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I. POSLOVNO POROČILO

Uvodni nagovor

Zadnje desetletje je bilo prijazno do nas, vsaj v pogledu konstantne rasti turizma. Število
gostov in nočitev na Bledu se je več kot podvojilo. Cela država je bila v turističnem smislu
deležna naklonjenega pogleda svetovne javnosti. Slovenija se je profilirala kot zelena
destinacija za aktivne počitnice, prejeli smo veliko laskavih priznanj. Bled na primer za drugo
najbolj trajnostno destinacijo v Evropi. Prenavljali so se hoteli, osvežili parki, povečalo se je
število in kvaliteta zasebnih namestitev, razvijali smo ponudbo lokalnih avtentičnih produktov
in storitev, obiskali so nas gostje iz več kot sto držav.
Večino leta 2019 smo bili priča nadaljnji umirjeni rasti prihodov. Leto je bilo kot podobno kot
pretekla v tem desetletju, napovedi za prihodnost pozitivne.
Vendar leto ni bilo brez problemov. Naš in svetovni turizem sta zaznamovala dva pomembna
problema: podnebne spremembe in prekomeren turizem. Občasna prenatrpanostjo s turisti je
vplivala na preobremenitev infrastrukture, ogrožala kulturo lokalnega življenja in škodila
naravnemu okolju. Blejsko jezero je preobremenjeno s hranili in organskimi snovmi.
Bled je mednarodno prepoznan in močno vpet v mednarodno dogajanje. In z njim deli tudi
usodo. Konec leta 2019 in začetek leta 2020 sta prinesla zasuk v smislu padca prihodov gostov.
Gre za posledico sprememb v svetovnem okolju, običajno periodično nihanje v gospodarstvu
in prenehanje delovanja domače letalske družbe. Tudi pojav epidemije na Kitajskem je
pomembno vplival na spremenjeno razpoloženje turistov in njihovo voljo po potovanjih. Leto
2020 bo zato prineslo veliko izzivov. Več pozornosti bo potrebno zopet usmeriti v promocijo,
bližnji trgi so logična izbira. Drugi izziv bo ohranjanje naravnega okolja, predvsem je potrebno
izboljšanje ekološkega stanja jezera.

Tomaž Rogelj
direktor
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Delovanje Turizma Bled v letu 2019

TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
SKUPAJ PRIHODKI
Prihodki od Občine Bled
Tržni in drugi prihodki zavoda
Dobiček

PLAN 2019/2
1.422.600,00
1.052.300,00
370.300,00
0,00

REALIZACIJA
INDEKS
1-12/2019
REAL./PLAN
1.423.277,33
100,05
1.052.300,00
100,00
370.977,33
100,18
41.359,62

Finančno poslovanje zavoda v letu 2019 je bilo uspešno in zelo skladno s poslovnim načrtom.
Zavod je poslovno leto 2019 zaključil z dobičkom v znesku EUR 41.359,62.
V medletnem poročanju svetu zavoda je direktor napovedal potrebo po oblikovanju presežka
prihodkov nad odhodki zaradi krepitve lastnih obratnih sredstev. Teh ima zavod premalo in
mora zato koristiti bančni limit. Zadostna obratna sredstva zagotavljajo nemoteno poslovanje
zavoda.
V luči zaostrenih globalnih razmer v začetku leta 2020 je tudi z vidika stabilnosti poslovanja
boljše, da zavod razpolaga z več lastnimi sredstvi in rezervami. Dobiček leta 2019 bo
razporejen v rezerve, le manjši del bo namenjen za dokončno pokritje presežka odhodkov nad
prihodki iz preteklih obdobij.
Ključni vsebinski poudarki delovanja zavoda v letu 2019 so bili sledeči:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

uvedba kartice gosta - »Kartice Julijske Alpe: Bled«;
izgradnja kolektivne blagovne znamke Bled Local selection;
prenova spletne strani www.bled.si;
uvedba spletne platforme OutdoorActive, največje evropske »outdoor« platforme;
spodbujanje mehke mobilnosti;
zasnova in strategija petzvezdičnih doživetij;
oblikovanje oblačilne podobe Imago Paradisi - linije oblačil in dodatkov za informatorje
in turistične delavce destinacije Bled;
vzpostavitev pohodniške poti Juliana v okviru skupnosti Julijske Alpe;
izobraževanju deležnikov;
nadaljnja prenova pohodnih poti;
sprememba rezervacijskega sistema;
sprejem noveliranega Akta o ustanovitvi zavoda.
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Predstavitev zavoda: ustanovitelji, organi, akt o ustanovitvi, pravni status,
dejavnosti zavoda

Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma je ustanovila Občina Bled in 19 soustanoviteljev
iz gospodarstva Bleda, ki so podpisali pristopno izjavo septembra 1999, leta 2001 je pristopilo
še podjetje Alpetour d.d.
Zavod je pravna oseba, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma
in katerega namen je spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Bled.
Zavod vodi računovodske evidence in sestavlja letna poročila v skladu z Zakonom o
računovodstvu, Zakonom o javnih financah in z drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Turizem Bled ima pravno organizacijsko obliko zavoda in je kot tak vpisan v Poslovni register
Slovenije. Ne spada med subjekte javnega sektorja oziroma javnega prava.
Zakonska izhodišča
Zakon o pospeševanju turizma (ZPT) je bil sprejet leta 1998 (Ur. List RS, št.57/98) in je
opredelil ustanovitev in delovanje lokalnih turističnih organizacij. Na osnovi zakona je občina
Bled septembra 1999 tudi sprejela odlok o preoblikovanju Direkcije za turizem Bled v LTO
Turizem Bled.
V skladu z 19. čl. zakona so občine pristojne za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike
spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja ob upoštevanju usmeritev
Strategije slovenskega turizma.
Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na
ravni turističnega območja se zagotavljajo v proračunu občine iz namenskih virov financiranja
spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.
Ustanovitelji, Akt o ustanovitvi
V skladu z 2. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93,
45/94, 8/96, 31/00,36/00, 127/06) in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/2004, 57/2012, 17/15, 52/16-ZPPreb-1, 29/17-ZŠpo-1), so spodaj navedeni ustanovitelji
v letu 2019 sprejeli novelacijo Akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Bled, in
Pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji (v nadaljevanju: »Akt o ustanovitvi«):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
Sava turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana,
Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta 2, Bled,
Bledrose Hotel hotelska in turistična dejavnost d.o.o., Cesta svobode 8, Bled,
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32, Bled,
Casino Bled, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Cesta Svobode 15, Bled,
Epidos, d.o.o., Izletniška ulica 44, Bled
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8. Kompas Bled, turistično podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 4, Bled,
9. M TOURS turistično podjetje d.o.o., Prešernova 3, Bled,
10. ALBATROS KONGRESNI SERVIS, kongresno - turistična agencija d.o.o., Ribenska cesta
2, Bled,
11. Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj,
12. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana,
13. Sportina, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje
posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o., Alpska 43, Lesce,
14. Turistično društvo Bled, Cesta svobode 10, Bled,
Podpisniki Akta o ustanovitvi so ustanovitelji oziroma neposredni pravni nasledniki
ustanoviteljev zavoda.
Registrsko sodišče je 20.1.2020 dovolilo vpis noveliranega Akta o ustanovitvi v register in s
tem datumom se je Akt o ustanovitvi začel uporabljati.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št. registrskega vložka
10593400.
Dejavnosti Turizma Bled
V okviru registriranih dejavnosti, ki so navedene v Aktu o ustanovitvi zavod opravlja tudi
dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu v
skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma:












informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov
za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti
turistične ponudbe, spremljanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v
zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom ter urejanje in vzdrževanje turistične
signalizacije,
upravljanje s turistično destinacijo Bled,
spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,
organiziranje in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom,
razvoj in trženje skupne turistične infrastrukture,
ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in
turizma, ter
druge storitve, ki se v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

Organi zavoda
Organa zavoda sta:
 svet zavoda,
 direktor.
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Svet zavoda ima devet (9) članov, ki jih imenujejo ustanovitelji in delavci na naslednji način:
- Občina Bled imenuje tri (3) člane,
- ustanovitelji, ki opravljajo gostinsko-nastanitveno dejavnost in dejavnost prirejanja
posebnih iger na srečo, skupaj imenujejo tri (3) člane,
- ustanovitelji, ki opravljajo dejavnost organiziranja potovanj in turističnih agencij, ter
ustanovitelji, ki opravljajo dejavnost trgovine in storitev, skupaj imenujejo enega (1)
člana,
- Turistično društvo Bled kot predstavnik zainteresirane javnosti imenuje enega (1)
člana,
- delavci zavoda imenujejo enega (1) člana.
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki je izvoljen izmed članov sveta zavoda. V primeru
odsotnosti predsednika sveta zavoda slednjega nadomešča podpredsednik sveta zavoda, ki ga
izmed sebe imenujejo člani sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči z sprejemom sklepa o njihovem
imenovanju. Člani sveta zavoda so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.

Poročilo o delu v letu 2019 po vsebinskih področjih

Upravljanje blagovnih znamk

TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK (konto 41330265)
Bled Imago paradisi (znamka Bled)
Blagovna znamka
Promocijski materiali
Oglaševanje v klasičnih medijih
Samostojne sejemske, borzne in druge predstavitve
Študijske skupine in obiski novinarjev
Digitalno trženje
Digitalni razvoj in promocija – projekt MGRT
Bled Local selection
Skupnosti
Zelena shema
Skupnost Julijske Alpe
Pohodništvo in kolesarjenje (GIZ)
Alpine Pearls in ostalo
Skupne sejemske, borzne in druge predstavitve
Plače zaposlenih
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PLAN 2019/2
350.600,00
216.600,00
22.000,00
40.000,00
10.000,00
12.000,00
8.000,00
109.600,00
15.000,00
68.000,00
3.000,00
45.000,00
3.000,00
5.000,00
12.000,00
66.000,00

REALIZACIJA
1-12/2019
351.518,67
230.109,56
16.232,30
50.770,31
8.087,63
11.192,77
7.220,53
23.363,24
87.738,55
25.504,23
58.779,48
1.595,30
39.897,26
2.397,27
4.131,64
10.758,01
62.629,63

- od tega
SREDSTVA TT
251.500,00
130.090,89
16.000,00
26.263,21
8.087,63
6.000,00
4.000,00
10.000,00

INDEKS
REAL./PLAN
100,26
106,24
73,78
126,93
80,88
93,27
90,26
101,37

37.740,05
22.000,00
58.779,48
1.595,30
39.897,26
2.397,27
4.131,64
10.758,01
62.629,63

170,03
86,44
53,18
88,66
79,91
82,63
89,65
94,89
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1. BLED Imago paradisi
Imago paradisi je krovna znamka vsem turističnim znamkam, ki se pojavljajo in tržijo na Bledu.
V zadnjem desetletju se je izkristalizirala jasna obljuba destinacije Bled, ovekovečena v besedni
zvezi Podoba raja, oziroma Imago paradisi. V zavodu poskušamo prispevati k podobi raja in
pod svojim okriljem upravljati destinacijo, povezovati turistične ponudnike in tiste, ki so turizmu
podporna dejavnost. Sem sodijo tudi izbrani izdelki, storitve ter doživetja iz lokalnega okolja.
1.1.

Blagovna znamka

Sredstva v znesku EUR 16.232 (73% planirane vrednosti) so bila porabljena za zastave Bled
Imago paradisi, nalepke, letake, tablice, oblikovanje, prevode, plakate, oblikovanje oblačilne
podobe, sofinanciranje projekta Prgarija, knjige in podobno.
Naloga destinacijske znamke je, da posreduje »dušo destinacije« ter z njeno pomočjo ustvari
stik in dotik z obiskovalci. Ta pa omogoča pripovedovanje zgodb, ki so povezane z destinacijo,
njenimi ljudmi, zgodovino, lokalnimi vrednotami, pogledom na svet ter naravnim in umetnim
okoljem. Znamka mora destinacijo v očeh ciljnih javnosti oživiti tako, da ta zanje postane
pomembna. Vse to bo mogoče, če bomo vsi, ki delamo in soustvarjamo sedanjost in
prihodnost Bleda, znamko Bled v celoti posvojili in jo začeli aktivno živeti.
1.2.

Promocija in produkcija promocijskih gradiv

Sredstva v znesku EUR 50.770,31 (126% planirane vrednosti) so višja kot planirana predvsem
zaradi vključitve celotnih stroškov zalog v poslovni rezultat za leto 2019. Sredstva so bila
namenjena predvsem za:







Blejski image prospekt, kjer je predstavljena turistična ponudba Bleda v štirih jezikih
(slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini).
S to splošno brošuro se
predstavljamo predvsem na mednarodnih turističnih sejmih, borzah in turističnih
delavnicah. Za ostale trge natisnemo posebne vložne liste, kot na primer v francoskem,
španskem, madžarskem, ruskem, kitajskem japonskem in turškem jeziku in jih
priložimo glavnemu prospektu.
Mini informacije 2019 so brošura, ki je namenjena predvsem gostom, ki so že na Bledu.
V njej so predstavljene osnovne turistične informacije in namigi kaj delati na Bledu:
znamenitosti, športne aktivnosti, vozni redi avtobusov in vlakov, zemljevid Bleda,
informacija o parkiranju in ostalo. Glede vsebine in oblike tiskovin se uskladimo s
turistično-informacijskima centroma.
Tematske letake za razne prireditve, na primer HIT parado, shuttle bus, Hop on Hop
off bus in v podporo akciji Ask me I'm local.
Koledar prireditev Zimska pravljica na Bledu v slovenskem in angleškem jeziku.
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Zimski časopis v slovensko-angleški verziji in v letu 2019 prvič tudi v nemško-italijanski
verziji.

Novinarjem in študijskim skupinam, ostalim gostom Bleda, predamo promocijske materiale v
blejski mapi oz. blejski barvni in papirnati vrečki.
Cipri smo pomagali pri izdaji voznih redov v Alpah, v okviru Julijskih Alp smo izdali v slovenskem
in angleškem jeziku knjižico Z avtobusom okoli Julijskih Alp.
Tiskovina, ki jo letno porabimo 200.000 kosov, je trganka v velikosti A3, na kateri je zemljevid
Bleda ter Gorenjske. V letu 2019 smo jo povečali in dodali fotografije znamenitosti, odzivi so
bili dobri.
Tiskovine imamo objavljene na spletni strani, kjer
https://www.bled.si/sl/informacije/multimedija/tiskovine/
1.3.

se

jih

lahko

tudi

naroči:

Oglaševanje v klasičnih medijih

EUR 8.087,63 (80% planirane vrednosti) smo porabili za oglaševanje v klasičnih lokalnih
medijih (časopisi, radijske postaje). Predvsem smo oglaševali velike prireditve izven glavne
sezone, na primer zimsko pravljico, otvoritev poletja in pustovanje. To vrsto oglaševanja smo
ohranili zaradi sodelovanja z lokalno skupnostjo, vendar je obseg vrednostno relativno majhen.
Prisotnost v klasičnih medijih smo si zagotovili tudi s pogostimi sporočili za javnost,
usmerjenimi novinarskimi konferencami, srečanji z novinarji in povabili tujim novinarjem.
Doseženi rezultati so bili dobri.
1.4.

Samostojne predstavitve

Sredstva za ta namen v znesku EUR 11.192 so nekaj manjša, kot v planu (EUR 12.000). Prisotni
smo bili predvsem na delavnicah in predstavitvah, kjer je bil v skladu z našo strategijo smiseln
samostojen nastop:
15.2-17.2.

Turismo Outdoor Festival Parma

23.2.-24.2.

Liberamente Ferrara

1.-3.3.

Outdoor Expo Bologna

8.3.-10.3.

Fa'la cosa Giusta Milano

19.-21.3.

Roadshow Madžarska: Budimpešta in Szeged

11.4.

Green & Outdoor Slovenia Trade Show

25.4. – 28.4.

Tempo Libero Bolzano

26.-27.4.

Austrian Travel Trade & Adventure Days 2019

16.-18.5.

SIW 2019, Olimje
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3.8.

Kirchtag Beljak

14.9.-22.9.

Salone del Campre Parma

1.10.

Dnevi slovenskega turizma v Zagrebu

3.-5.10.

Mednarodni sejem turizma Novi sad

8.-12.10.

Green destinations Zagreb, Mali Lošinj

9.-11.10.

TTG Rimini

19.10. – 20.10.

Alta Quota Bergamo

19.11.

WS Warsava

21.11.

WS Praga

Fotografija zgoraj: Dnevi slovenskega turizma oktobra 2019 v Zagrebu
1.5.

Študijske skupine in novinarji

Sredstva za ta namen v znesku EUR 7.220 so nekaj nižja, kot planirana (EUR 8.000). Turizem
Bled je v letu 2019 gostil 75 študijskih skupin, ki jih na splošno razdelimo v tri skupine: medijske
(novinarji blogerji, influencerji, instagramerji, radijske in TV ekipe), poslovne (organizatorji
počitnic in potovanj, predstavniki turističnih podjetij) ter protokolarne delegacije Sprejmemo
jih v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja blejskega turizma, torej tako, da upoštevamo
strateške emitivne trge, ciljne skupine gostov in sezonsko komponento. Sporočamo jim izbrano
vsebino: mehko mobilnost, doživetja na destinaciji, Bled Local selection in podobno. Tvorno
sodelujemo s STO, skupnostjo Julijske Alpe, Alpskimi biseri ter z lokalno skupnostjo, hoteli in
Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019
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drugimi ponudniki turističnih storitev na destinaciji. Seznam na naslednji strani je vsebinski in
kronološki:
Datum

Država


1
2


29.1.
29.1.

Avstrija
Rusija

3
4
5

1.2.
1.2.
12.2.

NL
Peru
Madžarska

6
7

13.3.
28.2.

ZDA
Francija

7.3.
18.3.
21.3.
27.3.
27.3.

Slovenija
medn.
Nemčija
Kanada
ZDA

7.4.
10.4.
10.4.
12.4.
12.4.
16.4.
17.4.
25.4.
25.4.
26.4.
27.4.

medn.
Italija
Španija
ZDA
ZDA
Belgija
Belgija
Belgija
Avstrija
Češka
Češka

7.5.
10.5.
15.5.
16.5.
16.5.
17.5.
25.5.

Francija
Avstrija
ZDA
medn.
ZDA
Francija
Palau




8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

1.6.
5.6.
11.-12.6.
24.6.
29.6.

Velika Brit.
Poljska
Japonska
Francija
Kanada

1.7.
2.7.
4.7.

