami
štev.

63
57

Zasebne
hiše
z 1—3

turističnimi
sobami

%

šlcv.

10,0
7,0

57
154

%
9,0
21,0

V tabeli smo upoštevali vse bise, Ici razpolagajo s sobami za turiste. Ti podatki nam potrjujejo, kar smo navedli že prej. Tako v
absolutnem kakor v relativnem merilu Se je delež hiš, ki so imele turistično vlogo, v zadnjih 25 letih zmanjšal. Skupno število hotelov,
penzionov, počitniških domov, počitniških vil tujcev in zasebnih hiš
domačinov, v katerih je na razpolago štiri ali več turističnih sob in
imajo torej precej močno ali popolno turistično funkcijo, se je od leta
1939 do 1962 zmanjšalo od 173 na 144 hiš ali za 17 %. Ker se je v tem
času število hiš na Bledu povečalo, se je njihov delež v primerjavi
z vsemi blejskimi hišami zmanjšal na 17 %. Povečal se je edino delež
zasebnih hiš, ki oddajajo manj sob (1—3). To kaže, da se v zadnjem
obdobju po drugi svetovni vojni v rasti naselja turizem ni močneje
izrazil. Njegova vloga se je krepila edinole v dodatni dejavnosti ljudi,
ki so sicer zaposleni v drugih gospodarskih dejavnostih. To se kaže v
večjem številu hiš, v katerih oddajajo manjše število sob. Število hiš,
ki jim je turistična funkcija poglavitna, pa je v zadnjih letih celo
nazadovalo.
Rast števila hiš

Navedene tedence lahko sledimo tudi v podatkih o gibanju števila
hiš. V celotnem naselju Bled se je v obdobju od leta 1S68 do 1961 povečalo število hiš za skoraj 200 %. Ta rast je precej večja kot v ostalih
naseljih Blejskega kota.
Večanje števila hiš od leta 1868 do 1890 je tudi na Bledu še majhno, komaj 22 hiš. Toda glede na dejstvo, da so v istem obdobju vsa
ostala naselja v Blejskem kotu stagnirala, se vendarle kaže že razlika,
ki je nedvomno posledica začetkov turizma na Bledu. Posebno značilen
pa je skok števila hiš med leti 1890 in 1910, ko se je povečalo število
hiš za 200. Ker se na isto obdobje veže nastanek mnogih turističnih
objektov in vil, je to povečanje nedvomno v direktni zvezi z razvojem
turizma. Tudi obdobje 1910 do 1931 izkazuje nadaljnjo rast, vendar
v absolutnem smislu nekoliko manjšo, saj je bila v tem obdobju prva
svetovna vojna (150 hiš).
Od leta 1931 do 1948 število hiš stagnira. V tem obdobju se je
resda malo gradilo; nekatere stavbe so se po drugi vojni tudi podrle.
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Vendar se zdi, da je v tem obdobju kljub gospodarski krizi in drugi
svetovni vojni bilo zgrajenih nekaj hiš in da je statistični podatek
o stagnaciji števila hiš najbrž napačen. Šele po letu 1950 se prične
število hiš ponovno večati s tempom, kakršen je bil značilen že za obdobje pred I. in II. vojno.
Kot nam kaže spodnji pregled, je doživelo naselje Bled absolutno
in relativno najmočnejšo rast števila hiš v obdobju od leta 1890 do
1931. Toda če upoštevamo, da je bila v tem obdobju prva svetovna
vojna, ki je prekinila gradnjo, je najmočnejša rast vezana na leta od
1890—1914 ter leta 1920—1931, po drugi svetovni vojni pa od 1953—19bl.
Rast števila hiš v posameznih obdobjih na Bledu (14, 16, 17, 18)
, •

