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I. POSLOVNO POROČILO 
 
 

Uvod, predstavitev zavoda in novelacija 
poslovanja 
Turizem v srednjeevropski regiji, s tem pa tudi v Sloveniji in na Bledu, že tretje leto zapored 
dosega skokovite rasti, lahko bi rekli celo neke vrste preporod. Glavni razlog so številna 
družbena in politična dogajanja ter spremembe v svetu, zlasti na področju destinacij, ki so do 
nedavnega veljale za bolj priljubljene (npr. Sredozemlje, velika mesta). Seveda ne gre na drugi 
strani zanemariti tudi uspešne promocije in velikih vlaganj turističnih organizacij, ponudnikov 
in destinacij. 

Obdobje debelih krav, ki smo mu priča, je potrebno izkoristiti za gradnjo trdnih temeljev in 
nadaljnjo rast, ko ta ne bo tako sama po sebi umevna. Turizem Bled je v zadnjih dveh letih 
naredil velik preskok pri organizaciji in izboljšanju ponudbe na Jezerski promenadi, tako v 
poletnih, zlasti pa zimskih mesecih. Izjemno pomemben dosežek je tudi pričetek 
organiziranega in s partnerskimi prispevki finančno podprtega delovanja Kongresnega urada 
Bled. 

Pomemben kratkoročen izziv predstavljata predvsem dva cilja: ustrezna mestitev lastne 
blagovne znamke BLED Imago paradisi v širši koncept trženja ter oblikovanje in prevzem 
dodatnega nabora lastnih storitev, programov in produktov, ki bodo obogatili turistično 
ponudbo celotne destinacije. Temu ustrezno je prilagojena tudi nova Strategija blejskega 
turizma za obdobje od 2018 do 2025. 

Kadrovske in organizacijske spremembe so in bodo vplivale na delovanje zavoda s poudarkom 
na novih vsebinskih izhodiščih. Novelacija poslovnega načrta za leto 2017 je bila prvi korak k 
temu cilju, naslednji je sprejem nove strategije v prvem delu leta 2018. Poslovni načrti za 
naslednja leta bodo sledili ciljem iz strategije.  

 

1. Ustanovitelji 

Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma, je bil ustanovljen leta 1999 z organizacijskim 
preoblikovanjem takratne Direkcije za turizem Bled s sprejemom Akta o preoblikovanju zavoda 
in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji. 

Ustanovitelji zavoda so bili: 

1. Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled, 
2. G&P hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o., Cankarjeva 6, Bled, 
3. Grand hotel Toplice Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o., Cesta svobode 12, Bled, 
4. Kompas hoteli Bled, d.o.o., Cankarjeva 2, Bled, 
5. Hotel Ribno, d.d., Izletniška 44, Bled, 
6. Hotel Krim Bled, d.o.o., Ljubljanska c. 7, Bled, 
7. Hotel Jelovica Bled, d.o.o., Cesta svobode 8, Bled, 
8. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, 
9. Casino Bled, d.d, Cesta Svobode 15, Bled, 
10. TP Turizem in rekreacija Bled, d.d., Cesta svobode 13, Bled, 
11. Kompas Bled Turistično podjetje, d.d., Ljubljanska 7, Bled, 
12. Emona Globtour Ljubljana, d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, 
13. Albatros kongresno turistična agencija, Majda Zidanski s.p., Ribenska 2, Bled, 
14. M-tours Bled, d.o.o., Prešernova 3, Bled, 
15. Turistično društvo Bled, Cesta svobode 15, Bled, 
16. Špecerija veletrgovina Bled, d.d., Kajuhova 3, Bled, 
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17. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo, 
18. SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 
19. Sportina Bled, d.o.o., Alpska 43, Lesce, 
20. Kanja Protect, d.o.o., Šercerjeva 22, Radovljica, 

 
Leta 2001 se je naknadno pridružilo še podjetje Alpetour d.d. 
 
V letu 2017 so ustanovitelji zavoda še: 

1. Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled, 
2. Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, 
3. Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta 2, Bled, 
4. Novi kondor d.o.o., Ljubljanska cesta 7, Bled, 
5. Hotel Jelovica Bled, d.o.o., Cesta svobode 8, Bled, 
6. Ljubljanske mlekarne, d.d.,  
7. Casino Bled, d.d, Cesta svobode 15, Bled, 
8. Kompas Bled, Turistično podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 4, Bled, 
9. M Tours turistično podjetje, d.o.o., Prešernova cesta 3, Bled, 
10. Turistično društvo Bled, Cesta svobode 10, Bled, 
11. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. 
12. Sportina Bled, d.o.o., Alpska 43, Lesce, 
13. Alpetour d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, 
14. SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana. 

 
 

2. Zaposleni 

V zavodu je bilo v letu 2017, poleg direktorja še šest zaposlenih, od tega ena za določen čas, 
in ena pogodbena sodelavka. Povprečno je bilo v 2017 6,42 zaposlenih. Vsi delujejo na sedežu 
zavoda, Ljubljanska cesta 27, Bled, v prostorih Javnega zavoda Triglavski narodni park. 

 

 Status Delovna področja 

mandat direktor, v. d. direktor – polovični delovni čas 

nedoločen čas Svetovalec direktorja za podr. turist. produktov in tržne politike 

nedoločen čas Svetovalec direktorja za podr. informacijskega sistema 

nedoločen čas Poslovni sekretar, svetovalec – na porodniškem dopustu 

nedoločen čas 
Svetovalec direktorja za podr. tržnega komuniciranja in prodajnega 
sistema 

nedoločen čas od 
1.11.17 

Svetovalec direktorja za podr. tržnega komuniciranja in prodajnega 
sistema 

nedoločen čas Informator 

določen čas do 
15.3.2018 

Svetovalec direktorja za podr. kongresno in poslovno-športne 
dejavnosti 

s.p. pogodba  Implementacija CRS sistema 
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3. Organi zavoda 

Organi zavoda so: 

– svet, 
– direktor, 
– programski svet, 
– občni zbor vseh članov. 

Po potrebi se za vodenje posameznih stalnih ali občasnih projektov ali reševanje posebne 
problematike na predlog direktorja lahko imenujejo projektni sveti. Njihovo sestavo, način 
imenovanja in dela določa statut zavoda. 

Svet zavoda ima devet članov, ki jih imenujejo ustanovitelji, delavci, turistična društva in občni 
zbor. Svet zavoda: 

1. sprejema statut zavoda in njegove spremembe, vse s soglasjem Občine Bled, 
2. s soglasjem Občine Bled sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja 

njihovo izvrševanje, 
3. določa letni finančni načrt zavoda na podlagi letnega programa dela s soglasjem 

Občine Bled, 
4. sprejema letni obračun in poročilo direktorja o poslovanju zavoda, 
5. odloča o uporabi dobička in kritju izgube, 
6. imenuje direktorja s soglasjem Občine Bled, 
7. imenuje revizorja, kolikor se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je 

takšna revizija predpisana, 
8. obravnava mnenja programskega sveta zavoda, 
9. daje direktorju soglasje k pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin in mnenje k 

temeljnim usmeritvah zaposlovanja, 
10. daje direktorju soglasje za sklepanje pravnih poslov v skladu s statutom zavoda, 
11. odloča o pristopu novih ustanoviteljev, 
12. odloča o vlaganju sredstev zavoda zaradi pridobitve deleža oziroma delnic v družbi ali 

ustanovitvi drugega zavoda s soglasjem Občine Bled, 
13. odloča o povezovanju zavoda v skupnost zavodov s soglasjem Občine Bled, 
14. opravlja druge, z zakonom, to pogodbo ali statutom določene, pristojnosti in naloge. 

 

Svet zavoda je dolžan imenovati revizorja, če zahteva revizijo računovodskih izkazov Občina 
Bled. 