J Koreja
Madžarska
Nemčija
Australija


36
37
38
39

Skupina
JANUAR

Alpine Pearls, raziskovanje Soft mobility, študentki
TV Russia 1, intervju župan, Florjančič, objava
 FEBRUAR
Tour operaterji
Gospodarska delegacija
Tour operaterji, slo velep. na Madž. Morea – Ms Gere
Zsuzsa; Utazom.com - Mr. Gábor Fajta; Vista – Ms. Noemi
Marko
OTP – Ms. Bernadette Szakaly; 1000Út – Ms. Natalia
Kapusztina
Aviareps – Mr. Attila Tóth; Aviareps – Ms. Brigitta Balsai
Instagramer Costa
Instagramer Raphael Simacourbe objava
 MAREC
Usposabljanje turističnih vodnikov
Instagramerji objava
Alpine Pearls: Novinar Bahnmax, H.Katzenberger objava
Snemanje Netfix, show Restaurant et the edge
Galavante, Luxory Travel: Catherine Drinan, K.la Maistre,
E.Lahey
 APRIL
Študijska skupina Green Outdoor
Predstavniki Občine di Mandello
Snemanje tv program Chiloe
Novinarka Improper Boston
bloger Chris Christensen
Blogerka Rani Parmetier objava
Warner Bross, dok.oddaja The number one is ..
Novinarka L Avenir, Elise Lenaerts
Novinarji Čebelarstvo / dir.Rogelj 2 objavi
TA/TO tema kampiranje, Gozdne vile
Turizem Lienz, Smart destination
 MAJ
Novinar Bardos, medij technikart Pariz
TA Zgornja Avstrija
TA Virtuoso
Študijska predtura SIW, 2 skupini
USA Today, novinarka Preeti Sethi
Novinarka Anne Valerie Chazottes + fotograf Philippe Bidet
Strokovnjakinji s podr.Zelenega turizma + Good place
 JUNIJ
Novinarja Olive Magazine objava
Blogerja: Ms. Monika and Mr. Schorozewski
Snemanje dokumentarne oddaje
Turistični delavci iz Clermont Ferrand
Blogerka Bella Bucchiotti
 JULIJ
Luxory revija Asiana, 2,1mio bralcev
Blog, instagram Potovanje z družino,
Predstavnica vodnika DuMont Reiseführer
Brooke Saward, vplivna blogerka instagramerka, 2 članka
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št. oseb
2
10
10
8
8

1
2
8
7
1
12
3

19
4
3
1
1
1
4
1
10
9
18
1
15
6
90
1
2
2
2
2
5
9
2
2
2
1
1
11

40
41

5.-7.7.
18.7.

ZDA
medn.


43
44
45
46
47

10.8.
12.8.
16.8.
25.8.
25.8.

Japonska
Italija
Velika Brit.
Špa, Ita
Velika Brit.

2.9.
2.-9.9.
13.9
16.9.
16.9.
17.9.
17.9.
20.9.
23.9.
26.9.
30.9.

medn.
Rusija
ZDA
Švica
Nemčija
Velika Brit.
ZDA
Francija
Velika Brit.
Poljska
Z Balkan

8, 9.10.
15.10.
17.10.
17.10.
18.10.
19.10.
21.10.

Francija
Fra, Rusija
Švica
Belgija
ZDA
Avst, Nem
Švica

11.11.
15.11.
17.11.
22.11.
25.11.

Madžarska
Danska
ZDA
Skandin.
ZDA

71

2.12.

72
73
74
75

3.12.
5.12.
6.12.
29.12.

sosednje
države
S Maked.
Izrael
Belgija
ZDA


48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70


1.6.

Heath Melrose, tema A. Rikli
NatiGeo – snemanje The things we carrry – obdel.odpad
 AVGUST
TV Nippon, snemanje potovalne oddaje
Novinarka Nicolleta Longhi, La Republlica
Hugh Graham, The Sunday Times, nepremičnine objava
Blgo Aliapiedi objava
The Times, Anne Maddocks objava
 SEPTEMBER
Udeleženci Blejskega strateškega foruma
Mens TV Channel, oddaj World Voyage
Forbes objava, CBS
Baerner Meitschi,Patotra,Ringier Axel Springer objava
LoreMar, avtorica vodiča
Robin McKelvie
Bike Rumor, glavni am. medij za kolesarjenje
Novinarji
Bonds to Bled – ekipa potujoča GB - Bled
Agenti, Fam trip Poljska, v org. Sava T
Študijski obisk – gorski turizem, prezentacija
 OKTOBER
Actu Tolouse, novinarka Dorrisse Pradal
Novinarka Sophie Massalowitz
Medij 20 Minuten
Belgija, TA segment luxory
Novinar Owen Clark, Juliana Trail, objava revija Outdoor
Degn Film GmbH, oddaj o slov. glasbi
Blogerki, fr/ang, obseg 300.000
 NOVEMBER
Agentka Edit Csanyi
4 novinarji
Agenti TA Collette objava
Novinarji Šve, Nor, Danska
Novinar Foodie: Benjamin Kemper,The daily beast, objave v
2020
 DECEMBER
Out of the box – počit. izven sezone več objav
Predstavniki občin in Turizmov
Novinarji + predstavnik PR Nir Grossman
Brusseles Airlines, tema wellness
Kid Tripster, objava jan.20

1
5
7
1
1
2
9
3
5
1
2
2
5
10
11
30
1
1
2
5
1
3
2
1
4
3
5
1

6
15
5
4
1

Digitalno trženje

Sredstva za digitalno trženje, razvoj in promocijo v skupnem znesku EUR 111.101 so praktično
enaka planiranim (indeks 101).
Na spletnem portalu Bleda www.bled.si smo med 1.1.2019 in 31.12.2019 realizirali
1.102.976 sej. Skupno je stran obiskalo 736.093 uporabnikov. Zabeležili smo 3.250.908
ogledov strani, kar je 15 % manj kot leta 2018. Razlog je predvsem v tem, da je bila večji del
leta objavljena še stara spletna stran, ki je bila že zastarela. Največ obiskovalcev je bilo iz
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Slovenije (31,3 %), sledijo ji Italija (11,8 %), Nemčija (10,2 %), Velika Britanija (8,7 %),
Madžarska (6,9 %), Avstrija (4,8 %), ZDA (3,2 %), Hrvaška (2,4 %), Francija (2,2 %) in
Nizozemska (1,6 %). Povprečni obiskovalec je za obisk portala porabil slabi 2 minuti in si pri
obisku ogledal 2,6 strani.
69,9 % obiskovalcev je na stran prišlo preko spletnega iskalnika Google, 16,6 % jih je direktno
vstopilo na stran, 4,3 % jih je bilo preusmerjenih s podstrani naše spletne strani, 2,9 % jih je
na stran prišlo preko naših oglasov, 1,6 % jih je bilo preusmerjenih s Facebook-a preko
mobilnih naprav, 1,1 % jih je prišlo s spletne strani slovenia.info, 0,3 % preko iskalnika Yahoo,
0,3 % jih je prišlo preko iskalnika Bing, 0,3 % pa preko povezav Facebook-a na stacionarnih
računalnikih.
57 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobilnih naprav, 36 % preko osebnih
računalnikov in 7 % preko tabličnih računalnikov.
Turizem Bled skrbi za ažurne informacije na naslednjih socialnih omrežjih:
Facebook
https://www.facebook.com/LakeBledSlovenia,
https://www.facebook.com/TasteBled/,
https://www.facebook.com/OberkrainerfestBled/,
https://www.facebook.com/BledWinterSwimmingCup/,
https://www.facebook.com/BledCVB/,
Instagram
https://www.instagram.com/bledslovenia/,
https://www.instagram.com/bledconventionbureau/
Twitter
https://twitter.com/BledSlovenia,
https://twitter.com/bled_cvb,
Youtube
https://www.youtube.com/user/turizembled
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/bled-tourist-board,
https://www.linkedin.com/company/convention-bureau-bled
Trudimo se za čim več objav, pri čemer je objavljanje odvisno od razpoložljivega časa, tako da
se moramo večkrat osredotočiti le na tista socialna omrežja, ki se nam zdijo pomembnejša.
Facebook stran Bleda https://www.facebook.com/LakeBledSlovenia je na datum 1.1.2019
imela 28.404 sledilcev, 31.12.2019 pa 38.579 sledilcev, kar pomeni, da se je število sledilcev
v tem obdobju povečalo za 10.175 oz. 36 %.
Profil KUB https://www.facebook.com/BledCVB/ je imel na datum 1.1.2019 202 sledilca,
31.12.2019 pa 282, kar pomeni, da se je število povečalo za 80 oz. 40 %.
Instagram profil Bleda https://www.instagram.com/bledslovenia/ je imel na datum 1.1.2019
14.459 sledilcev, 31.12.2019 pa 20.968, kar pomeni, da se je število povečalo za 6.509 oz.
45%.
Instagram profil KUB https://www.instagram.com/bledconventionbureau/ je imel na datum
1.1.2019 262 sledilcev, 31.12.2019 pa 412, kar pomeni, da se je število povečalo za 150 oz.
57 %.
Twitter profil Bleda https://twitter.com/BledSlovenia je imel na datum 1.1.2019 5.696
sledilcev, 31.12.2019 pa 6.396 sledilcev, kar je za 700 oz. 12 % več.
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Twitter profil KUB https://twitter.com/bled_cvb je imel na datum 1.1.2019 63 sledilcev,
31.12.2019 pa 97, kar pomeni, da se je število povečalo za 34 oz. 54 %.
Na Youtube kanalu https://www.youtube.com/user/turizembled je imel profil Bleda na datum
1.1.2019 397 naročnikov, 31.12.2019 pa 457, kar je za 60 oz. 15 % več.
LinkedIn profil Bleda https://www.linkedin.com/company/bled-tourist-board je imel na datum
1.1.2019 3 sledilce, 31.12.2019 pa 12 sledilcev, kar je za 9 oz. 400 % več.
LinkedIn profil KUB https://www.linkedin.com/company/convention-bureau-bled/about/ je
imel na datum 1.1.2019 29 sledilcev, 31.12.2019 pa 39, kar pomeni, da se je število povečalo
za 10 oz. 35 %.
Turizem Bled skrbi tudi za dnevno osveževanje spletne strani www.mojaobcina.si/bled z
novicami z destinacije. Novice so aktualne, spletna stran pa predstavlja razširitev in obogatitev
Blejskih novic. Vse novice s spletne strani se avtomatično prenesejo na spletno stran Občine
Bled, na FB Občine Bled, avtomatično se s spletne strani bled.si osvežuje tudi koledar
dogodkov.
Vzdržujemo in smo skrbniški administrator tudi za domeno cc-line.si/bled/admin za gostovanje
statističnega portala, kjer dnevno zbiramo podatke o nočitvah na Bledu, ki so namenjeni interni
uporabi hotelirjem.
Ažurno vnašanje spletnih vsebin na vseh portalih zahteva veliko časa in stalno izobraževanje
zaposlenih. Tako sta se dve zaposleni junija udeležili izobraževanja v organizaciji Slovenske
turistične organizacije v zvezi s Tripadvisorjem in Google My Business.
Sodelovali smo z ameriškim pisateljem Noah-om Charney-jem, ki živi v Sloveniji. Za naš zavod
je napisal pet poglobljenih člankov o njegovem osebnem pogledu na določene zanimive teme
na Bledu. Članki opisujejo: zeleni Bled, Blejski otok, Bled z otroki, blejsko kremno rezino in
gastronomski potep po Bledu.
Decembra smo v sodelovanju z agencijo Gorazda Skrta pripravili članek o decembrskem Bledu
za italijanski trg.
Od aprila dalje nam je pri postavitvi nove spletne strani svetovalo podjetje Forward. Njihova
glavna naloga je, da nam na različne načine pomagajo vzpostaviti boljšo SEO optimizacijo na
spletni strani. Poleg tega nam pomagajo pri določenih poglobljenih zadevah, pri katerih je
potrebno specifično znanje.
1.7.

Projekt “Digitalni razvoj in promocija turistične destinacije Bled”

Od januarja do sredine oktobra 2019 smo nadaljevali z izvajanjem operacije, sofinancirane s
strani MGRT za vodilne destinacije za razvoj digitalnih kanalov Turizma Bled in pospeševanje
digitalne promocije.
V mesecu aprilu smo oblikovali povabila ponudnikom za prenovo spletne strani www.bled.si.
Od osmih poslanih pozivov smo prejeli štiri ponudbe. Po razpisnih kriterijih je bilo izbrano
podjetje Arctur. Z njim smo v mesecu maju začeli načrtovati spletno stran. Njihova naloga je
bila postaviti spletno stran, naša naloga pa je bila pripraviti vso vsebino. Skupaj s kreativci
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smo prenovili obstoječa besedila in napisali nova. S prevodi smo dosegli, da je večina vsebine
na voljo v vseh petih tujih jezikih.
V sredini oktobra smo novo spletno stran prvič objavili. Spletna stran je posodobljena v skladu
z najnovejšimi trendi. Oblikovno je stran »čista«, poudarek je na velikih in lepih fotografijah,
vsebina pa je prilagojena tudi povpraševanjem gostov.

Na spletno platformo Outdoor Active (https://www.outdooractive.com/en/) smo vnesli 17
pohodniških in 10 kolesarskih poti v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.
Iz tega sledi promocija pohodniških in kolesarskih poti na Bledu, saj platformo aktivno
uporablja preko en milijon uporabnikov predvsem na nemško govorečih trgih. Tudi pohodniške
in kolesarske poti smo integrirali na našo novo spletno stran.
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Od decembra 2018 do sredine februarja 2019 smo digitalno oglaševali zimske aktivnosti na
Bledu. Februarja smo oglaševali tudi možnost romantičnih počitnic na Bledu. Oglaševali smo
večinoma na britanskem in nemškem trgu, v manjši meri tudi na belgijskem trgu, in sicer na
Google-u in Facebook-u.
Sredi decembra 2018 smo začeli tudi s kongresno kampanjo, in sicer na Google-u in Facebooku na britanskem in nemškem trgu. Kampanja je trajala do konca meseca januarja 2019.
Od 20. do 31. decembra 2019 smo izvedli kampanjo za ogled videa na Facebooku in
Instagramu in obveščanje o Zimski pravljici na Bledu. Pri tem smo ciljali na turiste na Bledu in
ljudi, ki živijo v Italiji, Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem.
Od 20. do 23. decembra 2019 smo izvajali kampanjo za zbiranje všečkov na Facebooku. Ciljali
smo na ljudi, ki živijo v Italiji, Avstriji, Srbiji in na Hrvaškem, ki jih zanimajo kultura, narava,
gradovi, Slovenija in potovanja.

Decembra in januarja je potekalo snemanje promocijskega filma za Zimsko pravljico. Meseca
februarja smo pričeli s snemanjem petih kratkih promocijskih filmov. Gre za zimske aktivnosti
na Bledu in v okolici, teme filmov pa so: smučanje, tek na smučeh, zimsko pohodništvo, drsanje
in velnes na Bledu.
Pomladi smo zasnovali tri poletne filme, katerih teme so: pohodništvo, kolesarjenje in Bled
Local selection. Slednji je bil januarja 2020 na turističnem sejmu Fitur v Madridu nagrajen za
najboljšega v kategoriji turističnih krajev. Skupno je torej nastalo 9 promocijskih filmov, ki so
vsi dostopni na našem Youtube kanalu: https://www.youtube.com/c/Bledslovenia .
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V okviru projekta smo naročili precej fotografij za prenovljeno spletno stran. Gre predvsem za
fotografije znamenitosti z novimi opisi. Izbor fotografij je na voljo v prenovljeni fototeki na naši
spletni strani, ki je namenjena tudi turističnim ponudnikom za nekomercialno rabo oz.
promocijo Bleda.

V avgustu smo dali izdelati virtualno panoramo, ki s 360 ° fotografijami obiskovalcem
pomaga pri odkrivanju znamenitosti in razglednih točk na Bledu.

1.8.

Bled Local selection

Pri razvoju znamka Bled Local selection, katere idejna zasnova sega v leto 2017, smo v letu
2019 prišli do točke, ko smo se odločili za sistematičen in celovit pristop k razvoju projekta in
uvedbo certificiranja. Sodelovali smo s strokovnjakinjo na področju kolektivnih blagovnih
znamk, dr. Tanjo Lešnik Štuhec oz. podjetjem ProVital d.o.o. in njeno skupino.
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V letu 2019 smo izvedli sledeče dejavnosti:







številna srečanja projektne in delovne skupine,
pripravo podlag za načrt upravljanja znamke skupaj s priročnikom,
dve delavnici, katerih namen je bil predstaviti nadaljnje aktivnosti Turizma Bled na
področju mreženja in zagotavljanja odlične kakovosti pridelkov, izdelkov, storitev in
butičnih doživetij ter zastaviti korake udejanjanja prepoznavnosti kakovostne ponudbe
Bleda na območju Julijskih Alp, Slovenije in na širšem turističnem trgu,
podporo sodelujočim pri začetnih fazah razvoja, kot na primer svetovanja pri razvoju
izdelkov, embalaže in predstavnosti izdelkov in promociji,
tri ocenjevanja v novembru, decembru 2019 in januarju 2020.

V prvi fazi smo izvedli certificiranje sledečih področij:




rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja (ocenjevanje:
15.11.2019),
pridelkov in prehranskih izdelkov (ocenjevanje: 9.12.2019),
jedi in pijač postreženih na gostinski način (ocenjevanje: 9.1.2020).

S kolektivno blagovno znamko (v nadaljevanju »KBZ«) Bled Local selection želimo povečati
prepoznavnost rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter gastronomskih
posebnosti iz lokalnega okolja.
Za pridobitev pravice do uporabe KBZ Bled Local selection so se lahko prijavile registrirane
pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oziroma izvajanje storitev, ki
ponujajo pridelke, izdelke in storitve, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:









so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in
standardih,
so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način,
zagotavljajo ustrezno kakovost,
izvor idej, živil/gradiv, postopkov izdelave in izvedbe izdelkov oz. storitev mora biti vsaj
30 do 50 % iz območja podeljevanja pravice* do uporabe KBZ Bled Local selection, oz.
100 % iz območja Slovenije, razen, če živil oz. gradiv za določene izdelke ni mogoče
zagotoviti v Sloveniji (izjemo predstavljajo temeljna živila npr. sladkor, sol, riž,
čokolada),
rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja temeljijo predvsem
na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje podeljevanja pravice do
uporabe KBZ Bled Local selection in upoštevajo rokodelsko kulturno dediščino območja,
so opremljeni s celostno komunikacijsko podobo in ceno – primerni za na prodajno
polico.
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2.

Skupnosti

TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
Skupnosti
Zelena shema
Skupnost Julijske Alpe
Pohodništvo in kolesarjenje (GIZ)
Alpine Pearls in ostalo
Skupne sejemske, borzne in druge predstavitve
Plače zaposlenih

PLAN 2019/2
68.000,00
3.000,00
45.000,00
3.000,00
5.000,00
12.000,00
66.000,00

REALIZACIJA
1-12/2019
58.779,48
1.595,30
39.897,26
2.397,27
4.131,64
10.758,01
62.629,63

- od tega
SREDSTVA TT
58.779,48
1.595,30
39.897,26
2.397,27
4.131,64
10.758,01
62.629,63

INDEKS
REAL./PLAN
86,44
53,18
88,66
79,91
82,63
89,65
94,89

Sredstva za ta namen v znesku EUR 58.779 so za 13% manjša kot v planu, predvsem na račun
manjšega prispevka za skupnost Julijskih Alp v letu 2019.
2.1.