Absolutno
povečanje

UBQ0Dje

1890—1910
1910—1931
1931—1948
1948—1961

—
—
—
—

20
21
18
13

let
let
let
let

200 hiš
140 hiš
—
112 hiš

Relativna rast
med obdobji

77 %
29 %
—
18 %

Indeks
1 8 9 0 = 100

177
224
224
265

Ko smo v predhodnih poglavjih obravnavali gradnjo počitniških
vil tujcev ter gradnjo drugih turističnih objektov, hotelov itd. smo
videli, da se gradnja turističnih objektov veže na ista obdobja kot
rast števila hiš na Bledu. To pomeni, da je bil razvoj naselja v neposredni zvezi s turističnim razvojem Bleda. Po drugi svetovni vojni od
leta 1953—1961, pa niti rast turističnih objektov, niti počitniških vil,
ni napredovala v tolikšni meri kot v predvojnem obdobju. Večalo
se je število turističnih ležišč v nekaterih novih stanovanjskih hišah,
v katerih pa število turističnih sob redko preseže 2 sobi. To ponovno
kaže, da je v zadnjem obdobju pri rasti hiš turizem igral mnogo manjšo
ali sploh postransko vlogo. Zdi se, da so v obdobju 1948—1961 na gradnjo novih hiš vplivale predvsem nove neturistične funkcije Bleda (razvijajoči se industrijski obrati, razvoj gozdarstva in razvoj nekaterih
terciarnih panog), deloma pa je Bled privlačeval ljudi, ki so zaposleni
sicer izven Bleda, vendar so tu gradili svojo hišo, saj je naselje nudilo
primerno komunalno urejenost. To nam priča 12 novih večjih stanovanjskih hiš gozdnega gospodarstva, 12 večjih stanovanjskih hiš za
vojne uslužbence in dejstvo, da velik del stanovalcev novozgrajenih
vil ni zaposlen na Bledu.
V današnji fiziognomiji Bleda se odražajo tri obdobja rasti s svojimi nameni in interesi gradnje. Skupine hiš so si zato po svoji fiziognomiji precej različne. Tako so se ohranile stara jedra nekdanjih
popolnoma agrarnih vasi. Hiše kmečkih gospodarstev v teh vaseh so
s spreminjanjem strukture prebivalstva doživele le delno fiziognomsko spremembo. Velik del kmečkih hiš v nekdanjih samostojnih naseljih Grad, Želeče, Zagorice ter v manjši meri v Mlinein in Rečici
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je bil adaptiran, toda njihova prvotna agrarna zasnova se je le ponekod zabrisala. Precejšen del nekdanjih kmečkih hiš pa je še do danes
ohranil vsaj delno tudi agrarno funkcijo ali fiziognomijo.
Drugo obdobje rasti naselja od leta 1880 do 1917, predvsem gradnja turističnih objektov in vil je s svojo fiziognomijo vnesla v naselje povsem nov gradbeni stil, saj so nove vile tujcev nastajale v neposredni bližini vasi tik za vaškimi hišami, zaradi česar je marsikje
prišlo do neposrednega prepletanja fiziognomsko različnih hiš.
V dobi po drugi svetovni vojni so neturistični nagibi v razvoju
naselja poleg sodobne enostanovanjske hiše — vile, vnesli še nekaj
večstanovanjskih hiš — manjših blokov. Zaradi takega razvoja je
danes na Bledu 4,4 % hiš, ki so še ohranile bistvene elemente stare
alpske kmečke hiše, 32 % pa je hiš, katerih fiziognomijo ne bi mogli
označiti niti kot kmečko, niti kot povsem urbanizirano, saj polovica
teh hiš ima še vsaj delno tudi kmečko funkcijo in jim je še priključeno kmečko gospodarsko poslopje. Hiše, ki bi jih lahko označili kot
vile, pa zavzemajo 55,4 % vseh hiš naselja. Toda od teh jih je bilo
zgrajenih v času po drugi svetovni vojni le 19 %. Večje stavbe —
hoteli, bloki — zavzemajo le 3,3 % hiš, medtem ko ostalih 4,7 % zavzemajo nestanovanjske hiše (upravne zgradbe, ipd.).
Naselja ob Blejskem jezeru pa kažejo konec 19. st. in vse do leta
1931 tudi močno manjšanje povprečnega števila ljudi na eno hišo. Tudi
v tem se izraža rast naselja pod vplivom turizma, saj je bilo v predvojnem razdobju precej hiš zasedenih le v času turistične sezone
(počitniške vile, vile s tujskimi sobami, penzioni ipd.). Da je nizek
povpreček števila ljudi na hišo v tem obdobju povzročil turizem, kaže
predvsem razlika med Želečami, kjer je bilo največ hiš, ki so služile
turizmu in kjer se je zato število ljudi na hišo tudi najbolj manjšalo,
ter med Rečico, kjer je turizem izzval najmanj gradenj in je povprečno število ljudi na hišo ostalo isto. Toda po drugi vojni, ko se
je število prebivalstva in število hiš povečalo, toda ne na račun turističnih funkcij, se je povprečno število ljudi na hišo ponovno močno
zvečalo in preseglo v tem pogledu vsa ostala blejska naselja. To kažejo
tudi tisti predeli naselja Bled, kjer ni novih večjih stanovanjskih
stavb (blokov).
Povprečno število ljudi na eno hišo v naseljih (pred združitvijo)
okrog Blejskega jezera med letom 1869 do 1953 (14, 16, 17, 15, 18)
Leto