V skladu z Aktom o ustanovitvi je predsednik sveta župan Občine Bled. Na podlagi prvega 
odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa je županska funkcija 
postala nezdružljiva s predsedovanjem svetu zavoda občinskega zavoda. V skladu z 
obstoječimi akti in statutom seje sveta zavoda vodi namestnica predsednika Jana Špec 
(predstavnica turističnih društev v občini). Poleg nje so člani sveta zavoda še Lili Oštrbenk 
Janša (predstavnica zaposlenih), Mojca Krašovec in Sabina Rešek (predstavnici ustanoviteljev 
izmed večjih hotelskih družb), Barbara Klinar (predstavnica trgovskih podjetij), Dietmar 
Terseglav (predstavnik manjših nastanitvenih ponudnikov), Martin Merlak (predstavnik 
turističnih agencij) ter Anton Omerzel (predstavnik Občine Bled). Sabini Rešek in Dietmarju 
Terseglavu se je 5. 12. 2017 iztekel mandat, vendar organ, ki bi imenoval nova člana, ne 
obstaja, saj zavod na podlagi odločbe Ustavnega sodišča nima članstva, ki bi se sestalo na 
občnem zboru. 
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Direktor vodi delo in poslovanje zavoda ter ga predstavlja in zastopa s pooblastili, določenimi 
v statutu: 

1. vodi delo in poslovanje zavoda skladno s sprejeto poslovno politiko, plani in programi 
razvoja ter sklepi sveta zavoda,  

2. zavod predstavlja in zastopa s pooblastili,  določenimi v naslednjem členu 
3. odgovarja za zakonitost dela zavoda, 
4. izvršuje sklepe sveta zavoda, 
5. predlaga svetu zavoda sprejem sklepov iz njegove pristojnosti, 
6. predlaga takojšen sklic seje sveta, če posebne okoliščine to zahtevajo, 
7. skrbi za pravilno vodenje poslovnih knjig,  za pravočasno sestavo letnega poročila in 

pripravo finančnega načrta, 
8. pripravlja letno poslovno poročilo, na zahtevo sveta zavoda pa tudi medletna poročila 

po stanju in poslovanju zavoda,  
9. poroča o delu zavoda svetu in programskemu svetu, 
10. odloča o zaposlovanju v skladu s smernicami sveta zavoda, 
11. predlaga uporabo dobička in pokrivanje izgube, 
12. sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti drugih organov, 
13. opravlja druge naloge, določene s predpisi, aktom o ustanovitvi, tem statutom ali 

sklepom sveta zavoda. 

Programski svet spremlja in usmerja strokovne zadeve s področja dejavnosti zavoda. V njem 
se zagotavlja sorazmerna zastopanost članov posameznih, s turizmom povezanih, dejavnosti. 
Sestavo, pristojnosti in način dela programskega sveta določa statut. 

Občni zbor sestavljajo vsi člani in ustanovitelji zavoda. Pristojnosti in način dela občnega zbora 
določa statut. 

 

4. Pravni status zavoda 

Zavod ima status zasebnega zavoda, ki deluje v javnem interesu. V skladu s 15. členom ZSRT 
je Turizem Bled leta 2004 od Ministrstva za gospodarstvo pridobil status, da deluje v javnem 
interesu na področju spodbujanja turizma. Status je potrebno obnoviti vsakih pet let, zadnjo 
odločbo za dobo petih let je zavod prejel v letu 2014.  

Knjigovodstvo se tako v osnovi vodi po načelih kot velja za tržne subjekte, hkrati pa se 
prikazuje poslovanje tudi po sistemu denarnega toka. Zavod se sicer uvršča med subjekte s 
področja gostinstva in turizma, prav tako uporablja panožno kolektivno pogodbo za te 
dejavnosti. 

V letu 2017 so se na podlagi predhodno sprejetih usmeritev ustanoviteljev in sveta zavoda ter 
upoštevajoč aktualno zakonodajo, začele aktivnosti delnega organizacijskega preoblikovanja. 
Pravni status se načeloma ohranja v obstoječih okvirih, na novo se bodo konstituirali organi 
zavoda in vnesle morebitne spremembe ali dopolnitve posameznih pristojnosti.  

 

5. Dejavnosti zavoda 

Akt o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji določa, da v 
okviru registriranih dejavnosti zavod zagotavlja: 

- oblikovanje celovite turistične ponudbe območja občine, 
- informiranje obiskovalcev v okviru turistično-informacijskega centra, 
- promocijo turistične ponudbe, 
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije, 
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- vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem 
interesu, 

- organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom, 
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine. 

V aktu je zapisano, da zavod s svojo dejavnostjo ne bo konkuriral ustanoviteljem. 

 

6. Novelacija Poslovnega načrta  

Na večkratnih srečanjih različnih deležnikov turizma na Bledu poleg Občine Bled je bil oblikovan  
dogovor, da se 2/3 prilivov v občinski proračun iz naslova turistične takse nameni za dejavnost 
zavoda, turističnih društev in razvoj turistične promocije ter drugih nalog s področja 
spodbujanja turizma. V letu 2016 je bil prihodek turistične takse v občinskem proračunu 
1.016.872,88 EUR, kar zaokroženo pomeni 678.000,00 EUR za spodbujanje turizma, od tega 
25.000,00 za razpis za turistična društva in 653.000,00 EUR za dejavnost in program Turizma 
Bled.  Z novelacijo poslovnega načrta v juniju 2017 je bil sprejet tudi finančni rebalans in 
vsebinsko prestrukturiranje nalog in dejavnosti zavoda.  

 

7. Vsebinska struktura poslovanja  

Programsko delo zavoda je z novelacijo razdeljeno na štiri področja:  

1) Upravljanje blagovnih znamk, ki se navezuje na razvoj znamke Bled, Imago paradisi in 
krepitev prepoznavnosti Bleda v turističnem pogledu s pomočjo trženja, produkcijo 
promocijskih materialov, stikov z javnostmi in podobnimi aktivnostmi, ter povezovanje na 
regijskem in mednarodnem nivoju;  

2) Storitve zavoda, ki obsega informacijsko podporo destinaciji, produkte in storitve, ki jih 
izvaja zavod;  

3) Kongresni urad Bled, ki obsega podporo na M.I.C.E. področju in podporo velikim športnim 
prireditvam;  

4) Upravljanje zavoda in destinacije pa poleg klasičnega poslovodenja, obsega nove 
projektne ideje, raziskave, nadzor kakovosti turistične ponudbe, izvajanje strategije in 
povezovanje znotraj destinacije. 
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1. Upravljanje blagovnih znamk  
 

1.1.  BLED Imago paradisi 

Identiteta Bleda je osnoven marketinški pogoj za njegovo uspešno trženje, uresničevanje 
zastavljenih ciljev in doseganje njegove dolgoročne vizije. Blagovna znamka Bled je in mora 
postati simbol naše profesionalnosti, vrhunske kakovosti in odličnih zmogljivosti; vse bolj pa 
tudi simbol urejenega, zaupanja vrednega partnerja. Njeno dosledno uresničevanje in uporaba 
zagotavljajo kakovosten razvoj in usklajeno gradnjo turističnega produkta Bled. Imago paradisi 
je krovna znamka vsem turističnim znamkam, ki se pojavljajo in tržijo na Bledu, zato si bomo 
prizadevali za njegov nadaljnji razvoj in prepoznavnost. 

Trženje vključuje različna orodja tržnega komuniciranja. Želje oz. zahteve so vsekakor višje od 
realnih možnosti, zato smo pri realizaciji aktivnostih zelo pozorni pri izbiri primernega orodja. 
Vsekakor pa je pri načrtovanju aktivnosti potrebno upoštevati trende na tržišču in realno stanje 
v Sloveniji in na Bledu. 
 