Zelena shema

Namen sheme je ponuditi praktično, učinkovito in preprosto orodje za uvajanje in pospešitev
uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem. V shemo so vgrajeni vsi trije stebri
trajnostnega razvoja: okoljski, družbeni in gospodarski.
Bled je prejemnik zlatega znaka Zelene sheme slovenskega turizma za destinacije. Do konca
leta 2019 smo uresničevali akcijski načrt, v začetku leta 2020 bo sledila preveritev na terenu.
V februarju 2020 bomo tudi gostili prvo izmed delavnic za zelene koordinatorje iz vse Slovenije.
2.2.

Skupnost Julijske Alpe

Bled je ustanovni član združenja Skupnosti Julijske Alpe, v okviru katerega se izvajajo skupne
promocijske aktivnosti, razvoj produktov in sodelovanje v projektih. Sodelovanje poteka v štirih
vsebinskih sklopih:
Design&Brand Management:
 Blagovne znamke: izvedba delavnice na temo razvoja in povezave kolektivnih blagovnih
znamk na območju Julijskih Alp,
 Vodnik Julijana Trail: priprava vsebin za vodnik Julijana Trail, oblikovanje mini vodnika
Julijana Trail (prodajni in sejemski),
 Priprava materialov in vsebin za skupno knjižico turističnih avtobusov, Hop On, Hop Off
na območju JA, tisk knjižice, kartografija,
 Razni promocijski materiali: materiali za sejme, predstavitve na terenu,
 Tisk poletnega časopisa v sodelovanju z JZ TNP,
 Priprava in tisk ponatisa kataloga Julijske Alpe v CGP Julijske Alpe v sodelovanju s STO.
Trženje:
 Sejemske aktivnosti: organizacija in izvedba raznih promocijskih dogodkov, večdnevni
dogodki in predstavitve Julijskih Alp, npr na slovenski ambasadi v Washingtonu (maj
2019),
 Priprava vsebin za novo spletno mesto Julijske Alpe, koordinacija skupine, priprava
tekstov, priprava foto/video materiala, prevodi, družabna omrežja, organizacija in
izvedba delavnice za pripravo novega spletnega mesta JA,
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Klasično oglaševanje - časopisni članki, Slovenske počitnice, Primorske novice,
Discover, Sustainable Europe Magazine,
Spletno oglaševanje – družabna omrežja,
Agenti za ključne trge – priprava materialov in udeležba na dogodkih za italijanski,
češki, britanski in nizozemski trg,
Animacija WTM London – Juliana Trail: video, kuharji, razni promocijski materiali,
Animacija Dusseldorf, razni promocijski materiali,
Priprava in tisk razglednice Juliana Trail,
Priprava zgibanke Juliana Trail (slo, nem, ang),
Otvoritev pohodniške poti Juliana.

Razvoj:
 Koordinacija skupnih turističnih produktov,
 Skupni turistični produkt pohodniška pot Juliana Trail (licence za aplikacijo, zgodbe JA,
foto/video, booking center, oblikovanje infotočk). Priprava poti po regijah, priprava
mobilne aplikacije za pohodniško pot Juliana Trail,
 Skupni turistični produkt kolesarska pot JA, pripravljen dogovor s PZS (STKP krog JA),
uskladitev trase in usklajevanje poteka poti po pogodbi o vzpostavitvi pentlje STKP v
Julijskih Alpah,
 Skupni turistični produkt regijska KARTICA JA Feratel – 4 destinacijske kartice
mobilnosti,
 Skupni turistični produkt SKI PASS JA, izvede aktivnosti in promocija skupne smučarske
kartice,
 Kolektivne blagovne znamke na območju JA,
 Oblikovanje infotočk pohodniške poti Juliana.
Upravljanje:
 Koordinacija skupnosti, priprava letnega plana, priprava poslovnika Skupnosti JA,
 Outdoor delavnica Kranjska Gora

2.3.

Pohodništvo in kolesarjenje (GIZ) – Slovenija Outdoor GIZ
Turizem Bled je z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje podpisal
destinacijski dogovor o partnerskem sodelovanju za leto 2019.
Poleg Turizma Bled sta člana iz Občine Bled še Hotel Ribno in
Sava Turizem Bled – Camp Bled. Združenje se je na skupščini v
oktobru preimenovalo v Slovenia Outdoor GIZ. Člani so: 22
hotelov, 4 hostli, 3 apartmajske hiše, 1 penzion, 8 kampov, 10
incoming outdoor agencij ter Združenje slovenskih žičničarjev.

Projekti GIZ pohodništvo: specializacija namestitev za pohodnike in kolesarje, daljinska pot
Alpe Adria Trail, Via Alpina; projekt ureditev daljinskih cestno kolesarskih poti Eurovela,
nacionalna kolesarska točka za cestne daljinske poti, sodelovanje z avstrijskim marketinškim
združenjem MTS Austria , ki trži v okviru Bike Holidays gorsko in cestno kolesarske namestitve,
workshop Green & Outdoor Slovenia Travel Trade v Bohinju, Outdooractive platforma. Tisk
karte pohodniških poti in prospekt Slovenija hodi, brošura A5 kolesarjenje in pohodništvo,
izdelava novega spletnega portala www.slovenia-outdoor.com . GIZ se za partnerje udeležuje
tudi na sejmih, borzah, in turističnih delavnicah.
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2.4.

Alpski biseri/Alpine Pearls in ostalo

Sredstva za ta namen so znašala EUR 4.131 predstavljajo 82% planiranih. Sredstva so bila
porabljena za delovanje v okviru organov in delovnih skupin Alpskih biserov in članarino v
skupnosti European Cities Marketing.

2.5.

Skupne sejemske, borzne in druge predstavitve

Sejemske, borzne in druge predstavitve organiziramo v okviru Skupnosti Julijskih Alp, v okviru
GIZ-a in Alpskih biserov.
Sejemskih, borznih in drugih predstavitev se udeležujemo v okviru STO, skupnosti Julijskih
Alp, v okviru GIZ-a in Alpskih biserov ter s Slovenija centrom iz Prage. S povezovanjem v
Skupnosti Julijske Alpe zagotavljamo prisotnost destinacije Bled na sejmih in borzah predvsem
tipa B2C, pa tudi B2B. Tovrstni sejemski nastopi vključujejo skupni pult in skupnega
informatorja oz. animatorja, ki na sejmu zastopa vse člane Skupnosti JA. Specializiranih sejmov
pohodništva in kolesarjenja se udeležujemo v sodelovanju z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje.
Imamo samostojne predstavitve na workhshopih in roadshowih v Evropi. Z raznimi
partnerskimi kombinacijami zagotavljamo prisotnost na pomembnih borzah in sejmih, s tem
poskrbimo tudi za racionalizacijo stroškov ter za optimizacijo predstavitev.

Upravljanje produktov in storitev zavoda

TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
UPRAVLJANJE PRODUKTOV IN STORITEV ZAVODA (konto 41330266)
Organizacija prireditev (letne in zimske)
Zimska pravljica
Otvoritev poletja
Blejski dnevi
Hit parada
Ostale prireditve
Razvoj prireditev
Zimski produkti
Ski bus & ski pass
Urejanje tekaških prog in druge športno turistične infrastrukture
Trajnostna mobilnost
Pohodniške poti
Bled Green Ways (zelena mobilnost)
'Integrirane rešitve zelene mobilnosti“
Hop on/hop off, shuttle
Informiranje gostov
TIC pri TD Bled
Delovanje turističnega društva Bled
Infocenter Triglavska roža Bled
Ask me I am local/Vprašaj me, sem domačin
Kartica gosta
Rezervacijski sistem turistične destinacije
Storitve rezervacijskega sistema
Razvoj produktov
Petzvezdična doživetja,…
Plače zaposlenih
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PLAN 2019/2
706.000,00
330.000,00

330.000,00

34.000,00
33.000,00
1.000,00
82.000,00
22.000,00
20.000,00
0,00
40.000,00
136.000,00
52.000,00
38.000,00
24.500,00
15.000,00
5.000,00
1.500,00
25.000,00
25.000,00
99.000,00

REALIZACIJA
1-12/2019
703.038,07
327.748,21
129.597,92
29.150,18
79.919,88
56.414,88
27.403,05
5.262,30
26.878,61
26.399,16
479,45
95.441,17
29.662,36
27.563,89
66,60
38.148,32
142.654,03
37.999,26
13.999,92
38.497,41
24.320,54
14.096,27
12.408,31
1.332,32
16.371,60
16.371,60
93.944,45

- od tega
SREDSTVA TT
606.500,00
235.349,93

INDEKS
REAL./PLAN
99,58
99,32

111.587,63
28.500,00
70.000,00
0,00
20.000,00
5.262,30
25.479,45
25.000,00
479,45
95.441,17
29.662,36
27.563,89

79,05
80,00
47,95
116,39
134,83
137,82

66,60
38.148,32
139.913,40
37.999,26

95,37
104,89
100,00

13.999,92
38.497,41
24.320,54
14.096,27
11.000,00
0,00
16.371,60
16.371,60
93.944,45

101,31
99,27
93,98
248,17
88,82
65,49
65,49
94,89
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1. Organizacija prireditev

Zavod tekom leta koordinira in organizira različne dogodke, ki dopolnjujejo ponudbo Bleda.
Dogodke redno in ažurno objavlja na spletni strani bled.si ter jih posreduje zainteresiranim
deležnikom. V obliki novičnika redno seznanja zainteresirano javnost z dogodki in aktualnostmi
na Bledu.
1.1.

Zimska pravljica

Zimska pravljica na Bledu je že tradicionalni praznični dogodek, ki je v sezoni 2019/2020
potekal že 5. leto. S postavitvijo praznične promenade povežemo Bled in ustvarimo trg, kjer
se ljudje srečujejo. S stalnostjo, praznično okrasitvijo in dodajanjem prazničnih inštalacij smo
prišli v številne koledarje organizatorjev potovanj. V zadnji izvedbi zimske pravljice je bilo
zaznati velik obisk enodnevnih obiskovalcev, predvsem čez vikend, tako iz Italije, kot tudi
Avstrije. Tudi slovenski organizatorji so začeli
Bled ponujati v programu prazničnih izletov.
Vsekakor pa smo želeli tem obiskovalcem
pokazati, da je še dosti drugih dogodkov na
Bledu in da se splača priti za več dni. Obiskovalci
si praznični Bled zapomnijo po izbrani ponudbi,
majhni, ampak pravljični promenadi in stalni
odprtosti. Decembra na Bledu sprejmemo okoli
20.000 gostov, ki ustvarijo še enkrat toliko
nočitev. Vsekakor še veliko manevrskega
prostora, seveda, če bomo vztrajali, predvsem
na lokaciji, ki povezuje Bled.
V izvedbi 2019/2020 smo se osredotočili na prenovo programa na odru, ki ni osnova za obisk
stacionarnih turistov, predvsem je le ta pomemben za obisk enodnevnih obiskovalcev.
Programa ob petkih nismo organizirali, saj v štirih letih z različnimi žanri in urami začetka
koncertov nismo uspeli privabiti zadostno število poslušalcev, ob sobotah in nedeljah pa je bil
obisk zadovoljiv. V soboto je bilo na odru slišati jazz standarde in slovensko popevko, v nedeljo
pa narodno – zabavno glasbo.
Otrokom je bil ves čas na voljo poštni urad decembrskih mož, kjer so otroci lahko ustvarili in
oddali pisma za dobre može ter jih oddali v praznični poštni nabiralnik. Ob koncih tedna so jim
pomagali pravljični junaki Dežele ljudskih pravljic Bled. V eni od prodajnih hišk se je predstavil
tudi Blejski lokalni izbor.
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Ohranjamo
tudi
tradicionalne
prireditve, ki so v skladu z našo zeleno
usmeritvijo; posodobljena Legenda o
potopljenem zvonu je potekala v
Grajskem
kopališču,
tradicionalni

prednovoletni koncert Godbe Gorje je bil
dobro
obiskan v Festivalni
dvorani,
organizacijo novoletnega koncerta smo
ponovno zaupali programskemu vodju,
domačinu, virtuozu na harmoniki Gašperju
Primožiču. V polni cerkvi so uživali predvsem
tuji gostje ter tudi domačini. V novo leto so na
Bledu vstopili najprej otroci s predstavo o
nastanku blejskega jezera in zelenimi darili –
kino vstopnico, saj smo otrokom želeli podarili
doživetje. Od 22. ure dalje pa je potekalo
silvestrovanjem na prostem z skupino Help –
a Beatles tribute in polnočnim kresom na
jezeru.

1.2.

Otvoritev poletja

Prireditev je potekala od 17. do 19. maja na Jezerski promenadi. Vse tri dni je bila na stojnicah
na voljo ponudba hrane in pijače, in sicer pod destinacijsko znamko Okusi Bleda. S tem smo
kot organizatorji želeli spodbuditi zavedanje o pomembnosti lokalno pridelane in predelane
hrane in pijače ter dvigniti kulinarično ponudbo na višji nivo. Na stojnicah so se predstavili tudi
ponudniki, ki svoje izdelke, kot so Blejski sir, Blejska kava, Blejski med, tepkovec ponujajo pod
znamko Bled Local selection.
V nedeljo bi moral Bled v okviru Otvoritve poletja gostiti harmonikarice in harmonikarje na
dogodku Srečanje harmonik ob Blejskem jezeru. Dogodek smo zaradi dežja morali odpovedati.
Prireditev je bila v skladu s smernicami gibanja »zero waste« torej Družbe brez odpadkov.

1.3.

Blejski dnevi

Blejski dnevi so v lanskem letu doživeli evolucijo oziroma nadgradnjo. Žal s pogovori o
dodajanju blejskega taroka sami prireditvi nismo uspeli, je bila pa prireditev v znamenju
logične nadgradnje – predstavili smo Bled Local selection.
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Povezovanje osrednjega blejskega poletnega dogodka v organizaciji Turizma Bled in
domačinov se nam zdi ključnega pomena, kajti samo na tak način domačini dobijo občutek,
da lahko sodelujejo pri kreiranju blejske turistične ponudbe. Pomembno je, da se del turizma
čutijo tudi obrtniki, kmetje in podjetniki, kulturni ustvarjalci, ne le oddajalci turističnih sob. To
je le eden izmed razlogov, zakaj smo se odločili prireditev nadgraditi, drugi je, da takšno
poglobljeno sodelovanje zahteva zelena shema slovenskega turizma, katere del je tudi
destinacija Bled.
Tretji, in ne najmanj pomemben razlog pa je, da smo želeli prireditvi vdahniti dušo – in to
blejsko. Lokalne veselice so doma po vsej Sloveniji, zato ne želimo, da Blejski dnevi postanejo
le prireditev za veseljačenje do jutra, pač pa dogodek, ki je seveda namenjen zabavi, vendar
ima tudi vsebino. Letos je bilo zato vse od kulinarike, ponudbe na stojnicah do nastopov na
odru v znamenju Bled Local selection.
Program:
Petek, 19.7.
12.00 Kulinarična ponudba Okusi Bleda in sejem domače in umetnostne obrti
18.00 Koncert Godbe Gorje na gladini Blejskega jezera
20.00 Koncert John F. Doe, Lumberjack, Hamo
Sobota, 20.7.
10.00 Kulinarična ponudba Okusi Bleda in sejem domače in umetnostne obrti
10.00-12.00 in 15.00-17:00 Blejski dnevi za otroke: Dežela ljudskih pravljic Bled
17:00 Nad ogenj po starem
19.00 Blejski zlati mikrofon
21.00 Big Band Bled s solisti
22.00 Lučke na jezeru
Nedelja,21.7.
10.00 Kulinarična ponudba Okusi Bleda in sejem domače in umetnostne obrti
11.00 Koncert Godbe Gorje
10.00-12.00 in 15.00-17:00 Blejski dnevi za otroke: Dežela ljudskih pravljic Bled
15.00 koncert Slovenski pozdravi
17:00 Nad ogenj po starem
19.00 koncert Katalena
Bled predstavlja: Bled Local selection – Izbrano z Bleda
Bled predstavlja: dediščina Poljanske doline, obrt po starem, kulturno izročilo.
1.4.

Hit parada
Vikend v sredini novembra (16.11.) je bil na
Bledu
in
okolici,
poln
ljubiteljev
narodnozabavnih zvokov. Že šestnajstič so
na Bled prišli gostje iz Južne Tirolske,
Avstrije, Bavarske, Švice in Madžarske ter iz
Liechtensteina in Francije. Veliko jih prihaja
na odlično organizirano prireditev že vrsto
let. Upamo, da tako kvalitetno prireditev
negujemo
še
naprej;
z
aktivnim
vključevanjem še več partnerjev na Bledu in
okolici.
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1.5.

Ostale prireditve

Turizem Bled je tudi v letu 2019 organiziral tradicionalno prireditev Pust na Bledu. V pustno
povorko so se vključila številna društva blejske občine, ki so pri pripravi skupinskih mask sledila
temama povorke, ki sta bili tokrat Zeleni Bled in Bled Local selection. Pustni sprevod se je
pričel na Grajski cesti pri hostlu Bledec in nadaljeval pot proti Jezerski promenadi, kjer so se
skupine prvič predstavile obiskovalcem. Sprevod se je zaključil s predstavitvijo skupin v
Trgovskem centru Bled, kjer je sledilo pustno rajanje z ansamblom Joške vn.

Velikonočne prireditve vsako leto dopolnijo praznično vzdušju na Bledu. V nedeljo je v
Trgovskem centru Bled potekal tradicionalni velikonočni koncert Godbe Gorje, začel pa se tudi
tradicionalni sejem domače in umetnostne obrti v Zdraviliškem parku, ki je potekal do konca
septembra vsak petek, soboto in nedeljo. Na sejmu se predstavljajo izbrani rokodelci iz
Slovenije, ki predstavijo nastanek spominka slovenske tradicionalne obrti.
V mesecu maju smo poskrbeli za organizacijo tradicionalnega, že 7. Srečanja harmonikaric in
harmonikarjev ob Blejskem jezeru, ki pa je bilo zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno
na septembrski termin, ko naj bi se več kot 400 prijavljenih harmonikarjev in harmonikaric
zbralo v sklopu prireditve Vaški vikend. Vreme nam tudi v tem terminu ni bilo naklonjeno in
smo bili primorani celotno prireditev odpovedati. V letu 2019 nam žal ni uspelo izpeljati
srečanja ne maja in ne septembra.
Na zadnjo junijsko nedeljo je Turizem Bled v sodelovanju z idejnim vodjem pohoda dr. Zonikom
s sodelavci iz ZD Bled in nekaterimi turističnimi ponudniki (Sava Hoteli, Penzion Mlino,
Restavracija Camping Zaka) organiziral tradicionalni 21. Riklijev pohod. Pohoda in druženja se
je v čudovitem zgodnje poletnem vremenu udeležilo preko sto udeležencev iz Slovenije in
tujine.
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V letu 2019 smo sodelovali in tudi finančno podprli različne druge dogodke na Bledu:
mednarodni slikarski Ex tempore Bled, Blejski vodni festival, G&T cup, Vino ob jezeru, Pivo ob
jezeru, Kino Bled, Poletno hokejsko liga in Blejski plavalni izziv.