Zagorice

Želeče

Grad

Mlino

Rečica

1868
1900
1910
1931
1948
1953

6,0
5,8
5,1
4,8
5,4
6,2

4,0
2,5
2,3
4,8
5,4
7,8

5,5
4,8
4,3
4,1
5,3
5,6

5,5
4,5
3,9
3,8
5,9
5,9

4,9
4,5
4,7
4,7
5,7
5,7
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Različni nagibi, ki so spremljali razvoj Bleda, dajejo torej naselju
prav poseben pečat. Ker v zadnjih dvesto letih naselje ni doživelo posebne asanacije, rušitev in podobno, so značilnosti posameznih faz
razvoja še dobro ohranjene.
Tloris in razporeditev hiš v nekdanjih vaseh okrog Blejskega
jezera j e skoraj še prav tak kot pred 183 leti, ko j e bilo naselje vneseno v franciscejski kataster. Toda okrog teh starih vaških jeder se
j e razvila nenačrtna gradnja hiš kot posledica različnih nagibov, ki
so spremljali razvoj naselja. Najmočnejši nagibi so bili brez dvoma
turistični. Tako j e na primer težnja, postaviti hotel ali vilo ob jezeru
ali na lepi razgledni točki, precej pripomogla k močni disperzni gradnji. Ker pa j e sama obala in okolica jezera prirodno precej raznolika
(morenski griči, osamelci, vlažen svet), je ta faktor pripomogel k še
močnejši razloženosti naselja.
Sedanje naselje Bled, ki j e bilo z združitvijo nekdanjih naselij
Grad, Želeče, Zagorice, Mlino in Rečica leta I960 proglašeno kot enotno
mestno naselje, zaradi takih razvojnih faz in nagibov nima običajnega
mestnega izgleda.
Tako npr. Bled nima mnogih mestnih značilnosti, kot so trgi, hiše,
ki se vežejo druga z drugo, sklenjeno zazidanost ipd. Naselje nima
osredotočenih trgovskih in obrtniških funkcij. Obrtna dejavnost j e povsem razpršena po posameznih hišah okrog jezera. Trgovska mreža se j e
le deloma osredotočila v obalnem pasu od hotela »Toplice«, do hotela
»Park«. Trgovske funkcije, ki služijo predvsem domačemu prebivalstvu, so razpršene v posameznih delih naselja, na različnih straneh
jezera. Tudi druge poslovne funkcije niso osredotočene. (Kot na primer
Gozdno gospodarstvo, banka, Zavod gojitvenih lovišč in druge.)
Taka razporeditev funkcij je nastala zato, ker je razvoj naselja
najprej vodil turistični nagib, kasneje pa so se v naselju razvijale
druge funkcije, ki so se disperzno razvrščale okrog jezera.
Zaključek
Nekdanjo in sedanjo vlogo turizma pri formiranju pokrajine
okrog Blejskega jezera lahko strnemo v naslednjem zaključku.
Ko se je v prejšnjem stoletju pričel razvijati turizem, j e bil Blejski kot izrazita agrarna pokrajina, za katero j e značilna lega v alpskem področju z omejenimi možnostmi za intenzivnejši razvoj agrarnega gospodarjenja. Zato j e turizem kot prva pomembnejša neagrarna
dejavnost pomenil, čeprav samo sezonsko, pomembno gospodarsko
dejavnost in nov vir zaslužka. (Zaposlovanje v gostinsko turističnih
obratih, čolnarjenju, izvoščkarstvu, pri gradnji novih turističnih objektov in vil, z izdajanjem turističnih sob ipd.).
Ko se je pričela med obema vojnama v Radovljiški kotlini močnej e razvijati industrija, j e vloga turizma kot vira zaslužka slabela,
v korelaciji z novo razvijajočo se industrijo, ki j e nudila celoletno
zaposlitev, poleg tega pa ni bila podvržena ekonomskim spremembam,
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ki so na Bledu v času prve in druge svetovne vojne za več let
prekinile turistično dejavnost.
Industrija se j e v času po drugi svetovni vojni v tem področju
še zlasti krepila in območje Bleda se j e vključilo v močneje urbanizizirano zono Slovenije. Bled j e prevzel vlogo naselja, ki j e sprejemalo
tudi priseljene prebivalce, zaposlene v industrijskih obratih v sosedstvu, deloma pa so se v samem Bledu razvile nove gospodarske
dejavnosti, ki so pritegnile prav tako nove prebivalce. Bled j e postal
center gospodarskega izkoriščanja okoliških gozdov, v naselju pa sta
se razvila tudi dva industrijska obrata.
Vse to se odraža v pokrajini okrog jezera. Vpliv turizma na izrabo
zemljišča, razvoj in fiziognomijo naselja se po drugi vojni ni povečal.
Novo nastajajoči stanovanjski objekti v nasprotju s predvojnimi nimajo istočasno tudi pomembnejših turističnih funkcij. Za novejši
razvoj naselja tudi ni več tipična specifična »turistična« gradbena
fiziognomija, le-ta se ne razlikuje od ostalih neturističnih naselij,
razvijajočih se v urbaniziranem prostoru Gorenjske.
Bled predstavlja trenutno nečisto turistično naselje. Deloma j e
naselje z lastnimi primarnimi in sekundarnimi funkcijami (Gozdno
gospodarstvo, Industrija), deloma pa j e tudi spalno naselje za prebivalce, ki so sicer zaposleni izven naselja v posameznih industrijskih
obratih Radovljiške kotline.
Nakazane razvojne tendence lahko ocenjujemo kot negativne, saj
se turistično prirodno visokovalorizirano področje ne izkorišča predvsem v turistične namene. Ce trenutno družbeno ekonomski dejavniki
sami ne vplivajo na močnejši razvoj turističnih funkcij v tem območju,
pa obstaja nevarnost, da bo rezultat sedanjega razvoja imel v prihodnosti ob eventuelnem povečanem turističnem povpraševanju negativne posledice.
VIRI:
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17. Spezial-Orts Repertorium von Krain. Neubearbeitung auf Grund der
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der Volkszählung von 31. Dezember 1900. Wien 1900.