Nacionalna struktura gostov na Bledu je zelo razpršena kar zahteva več aktivnosti na različnih 
trgih. Domači gostje ustvarijo le 5% nočitev, med tujimi so le 3 države (Italija, Nemčija, VB), 
ki ustvarijo približno 10 % nočitev. Vsako tržišče ima svoje zakonitosti glede na prioritete 
destinacije, dolžino bivanja in potrošnjo. 
 
 

1.1.1. Krepitev  blagovne znamke Imago paradisi  
 

Glede na to, da organizatorji večjih prireditev želijo svojim udeležencem ponuditi tiskane 
materiale in ostale nagrade v blejski vrečki, smo za take namene stiskali 2000 cenejših 
papirnatih vrečk z logotipom Bleda, nabavili pa smo še dodatne namizne zastavice za vse 
zainteresirane. Uporaba Imago paradisi se uporablja na večini komunikacijskih sredstev, želimo 
pa si več doslednosti uporabe še pri hotelskih hišah.  Ponosni smo tudi na prenovljene Blejske 
novice, ki jih od novembra pripravlja novo zaposlena na Turizmu Bled.  
 
 

1.1.2. Promocijski materiali  

V splošnem blejskem prospektu je predstavljena osnovna turistična ponudba Bleda v štirih 
jezikih (slo, ang, nem, ita), na koncu so natisnjeni tudi osnovni podatki hotelskih hiš in ostalih 
zainteresiranih ponudnikov. S splošno brošuro se  predstavljamo predvsem na mednarodnih 
turističnih sejmih in borzah.  
 
Natisnili smo brošuro Mini informacije 2017, ki je namenjena predvsem gostom, ki so že 
na Bledu, v njej so predstavljene osnovne turistične informacije in namigi kaj delati na Bledu; 
tako znamenitosti, športne aktivnosti, vozni redi avtobusov in vlakov, zemljevid Bleda, 
informacija o parkiranju in ostalo.  
 
V mesecu maju smo natisnili  Program prireditev Poletje na Bledu, ki zajema prireditve 
in programe od otvoritve sezone v maju pa vse do zaključka v septembru.  
 
Ponatisnili smo manjkajoče vložne liste za zimski prospekt v španskem, francoskem jeziku, ter 
tematske letake za prireditve HIT parado in zimsko ponudbo. 
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Natisnili smo zemljevid – trganko v velikosti A3, ki je eden najbolj iskanih publikacij, saj 
jo letno natisnemo 130.000 kom. Gre za promocijsko trganko, pri kateri je na eni strani zajeto 
območje od Karavank do Bohinjskih gora, na drugi strani pa ožji zemljevid Bleda s splošnimi 
podatki. Ker so zemljevidi zelo iskani smo se odločili tudi za sodelovanje v zemljevidu POI ter 
zimski varianti In your pocket ter Mini vodiču in Your pocket.  
 
V novembru smo izdali koledar prireditev Zimska pravljica na Bledu v slovenskem in 
angleškem jeziku.  
 
Novinarjem in študijskim skupinam  predamo materiale v blejski mapi oz. blejski vrečki, 
pri kateri je partner tudi Zavod za kulturo.  
 
Za potrebe poslovnega turizma smo ponatisnili katalog Bled – Inspiration in All Season.  
 
 

1.1.3. Sejemske, borzne in druge predstavitve v okviru skupnosti Julijskih 
Alp 

Sejemske in borzne predstavitve organiziramo v okviru Skupnosti Julijskih Alp, v okviru 
GIZ-a ali se predstavitev in workshopov udeležimo samostojno.   
 
Julijske Alpe so v Evropi, kjer poteka večina sejemskih nastopov v okviru STO-ja, dobro 
poznane, zanimanje za Bled je še vedno izredno. Goste predvsem zanimajo produkti aktivnega 
preživljanja prostega časa, naravne in kulturne znamenitosti ter možnosti nastanitve.  
 
 
Tabela 1: Sejemske in borzne predstavitve v letu 2017 v okviru JA  
 
 
Datum Naziv sejma  
10.1. - 15.1. Vakantiebeurs Utrecht 
19.1. - 22.1. Regiontour Brno  
12.1. - 15.1. Ferienmesse Dunaj 
26.1. - 29.1. ITF Bratislava 
2.2. - 5.2. Vakantie Salon Bruselj  
7.2. - 8.2. IMTM Izrael 
22.2. - 26.2. FREE München  
16.2. - 19.2. Holiday World Praga 
8.3. - 12.3. ITB Berlin  
6.11.-8.11. WTM London 

 
 
Sodelovanje na skupnih promocijskih aktivnostih Julijskih Alp na trgu Beneluksa 
Na trgu Benelux nas v okviru Julijskih Alp predstavlja Tina Batistuta, turistična delavka iz 
Slovenije, ki se je pred leti preselila na Nizozemsko. Deluje na področju digitalnega marketinga, 
socialnih medijev, ter organizaciji študijskih skupin v Julijske Alpe.   
 
Sodelovanje na skupnih promocijskih aktivnostih Julijskih Alp na Češkem  
V letu 2017 smo nadaljevali s sodelovanjem s Slovenija Center Praha preko predstavnika 
Michala Kure. Predstavnik nas zastopa v Pragi preko informacijske točke, ter na sejmih v Brnu, 
Bratislavi ter Pragi.  
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1.1.4. Samostojne sejemske, borzne in druge predstavitve 

 
Tabela 2: Samostojne sejemske in borzne predstavitve v letu 2017  
 
 
Datum Naziv sejma  
18.1. - 22.1. FITUR Madrid  
26.9.-29.9. IFTM Top Resa Pariz 
6.11.-8.11. WTM London 

 
 
Druge predstavitve:  
 
Conventa 2017 
Sodelovali smo na kongresni borzi Conventa 2017 v Ljubljani, ki je potekala v januarju. 
Conventa že od samega začetka povezuje in spodbuja rast kongresne dejavnosti. Sprva na 
področju jugovzhodne Evrope, kasneje še Srednje Evrope in Nove Evrope. Butičnost, trdo delo 
vseh vpletenih v projekt ter oseben pristop, so dogodek pripeljali na sam vrh poslovnih 
dogodkov v Evropi. Skupaj s poslovnimi partnerji smo organizirali uspešno študijsko turo za 
interesirane udeležence na Bledu.  
 
Turistična borza SIW 2017 
11.6.  smo se udeležili največjega poslovnega dogodka slovenskega turizma - SIW 2017, ki je 
potekal v Ljubljani. Kot vsako leto je tudi letos obisk tujih poslovnih partnerjev presegel 
pričakovanja in Bled smo uspeli predstaviti številnim agentom, ki so se udeležili tudi študijske 
ture na Bled.   
 
22. Dnevi slovenskega turizma Zagreb 2017 
Tradicionalna prireditev v hrvaškem glavnem mestu je bila letos še bolje obiskana kot prejšnja 
leta. Sejemsko vzdušje so popestrili zvoki slovenske ljudske glasbe, smučarska skakalnica mini 
Planica in gastronomske dobrote slovenskih kmetij, ki jih je bilo mogoče tudi poskusiti. 
 
Lago di Iseo  
Občina Bled se je ponovno odzvala vabilu občine Lago di Iseo in se predstavila na prazniku 
Festival dei Laghi (1.-3.6.2017), ki se ga udeležijo številni evropski kraji z jezeri. Bled je 
zastopal mojster Janez z manufakturno delavnico tiska.  
 
Kirchtag v Beljaku  
Tudi v letu 2017 smo se skupaj z Zavodom za kulturo predstavili na tradicionalni prireditvi 
Kirchtag v partnerski občini Beljak v mesecu avgustu.  
 