1.6.

Razvoj prireditev

Dogodkov na Bledu je relativno veliko in vsebinsko med seboj niso vedno uravnoteženi,
pogosto pa tudi njihova lokacija ni vselej na mestu. Dogodki so plod teženj različnih
organizatorjev, ki bolj zasledujejo svoje individualne cilje kot strateško razvojno usmerjenost
destinacije.
V zavodu smo v letu 2019 pripravili strateške smernice dogodkov za obdobje 2020-2024.
Zapisali smo, da naj bodo dogodki na destinaciji odraz destinacije, njenega karakterja, njene
dolgoročne razvojne naravnanosti, njenega odnosa do prebivalcev, ponudnikov in
turistov/obiskovalcev ter njenega odnosa do okolja. Da bodo dogodki »v službi« razvoja
destinacije v smeri, ki je začrtana v Strategiji trajnostnega razvoja blejskega turizma, bodo
potrebni naslednji vsebinski premiki in upoštevanje naslednjih smernic razvoja:

•
•
•
•
•
•

•

zmanjšanje števila dogodkov, ki ne soustvarjajo želeni imidž Bleda;
usmerjenost na goste, ki ostajajo dlje;
vsak dogodek naj ima zgodbo;
v visoki sezoni uvesti termine, ko se ne dogaja nič in jih kot take tudi komunicirati –
gre za vrednoto mir in navdih kot odgovor na množico dogodkov vsepovsod;
izbrati dogodke, ki poudarjajo lepoto Bleda in ne samo izkoriščajo naravno lep ambient
kot magnet za udeležence;
organiziranje dogodkov, ki preprečujejo »stampedo« - so glede na količino udeležencev
obvladljivi, da ne prihaja do uničevanja in onesnaževanja narave, parkov, poti, jezera
preobremenjenost prometnih poti;
v mrtvi sezoni umestiti dogodke, ki imajo jasno opredeljeno ciljno publiko in nanjo tudi
usmeriti komunikacije – ciljni trgi so poleg Slovenije tudi Avstrija, Italija, Hrvaška in
Madžarska.
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•
•
•
•

plemenititi dogodke z zero waste konceptom oziroma zmanjšanjem količine odpadkov;
vpeljevati elemente avtentičnosti in lokalnosti
prizorišče in vsebina dogodka se morata ujemati oziroma se dopolnjevati – športne
prireditve in razna tekmovanja npr. ne sodijo na Promenado
prireditveni oder in kulinarična ponudba se morata nahajati v primerni razdalji, da ne
motita eden drugega.

Končno verzijo dokumenta prireditev za obdobje 2020 – 2024 bomo v zavodu pripravili do
konca marca 2020. Dokument pripravljamo v sodelovanju s prireditvenim svetom in Občino
Bled, pri pripravi pa bo pomembno vlogo odigrala spremenjena podoba Jezerske promenade.

2. Zimski produkti
TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
Zimski produkti
Ski bus & ski pass
Urejanje tekaških prog in druge športno turistične infrastrukture

2.1.

REALIZACIJA
1-12/2019
34.000,00
26.878,61
33.000,00
26.399,16
1.000,00
479,45

PLAN 2019/2

- od tega
SREDSTVA TT
25.479,45
25.000,00
479,45

INDEKS
REAL./PLAN
79,05
80,00
47,95

Ski bus in ski pass

Obratovanje Blejskega smučarskega avtobusa je v zimski sezoni 2018/2019 potekalo od
23.12.2018 do 10.3.2019, po naročilu s strani hotelov pa do konca smučarske sezone, torej
do konca meseca marca 2019.
V letu 2019 smo uvedli sta bili dve redni novi trasi. Poleg že uveljavljenih do Vogla in Krvavca,
je avtobus vsak dan vozil še na Pokljuko, ob petkih pa v Kranjsko Goro.
Cena povratne vozovnice za smučarski avtobus je bila 10 EUR. Za otroke do 14. leta je bila
vožnja v spremstvu odrasle osebe brezplačna. Prav tako je bila vožnja do smučišč Vogel,
Krvavec in Kranjska Gora brezplačna za imetnike smučarske vozovnice Ski pass Julijske Alpe.
Za novo linije smučarskih avtobusov na Pokljuko smo pripravili celovito ponudbo v sodelovanju
s Športnim centrom Pokljuka. Uporabniki Blejskega smučarskega avtobusa na Pokljuko so imeli
z vozovnico možnost koriščenja naslednjih ugodnosti v Športnem centru Triglav Pokljuka:

•
•

•

brezplačna uporaba smučarsko tekaških prog (dnevna karta sicer stane 5 EUR),
zagotovljeno dnevno ponudbo organiziranih aktivnosti: vsako sredo vodeno krpljanje
in vsak petek skupinski tečaj teka na smučeh, poleg tega še biatlonsko streljanje proti
plačilu.
20% popust na izposojo opreme.

Organizacijo in dnevno koordinacijo odhodov je vršila turistična agencija M Tours Bled, ki
razpolaga z največjim številom lastnih kombijev, ki so jih uporabljali v primeru, da je bilo število
potnikov za avtobus premajhno. Agencija je dnevno vodila evidenco vseh realiziranih prevozov,
ki so bili osnova za našo kontrolo. Avtobusi so ustavljali na postajališčih, ki smo jih določili
najbližje možno hotelom, upoštevali pa smo tudi zahteve policije glede varnosti v prometu
(ustavljanje na cesti itn.). Vozni red in postajališča so bila označena s posebno tablo ter tudi
objavljena na hotelskih recepcijah, v turističnih agencijah, na TICih, na vseh postajališčih ter
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na spletni strani www.bled.si. Gosti brez smučarske vozovnice Ski pass Slovenske Alpe so
plačali prevoz in iz tega naslova je bilo realiziranih 51 plačljivih povratnih voženj.
Potrebno je ponovno ugotoviti, da je sistem prevozov na smučišča, ki je vključen v ceno ski
passa, zaenkrat edini način, kako v sedanji konkurenci v tem delu Evrope, Bled pozimi lahko
ohrani svoj produkt in goste smučarje. Večina hotelov in nekaj agencij na Bledu ima svoj
dostop do izdaje Ski Pass Julijske Alpe vozovnice. Za vse ostale pa je na razpolago prodajno
mesto v Infocentru Triglavska roža Bled in preko spletne prodaja na spletni strani www.bled.si.
Statistika: skupaj je bilo prepeljanih:
• 319 oseb na Vogel (zaradi neustreznih snežnih razmer na Voglu je avtobus v določenem
obdobju v decembru in januarju uporabnike smučarskega avtobusa vozil v Kranjsko
Goro),
• 259 oseb na Krvavec,
• 20 oseb na Pokljuko,
• 271 oseb je v Kranjsko Goro (od tega 65 oseb v času rednih voženj).
Realizacija voženj je bila v 78 obratovalnih dneh v rednem delu:
• 77% (60/78) na Vogel,
• 59% (46/78) na Krvavec,
• 9% (7/78) na Pokljuko,
• 82% (9/11) v Kranjsko Goro.
Za prevoze na trasi Kranjska Gora smo se dogovorili za delitev stroškov skupaj z RTC Žičnice
Kranjska Gora in Turizmom Kranjska Gora.
Za zimsko sezono 2019/2020 je bil produkt blejskega zimskega smučarskega avtobusa
nadgrajen tako, da se Bled poveže s kar šestimi zimskimi središči v Sloveniji, Avstriji in Italiji.
Obratoval bo med 20.12.2019 in 20.3.2020 vsakodnevno do Kranjske Gore, Krvavca, Pokljuke
in Vogla; do Trbiža v Italiji vsako sredo in nedeljo, do Podkloštra v Avstriji pa vsak četrtek in
nedeljo.
Za prevoz smo uvedli obvezno predhodno rezervacija sedežev prek spletnega obrazca na
www.bled.si. Cena povratne karte je ostala 10 EUR. Brezplačen prevoz je omogočen otrokom
do 14. leta v spremstvu odrasle osebe in imetnikom zimske Kartice Julijske Alpe: Bled. Do
smučišč Krvavec, Kranjska Gora, Trbiž in Podklošter pa tudi za imetnike vozovnice Ski pass
Julijske Alpe. Imetniki smučarske vozovnice Vogel pa do smučišča Vogel.
Prevoz z Bleda je ostal enak. In sicer s šestih postajališč: glavna avtobusna postaja Bled, Hotel
Krim, Rikli Balance Hotel, Restavracija Panorama / Taxi, avtobusna postaja Mlino, Hotel Ribno.
Za uporabnike linije na Pokljuko smo se dogovorili za enake bonitete, kot so jim bile na voljo
v pretekli sezoni.
V podporo boljši informiranosti uporabnikov smučarskega avtobusa smo izdelali še poseben
letak na katerem so za vsako smučišče opredeljene tudi druge aktivnosti in atrakcije, ki bi jih
utegnile zanimati na širšemu območju postajališča.
Vse informacije so bile vpisane na spletni strani: https://www.bled.si/sl/informacije/kako-pobledu/2019100408354553/.
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2.2.

Urejanje tekaških prog in druge športne infrastrukture

Za urejanje smučarsko tekaških prog na območju občine Bled smo sklenili dogovor s TSK OGP
Grad Bled. V dogovoru smo zapisali, da bo Turizem Bled financiral urejanje prog na območjih:
Dobe (dolžina proge 7 km), Dindol (dolžina proge 3 km) in Rečica (dolžina proge 3 km) ter 2
km ločene proge za sprehajalce na Dobah, v času zadostne količine naravne snežne odeje,
vsak tretji dan. Za boljše informiranje gostov se je pripravil zimski časopis, v katerem so bile
tekaške proge grafično vrisane na zemljevid in opisane s pomembnimi lastnostmi. Oblikovale
in izdelale so se usmerjevalne table, ki bi poskrbele za boljšo urejenost in varnost uporabnikov
tekaških prog. Za nadzor nad izvajanjem urejanja prog smo od podjetja Infrastruktura Bled
d.o.o. najeli sledilno napravo za teptalnik snega.
Zaradi nezadostne količine naravne snežne odeje se urejanje tekaških prog v letu 2019 ni
izvajalo.

3. Trajnostna mobilnost
TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
Trajnostna mobilnost
Pohodniške poti
Bled Green Ways (zelena mobilnost)
'Integrirane rešitve zelene mobilnosti“
Hop on/hop off, shuttle

3.1.

PLAN 2019/2
82.000,00
22.000,00
20.000,00
0,00
40.000,00

REALIZACIJA
1-12/2019
95.441,17
29.662,36
27.563,89
66,60
38.148,32

- od tega
SREDSTVA TT
95.441,17
29.662,36
27.563,89

INDEKS
REAL./PLAN
116,39
134,83
137,82

66,60
38.148,32

95,37

Pohodniške poti

Na Bledu je 220 km pohodniških poti. Vključujejo lokalne ceste, gozdne prometnice, kolovoze
in steze. Turizem Bled je bil v okviru dejavnosti upravljanja z destinacijo imenovan za
strateškega koordinatorja pohodniških poti na Bledu.
Skupaj s turističnimi društvi, Zavodom za kulturo
Bled, Občino Bled in Infrastrukturo Bled skrbi za
urejenost poti v občini Bled.
Večni in železni repertoar mreže pohodniških poti
in posledično pohodniške ponudbe na Bledu že
ves čas predstavljajo sprehodi po Bledu in
okoliških vaseh, pohodi po gričih osamelcih,
naravni spomenik Vintgar in tudi sredogorsko in
visokogorsko zaledje na Jelovici, Pokljuki, v
Julijskih Alpah ter v Karavankah. V letu 2018 smo
na Bledu obnovili mrežo pohodniških poti ter
izvedli označevanje v prenovljeni celostni podobi
(postavljenih je bilo okoli 240 novih smerokazov)
ter v letu 2019 dopolnjevali in obnavljali
pohodniško infrastrukturo. Tako bo tudi v bodoče
– urejena in vzdrževana infrastruktura je
ogledalo kraja.
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Mreža, pohodniških poti na Bledu, ki so predmet novega označevalnega sistema:
1. Ravninske sprehajalne poti v kraju in okoliških vaseh
1.1. Bled – Koritno – Šobec – Sračja noga - Bled
1.2. Bled – Bodešče – Ribno – Selo – Mlino – Bled
1.3. Bled – Bohinjska Bela – Bled
2. Griči osamelci
2.1. Grajski Hrib / Grad
2.2. Višce
2.3. Kuhovnica in Stan
2.4. Osojnica in Ojstrica
2.5. Kozarca
2.6. Straža
2.7. Dobra gora
2.8. Ribenska gora
3. Sredogorje v neposrednem zaledju Bleda
3.1. Vintgar in Hom
3.2. Talež
3.3. Kupljenik, Gradišče in Babji zob
3.4. Galetovec

3.2.

Bled Green Ways – zelena mobilnost

Turizem Bled skrbi in vzdržuje mrežo izposojevalnic koles na Bledu in okolici ter povezovanje
s sosednjimi občinami. Bled Green Ways je sistem za avtomatizirano izposojo koles. Namenjen
je uporabnikom, ki so starejši od 14 let. Uporabniku, ki živi v občini Bled ali je imetnik Blejske
kartice, je na voljo brezplačna uporaba kolesa do 24 ur tedensko. Ponudnikom namestitvenih
kapacitet je omogočena izposoja koles za goste. Na Bledu imamo 4 postaje za izposojo koles:
Triglavska roža, Zadružni dom Ribno, Dom krajanov Zasip, Camping Bled. Eno od postaj je
nabavila Občina Bled in jo s pogodbo oddala v najem Turizmu Bled.
Porabljena sredstva v znesku EUR 27.563 so bila namenjena za vzdrževanje (EUR 900
mesečno) in upravljanje sistema (EUR 3.800 letno), najemnino postaje, popravila in
amortizacijo (EUR 950 mesečno).
V prihodnosti želimo razširiti mrežo izposojevalnic in zamenjati obstoječi sistem avtomatske
izposoje koles, vendar je to zaradi sistema spodbud finančno smiselno samo v sodelovanju z
občino.
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V Infocentru Triglavska roža Bled se oddajajo klasična, gorska in električna kolesa, s katerimi
se gostje lahko gibajo trajnostno po Bledu in okolici.

3.3.

Integrirane rešitve zelene mobilnosti

V letu 2019 je začela delovati delovna skupina v sestavi predstavnikov Infrastrukture, MIR in
Turizma Bled, ki je pristopila k izbiri partnerja, s katerim smo želeli pripraviti poslovni model
za občinsko floto vozil, katere uporabniki bi bili glavni blejski deležniki (občina, javna podjetja,
zavodi) ter občani in gosti. Pretehtali smo različne modele in se v dobrega pol leta tudi veliko
naučili. Prišli smo do podobne ugotovitve kot v študiji A.T. Kearny, da še ni čas za ekonomsko
vzdržen model. Sredstva, ki so bila prvotno namenjena za to področje, smo z rebalansom
namenili drugimi segmentom.

3.4.

Hop on, hop off in shuttle bus

Hop-on Hop-off je bil tudi v letu 2019 avtobusni prevoz, ki je omogočal najlažji način za
odkrivanje zanimivosti in kotičkov podeželja. Dnevna vozovnica je stala 8 EUR. Obratovale so
sledeče linije:

•
•
•
•

Bled-Radovljica-Kropa-Bled (vsak torek od 1. 7. do 31. 8.2019)
Bled-Selo-Breznica-Radovljica-Bled (vsako sredo od 1. 7. do 31. 8. 2019)
Bled-Radovljica-Begunje-Brezje-Bled (vsak četrtek od 1. 7. do 31. 8. 2019)
Bled-Radovljica-Begunje-Tržič-Radovljica-Bled (vsak petek od 1. 7. do 31. 8. 2019)
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Med 15. junijem in 15. septembrom 2019 sta obratovali
dve liniji: zelena in modra. Vozovnica je stala en evro, za
goste, ki so imali kartico Julijske Alpe: Bled, je bila vožnja
brezplačna.
Modra linija je povezovala Zasip, Bled, Gorje, Vintgar,
Krnico, Zatrnik in Pokljuko. Zelena linija je povezovala
Bohinjsko Belo, Koritno, Ribno, Selo, Bodešče, Bled,
Vintgar in Gorje. Oba avtobusa sta vozila tudi na Blejski
grad.
Partner pri organizaciji in delitvi stroškov je Turistično
društvo Gorje. Skupaj je bilo prepeljanih 27.132 potnikov,
10.052 na zeleni in 17.080 na modri liniji.
Z javnim avtobusnim prevozom želimo prispevati k
manjšemu onesnaževanju zraka v občutljivem alpskem
okolju, obvarovati rastlinstvo, zmanjšati hrup in se izogniti
problemom gostega prometa in parkiranja. Javni prevoz
nam nudi več časa za opazovanje narave in hkrati omogoča, da se nam ni treba vračati na isto
izhodišče.

4. Informiranje gostov

TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
Informiranje gostov
TIC pri TD Bled
Delovanje turističnega društva Bled
Infocenter Triglavska roža Bled
Ask me I am local/Vprašaj me, sem domačin
Kartica gosta
Rezervacijski sistem turistične destinacije
Storitve rezervacijskega sistema

PLAN 2019/2
136.000,00
52.000,00
38.000,00
24.500,00
15.000,00
5.000,00
1.500,00

REALIZACIJA
1-12/2019
142.654,03
37.999,26
13.999,92
38.497,41
24.320,54
14.096,27
12.408,31
1.332,32

- od tega
SREDSTVA TT
139.913,40
37.999,26

INDEKS
REAL./PLAN
104,89
100,00

13.999,92
38.497,41
24.320,54
14.096,27
11.000,00
0,00

101,31
99,27
93,98
248,17
88,82

Informiranje gostov na destinaciji pod okriljem zavoda poteka preko dveh turističnoinformacijskih centrov, in sicer v TIC pri TD Bled in v info centru Triglavska roža Bled.
4.1.

TIC pri TD Bled

V skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled o opravljanju dejavnosti turistično
informacijskega centra zavod nakazuje mesečne dotacije TD Bled za opravljanje dejavnosti
TIC. Informacijski center je odprt celo leto, vse dni v letu, najmanj 7 ur na dan (nedelje in
prazniki v zimskem času) in največ 13 ur na dan (julij, avgust). TIC Bled deluje z 2
informatorkama – 1 zaposlena za nedoločen čas in 1 za določen čas. V zimskem času je delovni
čas skrajšan zaradi zmanjšanega obiska. V jutranjem času delo informatorja pokriva tajnica
TD.
V letu 2019 je TIC Bled obiskalo 38.301 obiskovalcev. Glavnina obiskovalcev TIC obišče v času
od maja do septembra, višek doseže v juliju in avgustu, obisk pa je običajno najmanjši v
februarju. Gostje povprašujejo predvsem po informacijah o aktivnostih, naravnih in kulturnih
znamenitostih, prevozih, pohodništvu in obisku Triglavskega narodnega parka ter prenočiščih.
Enodnevne obiskovalce zanimajo informacije o odpiralnih časih, cenah in dostopnosti
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posameznih znamenitosti. Občani in ostali domači gostje prihajajo predvsem zaradi nakupa
vstopnic za različne prireditve na Bledu (Festivalna dvorana) in drugje (prodaja preko sistema
Eventim, Moje karte).
V sklopu TIC Bled deluje trgovina s spominki in turističnimi publikacijami, ki dopolnjujejo
informacijsko dejavnost. Obiskovalcem je na voljo tudi brezplačna uporaba interneta v internet
kotičku in brezplačna Wi-Fi povezava.