121

Matjaž Jeršič

Summary: INFLUENCE OF TOURISM ON THE DEVELOPMENT OF THE
SETTLEMENT OF BLFD
Matjaž

Jeršič

lu the last century when the tourism began to develop along the Lake
01 Bled, the region Blejski kot (»Bied Corner«) was a characteristically
agrarian area with its typical Alpine positiou and limited possibilities lor
a more intensive development of the agrarian economy.
For this reason the tourism meant the first important nonagrarian
economical activity. Under the influence of tourism the former agrarian
settlements have been partly transformed either by adaptation of the old
farm houses or by springing up of new holiday villas and hotels.
During the time between the two World Wars when the industry
began to increase in the Radovljica Basin, the role of tourism as a source
of earnings was becoming weaker in comparison with the new industrial
activity: this offered a job throughout the year and besides it was not
subject to economic changes which at that time interrupted every tourist
activity in the region Corner of Bled.
After the Second World War the Bled area with a further industrial
development became one of the more densely populated zones in Slovenia.
Bled took part of a settlement which accepted also the immigrated population
employed in the industrial works in the neighbourhood. On the other hand
new secondary economic activities began to develop in Bled itself. Bled

became

the centre

of exploitation of the neighbouring forests while in the

settlement itself two industrial works have grown up. All this is reflected
in the countryside around the lake.
The influence of tourism on the exploitation of the ground, the development and the physiognomy of the settlement is not becoming stronger. The
arising resindential objects, unlike the pre-war houses have not any touristic
functions of importance. The relative part of the houses having a mainly
touristic function was in the period from 1939 to 1961 reduced from 29 %
to 1 7 % .
The settlement of Bled is nowadays paitly a settlement with touristic functions partly a settlement with its own primary and secondary functions and
partly the lodging (»the sleeping«) settlement of the neighbouring industrial
centres.
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