50. mednarodni sejem turizma 
Komisija Novosadskega Sajma je tudi v letošnjem letu obiskala Bled, Blejski grad, Grajsko 
tiskarno in Grajsko klet na Blejskem gradu ter na podlagi rezultatov ocenjevanja podelila veliko 
zlato medaljo za Manufakturo Mojstra Janeza ter za Grajsko klet na Blejskem gradu. Ob 
povabilu na podelitev priznanj je bila tudi želja, da se ta dva projekta predstavita v živo tudi 
na 50. mednarodnem sejmu turizma 5. - 7. oktobra 2017. 
 
Prezentacija slovenskega in blejskega turizma v Istanbulu 
Dogodek, predstavitev slovenske turistične ponudbe ter Workshop, ki ga je organiziral 
Slovensko-turški poslovni klub (SLOTUR) v hotelu Ramada Plaza v Istanbulu, 10.11. 2017, je 
bil, tako za slovenske udeležence, kot tudi za predstavnike turških turističnih agencij in drugih 
turško-slovenskih gostov, izpeljan uspešno in plodno. Sodelovali smo pri posebni izdaji revije 
Slovenia invites - "Slovenija vabi" v turškem jeziku  s predstavitvijo lepot Slovenije in konkretno 
turistično ponudbo. V reviji so predstavljeni razlogi, zakaj obiskati Slovenijo, v nadaljevanju 
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revije pa svojo ponudbo predstavljajo tudi posamezne destinacije ali hoteli. Revija gre v e-
obliki po široki Tursabovi adremi turških agencij. 
 
Vseslovenski sejem v Stični 
Je vsesplošni sejem in zajema širok spekter vseh dejavnosti med katere sodi kolesarstvo, vse 
za dom in šport, vse za poroko, obrt, turizem, predstavitev občin, društva, trgovina, prosti 
čas... Bled se je predstavil z zimskim programom.  
 
Barcolana – jadralska regata 
Predstavitev Bleda na stojnici v okviru izjemno dobro obiskanega razstavnega prostora 
Barcolana Villagio, ki je potekala prvi vikend v oktobru (4.-8.10.) na obali Trsta. 
 
500 turističnih agentov na konferenci v Portorožu 
Med 2. in 5. novembrom 2017 se je v Portorožu dogajala generalna skupščina Lufthansa City 
Centre, ki povezuje turistične agente iz celega sveta. V Portorož je prišlo okoli 500 turističnih 
agentov, članov LCC mreže, katere del je tudi Kompas. V Piranu na Tartinijevem trgu so se 
predstavile TOP slovenske destinacije, med njimi tudi Bled. 
 
Workshop s češkimi organizatorji potovanj 
V Bernardinu v Portorožu je bil 10.11. organiziran workshop s češkimi organizatorji potovanj.  
Workshop je potekal na visokem nivoju, takih si lahko samo želimo.  
 
 

1.1.5. GIZ Pohodništvo in kolesarjenje  

GIZ je  ključni strateški partner STO-ju za področje pohodništva in kolesarjenja, ki združuje 
večino ponudnikov z znakom specializacije za pohodništvo in kolesarjenje.  
 
Turizem Bled je partnerska destinacija v GIZ-u. Člani GIZ-a so tudi nekateri hoteli in agencije. 
Naš skupni interes je, da s skupnim delovanjem ter usklajevanjem aktivnosti  dosežemo 
sinergijske učinke razvoja in trženja turističnih produktov pohodništvo in kolesarjenje v 
Sloveniji in destinaciji.  
 
GIZ je specializiran za ocenjevanje in pridobitev znaka za specializacijo za pohodniški in oz. 
kolesarski hotel oz. namestitev. Njihovo delovanje se razteza tako na oglaševanje doma in v 
tujini, na organizacijo študijskih tur, sodelujejo pri mednarodnih projektih.  V okviru skupnega 
programa smo bili zastopani na sejmih ter oglaševali v brošuri pohodništvo in kolesarjenje v 
Sloveniji.  
 
Tabela 3: Sejemske in borzne predstavitve v letu 2017 v okviru GIZ  
 
 
14.1. - 22.1. CMT Stuttgart 
4.2. - 7.2. Destinations London 
11.2. - 12.2. Wiets & Wandelbeurse Utrecht 
16.2.-19.2. Outdoor show London 
24.3. - 26.3. Salun du Randenneurs Lyon 
13.7. – 16.7. Bike fest Willingen 
30.8. - 2.9. Eurobike Friedrichshafen 
8.-10.9. Expo Bici Padova 
1.9.-3.9. Tour natour Duesseldorf 
28.10. Alpin Tag Koeln 
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1.1.6. Oglaševanje v medijih  

Oglasi v medijih predstavljajo pomemben del promocije Bleda.  Pritisk oglaševalcev pa kot 
vedno do sedaj, izredno velik. Klasičnega oglaševanja skoraj ni več. Bled se pojavlja le v ciljno 
usmerjenih publikacijah, predvsem tujih. Pomembna je sezonskost, saj poletne promocije 
zaradi prezasičenosti praktično ne izvajamo več. Lokalno smo kot oglaševalci prisotni na 
blejskih dogodkih in festivalih oziroma v primeru lastnih prireditev. Glavne aktivnosti so 
usmerjene v zimske mesece in ponudbo, ki pomeni potencial novih segmentov gostov.  
 
V slovenskih tiskanih medijih so plačani oglasi povezani s programom prireditev ter oglasi v 
tiskanih medijih Slovenske turistične organizacije. Oglaševali smo tudi v prilogi 
Slovenske počitnice, Omnibus reviji za nemški trg, Cercle Diplomatique, v španski reviji 
Revista, časopisu Svet 24,  v brošuri Bled in your pocket, časopisu Triglavskega 
narodnega parka, v reviji Moja Slovenija.  
 
 

1.1.7. Spletna stran www.bled.si  in socialna omrežja 

Na spletnem portalu Bleda www.bled.si smo med 1.1.2017 in 31.12.2017 zabeležili 3.569.566 
ogledov strani, kar je 12,4 % več kot pa v enakem obdobju leta 2016. Skupno je stran obiskalo 
821.140 uporabnikov, kar je 18,4 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Največ obiskovalcev 
je bilo iz Slovenije (33,0 %), sledijo ji Italija (17,0 %), Nemčija (7,3 %), Madžarska (7,0 
%),Velika Britanija (7,0 %), Avstrija (4,3 %), ZDA (2,9 %), Hrvaška (2,6 %), Nizozemska (1,5 
%) in Belgija (1,2 %). Povprečni obiskovalec je za obisk portala porabil dve minuti in 
sedemnajst sekund in si pri obisku ogledal 2,9 strani. 
68,1 % obiskovalcev je na stran prišlo preko spletnega iskalnika Google, 13,7 % jih je direktno 
vstopilo na stran, 7,4 % jih je bilo preusmerjenih s podstrani spletne strani, 1,8 % jih je prišlo 
preko iskalnika Bing, 1,1 % jih je prišlo s spletne strani slovenia.info, 0,9 % s Facebook-a 
preko mobilnih naprav, 0,6 % preko iskalnika Yahoo, 0,4 % s portala pro-vreme.net, 0,3 % 
jih je prišlo z Google oglasov in 0,3 % preko povezav Facebook-a na stacionarnih računalnikih. 
54,2 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobilnih naprav, 40,1 % preko 
osebnih računalnikov, in 5,7 % preko tabličnih računalnikov. Prvič se je zgodilo, da večina 
uporabnikov dostopa do naše spletne strani preko mobilnih naprav. 
 

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/. 

Twitter https://twitter.com/BledSlovenia,  

Instagram https://www.instagram.com/bledslovenia/ 

Youtube https://www.youtube.com/user/turizembled.  