4.2.

Delovanje turističnega društva Bled

Turistično društvo Bled koordinira delo vseh društev v občini in ima zaposlenega tudi tajnika
za polovičen delovni čas. Turizem Bled in Turistično društvo Bled imata podpisan dogovor, ki
opredeljuje, da gredo sredstva v višini 14.000 EUR letno za delovanje Turističnega društva
Bled in koordinacijo turističnih društev v občini Bled ter zastopanje vseh društev na nivoju
Gorenjske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije. Tajnik TD Bled opravlja tudi dela vodje
TIC Bled in različna druga dela tudi po naročilu Turizma Bled. Društvo organizira tudi prireditve,
Vaški vikend na Jezerski promenadi je v letu 2019 zaradi slabega vremena žal odpadel, ob
zaključku tedna mobilnosti pa je skupaj z ostalimi turističnimi društvi v občini, prevzel
organizacijo in izvedbo dogodka Blejski kolesarski krog. Udeležujejo se tudi dogodkov v
organizaciji Turizma Bled.

4.3.

Infocenter Triglavska roža Bled

Infocenter Triglavska roža Bled upravlja Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s
Turizmom Bled. Delo informatorjev na skupnem informacijskem pultu je enakomerno
porazdeljeno med Turizem Bled in JZ Triglavski narodni park. Obiskovalcem nudimo turistične
in pohodniške informacije, prodajo izdelkov in storitev, izposojo gorskih in električnih koles,
prodajo Ski pass kart, registracijo uporabnikov v sistem za izposojo koles Bled Green Ways ter
pestro izbiro aktualnih tiskovin z informacijami o Bledu z bližnjo okolico in Triglavskim narodnim
parkom, ter o širši regiji Gorenjske. Center ponuja ogled stalne razstave Raj pod Triglavom,
večnamenski prostor, multimedijsko dvorano, trgovino in okrepčevalnico. Obiskovalcem je na
voljo tudi brezplačna Wi-Fi povezava.
Info center je odprt vse dni v letu, delavnik se razlikuje glede na poletni (april-oktober) in
zimski delovni čas (oktober-april). V času poletne sezone obiskovalcem omogočamo nudenje
storitev 10 ur dnevno (od 8. do 18. ure), medtem ko smo pozimi odprti 8 ur (od 8. do 16. ure).
Informacijsko dejavnost je v letu 2019 pogodbeno opravljala ena informatorka z občasno
pomočjo študentke, v času turistične sezone (od maja do septembra) pa smo za namen
opravljanja študijske prakse v centru sprejeli 3 študente VSŠ Bled. V mesecu februarju smo za
obdobje štirih tednov preko programa Erasmus nudili praktično usposabljanje dvema
študentoma iz Belgije.
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2019 je Info center Triglavska roža Bled obiskalo
33.293 obiskovalcev iz vsaj 62 držav. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (44,5 %), Nemčije
(10,1 %), Italije (6,4 %), Velike Britanije (6,1 %), ZDA (4,3 %), Francije (4,3 %), Španije (3,3
%) in Nizozemske (2,8 %). Največje število obiskovalcev smo zabeležili od maja do septembra,
z viškom obiska v mesecih julij in avgust. Najmanjše število obiskovalcev smo v letu 2019
zabeležili v mesecu januarju in mesecu novembru.
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Tuji obiskovalci info centra Triglavska roža Bled največ povprašujejo po Bledu z bližnjo okolico
in Triglavskim narodnim parkom, ter po širši regiji Gorenjske. Vsako leto zaznamo veliko
interesa obiskovalcev za pohodništvo v Triglavskem narodnem parku, posebej priljubljen cilj
pohodnikov je Triglav. Za namen posredovanja ključnih informacij uporabljamo predvsem
trganko zemljevid Bleda in brošuro Mini informacije. Priljubljene so tudi promocijski materiali
Bohinja, TNP, Radovljice, Kranjske gore, Doline Soče in trganka Planinske zveze Slovenije.
Obiskovalcem po potrebi nudimo informacije in pomoč pri iskanju nastanitev. Domači gostje
obiščejo Infocenter predvsem z namenom ogleda gostujočih razstav, prevzema promocijskih
materialov za nastanitve, obiska trgovine in kavarne Triglavska Roža.

4.4.

Vprašaj me, sem domačin - Ask me, I’m Local

S pripravami na projekt smo začeli pomladi, v Blejskih novicah in na spletnih straneh smo
marca objavili poziv za sodelovanje in prijavnico, ki smo ju naslovili na vse občane in občanke,
ki bi želeli sodelovati v projektu. Izobraževanje je potekalo junija, udeležba je bila precej boljša
od predlanske (leta 2019: 43 ljudi, leta 2018: 27).
Izobraževanje za udeležence so, vsak na svojem področju, pripravili župan Janez Fajfar,
direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj, direktor javnega podjetja Infrastruktura Bled Janez
Resman, vodja Medobčinskega redarstva in inšpektorata Primož Lah in vodja TIC-a pri TD
Bled, Vanja Piber. Na izobraževanju smo predstavili naloge informatorjev, delovne obveznice,
urnik dela, pravilnik obnašanja gostov in seveda najpogostejša vprašanja, ki jih gostje
zastavljajo.
Delo je v letu 2019 potekalo v treh izmenah, medtem ko sta bili v predhodnem letu le dve
izmeni. Z dodatno izmeno smo izboljšali storitev in pokrili večino dneva. Informatorje smo tudi
v letu 2019 opremili z materiali, torbami, kapami in majicami ter priponkami. Njihovo plačilo
je bilo 7 evrov/uro neto. V letu 2020 bo plačilo nekaj nižje.
Javnost smo o delu informatorjev obveščali sproti s sporočili za javnost, vtisi, ki smo jih prejeli,
so bili izjemno dobri in pohvalni, kar pomeni, da lahko zagotovimo, da je bil projekt na obeh
straneh dobro sprejet, torej tako pri blejski javnosti in samih informatorjih kot tudi pri
obiskovalcih Bleda.

4.5.

Kartica gosta

Turizem Bled je v letu 2019 na pobudo lokalne skupnosti, turističnega gospodarstva in
skupnosti Julijskih Alp za goste Bleda uvedel kartico mobilnosti z imenom Kartica Julijske Alpe:
Bled.
Turizem Bled je želel s kartico doseči več ciljev, med njimi so spodbujanje daljšega bivanja na
Bledu, usmerjanje turističnih tokov, dodatno povezovanje s skupnostjo Julijske Alpe, pa tudi
uporaba javnega prevoza, s tem pa zmanjšanje onesnaževanja in prometne gneče na Bledu
ter njegovi okolici.
Izbire sistema smo se lotili premišljeno in na koncu izbrali preizkušen model, ki ga uporabljajo
na Turizmu Bohinj ter ga prilagodili uporabi na Bledu. Skupna platforma je prednost, ki jo
bomo lahko realizirali pri povezovanju znotraj skupnosti Julijske Alpe. Sklenili smo dogovor o
skupnem razvoju sistema in vsebine kartic z namenom, da bi v nekaj letih prišli do skupne
kartice Julijske Alpe.
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V partnersko shemo smo povabili ponudnike nastanitev iz občine Bled in zanje 13.5.2019
pripravili javno predstavitev partnerske sheme in navodila za uporabo sistema. Pogoji za
sklenitev partnerske pogodbe so bili zakonsko predpisani pogoji za oddajanje prenočišč v
turistične namene tj. vpis v Register nastanitvenih obratov in vpis sobodajalca v Poslovni
register Slovenije ter izkaz o plačilu turistične ter promocijske takse za obdobje 12 mesecev
pred podpisom pogodbe. Sodelovanje je bilo za ponudnike nastanitev brezplačno.
Kartica je bila ponujena v fizični obliki. Izdal pa jo je lahko vsak, ki je imel izpolnjene osnovne
tehnične pogoje: računalnik z dostopom do interneta in tiskalnik ter se vključil v partnersko
shemo Turizma Bled s podpisom pogodbe.
Kartico so gostje, ki so vsaj tri dni prespali pri partnerskem ponudniku Turizma Bled, prejeli
brezplačno. Pričeli smo s poletno kartico, ki je veljala od 15. junija do 15. septembra in je
vključevala neomejeno uporabo poletnega turističnega avtobusa Bled, neomejena uporaba
Hop-on Hop-off avtobusa, izposojo gorskih koles v Infocentru Triglavska roža Bled –2h/dan
ter enkratna vožnja s sedežnico na Stražo. Ob koncu leta pa smo za goste pripravili še zimsko
kartico, z veljavo od 20. decembra 2019 do 20. marca 2020, z ugodnostmi: neomejena
uporaba Blejskega zimskega avtobusa in enkratna uporaba drsališča z razgledom.
Za čim boljše informiranje gostov smo poleg informacij na spletni strani za poletno različico
pripravili predstavitev v mini informacijah in za zimsko v zimskem časopisu ter na posebnem
letaku na katerem je bila kot glavna vsebina predstavljena glavna ugodnost: prevoz z Blejskim
zimskim avtobusom.
Kartica ni bila prenosljiva in je veljala izključno za osebo, katere ime in priimek sta bila
navedena na kartici. Kartica je veljala od prvega dne veljavnosti do 24. ure zadnjega dne
veljavnosti posamezne kartice.
Brezplačne storitve, ki jih je nudila kartica je lahko imetnik koristi v skladu z delovnim časom
ponudnika in razpoložljivostjo kapacitet. Imetnik je lahko koristil ugodnost samo ob predložitvi
kartice, ki je potekala s čitalci za izposojo koles in prevoz s sedežnico na Stražo ter Drsališče z
razgledom in po sistemu »pokaži kartico« na avtobusnih prevozih.
Predviden izračun upravičenih gostov, na podlagi statistike s preteklih let je bil, je bil 27.000
ljudi.
Rezultati poletne različice so pokazali, da se je v projekt vključilo 118 partnerjev – ponudnikov
nastanitev s skupaj 136 objekti, ki so skupaj ponujali 4.678 prenočitvenih zmogljivosti. Na
Bledu jih je bilo sicer 14.8.2019 na voljo 9.051, kar pomeni, da je malenkost več kot polovica
(51,7%) prenočitvenih zmogljivosti omogočala pridobitev kartice svojim gostom.
V 90 dneh je bilo izdanih 15.723 kartic. V tem obdobju je na Bledu 3 ali več noči sicer bivalo
92.021 gostov, kar pomeni, da je kartico prejelo 17,1% gostov.
Storitev shuttle busa je bila koriščena 7.470-krat s strani uporabnikov kartic Julijske Alpe: Bled
in Kartice Gorje.
Storitev hop-on hop-off busa je bila koriščena 422-krat s strani uporabnikov kartic Julijske
Alpe: Bled in Julijske Alpe: Radovljica.
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Izvajalec zgoraj omenjenih storitev nam kljub vnaprejšnjemu dogovoru žal ni uspel zagotoviti
ločene statistike.
Stroški teh prevozov so bili pokriti v okviru projektov Shuttle in Hop-on Hop-off in so znašali
10.846 EUR v komercialni ceni prevozov (1 EUR za shuttle in 8 EUR za hop-on hop-off).
S sedežnico je bilo na Stražo prepeljanih 2.644 imetnikov kartice Julijske Alpe: Bled.
Z Infrastrukturo Bled smo se dogovorili, da Turizem Bled pokrije 50% vrednosti storitve, kar
je skupaj zneslo 5.288 EUR (komercialna cena je sicer 4 EUR).
Gorska kolesa v Infocentru Triglavska roža Bled pa so bila izposojena 386 krat.
Strošek izposoje je nosil Turizem Bled sam, saj je lastnik in upravljalec koles. Komercialna
vrednost koriščenja storitve je bila 1.930 EUR (5 EUR / izposojo).
Vrednost projekta je do konca septembra je bila 22.769 EUR (od tega 18.064 EUR za vsebino
in 4.705 EUR za licenčnino in tehnične nastavitve, oblikovanje grafik za telope, ter tisk kartic
– 15.700 navadnih in 10.250 kartic za laserske tiskalnike).
V okviru Julijskih Alp smo prejeli brezplačno oblikovanje grafik kartice in izposojo dveh čitalcev,
s katerima smo beležili koriščenje bonitet za vožnjo s sedežnico in izposojo koles.
Rezultati zimske različice kartice pa bodo znani konec marca 2020.

4.6.

Rezervacijski sistem turistične destinacije in storitve rezervacijskega
sistema

V začetku leta 2019 smo na Turizmu Bled prišli do točke, ko smo se odločili, da po dobrih treh
letih uporabe rezervacijskega sistema Feratel le tega opustimo. Sistem smo na destinacijski
spletni strani www.bled.si vpeljali z dobrim namenom, da posodobimo spletno komunikacijo z
gosti in pospešimo trženje nastanitev in turističnih storitev, vendar med ponudniki na Bledu ni
bil sprejet po pričakovanjih in ni dosegel ciljev, ki smo si jih zadali in pričakovali. Sistem tudi
ni omogočal optimalne uporabniške izkušnje, ki jo pričakujejo sodobni turisti, niti ni bil v celoti
prilagojen posebnostim slovenskega poslovnega okolja.
V sklopu projekta digitalni razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Bled smo do
jeseni opravili prenovo spletne strani www.bled.si. Ob prenovi smo uvedli določene
spremembe pri vsebini strani, ki v največji možni meri zasledujejo sodobne trende in strateške
usmeritve destinacije na področju turizma.
V procesu prenove spletne strani smo izvedli tudi spremembe na področju spletnih rezervacij
nastanitev in storitev. Do zamenjave je rezervacijski sistem Feratel deloval v omejenem
obsegu.
Za sistemsko podporo pri uporabi Feratela, je bila še naprej odgovorna zunanja sodelavka
Melita Pretnar Kofol.
Med načrtovanimi koraki ob ukinitvi smo si zastavili:
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1)
Za področje nastanitev: za ponudnike nastanitev na destinaciji smo v podporo
pospeševanja digitalizacije prodaje in dvigu kakovosti tržnega komuniciranja pripravili
strokovno srečanje, ki je poudarjalo področja digitalizacije, kakovosti in trajnosti.
Spletna stran www.bled.si bo na področju predstavitve nastanitev zavzela nov pristop:
predstavitev kakovostnih in angažiranih ponudnikov nastanitev po tematskih sklopih, ki imajo
visok domet povpraševanja in sledijo strateškim ciljem.
2)
Za področje turističnih storitev: Turizem Bled je več pozornosti namenjal razvoju in
izpostavitvi kakovostne ponudbe doživetij, kar namerava doseči z naslednjimi ukrepi:
Integracija spletne predstavitve izbrane turistične ponudbe storitev, ki bo objavljena na
eni od globalnih spletnih platform s strani posameznih ponudnikov.
Priprava strokovnih delavnic in predavanj v podporo razvoju novih (in kakovostni
nadgradnji obstoječih) doživetij ter spodbujanju digitalizacije poslovanja. Pri slednjem jih bomo
seznanili s tehničnimi rešitvami, ki so na voljo in jim bodo pomagale pri lastni spletni prodaji
doživetij in upravljanju z razpoložljivostjo na različnih prodajnih kanalih.

5. Razvoj produktov

5.1.

Petzvezdična doživetja

Na Turizmu Bled smo se v letu 2019 lotili nabora aktivnosti, s katerimi želimo spodbuditi razvoj
petzvezdičnih doživetij, ki bodo odražala lokalne posebnosti, bodo unikatna, nepozabna in
bodo krepila razloge za daljše bivanje na Blede v vseh letnih časih.
V mesecu maju smo za ponudnike doživetij skupaj z agencijo Nea Culpa organizirali delavnico
z naslovom Kreativna pot do 5* doživetij Bleda, na kateri so bile udeležencem predstavljene
zelo neposredne informacije in nasveti, kako ustvariti prepričljiva doživetja. Trideset
udeležencev je bilo s celotno delavnico izjemno zadovoljnih. Na praktičnem delu, kjer so
skupine zasnovale 4 petzvezdična doživetja, so se pokazali izjemno močna povezovalna nit,
kreativnost in podjetniški zagon med člani skupin. Omenjena delavnica je pokazala, da
predstavniki turističnega gospodarstva na Bledu kažejo močno željo po ustvarjanju unikatnih,
z naravo in tradicijo povezanih doživetij in skupnemu sodelovanju, na podlagi česar se
nadejamo, da bo Bled v prihodnosti dobil še kar nekaj petzvezdičnih doživetij.
Poleg




delavnice smo pripravili tudi tri sledeče dokumente:
Strategijo razvoja petzvezdičnih doživetij Bleda;
Devetnajst posamičnih petzvezdičnih zgodb;
Predlog vodenja in trženja petzvezdičnih doživetij Bleda.

Izvedbo strategije smo zaradi kadrovske podhranjenosti premaknili na leto 2020.

Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019

37

Kongresni urad Bled

TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
DELOVANJE KONGRESNEGA URADA BLED (konto 41330267)
M.I.C.E.
Program dela
Plače zaposlenih
Podpora velikim športnim tekmovanjem
Veslanje
Plavanje
Biatlon
Šah
Ostale športne prireditve

PLAN 2019/2
165.000,00
103.000,00
58.000,00
45.000,00
62.000,00
0,00
17.000,00
30.000,00
0,00
15.000,00

REALIZACIJA
1-12/2019
163.612,60
105.345,71
61.502,40
43.843,31
58.266,89
0,00
17.541,00
29.235,00

- od tega
SREDSTVA TT
46.300,00
46.300,00
2.456,69
43.843,31
0,00

INDEKS
REAL./PLAN
99,16
102,28
106,04
97,43
93,98

0,00
0,00
0,00

103,18
97,45

0,00

11.490,89

0,00

76,61

KUB je aktivnosti leta 2019 izvajal na podlagi sprejetega načrta, ki je vključeval marketing,
promocijo na tujih trgih, promocijo v destinaciji, izvajanje promocije pri združenjih,
identifikacijo primernih dogodkov za Bled, sodelovanje s partnerji v destinaciji in na nacionalni
ravni in pripravljal kandidature za dogodke.

1. M.I.C.E.

KUB se je udeležil treh večjih poslovnih borz, v
januarju Conventa 2019 v Ljubljani, v maju IMEX,
v Frankfurtu, v novembru IBTM, v Barceloni.
Poleg večjih borz, katerih se KUB udeležuje kot
partner Kongresnega urada Slovenije, se je KUB
udeležil še workshopa EUROPECONGRESS v
Pragi, v februarju, workshopa Alpe-Adria v Puli, v
aprilu in workshopa Meet and Match Regatta,
oktobra, v Portorožu ter dogodka Conventa
Crossover, septembra v Ljubljani. Skupaj so
udeležbe na sejmih prinesle cca. 300 kontaktov, ki jih KUB uporablja za promocijo destinacije.
Promocijo destinacije je KUB opravil z oglednimi obiski na Bledu, ki so sledili nekaterim
sejmom, t.j. Conventa FAM trip s 7 udeleženci in Alpe Adria z 10 udeleženci. Ogledne obiske
je KUB opravil tudi v sodelovanju s KUS, tako je bil izveden poletni FAM trip s 30 udeleženci,
junija in jesenski FAM trip s 7 udeleženci
oktobra. Posebej je KUB izvedel še ogledni
obisk 8 predstavnikov globalne agencije
Helmsbriscoe, za katere je KUB organiziral
letni vrh agentov na Bledu, hkrati pa so
opravili enodnevni obisk v destinaciji, v
januarju in ogledni obisk za predstavnike
kongresa BOTANICA, ki bo v maju 2020
potekal na Bledu. Za individualne kliente, je
KUB organiziral ogledni obisk za agencije:
Mark Business Travel, junij, DEKON, junij,
KOMPAS MICE, junij, GRAY LINE, julij,
LUXURY Micaela Giacobbe, avgust, FRAMATOME, april, TERRA Group, maj, FREEVA Events,
september, skupaj je destinacija letos gostila 86 agentov.
Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019

38

KUB je sodeloval pri organizaciji letnega srečanja managerjev FRAPORT, v oktobru, pridobil
sestanek 15. županov JV Evrope, oktober, sodeloval pri izvedbi oglednega obiska za tour
operaterje za IBU 2020 – 2021, organizaciji MEDIGAMES 2019 in Rowmania, v juniju, pridobil
dogodek zaključka romunskega predsedovanja EU, ki je v juniju potekal v Festivalni dvorani,
promocijsko sodeloval pri organizaciji Dance CUP, v juniju. KUB je nudil podporo tudi pri
organizaciji konference ABDIS Univerze v Mariboru, ki je septembra potekala na Bledu.
KUB je sodeloval pri pripravi
kandidature za pokal v zimskem
plavanju 2019 in prvenstvo 2020,
skupaj z slovensko Zvezo za
namizni
nogomet
oddal
kandidaturo za Evropsko prvenstvo
v namiznem nogometu, ki je bilo
izvedeno v novembru in z zvezo
pripravlja kandidaturo za Svetovno
prvenstvo 2021 ali 2022. KUB je
nudil podporo tudi pri organizaciji Triatlon Challenge Family, ki bo maja 2020 na Bledu in
sodeloval pri kandidaturi za dogodek ETU Junior, ki bo 5. septembra na Bledu.
KUB je izvedbeno organiziral srečanje sobodajalcev na temo dviga kakovosti destinacije in
predstavitev dr. Tanje Mihelič, Ekonomske fakultete na temo destinacijskega managementa.
KUB je s Kongresnim uradom Slovenije pripravil vsebino destinacije za Bled za kongresni BID
Book, pripravil vsebinsko zasnovo za prenovo spletne strani in pomembnejše novice o
kongresni industriji objavljal na družbenih omrežjih in lokalnih medijih.
KUB je v partnerskem sodelovanju s
Kongresnim uradom Slovenije, Kongresnim
uradom Ljubljana in Slovensko turistično
organizacijo v letošnjem letu sodeloval pri
projektu
Kongresnih
ambasadorjev
Slovenije.
14.
novembra
je
na
Ljubljanskem gradu potekal osrednji
dogodek Slovenskega ambasadorskega
programa, kjer so bili podeljeni častni
nazivi prvim Kongresnim ambasadorkam in
ambasadorjem
Slovenije.
Častno
pokroviteljstvo osrednjega dogodka je
prevzel predsednik Republike Slovenije g.
Borut Pahor. Ugleden naziv je tako prejelo
25 kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije, ki so zaslužni, da smo v Sloveniji lahko
uspešno gostili številne mednarodne kongrese in druge poslovne dogodke.
Med prejemniki uglednega naziva so tudi predstavniki organizacij, ki so na Bled pripeljali večje
dogodke v preteklih letih in ki so jih imenovali partnerji Kongresnega urada Turizma Bled.
Ugledni naziv so prejeli: prof. dr. Danica Purg, IEDC – Poslovna šola Bled, Monika Ažman,
dipl.m.s., Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, red. prof. dr. Maja Rupnik, dipl. biol., Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, g. Andrej Bibič, Ministrstvo za okolje in prostor in g.
Peter Grk, vodja sektorja za Blejski strateški forum Ministrstva za zunanje zadeve RS.
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V marcu je KUB organiziral prvi Kongresni forum, saj je prepoznal pomanjkanje poznavanja
kongresne industrije med deležniki v
destinaciji, ki imajo stik z udeleženci
dogodkov. Na vabilo KUB se je odzvalo več
kot 60 predstavnic in predstavnikov
slovenskega
kongresnega
turizma,
s
poudarkom na udeležencih iz alpskih
destinacij, ki so si bili enotni, da Slovenija
potrebuje več tovrstnih strokovnih srečanj, če
naj uspešno sledi trenutnim trendom in
standardom
konkurenčnosti
na
mednarodnem trgu.
KUB je sodeloval pri pripravi destinacijske košarice za predsedovanje Slovenije EU, usklajeval
pa je tudi destinacijo pri načrtovanju Bled Open šahovskega festivala, kar si je destinacija
zadala kot petletni projekt s sofinanciranjem, s ciljem, da Bled postane zopet prepoznavna
destinacija za šahovske dogodke.
KUB je organiziral srečanje Projektnega sveta KUB z direktorjem KU Lucern, gospodom
Sergiom Rothom, ki bo sodeloval na naslednjem Kongresnem forumu, z namenom izmenjave
mnenj glede delovanja obeh uradov. Po uspešnem sestanku je v načrtu obisk KUB v Lucernu
naslednje leto, 28. maj 2020 in pričetek sodelovanja alpskih kongresnih uradov.
Vesna Klemenčič, vodja KUB, se je udeležila certificiranja za načrtovalce dogodkov, SITE
(Society for Incentive Travel Excellence) in pridobila globalno priznan certifikat načrtovalca
dogodkov. Izobraževanje je organiziral Kongresni urad Slovenije za predstavnike slovenske
kongresne industrije. Certifikat je v Sloveniji prejelo 40 predstavnikov, ki smo izrazili željo, da
se ustanovi tudi Chapter organizacije SITE v Sloveniji.

2. Podpora velikim športnim tekmovanjem
V skladu s strategijo Turizem Bled podpira organizacijo večjih športnih prireditev, ki pomembno
vplivajo na poznavanje in prepoznavnost Bleda kot turistične destinacije ter prispevajo k
uspešnejšemu trženju blejske turistične ponudbe ter ponudbe organizacije športnih in drugih
prireditev.
Turizem Bled je podprl kandidaturo in
organizacijo Svetovnega pokala v
zimskem
plavanju,
destinacijsko
sodeloval pri oddaji kandidature za
organizacijo Svetovnega prvenstva v
zimskem plavanju 2020, podprl
organizacijo Evropskega prvenstva v
namiznem
nogometu
in
podprl
kandidaturo za Svetovno prvenstvo v
namiznem nogometu za leto 2020 in
razvojno podprl organizacijo Bled Open
šahovskega turnirja na Bledu za leta
2020 – 2024. Vezano na dogodke IBU
Pokljuka, so se finančni izdatki za organizacijo pokala 2020 in prvenstva 2021 z dinamo plačil
s strani Turizma Bled pričeli tudi že v letošnjem letu.
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Podprli smo tudi lokalne organizatorje pri organizaciji športnih dogodkov: Poletna hokejska
liga, Blejski plavalni izziv, Kolesarska dirka za Pokal Bleda, ETU Triatlon Bled, Bike brunch.

Upravljanje zavoda in destinacije

TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA
UPRAVLJANJE ZAVODA IN DESTINACIJE (konto 41330268)
Splošni stroški
Upravljanje destinacije
Drugi splošni stroški
Izvajanje strategije in sodelovanje z deležniki
Plače zaposlenih

PLAN 2019/2
176.000,00
92.000,00
27.000,00
50.000,00
15.000,00
84.000,00

REALIZACIJA
1-12/2019
163.748,36
84.037,92
20.392,34
54.328,04
9.317,54
79.710,44

- od tega
SREDSTVA TT
148.000,00
68.289,56
8.972,02
50.000,00
9.317,54
79.710,44

INDEKS
REAL./PLAN
93,04
91,35
75,53
108,66
62,12
94,89

Porabljena sredstva za področje upravljanja zavoda in destinacije so bila manjša kot planirana
(indeks 93). Področje vključuje klasično poslovodenje, izvajanje strategije, odnose z javnostmi
in povezovanje znotraj destinacije.

1. Splošni stroški

1.1.

Upravljanje destinacije

V letu 2019 smo največji del teh sredstev namenili za financiranje vzdrževanja javnega reda
in miru na Jezerski promenadi in v Veslaškem centru.
Glede na zagotovila in pogovore med deležniki za leto 2020 ne načrtujemo več financiranja
vzdrževanja javnega reda in miru, temveč bomo dejavnosti razvijali v smeri dejanskega
upravljanja destinacije in krepitve zadovoljstva lokalne skupnosti s turizmom. To razumemo
kot zadovoljstvo prebivalcev s kakovostjo okolja in življenja in ohranjanje kraja/destinacije kot
prijetnega kraja za bivanje (t.i. liveability).
Upravljanju z destinacijo so bili namenjene tudi številne v tem poročilu omenjene dejavnosti,
od kartice gosta, Blejskega lokalnega izbora, izobraževanj interne javnost, akcije Ask me I'm
Local in podobne.
1.2.

Drugi splošni stroški

Drugi splošni stroški so znašali EUR 54.328 in so za 8% višji od planiranih. Stroški vključujejo
amortizacijo, elektriko, komunalne storitve, računovodstvo, pisarniški material, strokovno
literaturo, stroške za poslovne prostore, bančne stroške, zavarovalne premije, internet, poštne
storitve, članarine, vzdrževanje, reprezentanco, ogrevanje, stroške čiščenja in drugo.
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1.3.

Izvajanje strategije in sodelovanje z deležniki

Srečanje blejskega turističnega gospodarstva, smo organizirali v petek, 29. marca 2019, v
Festivalni dvorani Bled, je zaznamovalo spodbudno vzdušje, ki se je odrazilo v dobri sprejetosti
med približno 100 udeleženci.
Glavne teme digitalizacija, inovativnost in trajnost so bile predstavljene v okviru dveh
predavanj in štirih primerov dobrih praks, ki so postregla z navdihujočimi zgodbami. Nastopili
so Matej Kalan - Forward, Bogdan Capuder – Garden Village Bled, Gregor Jamnik – Hotel Slon,
Mojca Krašovec – Camping Bled in Robert Omovšek – Vila Mila Bled.
Predstavniki blejskega turističnega gospodarstva so bili pred srečanjem vabljeni, da izpolnijo
vprašalnike, na podlagi, katerih bi prišli do boljšega razumevanja stanja na področju ponudbe
turističnih storitev in nastanitev na Bledu.
Podatki bodo v pomoč pri načrtovanju aktivnosti, ki bodo vzpodbujale dvig kakovosti in
povezovanja na tem področju. Objavili smo dva vprašalnika, enega za ponudnike turističnih
storitev in enega za ponudnike nastanitvenih obratov na Bledu. Vprašalnika sta bila v spletni
obliki na voljo za reševanje med 6. in 26. 3. 2019. Odgovori so bili anonimni. Oba vprašalnika
sta v prilogi 5 in 6.
1.4.

Plače zaposlenih

Zaradi primerljivosti s planom so stroški za plače v tem poslovnem delu poročila razporejeni
po vseh štirih vsebinskih sklopih. Plače niso presegale planiranih vrednosti, skupni indeks je
95,3.
V poslovnem letu 2019 je bilo eno delovno mesto sofinancirano iz razpisa »Digitalni razvoj in
promocija turistične ponudbe destinacije Bled v letih 2018 in 2019 ter spletno komuniciranje«.
Sofinancirano je bilo tudi delovno mesto na področju stikov z javnostmi. Zaradi daljše
bolezenske odsotnosti ene izmed sodelavk smo morali v letu 2019 začasno delno prerazporediti
dve sodelavki in za poletno delo na Infocentru TRB za določen čas zaposliti dodatnega
sodelavca.
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Tabela: Finančni pregled realizacije poslovnega načrta Turizma Bled za leto 2019
TURIZEM BLED PLAN IN REALIZACIJA

PLAN 2019/2

UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK (konto 41330265)
Bled Imago paradisi (znamka Bled)
Blagovna znamka
Promocijski materiali
Oglaševanje v klasičnih medijih
Samostojne sejemske, borzne in druge predstavitve
Študijske skupine in obiski novinarjev
Digitalno trženje
Digitalni razvoj in promocija – projekt MGRT
Bled Local selection
Skupnosti
Zelena shema
Skupnost Julijske Alpe
Pohodništvo in kolesarjenje (GIZ)
Alpine Pearls in ostalo
Skupne sejemske, borzne in druge predstavitve
Plače zaposlenih

350.600,00
216.600,00
22.000,00
40.000,00
10.000,00
12.000,00
8.000,00

UPRAVLJANJE PRODUKTOV IN STORITEV ZAVODA (konto 41330266)
Organizacija prireditev (letne in zimske)
Zimska pravljica
Otvoritev poletja
Blejski dnevi
Hit parada
Ostale prireditve
Razvoj prireditev
Zimski produkti
Ski bus & ski pass
Urejanje tekaških prog in druge športno turistične infrastrukture
Trajnostna mobilnost
Pohodniške poti
Bled Green Ways (zelena mobilnost)
'Integrirane rešitve zelene mobilnosti“
Hop on/hop off, shuttle
Informiranje gostov
TIC pri TD Bled
Delovanje turističnega društva Bled
Infocenter Triglavska roža Bled
Ask me I am local/Vprašaj me, sem domačin
Kartica gosta
Rezervacijski sistem turistične destinacije
Storitve rezervacijskega sistema
Razvoj produktov
Petzvezdična doživetja,…
Plače zaposlenih

706.000,00
330.000,00

DELOVANJE KONGRESNEGA URADA BLED (konto 41330267)
M.I.C.E.
Program dela
Plače zaposlenih
Podpora velikim športnim tekmovanjem
Veslanje
Plavanje
Biatlon
Šah
Ostale športne prireditve
UPRAVLJANJE ZAVODA IN DESTINACIJE (konto 41330268)
Splošni stroški
Upravljanje destinacije
Drugi splošni stroški
Izvajanje strategije in sodelovanje z deležniki
Plače zaposlenih

SKUPAJ PRIHODKI
Prihodki od Občine Bled
Tržni in drugi prihodki zavoda
Dobiček / Izguba
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109.600,00
15.000,00
68.000,00
3.000,00
45.000,00
3.000,00
5.000,00
12.000,00
66.000,00

REALIZACIJA
1-12/2019
351.518,67
230.109,56
16.232,30
50.770,31
8.087,63
11.192,77
7.220,53
23.363,24
87.738,55
25.504,23
58.779,48
1.595,30
39.897,26
2.397,27
4.131,64
10.758,01
62.629,63

- od tega
SREDSTVA TT
251.500,00
130.090,89
16.000,00
26.263,21
8.087,63
6.000,00
4.000,00
10.000,00

INDEKS
REAL./PLAN
100,26
106,24
73,78
126,93
80,88
93,27
90,26
101,37

37.740,05
22.000,00
58.779,48
1.595,30
39.897,26
2.397,27
4.131,64
10.758,01
62.629,63

170,03
86,44
53,18
88,66
79,91
82,63
89,65
94,89

703.038,07
327.748,21
129.597,92
29.150,18
79.919,88
56.414,88
27.403,05
5.262,30
26.878,61
26.399,16
479,45
95.441,17
29.662,36
27.563,89
66,60
38.148,32
142.654,03
37.999,26
13.999,92
38.497,41
24.320,54
14.096,27
12.408,31
1.332,32
16.371,60
16.371,60
93.944,45

606.500,00

165.000,00
103.000,00
58.000,00
45.000,00
62.000,00
0,00
17.000,00
30.000,00
0,00
15.000,00

163.612,60
105.345,71
61.502,40
43.843,31
58.266,89
0,00
17.541,00
29.235,00

46.300,00

11.490,89

0,00

76,61

176.000,00
92.000,00
27.000,00
50.000,00
15.000,00
84.000,00
1.397.600,00

163.748,36
84.037,92
20.392,34
54.328,04
9.317,54
79.710,44
1.381.917,71

148.000,00

93,04
91,35
75,53
108,66
62,12
94,89
98,88

1.422.600,00
1.052.300,00
370.300,00

1.423.277,33
1.052.300,00
370.977,33
41.359,62

330.000,00

34.000,00
33.000,00
1.000,00
82.000,00
22.000,00
20.000,00
0,00
40.000,00
136.000,00
52.000,00
38.000,00
24.500,00
15.000,00
5.000,00
1.500,00
25.000,00
25.000,00
99.000,00

235.349,93

99,58
99,32

111.587,63
28.500,00
70.000,00
0,00
20.000,00
5.262,30
25.479,45
25.000,00
479,45
95.441,17
29.662,36
27.563,89

79,05
80,00
47,95
116,39
134,83
137,82

66,60
38.148,32
139.913,40
37.999,26

95,37
104,89
100,00

13.999,92
38.497,41
24.320,54
14.096,27
11.000,00
0,00
16.371,60
16.371,60
93.944,45

46.300,00
2.456,69
43.843,31
0,00

101,31
99,27
93,98
248,17
88,82
65,49
65,49
94,89
99,16
102,28
106,04
97,43
93,98

0,00
0,00
0,00

103,18
97,45

0,00

68.289,56
8.972,02
50.000,00
9.317,54
79.710,44
1.052.300,00

100,05
100,00
100,18
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma (v nadaljevanju zavod), spremlja svoje
računovodske evidence in izkaze skladno z določili Zakona o računovodstvu ter Slovenskih
računovodskih standardov 2016 s spremembami in SRS 34.
Sestavni del računovodskega poročila so:
1. Pojasnila k bilanci stanja;
2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov.
1. POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2019
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
Tabela 1: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2019 po nabavni, odpisani in
neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR).
Vrsta dolgoročnega sredstva
1

Nabavna
vrednost
2

Neopredmetena dolgoročna
sredstva in DAČR
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena OS

3

Neodpisana
vrednost

Odpisanost
sredstev (v%)

4

5=3:2x100

597

597

0

100,00

3.945

276

3.669

7,00

160.824

76.710

84.114

47,70

713

63

650

8,84

166.079

77.646

88.433

46,75

Dolgoročne kapitalske naložbe
SKUPAJ

Popravek
vrednosti

Tabela 2: Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti na dan 31. 12. 2019
in primerjava s predhodnim letom (v EUR).
Vrsta dolgoročnega sredstva
1
Neopredmetena dolgoročna
sredstva in DAČR
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena OS
Dolgoročne kapitalske naložbe
SKUPAJ