 
Facebook stran Bleda https://www.facebook.com/LakeBledSlovenia je na datum 1.1.2017 
imela 12.471 všečkov (oboževalcev), 31.12.2017 pa 21.726 všečkov, kar pomeni, da se je 
število všečkov v tem letu povečalo za 74,2 %. Razlog temu je vsakodnevno objavljanje vsebin 
na tem mediju ter oglaševalska akcija pomladi, ki je najbolj prispevala k povečanju števila 
všečkov.  
 
Instagram profil Bleda https://www.instagram.com/bledslovenia/ je imel 1.1.2017 3.388 
sledilcev, 31.12.2017 pa 8.518, kar pomeni, da se je število povečalo za 151,4 %. To povečanje 
gre pripisati pogostemu objavljanju fotografij na tem portalu. 



Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2017 13

 
Twitter profil Bleda https://twitter.com/BledSlovenia je imel na datum 1.1.2017 4.362 
sledilcev, 31.12.2017 pa 4.995, kar pomeni, da se je število sledilcev v tem letu povečalo za 
14,6 %. 
 
Z novembrom 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. 
 
V skladu s podpisanimi pogodbami plačujemo letno članarino in gostovanje na strežnikih cc-
line.si/bled/admin za gostovanje statističnega portala, kjer dnevno zbiramo podatke o nočitvah 
na Bledu.   
 
Ažurno vnašanje spletnih vsebin na vseh portalih zahteva veliko časa in stalno izobraževanje 
zaposlenih. Tako se je ena zaposlena jeseni 2017 udeležila digitalne akademije v organizaciji 
Slovenske turistične organizacije. Rezultat le-te je bila napisana digitalna strategija Turizma 
Bled za leto 2018. 
 
 

1.1.8. Digitalni marketing 

V skladu s strategijo po večji prisotnosti na spletu in uporabi digitalnih orodij smo v letu 2017 
organizirali eno digitalno kampanjo, in sicer spomladi.  
 
Od sredine aprila do sredine junija je bila aktivna kampanja Promocija namestitev, kjer smo 
promovirali možnost rezervacije namestitev na Bledu preko rezervacijskega sistema feratel. 
Oglaševali smo na petih tujih trgih: Italiji, Izraelu, Avstriji, Nemčiji in Veliki Britaniji. 
 
V enem mesecu je bilo odprtih 11.361 promocijskih Gmail sporočil, ki so generirali 284 klikov 
na spletno stran. Na Facebook-u je bilo v dveh mesecih doseženih več kot 400.000 prikazov 
oglasov. Pri targetiranju obiskovalcev na Facebook-u, ki so že obiskali našo stran 
(remarketing), je bilo v dveh mesecih doseženih 54.288 prikazov oglasov. Na Google mreži 
(GDN) smo izvajali oglaševanje preko različnih interesnih skupin in ključnih besed ter ustvarili 
164.087 prikazov oglasa in 1.180 klikov na oglas. 
 
Rezultati oglaševanja: v preučevanih dveh mesecih je bilo 33 % več obiskovalcev na spletni 
strani v primerjavi s preteklim letom. Preko Facebook oglaševanja smo na spletno stran 
pripeljali kar 70,2 % novih obiskovalcev. V obdobju od aprila do junija je bilo generiranih 373 
% več prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. 
 
V jesenskih mesecih smo čakali obljubljeni razpis MGRT za sofinanciranje digitalnih kampanj v 
višini pribl. 65 %, medtem ko bomo morale 35 % sredstev zagotoviti destinacije same. Žal je 
bil razpis kljub najavi objavljen šele v začetku leta 2018.  
 
 

1.1.9. Zelena shema  

Bled se je pridružil 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske 
turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, 
imenovanemu Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Shema združuje že 18 
destinacij in 10 ponudnikov z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green. Zelena shema 
slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja 
trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem 
in ekonomskem. 
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Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot 
tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. Na Bledu smo se pridružili 
destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi 
orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot 
mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, smo tekom leta, preko 
različnih aktivnosti, zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno 
prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma. 

 
 

1.2. Julijske Alpe in druge povezave 
 

Bled je član združenja Julijske Alpe, v okviru katerega se izvajajo skupne promocijske 
aktivnosti: skupni sejemski nastopi, PR sprejemi in predstavitve, promocijski materiali 
(brošure, karte,..), priprava skupnih produktov, sodelovanje na projektih ... Združevanje 
aktivnosti pod enotno blagovno znamko Julijske Alpe ima predvsem vrsto prednosti: gre za 
širšo destinacijo in s tem prepoznavnost ter več ponudbe (privlačnosti) za goste; trženjske 
aktivnosti so zaradi večjega števila partnerjev in sofinancerjev lahko večje, splača pa se 
vsakemu partnerju posebej (Bled prispeva praviloma med 20 in 25 % za posamično aktivnost). 
Koncept tovrstnega združevanja izrazito podpira nova strategija slovenskega turizma na 
državni ravni.  

 

1.2.1. Promocijski materiali JA 

Ponatisnili smo posodobljen katalog Julijskih Alp v količini 15.000 kom v angleški, nemški, 
francoski, italijanski in tudi v slovenski verziji.  
Smo tudi partner v projektu Vozni redi v Alpah, ki ga izdaja  CIPRA in kraji v Julijskih Alpah 
za podporo uporabi javnega prevoza. 
 
 

1.2.2. Obiski novinarjev in študijskih skupin 

V letu 2017 je Turizem Bled sprejel in gostil kar 104 tuje novinarske, 
agencijske in druge študijske skupine, nekatere samostojno, nekatere 
pa v okviru STO Slovenija. Bled je bil v letu 2017 v središču pozornosti 
v več najpomembnejših svetovnih medijih s področja potovanj in 
preživljanja prostega časa.  
Izvrsten dosežek letošnjega leta je dejstvo, da je vodilni svetovni 
potovalni vodnik Lonely Planet uvrstil regijo Julijske Alpe na 3. mesto 
top destinacij v svetu, ki jih je vredno obiskati.  
Eden najbolj cenjenih in branih svetovnih medijev National Geographic pa je postavil Bled 
na naslovnico svoje edicije za prestižna potovanja. 
 
 
Tabela 4: Obiski novinarjev in študijskih skupin v letu 2017  
 
 
 Datum  Država Skupina št. oseb 

 JANUAR  
1 12.1.  mednarodno Tura Social Media, STO London 8 
2 17.1.  Turčija Novinarka Tunka in snemalec – Kanal 7, travel 2 
3 19.1.  Velika 

Britanija 
Časopis Jacada Travel, The explorer , luxury 
holidays 

1 

4 19. - 20.1.  mednarodno Fam Trip Conventa 21 
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5 23.1.  Nemčija Novinar V. Mehnert, Allgemeinde Zeitung 1 
 FEBRUAR  

6 1.2.  Norveška Novinarka Travel Dudes 1 
7 4.2.  mednarodno Zdravniki združenje EUROSON, seminar v LJ 11 
8 14.2.  Velika 

Britanija  
Urednik Active Traveller magazine 1 + 3 

9 17.2.  Japonska Urednik On line Guide Book Crotabi 1 
10 19.2.  Madžarska Tour Slovenia – Stories MGM 6 

 MAREC  
11 8.3.  Češka Tura novinarji na temo Smučanje v SLO 6 + 1 
12 10.-11.3.  Madžarska Judith Polgar, Svet. šah. prvakinja 3 
13 16.3.  Italija Novinarji Dolce Vita, MGM 7 + 2 
14 29.3.  Slovenija Študenti ŠC Velenje smer Turizem 30 
15 31.3.  Avstrija Experience Slovenia, avt. mediji 6 + 1 

 APRIL  
16 4.-5.4.  Italija Snemanje spota fijakerji na Bledu 2 
17 5.4.  Kitajska Turistični agent 1+1 
18 5.4.  Medn. CEEMAN, predstavitev na večerji 35 
19 11.4.-

15.4. 
 Nemčija  Ekipa fotografov, Slo gore, grad, jezero 3 

20 11.4.  Avstrija Urednik Franz Kofler, ORF, koles. ture 1 
20 14.4.  JAR Snemanje rafting, Blejski grad 4 + 1 
21 15.4.  Francija Snemanje »Ljubezen po domače« 5 
22 20.4.  Kanada Novinarka la Presse  1 
23 20.4.  Italija Ekipa Story telling 6 
24 21.4.  Velika 

Britanija 
Agenta: Martin Randal Travel 2 

25 23.4.  Avstrija Novinarka in fotograf CompleteMagazin 2 
26 25.4.  NL Blogerka Jenny Smit  1 
27 26.4.  ZDA Blogerka Hippie in Heels 1 

 MAJ  
28 4.5.  Italija Novinar Tiziano Argazzi 2 
29 6.5.  Belgija Tour operators  14 
30 10.5.  Medn. Študijska tura SIW 93 
31 11.5.  Avstrija Alpine Pearls 2 
32 12.5.  Medn. Ekipa v povezavi z Bike Festival 5 
33 13.5.  Medn. Tura Post SIW, outdoor 30 
34 15.-17.5.  Španija Blogerka Ayudantes Viajeros,  2 
35 18.5.  ZDA Revija Wine dine & Travel 2 
36 19.5.  A, N, CH Novinarji, Študijska tura 3 dežel 15 
37 22.5.  Japonska Snemalna ekipa 10 
38 24.5.  ZDA Dianne Silverka;  Our adventures -  2 
39 26.5.  mednarodno Udeleženci festivala Pink Week Bled 18 
40 26.5.  Ukrajina, 

Rusija 
Snemanje izlet Bled 5 

41 29.5.  Kanada Blogerka Ivi Ko 1 
42 29.5.  Avstrija,Dansk

a 
Instagramerja, prelet z balonom (STO) 2 

43 30.5.-1.6.  Nemčija Magazin Brigitte 2 
 JUNIJ  

44 3.6.  Rusija Snemanje oddaje za rusko nacionalno TV 3 + 1 
45 4.6.  Nemčija Bayerische Rundfunk, nov. Petra Martin 1 
46 16.6.  Poljska Blogerka, materiali 1+1 
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47 16.,17.6.  Francija, 
global 

Bananayourney; 2 

48 17.6.  NL; Belgija Blogerji, STO 6 
49 19.6.  Velika 

Britanija 
Agenti Inghams  6+1 

50 23.6.  Belorusija Gospodarska in vladna delegacija, sprejem in 
prezentacija na gradu;  

8+1 

 JULIJ  
51 4.7.  Nem, Finska 4 fotografi, instagramerji 4 
52 4.7.  Švedska  Novinar Anders Ludvig Pihl 1+1 
53 7.7.  Indija Tur. organizator 4 
54 10.7.  Velika 

Britanija 
Snemalna ekipa BBC, Rosa-production 5 

55 11.7  Finska Ekipa, 2 reviji: Oma Aika and Koti ja keittio 4 
56 12.7.  Velika 

Britanija 
Travel Weekly, STO Mladen 1+1 

57 13.7.   Argentina Potovalna agenta: Alejandro Liserre,Mariano 
Bourlot 

2 

58 16.7.  Japonska Snemalna ekipa Kansai TV program 3+1 
59 25.7.  Italija Snemanje Rete4  4 
60 31.7  Velika 

Britanija 
Novinarja Robin McKelvie, Helen Ochyra 2 

 AVGUST  
61 1.8.  ZDA Travel Channel: reporter Joe Stramovski, župan 2 
62 7.8.  Belgija Frank Cuypers, STO 1 + 1 
63 10.8.  Francija OceanTV potovanje z družino  
64 10.8.  Luxemburg Novinar Phillipe di Filippo, L essentiel,  1 
65 13.8.  Italija Blogerka Laura de Benedetto 1 
66 14.8.  Italija Blogerka Stella Nieri,  1 
67 27.8.  Italija Predstavnik Aljoša Ota, Elisa,  2 
68 27.8.  ZDA Celinne DaCosta, Forbes,  1 + 1 
69 28.8.  Velika 

Britanija 
Lonely Planet 2 

 SEPTEMBER  
70 4.9.  mednarodno Blejski strateški forum 21 
71 5.9.  ZDA  Napa Valley California, Diane Covington Carter 1 
72 16.9.  Avstrija  Instagramarja Martina, Jürgen, 20000 followers 2 
73 26.9.  ZDA Novinar Blake Snow, Paste Magazine 2 
74 26.9.  Španija Novinarka, fotografinja Conde Nast traveler 2 + 1 
75 28.9.  Belgija Novinar Gerrit Op de Beeck, On the road 1 
76 28.9.  mednarodno Simpozij Astoria 50 
77 28.9.  Koreja The Traveller, Lonely Planet, AB Road, Around, 

Living Sense, Wedding 21, News 1 (STO) 
10 

78 29.9.  mednarodno Georges Desrues, Agnes Chee Yan-Wei, Cheryl Tiu, 
Zoe Bowker (gastronomski novinarji; na pobudo 
Ane Roš) 

4 

 OKTOBER  
79 1.10.  ZDA Fanthom, New York Post, Travel Weekly, Just 

Luxe, Turkish Airlines (Regional Marketing & PR 
Representative, New York)  

6 

80 3.10.  Arabske 
države 

Millionaire Magazine, Venture Magazine, Amazing 
Holidays, Sayidaty Magazine  

7 

81 4.10.  Skandinavija First Class Magazine, Berlingske Jyllandsposten, 
Børsen & Aller Media, Jyske & Fynske Medier, 
Nordjyske Medier  

6 



Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2017 17

82 5.10.  Ukrajina Travel News magazine - Oleksandra Ishchenko  1 
83 5.10.  Izrael Yediot Achronot, Ynet, Walla, Mako/Channel 2 TV, 

Passport News, Globes, PR Agency Representative  
7 

84 6.10.  Slovenija Informatorji STO 15 
85 13.10.  Rusija Ministry of Culture of the Russian Federation,   
86 14.10.  Belgija Novinarka in fotograf belgijskega časopisa De 

Staandard  
2 

87 18.,19.10.  Malezija Malezijska snemalna ekipa NTV 7  9 
88 22.10.  Francija Lili in Wonderland: Deglane Aurélie  2 
89 22.10.  Medn – Dan, 

NL, Italija, 
ZDA, Belgija 

Danish Gastro, Scandinavian Traveler  Politiken 
(travel & culture), Vice/Munchies, Baltus 
Communications, Cucina&Vini, 
www.spoilednyc.com, www.popsugar.com, Papillo  

7 

90 25.10.  ZDA Maria Haase  1 
91 27.,28.10.  Kitajska TO / TA agenti 14 

 NOVEMBER  
92 2.11.  Ukrajina Tour operaterji, agenti, novinarji  37+17 
93 9.11.  ZDA Tour operaterji  10 
94 7.11.  medn. Študenti Erasmus iz Alpine Pearls, Gems  
95 12.11.  Medn. Novinarji Alpine Pearls, Gems 6 
96 30.11.  Italija 1. Il Piccolo –Trieste,2. Media Friuli - ,3. Il reporter 

-,4. Vertige.it,5. The girl with the suitcase 
6. I viaggi di Michele, viaggioanimamente.it: 13k 
pageviews, 30.7k social media,amicidivaligia.com 

5 

 DECEMBER  
97 2.12.  Baltiške države TA/TO 7 
98 3.12.  Avstrija, 

Nemčija 
Mrs Sisi Munz, Austria, Mr Philip Duckwitz, 
Nemčija 

2 

99 4.12.  Medn. STO, tema: Zima in božični sejmi 6 
100 8.12.  Brazilija   
101 16.12.  Švica 2 novinarki: zima slo  
102 17.12.  Francija Filmski producent Sebastien Aubert 2 
103 17.12.  ZAE Agenti, seznam 6 
104 20.12.  Vel.Brit.,Irska Novinarki: SharloteHull (TheSUN), Madeleine 

Keane (Sunday Indep.) 
2 

 

 

1.2.3. RDO Gorenjska 

Zaradi premajhnega števila zainteresiranih občin z območja Gorenjske (ni bil dosežen prag 
podpisnic) ter zaradi nove strategije pospeševanja razvoja slovenskega turizma na nacionalni 
ravni je regionalna destinacijska organizacija Gorenjske prenehala z delovanjem. V Infocentru 
Triglavska roža smo porabili zaloge promocijskih materialov regije, nekaj pa jih je ostalo še za 
naslednje leto.  
 