Nabavna vrednost
predhodnega leta
2
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597
3.945
149.104
713
154.359

Nabavna vrednost
tekočega leta
3
597
3.945
160.824
713
166.079

Indeks
4=3:x100
100
100
107,86
100,00
107,59
44

V letu 2019 se je nabavna vrednost dolgoročnih sredstev zavoda v primerjavi s predhodnim
letom povečala za 22.415 EUR zaradi novih nabav, zmanjšala pa zaradi odpisov in prodaje OS
v višini 10.695 EUR. Skupna nabavna vrednost OS z upoštevanjem odpisov, je v letu 2019
večja za 11.720 EUR oziroma 7,86%.
V letu 2019 so bila nabavljena osnovna sredstva: prenosnik, barvna večnamenska naprava, 8
koles, smerokazi in totemi.
Posledično se je zaradi novih nabav osnovnih sredstev povečala tudi neodpisana vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev v primerjavi s predhodnim letom.
B. KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Tabela 3: Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12.
2019 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR)
Vrste kratkoročnih sredstev in
aktivnih časovnih razmejitev
1
Denarna sredstva v blagajni
Dobroimetje pri bankah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Druge kratkoročne terjatve
Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ

Vrednost po stanju Vrednost po stanju
predhodnega leta
tekočega leta
2
3
149
580
28.124
49.468
68.376
52.039
2.132
2.971
2.726
4.754
3.976
4.632
105.483
114.444

Indeks
4=3:2x100
389,26
175,89
76,11
139,35
174,39
116,50
108,50

Celotna izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2019 so se
v primerjavi s preteklim letom povečala za 8,50 %, predvsem na račun povečanja dobroimetja
pri bankah (sredstev na TRR) za 75,89 %.
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 580 EUR.
Dobroimetje pri bankah
Zavod na dan 31.12.2019 izkazuje denarna sredstva na TRR v višini 49.468 EUR, kar pomeni
povečanje za 75,89 % glede na preteklo leto.
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 52.039 EUR, od tega nezapadle terjatve v
višini 22.963 EUR, zapadle terjatve pa v višini 29.076 EUR. Izkazane kratkoročne terjatve po
stanju na dan 31. 12. 2019 so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 23,89 %.
Med največjimi zapadlimi terjatvami ni terjatev, pri katerih bi bila poravnava vprašljiva.
Zapadle terjatve zavod poskuša izterjati s pisnimi opomini, veliko pozornosti se posveča tudi
izterjavi preko telefonskih klicev.
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Dani predujmi in varščine
Zavod izkazuje dane predujme v višini 2.971 EUR za plačilo organizacije kongresa na Bledu
družbi Toleranca d.o.o..
Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve zavoda na dan 31.12.2019 znašajo 4.754 EUR in so se v primerjavi
s preteklim povečale za 74,39 %. Glavnino drugih kratkoročnih terjatev predstavljajo terjatve
za vstopni DDV.
Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve zavoda na dan 31.12.2019 znašajo 4.632 EUR in so oblikovane iz
naslova kratkoročno odloženih stroškov in vključujejo postavke, ki bodo kot stroški bremenili
rezultat prihodnjega obračunskega obdobja (oglasi, naročnine, stroški odobritve negativnega
stanja na TRR, članarine). V primerjavi s preteklim letom so se AČR povečale za 16,50 %.
C. ZALOGE
Tabela 4: Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2019 in primerjava s
predhodnim letom (v EUR)
Vrste zalog
1
Zaloge materiala

Vrednost po stanju Vrednost po stanju
predhodnega leta
tekočega leta
2
3
23.000
13.702

Indeks
4=3:2x100
59,57

Zavod izkazuje na dan 31. 12. 2019 zaloge materiala v višini 13.702 EUR, ki vključujejo zaloge
naslednjih publikacij: splošne kataloge Bleda, trganke Bleda, mini informacije, vrečke in mape,
okusi Gorenjske, pohodniške karte Bleda, pobarvanke.
I. AKTIVA SKUPAJ

217.372 EUR

Zabilančna sredstva
Zavod je 31.12.2019 izkazoval 76.800 EUR zabilančnih sredstev.
Tabela 5: Zabilančna sredstva 31.12.2019.
Vrednost po
pogodbi

Realizirano do Odprte
31.12.2019
obveznosti

Svetovni pokal leta 2020 in svetovno prvenstvo
v biatlonu v letu 2021

100.000

73.200

26.800

Svetovni pokal v zimskem plavanju 2019, 2021
in 2022 ter svetovno prvenstvo v zimskem
plavanju 2020

54.900

18.300

36.600

Veslaško prvenstvo 2020

50.000

0,00

50.000

204.900

91.500

113.400

SKUPAJ
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Tabela 6: Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah na dan
31. 12. 2019 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) .
Vrste kratkoročnih časovnih
obveznosti in PČR
1
Kratkoročne obveznosti za plače
Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev
Prejeti predujmi
Druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja
Kratkoročne obveznosti iz
financiranja
Pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ

Vrednost po stanju Vrednost po stanju
predhodnega leta
tekočega leta
2
3
28.079
24.229

Indeks
4=3:2x100
86,29

174.201
39

110.770
0

63,59
0

9.409

29.319

311,61

513
0
212.241

498
0
164.816

97,08
0
77,66

Celotne kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, izkazane na dan 31. 12. 2019
znašajo 164.816 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 47.425 EUR
oziroma za 22,34 %, pretežno zaradi zmanjšanja obveznosti do dobaviteljev.
Kratkoročne obveznosti za plače
Kratkoročne obveznosti za plače višini 24.229 EUR vključujejo obveznosti do zaposlenih iz
naslova plač in povračil, ki so bile poravnane v januarju 2020, torej po zaključku obračunskega
obdobja.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in prejeti predujmi
Kratkoročne obveznosti, vključno s prejetimi predujmi, v višini 110.770 EUR predstavljajo
obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 110.220 EUR in obveznosti do tujih dobaviteljev
v višini 550 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale
za 63.431 EUR oziroma za 36,41 %, predujmov pa za leto 2019 zavod ne izkazuje.
V okviru kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zavod na dan 31. 12. 2019 izkazuje nezapadle
obveznosti v višini 110.608 EUR in zapadle obveznosti v višini 162 EUR.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v višini 29.319 EUR, in sicer:
 obveznosti do državnih inštitucij
27.593 EUR
 ostale kratkoročne obveznosti
1.726 EUR
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 498 EUR.
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Pasivne časovne razmejitve
V letu 2019 zavod ne izkazuje pasivnih časovnih razmejitev.
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Tabela 7: Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah na dan 31. 12. 2019 ter
primerjava s predhodnim letom v EUR.
Vrste lastnih virov in dolgoročnih
obveznosti
1
Ustanovitveni sklad
Presežek prihodkov nad odhodki
Druge dolgoročne posl.
obveznosti
SKUPAJ

Vrednost po stanju Vrednost po stanju
predhodnega leta
tekočega leta
2
3
13.874
13.874
-3.029
38.331
351
11.196

351
52.556

Indeks
4=3:2x100
100
1.265,47
100
469,42

Ustanovitveni sklad
Ustanovitveni sklad zavoda znaša 13.874 EUR in je ostal nespremenjen v primerjavi s preteklim
letom.
Presežek prihodkov nad odhodki
Zavod je posloval pozitivno in ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.360 EUR
pred obdavčitvijo. Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi znaša 41.360 EUR. Zavod v
letu 2019 dosega davčno osnovo v višini 12.046 EUR, ki pa je zmanjšana z davčnimi olajšavami
v višini 12.046 EUR – osnova za davek je 0 EUR.
Presežek prihodkov iz leta 2019 v višini 41.360 EUR je bil uporabljen za pokrivanje izgube iz
preteklih let. Presežek prihodkov nad odhodki po pokritje izgube preteklih let, znaša 38.331
EUR.
Druge dolgoročne obveznosti
Druge dolgoročne obveznosti zavoda znašajo 351 EUR. Obveznost je sestavljena iz obveznosti
za sredstva iz občinskega proračuna za nabavo srebrnikov.
POSLOVNI IZID
V letu 2019 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki po
obdavčitvi, v višini 41.360 EUR in je bil razporejen za pokrivanje presežka odhodkov nad
prihodki preteklih obdobij v višini 3.029, preostala razlika prihodkov nad odhodki znaša 38.331
EUR.
II. PASIVA SKUPAJ
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2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2019 DO 31.12.2019
2.1. PRIHODKI
Zavod je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu 2019 pridobil
naslednje prihodke:
1. Poslovne prihodke
2. Finančne prihodke
3. Druge prihodki
4. Prevrednotovalne poslovne prihodke
Tabela 8: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2019 (v EUR)
Vrste prihodkov
1
Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Prihodki tekočega
obračunskega obdobja
2
1.423.267
0
10
0
1.423.277

Sestava prihodkov (v %)
3
99,99
0

0,01
0
100

Tabela 9: Primerjava prihodkov v letu 2019 s tistimi v predhodnem letu ( v EUR)
Vrste prihodkov
1
Prihodki iz poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Prihodki
predhodnega leta
2
1.200.141
0
169
0
1.200.310

Prihodki iz poslovanja zavoda predstavljajo 99,99
predhodnim letom povečali za 18,58 %.

Prihodki
tekočega leta
3
1.423.267
0
10
0
1.423.277

Indeks
4=3:2x100
118,59
0
5,92
0,00
118,58

% prihodkov in so se v primerjavi z

Tabela 10: Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2019 (v EUR)
Vrste prihodkov

1
Prihodki iz poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni
prihodki
Celotni prihodki

Prihodki iz
neproračunskih
virov
2
320.956
0
10
0
320.966
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Prihodki iz
proračunskih
virov
3
1.102.311
0
1.102.311

Sestava virov
prihodkov (v %)
4
22,55

77,45

0

0

0

0
100
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Tabela 11: Sestava poslovnih prihodkov v letu 2019 (v EUR)
Vrste poslovnih prihodkov

Poslovni prihodki tekočega
obračunskega obdobja
2

1
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od najemnin
Prihodki od prodaje materiala in blaga
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi
učinki (subvencije, dotacije)
Prihodki iz poslovanja

Sestava poslovnih
prihodkov (v %)
3

1.359.196
62.030
676

95,49
4,36
0,05
0,10

1.365
1.423.267

100

Tabela 12: Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2019 s tistimi v predhodnem letu (v EUR)
Vrste poslovnih prihodkov
1

Poslovni prihodki
predhodnega leta
2

Prihodki od prodaje proizvodov in
storitev
Prihodki od najemnin
Prihodki od prodaje mat. in blaga
Drugi prihodki, povezani s
poslovnimi učinki (subvencije,
dotacije)
Prihodki iz poslovanja

Poslovni prihodki
tekočega leta
3

Indeks
4=3:2x100

1.129.968
67.846
1.079

1.359.196
62.030
676

120,29
91,43
62,65

1.248
1.200.141

1.365
1.423.267

109,37
118,59

Drugi prihodki znašajo 10 EUR, in sicer iz naslova iz naslova tečajnih razlik.
2.2. ODHODKI
Odhodki so razčlenjeni na:
1. Poslovne odhodke
2. Finančne odhodke
3. Druge odhodke
4. Prevrednotovalne poslovne odhodke
Tabela 13: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2019 (v EUR)
Vrste odhodkov
1

Odhodki tekočega
obračunskega obdobja
2

Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni posl. odhodki
Celotni odhodki
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1.018.485
320.989
28.515
10.937
1.197
595
1.200
1.381.918

Sestava odhodkov (v %)
3
73,70
23,23
2,06
0,79
0,09
0,04
0,09
100
50

Tabela 14: Primerjava odhodkov tekočega obdobja (2019) z odhodki predhodnega obdobja
(2018) v EUR
Vrste odhodkov
1
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki

Odhodki
predhodnega leta
2
863.024
271.707
23.672
10.215
462

Odhodki
tekočega leta
3
1.018.485
320.989
28.515
10.937
1.197

4=3:2x100
118,0
118,14
120,46
107,07
259,09

30.013
31
1.199.124

595
1.200
1.381.918

1,98
3.870,96
115,24

Prevrednotovalni posl. odhodki
Celotni odhodki

Indeks

Poslovni odhodki
Glede na preteklo leto so se stroški blaga, materiala in storitev povečali, in sicer za 18 % in
predstavljajo 73,70 % celotnih odhodkov obdobja.
Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 18,14 % in predstavljajo 23,23
% celotnih odhodkov obdobja.
Strošek amortizacije se je povečal za 20,46 % in predstavlja 2,06 % celotnih odhodkov
obdobja.
Ostali drugi stroški v višini 10.937 EUR so se povečali za 7,07% in predstavljajo 0,79 % celotnih
odhodkov. Nastali v zvezi s članarinami stanovskim organizacijam.
Prevrednotovalni poslovni odhodki zavoda znašajo 1.200 EUR in so nastali z odpisi osnovnih
sredstev in terjatev.
Finančni odhodki znašajo 1.197 EUR in so se v obračunskem obdobju povečali za 159,09
% glede na predhodno obdobje in predstavljajo 0,09 % celotnih odhodkov obdobja.
Finančni odhodki so nastali iz naslova obresti za odobren limit na TRR.
Drugi odhodki znašajo 595 EUR in predstavljajo 0,04 % celotnih odhodkov obdobja.
1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2019
Tabela 15: Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2019 (v EUR )
Vrste poslovnih odhodkov

Poslovni odhodki tekočega
obračunskega obdobja
1
2
Stroški materiala
105.160
Stroški storitev
913.325
Stroški dela
320.989
Amortizacija
28.515
Ostali drugi stroški
10.937
Prevrednotovalni poslovni odhodki
1.200
Poslovni odhodki skupaj
1.380.126
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Sestava poslovnih
odhodkov (v %)
3
7,62
66,17
23,26
2,07
0,79
0,09
100
51

Stroški materiala v vrednosti 105.160 EUR predstavljajo 7,62% vseh poslovnih odhodkov.
Zajeti so stroški materiala (reklamnega in ostalega), stroške energije (elektrika in ostalo
gorivo), nadomestni deli, drobni inventar, pisarniški material in ostali stroški materiala.
Stroški storitev v vrednosti 913.325 EUR predstavljajo 66,17 % poslovnih odhodkov.
Največji stroški storitev so:
stroški storitev organizacije prireditev
323.550 EUR
stroški prevoznih storitev (pletne, avtobusi)
43.946 EUR
stroški najema

29.289 EUR

stroški
stroški
stroški
stroški

17.498 EUR
69.087 EUR
42.787 EUR
51.999 EUR

oglasov
sejemskih predstavitev
promocij
storitev TIC in turističnega društva

Stroški dela predstavljajo 23,26 % poslovnih odhodkov obdobja.
Stroške dela v vrednosti 320.989 EUR sestavljajo:
. plače in nadomestila plač
. prispevki za socialno varnost delodajalcev
. drugi stroški dela

248.009 EUR
40.112 EUR
32.868 EUR

Plače se izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem in ostalo veljavno
zakonodajo.
Drugi stroški dela so stroški prehrane, prevoza na delo, regres. Prehrana in prevoz so se
izplačevali do višine Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja.
Amortizacija je izkazana v višini 28.515 EUR in predstavlja 2,07 % poslovnih odhodkov.
Zavod je amortizacijo obračunal po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Ostali stroški v višini 10.937 EUR so nastali v zvezi s članarinami stanovskim organizacijam
in predstavljajo 0,79% celotnih poslovnih odhodkov.
Prevrednotovalni poslovni odhodki znašajo 1.200 EUR.
2. Finančni odhodki znašajo 1.197 EUR in so stroški obresti odobrenega limita na TRR.
3. Drugi odhodki znašajo 595 EUR.
PRESEŽEK PRIHODKOV
Zavod je poslovno leto 2019 zaključil uspešno in ustvaril 41.360 presežka prihodkov nad
odhodki po obdavčitvi.
Bled, 25.2.2020
Ida Kavčič
IK Svetovanje d.o.o.
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Tomaž Rogelj
Turizem Bled
direktor
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PRILOGA 1: Statistični podatki o ustvarjenih nočitvah na Bledu v letu 2019

Tabela: Število prihodov, nočitev ter delež nočitev po državah
Država prihoda
1 Nemčija
2 Velika Britanija
3 Italija
4 Združene države Amerike
5 Nizozemska
6 Madžarska
7 Slovenija
8 Češka
9 Izrael
10 Hrvaška
11 Belgija
12 Francija
13 Južna Koreja
14 Avstralija
15 Avstrija
16 Tajvan
17 Srbija
18 Španija
19 Poljska
20 Irska
ostale
Skupaj
Vir: Občina Bled

št. gostov
44629
35060
39660
36099
16405
24622
23116
13735
10324
17919
11024
13465
27928
12740
13371
22424
8223
8330
8493
6270

št. nočitev
114021
110230
79354
74644
55899
55867
44483
37054
35844
33461
32137
31089
29807
27685
27058
24720
23598
20426
19718
18393

499.647

1,101.917
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delež
nočitev
10,35%
10,00%
7,20%
6,77%
5,07%
5,07%
4,04%
3,34%
3,25%
3,04%
2,92%
2,82%
2,70%
2,51%
2,46%
2,24%
2,14%
1,85%
1,79%
1,67%
18,75%
100,00%
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Graf: Prikaz deležev nočitev iz posameznih držav v celotnem številu nočitev

Nemčija

ostale

Velika Britanija
Irska
Poljska
Španija
Srbija
Tajvan

Italija

Avstrija

Združene države
Amerike

Avstralija
Južna Koreja
Francija
Belgija
Hrvaška

Nizozemska
Madžarska
Izrael Češka Slovenija

PRILOGA 2: Odmevne objave o Bledu v tujih medijih v letu 2019

Turizem Bled je tudi v letu 2019 gostil novinarje, blogerje, vplivneže, snemalne in druge medijske
ekipe z različnih koncev sveta. Medijske sprejeme in obiske smo fokusirali glede na ciljne skupine,
tržne segmente in sezonsko komponento v skladu strategijo razvoja slovenskega turizma ter sprejeto
trajnostno razvojno strategijo blejskega turizma. Destinacija je bila tudi v letu 2019 predstavljena v
več pomembnih svetovnih medijih. Izpostavljamo predvsem objave avtorjev, ki smo jih gostili na
destinaciji ter nekatere najbolj odmevne.
TISK:
Virtuoso, vodilni svetovni tiskani medij za prestižna potovanja je v svoji
decembrski izdaji izpostavil Slovenijo kot eno od najbolj zaželenih
destinacij za potovanje v letu 2019 in ikonično fotografijo Bled postavil
tudi na naslovnico. Njihov obisk na Bledu je bil v oktobru 2018.
https://www.virtuoso.com/articles/Virtuoso-Traveler-December-2017/VTDecember-2017?utm_campaign=slo-avgust2018-pr-obvestilo66&utm_medium=email&utm_source=Net-Results#.W5t_Y-RlKUm
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V septembrski številke revije Vogue za Avstralijo je Bled
opisan kot ena od »Must visi« ikon Europe.
https://www.vogue.com.au/travel/destinations/you-havent-been-toeurope-until-youve-done-these-14-things/imagegallery/6a2ba36dd1fe8ecc61e99333d2eb9dfb?pos=5

Novinar švedskega mesečnika za potovanja in prosti čas
Vagabond, kije bil naš gost jeseni 2018 je februarja objavil
obširen članek o Bledu in Sloveniji:
http://www.vagabond.se/artiklar/resmal/
20190218/europaexpressen/?fbclid=IwAR30CYhOexmldf0SZJIrZlJLvydWXHTiC9SWUIp8S9q5YP5x1Wwu_y-w

Angleški Independent, novinarje smo
gostili v letu 2018, je Bled uvrstil na lestvico
najboljših evropskih destinacij za
potovanje:
https://www.independent.co.uk/travel/europe/
european-cities-best-visit-travel-tourism-naplesmalmo-tallinn-a8763606.html

Priznana mednarodna revija za potovanja
Globerovers je v julijski številki objavila
članek z naslovom Bled turkizni dragulj
Slovenije z zanimivo vsebino in fotografijami:
https://globerovers.com/lake-bled/
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Slovenija in Bled sta v zadnjih letih zelo zanimiva
za novinarje z različnih delov ZDA. V članku iz
Daily News iz Los Angelesa je Bled opisan kot
»dih jemajoč in čaroben«:
http://www.dailynews.lk/2019/08/20/tc/
194429/breathtaking-and-magical

Ob koncu poletja sta Bled obiskali ekipi priznanih
angleških časnikov The Times in Sunday Times.
Nosilca tema prvega članka, ki je izšel v The Times je
pohodništvo v Julijskih Alpah z naslovno temo Gorska
idila v čudoviti Sloveniji ( celoten ogled možen z
vpisom)
https://www.thetimes.co.uk/article/walking-the-julian-alpsa-mountain-idyll-in-stunning-slovenia-l7kc8b9f8

Novinar Sunday Times Hugh Graham je raziskoval nepremičninski trg v Sloveniji, vendar ni mogel
mimo čudovite zelene narave in kulturnega bogastva, ki ga nudi Slovenija, naslov članka zato
Slovenska rapsodija:

Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019

56

Nemška specializirana revija Bahnmax je
objavila obširen članek o Bledu, s poudarkom na
zeleni usmeritvi destinacije in mehki mobilnosti
na območju skupnosti Julijske Alpe:

V italijanski reviji Donna Moderna (naklada
preko 230.000) za ženske je novinarka po
obisku Slovenije pripravila dvostranski članek z
naslovom Pet dobrih razlogov za obisk Slovenije.
Vožnja s pletno po Blejskem jezeru je na prvem
mestu.