Postopoma smo prenehali z dejavnostmi na spletni strani www.slovenian-alps.com in na 
socialnih omrežjih. Spletna stran in socialni mediji sicer še vedno obstajajo. 
 
Spletna stran je sicer imela med 1.1.2017 in 31.12.2017 152.655 ogledov strani, kar je 23,4 
% več kot pa v istem obdobju lanskega leta. Stran je obiskalo 55.729 uporabnikov, kar je 19,3 
% več kot v letu 2016. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (30,2 %), sledijo ji Italija (23,9 
%), Nemčija (11,6 %), ZDA (4,9 %), Velika Britanija (4,6 %), Avstrija (4,0 %), Madžarska (1,6 
%), Hrvaška (1,6 %), Nizozemska (1,3 %) in Belgija (1,2 %). Povprečni obiskovalec je za 
obisk portala porabil eno minuto in sedemintrideset sekund. 
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Facebook stran Slovenian Alps https://www.facebook.com/slovenian.alps je na datum 
31.12.2017 imela 6.993 všečkov (oboževalcev), kar je 3,8 % več kot lani. Twitter profil 
Slovenian Alps https://twitter.com/SlovenianAlps je imel na datum 31.12.2017 2.520 sledilcev 
oz. 9,1 % več kot lani.   
 
 

1.2.4. Bled kot vodilna destinacija Alpske Slovenije 

V letu 2017 je država preko STO začela z izvajanjem nacionalnega projekta »Strategije 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2022«. 
 
Slovenija je strateško razdeljena na štiri geografsko in vsebinsko zaokrožene makroregije. Bled 
je opredeljen kot najmočnejša vodilna destinacija Alpske Slovenije. Po uvodnih srečanjih je 
bila v oktobru 2017 sprejeta deklaracija o partnerstvu za trajnostno rast slovenskega turizma.  
Operativne aktivnosti so v letu 2017 obsegale pripravo trženjskega profila za našo destinacijo, 
sodelovanje pri opredelitvi strateških turističnih tokov na območju Slovenije ter izdelavo okvira 
za pripravo vsebin nove spletne predstavitve Bleda kot vodilne alpske destinacije.  

 

1.2.5. Združenje Alpine Pearls  

Bled je v združenju Alpine Pearls od leta 2008, združenje pa šteje 25 članov. Redno se 
udeležujemo letne skupščine in aktivno sodelujemo v združenju. V novembru 2017 je bilo letno 
srečanje organizirano na Bledu, skupaj z udeleženci projekta GEMS. Aktivnosti so bile preko 
Občine Bled sofinancirane z 8.000,00 EUR nepovratnih sredstev EU projekta.  

V okviru Alpine pearls  smo v letu 2017 gostili tudi nekaj študijskih skupin, ki so objavile 
zanimive in odmevne prispevke v tujih medijih, pristopili pa smo tudi k skupnemu digitalnemu 
marketingu.  

 

1.2.6. Projekt MAP 

Skupaj z vsemi partnerskimi destinacijami v združenju Julijske Alpe sodelujemo v projektu 
MAP, kjer se pripravlja strateški dokument na področju razvoja turizma v Julijskih Alpah. 
Dokument bo služil kot podlaga za nadgradnjo povezovanja med vključenimi destinacijami in 
prijave na odprte EU projekte ( Program LEADER, Interreg ).  
 
Pospešeno se sodeluje tudi na pripravi projektnih rešitev za pripravo na razpis za pridobitev 
sredstev za izvedbo »Julian Alps trail«, katera se bo raztezale preko izbranega področja v 
Julijskih Alpah. 
 
 

1.2.7. Projekt Evropa za državljane 

S pomočjo zunanjega sodelavca smo se prijavili na razpis EU Evropa za državljane, in bili 
uspešni. Izvedba pridobljenega projekta bo potekala med 12.4. in 14.4.2018.  
 
 
 

2. Storitve zavoda 
 

2.1. Organizacija prireditev 
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Turizem Bled skozi leto organizira različne dogodke, ki dopolnjujejo ponudbo Bleda. Koledarsko 
leto pričnemo z zaključnim sklopom Zimske pravljica, nadaljujemo s pustnimi prireditvami in 
zimskim plavanjem, sledijo velikonočne prireditve in začetek poletnega sejma domače in 
umetnostne obrti. Poletno sezono prireditev odpremo z otvoritvijo sezone in srečanjem 
harmonikarjev ob Blejskem jezeru, nadaljujemo s poletnimi dogodki in festivali, ki so se 
zaključili z dogodkom Martinovo na Bledu. Sklop zimskih prireditev začnemo z Narodnozabavno 
hit parado, Okusi Bleda v blejskih restavracijah, koledarsko leto pa zaključimo s sklopom 
Zimska pravljica.  

Turizem Bled za potrebe Blejskih novic in drugih publikacij, ki objavljajo sezname dogodkov,  
mesečno zbira vse dogodke, ki potekalo na Bledu. Dogodki se prvenstveno objavljajo na spletni 
strani www.bled.si/dogodki ter posredujejo vsem zainteresiranim.   
Enkrat tedensko tudi izdamo elektronsko povabilo na dogodke v naslednjem tednu z 
napovednikom v prihodnosti in pomembnejšimi novicam na skoraj 1.500 naslovov.  

 

2.1.1. Zimska pravljica  

Zimska pravljica na Bledu se je v sezoni 2017/2018 zaradi prenove Ceste svobode pod Občino 
Bled, preselila v Zdraviliški park. Veliko dela je bilo vloženega predvsem v priprave prizorišča, 
saj je bilo potrebno pridobiti vsa potrebna soglasja in urediti zelene površine, da se le te ne bi 
uničile zaradi obiska prireditev. Občina Bled je poskrbela za nadgradnjo praznične osvetlitve, 
Turizem Bled pa je pripravil sklop dogodkov in atrakcij v in ob Zdraviliškem parku. Stojnice so 
obratovale vsak dan od 1.12. do 7.1, program dogodkov pa je bil skoncentriran ob koncih 
tedna in med božično – novoletnimi prazniki. V sklopu prireditvenega prostora je bilo inštalirano 
tudi ljubezensko kolo ter razstava jaslic v naravni velikosti. Skupaj z Višjo strokovno 
šolo za gostinstvo in turizem smo vzpostavili tudi poštni urad decembrskih mož, kjer so 
otroci lahko ustvarili in oddali pisma.  
 
Pred božičnimi prazniki je bila zaključena prenova Ceste svobode, na kateri smo vzpostavili 
Razstavo ledenih skulptur, ki so jo pripravili mednarodni umetniki pod taktirko Mira 
Rismonda. Predstavljeno je bilo 10 blejskih vedut v ledu. Na promenado smo pod največjo 
novoletno smreko postavili tudi praznični stol, ki pa je bil žal predmet vandalizma.  
V sklopu Zimske pravljice so v Sava Hotelih Bled pripravili Drsališče z razgledom z 
animacijskim programom na Terasi Kavarne Park.  
 