Novinar Britanskega tabloida Daily Mail z
obtokom preko 1 mio bralcev, ki je Bled obiskal
septembra, je območje Julijskih Alp opisal kot
spektakularno destinacijo z več vidikov: ceste,
kulinarika, bogata zgodovina.
https://www.dailymail.co.uk/travel/article7529677/Driving-wild-epic-road-trip-Sloveniasmountain-peaks-pastures.html
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Po obisku ekipe Forbes na Bledu v sta na njihovi tiskani in spletni
strani kmalu po obisku izšla dva zanimiva članka o Sloveniji: 5
razlogov, zakaj obiskati Slovenijo ter Zmagovalnih 6 zimskih destinacij
za obisk v letu 2020
https://www.forbes.com/sites/ambergibson/2019/10/07/five-reasons-to-visitslovenia/#132ccea36186
https://www.forbes.com/sites/katherineparkermagyar/2019/11/26/the-top-6-traveldestinations-to-visit-in-winter-2020/#6b33072b1f52
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/10944-forbes-poimenovalslovenijo-evropa-v-malem?utm_campaign=SI-Dec19-PR-TTA-47&utm_medium=email&utm_source=Net-Results#

Kanadski časnik Vancouver Sun, z več kot 1.3 milijoni mesečnih
obiskovalcev je v decembru objavil članek novinarja Tima
Johnsona, ki je bil naš gost jeseni 2018 "Pet razlogov za obisk
majhne, a čudovite Slovenije". Članek se je pojavil v več kot 20
kanadskih časopisnih spletnih mestih, avtor članka pa v njem
opisuje slovenske destinacije, ki po njegovem mnenju bralca
prepričajo, da je Slovenija vredna obiska.
Bike Rumor, specializirana
mednarodna
revija
za
kolesarje je po medijskem
dogodku pri nas v decembru v obširnem članku predstavila Bled
z okolico kot odlično destinacijo za gravel kolesarjenje na
območju Julijskih Alp. https://bikerumor.com/2019/11/20/where-toride-gravel-bikes-in-slovenia/

Po decembrskem obisku študijske skupine novinarjev iz
sosednjih držav je ena od novinark takoj objavila članek v
slovaški ženski reviji Emma, z naslovom: Bled, najlepše
mesto v Sloveniji tudi pozimi.

https://emma.pluska.sk/lifestyle/bled-najkrajsie-miestoslovinsku-navstivte-ho-pocas-zimy-vyhnete-davomturistov
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INTERNET:
Znana ameriška medijska hiša, ki deluje še 111 let, Conde Nast
Traveller je Bled v letu 2019 predstavila kar trikrat, v odmevnih
spletnih člankih, 25 najlepših malih mest na svetu, Najlepši kraji
za obisk v letu 2020 ter Blejski grad med 25 najelpših gradov V
Evropi.
https://www.cntraveler.com/gallery/25-most-beautiful-small-towns-in-

https://www.cntraveler.com/gallery/best-places-to-go-in-

2020?fbclid=IwAR2zoGLHFdMlkMZzg4gbttZIIlgm3p07MmYvPPMRi_J9Pd-Tzp0xzFDoDxk
https://www.cntraveler.com/galleries/2016-03-17/the-most-beautiful-castles-in-europe

BBC Travel, spletni portal je v avgustu objavil obsežen članek o Bledu, s poudarkom na vlogi in
pomenu Arnolda Riklija za razvoj turizma na Bledu, sogovornik me drugimi Vojko Zavodnik.
http://www.bbc.com/travel/story/20190814-the-birthplace-of-modern-nature-healing

Brooke Saward, vplivna avstralska blogerica,
ki smo jo gostili konec poletja, je predstavila
Bled in prednosti obiska v vseh letnih časih:
http://www.worldofwanderlust.com/your-completeguide-to-slovenia-travel-itinerary/
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Znana avstralska vplivneža, ki objavljala potovalni blog Flying
the nest s preko 800.000 sledilci v januarju objavila prispevek
z naslovom: Bled is magical in winter
https://www.facebook.com/flyingthenest/videos/275719729776373/

Slovenija je vse bolj zanimiva tudi na
kanadskem trgu. Eden najbolj obiskanih
potovalnih portalov Travel Pulse je objavil
prispevek o iskanju novih destinacij v Evropi:
https://ca.travelpulse.com/news/touroperators/travellers-seek-new-europedestinations-trafalgar-study.html

V letu 2019 smo gostili tudi dve kanadski
ekipi. Eden od blogerjev je povezal Bled,
obalo in Ljubljano v privlačen potovalni
blog:

https://o.canada.com/travel/five-reasons-tovisit-tiny-perfect-slovenia

Bled igra pomembno vlogo tudi na specializiranih blogih in portalih za specifične skupine gostov.
Spodaj dva zanimiva bloga, ki bled opisujeta kot odlično destinacijo za počitnice z otroki:
https://welltravelledmunchkins.com/top-10-things-to-do-lake-bled-with-kids/
https://www.weltwunderer.de/slowenien-mit-kindern/
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Znani francoski instagramer z več kot 250.000 sledilci, ki je bil naš
gost v februarju je objavil čudovit video ter več fotografij zgodnje
pomladnega Bleda:
https://www.instagram.com/stories/highlights/18041586559009465/?hl=en

Indijski spletni portal Outlookitraveller je objavil obsežen zanimiv
prispevek o Sloveniji in njenih posebnostih.
https://www.outlookindia.com/outlooktraveller/explore/story/

Anglotopia.net, največji ameriški portal za ljubitelje vsega angleškega in evropskega je z
naslovom Evropa pozimi predstavil šest najbolj zaželenih evropskih destinacij za obisk pozimi; Bled
je v družbi Dunaja, Prage, Budimpešte, Benetk in Kopenhagna na petem mestu:

https://www.anglotopia.net/news-features/europe-in-winter-the-6-best-places-to-visit/
Globe.stats pa je v svojem prispevku v decembru 2019 o Najboljših zimskih destinacijah v
decembru 2019 Slovenijo postavil kar na prvo mesto: http://www.globestats.com/best-6-travel-

destinations-to-visit-in-winter/
Bled je tudi letos tema mnogih bolj ali manj odmevnih potovalnih blogov; pojavlja se tudi na prvih
mestih različnih lestvic naj - priljubljenosti ter v raznih spletnih potovalnih vodnikih.
Nekaj povezav si lahko odprete spodaj:
Na ameriški spletni potovalni strani Fanthom so objavili članek "13 Experts Reveal the Best Places
to Travel in 2019" https://fathomaway.com/travel-expert-recommendations-for-bEST 2019/
Najboljše poročne destinacije:
https://www.standard.co.uk/lifestyle/travel/best-summer-wedding-destinations-venues-europea4049591.html?fbclid=IwAR03tXacKpjKktGtKYnAOEPwd1i2YsDmsPAsuMZZ7CANki_9LhHMYRVd7Hs

Vsebina na temo porok na Bledu tudi v beograjski izdaji revije Elle:

https://www.elle.rs/lifestyle/putovanja/27374-na-6-sati-od-beograda-destinacija-koja-nudi-nekoliko-lokacijaza-bajkovito-vencanje-iz-snova.html

Ribolov: https://fishingbooker.com/blog/best-fishing-holidays-europe/
Revija specializirana za golf: https://www.golfcoursearchitecture.net/content/royal-bled-future-readyirrigation

Hindustan, Indija: https://www.hindustantimes.com/travel/slovenia-where-nature-comes-alive/storyy4WBVqvxtyG49zywskrP2I.html

Članek o možnostih za glamping na Bledu https://nattieontheroad.com/2019/01/31/glamping-atlake-bled
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Ponudba za vegetarijance: Weggyway: https://veggiewayfarer.com/2019/01/16/lake-bled-how-to-

get-there-what-to-do/

Avstrijski potovalni blog z zelo lepimi posebnimi fotografijami Bleda:
https://www.travel.chamy.at/2019/02/slowenien-bleder-seeinsel.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sto_objava&fbclid=IwAR3nFloVO9h
Y5JEqaQEri_MCxDPJBqBMhXhbiTjVC2Fx76QnmyAx8GzCwPM
Znani potovalni portal Birdges and balloons: https://bridgesandballoons.com/10-day-slovenia-road-trip/

The Guardian je objavil članek z nasveti, kako na bled pripotovati z vlakom:

https://www.theguardian.com/travel/2019/jun/22/interrail-train-journeys-europe-readers-tips-tales

Zanimiv, malo drugačen potovalni blog: En svet, eno življenje:

https://oneworldonelifetime.com/2019/07/23/bled/
pa tudi tale italijanski: https://www.unanuovameta.it/slovenia-tra-postumia-e-bled-su-due-ruote/

Spletna predstavitev na Madžarskem po obisku skupine agentov na Bledu:

http://turizmusonline.hu/kulfold/cikk/romlott_a_bledi_to_vizminosege_a_turizmus_hatasara
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/baratsagos-fenntarthato-es-zold-ez-szlovenia-1162912
Novinarji belgijskega De Morgen na temo čebelarstva: https://www.demorgen.be/levenliefde/apitoerisme-in-slovenie-een-duurzame-reis-langs-de-thuishonk-van-de-blije-bij~bc6dcbe2/
Rezervacijski portal Kiwi: https://www.kiwi.com/stories/7-european-lakeside-holidays-2019/
https://www.tourradar.com/days-to-come/unexpected-and-astonishing-landscapes-2019/
Bled je potrebno obiskati preden umreš: https://musicsnake.com/top-12-breathtaking-places-tovisit-before-you-die/

TV in RADIO:
V januarju smo gostili rusko nacionalno televizijo Rusija 1, ki je v okviru serije Skrivnosti sveta
(po svetu potuje eden najbolj znanih ruskih igralcev) posnela in predvajala zanimivo oddajo o
Sloveniji. https://russia.tv/video/show/brand_id/62761/episode_id/2146413/video_id/2158489/
Italijanska novinarka Diana Corati s sodelavci je za italijansko vsedržavno tv mrežo RAI3 na Bledu
in na še nekaj drugih destinacijah z ekipo posnela čudovito oddajo Zelena Slovenija v okviru serije
Na vznožju Kilimangiara na temo ohranjanja narave in eko turizma. Oddajo si je ogledalo več kot
1,3 mio gledalcev.
https://www.raiplay.it/video/2019/02/Slovenia---Kilimangiaro-del-24022019-ac9396ed-9555-4693-98ba8658fdb3ac15.html

CNN, eden največjih in najbolj prepoznaih TV kanalov na svetu je na programu travel predvajal
prispevek o 25 najlepših destinacijah na svetu, kamor je uvrstil tudi Bled:
https://edition.cnn.com/travel/article/worlds-most-beautifulplaces/index.html?fbclid=IwAR014LcMzlUtVIw3IIc76RytWiJnoU4WrukZifhm6O_QS5OuuGMm8YVYL2Y

DRUGO:
National Geobraphic je v decembru 2019 daljinsko pohodno pot Juliana trail uvrstil med top 6
pohodnih poti za leto 2020.
Portal Yahoo Finance je v analizi, ki jo je objavil v decembru Bled, Slovenija uvsril na seznam
najbolj zaželenih destinacija izven ZDA za življenje po upokojitvi.
https://finance.yahoo.com/news/best-affordable-places-retire-overseas145025348.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA&guccounter
=1
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Na digitalnih kanalih National
Geographica je od 14. januarja do
21. aprila 2019 v sodelovanju s
Slovensko turistično organizacijo
(STO) potekala večkanalna vsebinska
digitalna kampanja o Sloveniji.
Kampanja beleži odlične rezultate:
več kot 8,5 milijona prikazov na
portalih in blizu 15 milijonov prikazov
oglasov na družbenih kanalih; Bled
na naslovnici:
V okviru skupnosti Združenja Alpine Pearls sta gostujoči študentki iz Nemčije v okviru projekta
Last Mile izdelali zanimivo video predstavitev na temo mehke mobilnosti, torej kako priti na Bled z
javnim prevozom ter ga uporabljati v času bivanja v destinaciji:

https://www.youtube.com/watch?v=b6ToLxNvug8
Spletni portal Click, ki deluje v sklopu vodilnega svetovnega rezervacijske sistema Booking.com je
objavil vsebino o Sloveniji kot trajnostni destinaciji, na naslovni strani Bled:
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia

Bled je bil izbran za eno od nosilnih destinacij za video
nosilne pesmi albuma Possibili scenari priljubljenega
italijanskega pevca Cesareja Cremoninija, ki je na
Youtubu presegel 4,3 milijone ogledov.

Na Bledu je bil posnet del promocijske kampanje za prvi
Audijev električni
avtomobil E tron.
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PRILOGA 3: Bilanca stanja na dan 31.12.2019
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PRILOGA 4: Izkaz poslovnega izida v obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019
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PRILOGA 5: Vprašalnik za ponudnike turističnih storitev na Bledu

Vprašalnik za ponudnike turističnih storitev na Bledu je izpolnilo osem anketirancev, ki
ponujajo izkustvena doživetja, športno in izletniško ponudbo. Za sedem od osmih ta dejavnost
predstavlja glavno dejavnost, enemu pa le eno od dejavnosti, s katerimi se ukvarja.

•

87,5% anketrirancev je izrazilo željo, da bi želeli pridobiti več znanja na področjih
digitalnega razvoja in poznavanja zakonodaje, predpisov in uredb, več kot 50% pa tudi
na področjih prodaje in marketinga ter nasvete za dvig kakovosti storitev.

•

62,5% jih je odgovorilo, da poznajo Zeleno shemo slovenskega turizma, medtem, ko
je drugi ne.

•

Njihovi gostje v povprečju izražajo velik interes nad turističnimi znamenitostmi,
aktivnostmi za družine z otroki, preživljanjem prostega časa v naravi, nekoliko manj
interesa pa nad pohodništvom, zahtevnejšimi športnimi aktivnostmi, kulinariko,
prireditvami in spoznavanjem kulture in zgodovine.

•

50% jih je odgovorilo, da ne poznajo znamke Slovenia Unique Experiences, vendar jih
zanima, 37,5% jo pozna in razmišljajo o kandidaturi, eden anketiranec pa je povedal,
da je znamko že zasledil, vendar je ne pozna podrobno.

Vsi anketiranci imajo lastno spletno stran, prek katere je mogoča direktna rezervacija. Vseh
osem ponudnikov ima svojo predstavitev na Google zemljvidih, osem na TripAdvisor-ju, trije
na Viator-ju in GetYourGuide-u in eden na Lonely Planet-u.
50% jih pozna channel manager, 37,5% tega ne pozna, 12,5% pa ga ne uporablja. 50% se
udeležuje izobraževanj, delavnic in posvetov na temo turizma vsaj 1x na leto, 37,5% več kot
3x na leto, 12,5% pa na vsakih nekaj let.
Njihove pobude so naslavljale večjo povezovanje in krepitev znanja o turistični ponudbi v kraju
med deležniki v kraju.

Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019

69

PRILOGA 6: Vprašalnik za nastanitvene obrate na Bledu
Vprašalnik za nastanitvene obrate na Bledu je izpolnilo 31 oseb. Največ anketirance oddaja
apartmaje, počitniška stanovanja in počitniško hišo.

Največ znanja si želijo na področjih digitalnega razvoja, poznavanja zakonodaje, predpisov,
uredb, na področju prodaje in marketinga, ter pri razumevanju potreb gostov.
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•

67,7% jih pozna Zeleno shemo slovenskega turizma, ostali je ne.

•

Njihovi gostje izkazujejo največ zanimanja za turistične znamenitosti, pohodništvo,
preživljanje časa v naravi, nekoliko manj interesa pa za aktivnosti za družine z otroki,
zahtevnejše športne aktivnosti, kulinariko, prireditve, spoznavanje kulture in
zgodovine.
84% jih ima lastno spletno stran, 35% jih ima na spletni strani vpogled v razpoložljivost
nastanitve. 77% tistih, ki imajo lastno spletno stran je odgovorilo, da imajo možnost
direktne rezervacije prek njihove spletne strani.

•

Največ ponudnikov ima svojo nastanitev predstavljeno na booking.com (71%), 64,5% na
Google zemljevidih in dobra polovica na airbnb.com.
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¾ anketirancev se udeležuje izobraževanj, delavnic in posvetov na temo turizma vsaj 1x na
leto.
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