Seveda smo ostali zvesti tudi  tradicionalnim prireditvam, ki smo jih prestavili bližje 
Zdraviliškemu parku. Legenda o potopljenem zvonu je potekala na jezeru pod parkom, kar 
se nam je obrestovalo z velikim obiskom in pozitivnim odzivom obiskovalcev. Tradicionalni 
prednovoletni koncert Godbe Gorje smo prestavili na oder Zimske pravljice, v Krog 
prijateljstva pa smo, s štartom v parku, povabili na voden sprehod z baklami okoli jezera.  
 
Novoletni koncert, 30.12. smo letos že drugič zaupali programskemu vodji, domačinu, 
virtuozu na harmoniki Gašperju Primožiču, ki je v Cerkev Sv. Martina pripeljal odličen 
akademski pevski zbor Tone Tomšič, violinistko Mojco Arnold Rukavino, sopranistko Natašo 
Zupan. V polni cerkvi so uživali predvsem tuji gostje ter tudi domačini.  
 
V novo leto smo na Bledu »skočili« kar dvakrat; najprej otroci s silvestrovanjem za otroke 
ob 15. uri v Trgovskem centru Bled, vse otroke pa je z medenimi darili obiskal tudi Dedek Mraz 
s spremstvom. Od 22. ure dalje pa je potekalo silvestrovanjem na prostem z Gregorji na 
odru Zimske pravljice, ter z Ginom z bandom v Trgovskem centru Bled. Največ obiska, 
pričakovano, je bilo ob vstopu v novo leto, ko je nebo nad jezerom razsvetlil silvestrskega 
ognjemeta.  
 
Skupaj z drugimi partnerji z Bleda smo finančno podprli tudi praznični vlak Slovenskih 
železnic na relaciji Nova Gorica – Bled. 
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2.1.2. Pokal Bleda v zimskem plavanju  

Februarsko dogajanje smo ponovno popestrili s pokalom Bleda v zimskem plavanju, ki je 
privabil lepo število obiskovalcev in bil medijsko zelo odmeven. Udeleženci prireditve so se v 
tekmovalnem delu pomerili v disciplinah 25 m in 50 m prosto in prsno in v netekmovalnem 
delu »pingvini« - skok v vodo.  
 
V 3,8 °C hladno jezersko vodo se je podalo 70 udeležencev iz petih držav (Avstrije, Hrvaške, 
Slovenije, Švice in ZDA). Prireditev ima vsekakor velik potencial, da bi na Bled za nekaj dni v 
februarju privabila nekaj sto plavalcev. Potrebno je priznati, da tudi blejski hotelirji ne 
prepoznajo potenciala, saj prireditve ne oglašujejo na svojih spletnih straneh in nimajo 
pripravljenih posebnih paketov.  
 
 

2.1.3. Pust na Bledu 

V pustno povorko so se vključila številna društva blejske občine in poskrbela za zelo prijetno 
pustno vzdušje. Tema povorke je bila izbrana iz aktualne problematike: Blejski cirkus. Pustni 
sprevod se je pričel na Grajski cesti pri hostlu Bledec. Vse skupine so se med 15. in 16. uro 
predstavile na Jezerski promenadi. Po prihodu povorke v Trgovski center Bled pa je sledilo 
pustno rajanje z Manco Špik. 
 
 

2.1.4. Velikonočne prireditve 

Velikonočne prireditve dopolnijo praznično vzdušju na Bledu. V nedeljo je na Terasi Kavarne 
Park potekal 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. 
Predstavljajo se izbrani rokodelci, ki predstavijo nastanek spominka slovenske obrti.  
 
 
 

2.1.5. Riklijev pohod 

Skupaj z ZD Bled in dr. Zonikom organiziramo Riklijeve športne dneve, ki potekajo prvi 
vikend v juliju s pohodom na Stražo in Osojnico, z zaključkom v Veliki Zaki. Pohoda se je 
udeležilo preko 100 udeležencev, ki so odpravili po Riklijevih poteh, uživali v naravi in v lepotah 
Bleda.   
 
 

2.1.6. Festivalsko poletje 

V letu 2017 smo potrebovali festivalski oder kar v 4 terminih, zato smo se odločili za ugodnejši 
4 mesečni najem. Oder smo ponudili tudi drugim organizatorjem dogodkov na Bledu, tako da 
je poleg dogodkov Turizma Bled gostil tudi druge dogodke.  
 
Sklop poletnih prireditev se je pričel v maju z Otvoritvijo poletja na Bledu. Na Jezerski 
promenadi se je predstavila kulinarična ponudba Okusov Bleda, v pozno popoldanskem in 
večernem času pa so nas zabavali znani slovenski ansambli; Big band Bled, Help – A Beatles 
Tribute in Veseli Begunjčani. V nedeljo je potekalo 5. srečanje harmonikark in harmonikarjev 
ob Blejskem jezeru, ki se ga je udeležilo rekordno število glasbenikov.  
 
Nadgrajeni Okusi Bleda na Jezerski promenadi (enotni šanki, pagode) so tekom poletja 
potekali še v 6 terminih, obogatili so tudi tradicionalne prireditve Blejske dneve in Okarina 
etno festival. Zaradi razpoložljivosti odra smo s spremljevalnim programom obogatili tudi 
ostale termine Okusov Bleda z letnim kinom v juniju in koncu avgusta ter Slovensko 
popevko v času praznika v avgustu. Prireditve na promenadi smo zaključili z organizacijo 
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spremljevalnega programa ob Svetovnem veteranskem prvenstvu v veslanju. Na 
promenadi so se predstavili Okusi Bleda, potekala je tudi otvoritvena in zaključna slovesnost 
ter vsak dan zabavni program.  
 
 

2.1.7. Blejski dnevi  

Pripravam na Blejske dneve, največjo prireditev na Bledu z najdaljšo tradicijo smo posvetili 
veliko pozornosti. Rdeča nit prireditve je bila ponovno kulinarika, pod skupno znamko Okusi  
Bleda. Blejska gostinska podjetja so se predstavila z gorenjsko s ponudbo, ki jo nudijo v svojih 
lokalih prilagojeno ulični prodaji po enotnih cenah. Izgled promenade je bil enoten, usklajen 
in tipiziran. V letu 2017 smo nabavili tudi enotne pagode za vse sodelujoče gostince ter enotne 
šanke, nadgradili smo tudi označevanje in ponudbo. Prireditev je potekala od 21. do 23. julija. 
V treh dneh je prireditev obiskalo od 20. do 25.000 obiskovalcev, ki so bili navdušeni nad 
ponudbo.  
Poleg Okusov Bleda se je predstavilo tudi 50 malih obrtnikov s ponudbo slovenske obrti ter 
ponudnikov in pridelovalcev lokalno pridelane hrane. V petek se je na odru predstavil Omar 
Naber z bandom in domačini John F. Doe s predskupino Supersunset. V soboto in nedeljo je 
čez dan potekala otroška animacija za otroke ter prikaz gašenja po starem PGD Podhom. Na 
odru pa smo poslušali zmagovalce Mednarodnega pevskega tekmovanja Blejski zlati mikrofon 
ter mladinski duet BQL ter Niko Zorjan, v nedeljo pa narodno zabavni ansambel Sekstakord. 
Godba Gorje je nastopila na pletnah v nedeljo dopoldne. Tradicionalno blejsko noč, soboto so 
ponovno razsvetlile jajčne lučke na jezeru, ki jih vsako leto izdela domačin Andrej Vidic, položijo 
jih pa prostovoljci v 20 čolnih. Zaradi pristopa k Zeleni shemi slovenskega turizma in zavezi k 
trajnostnemu turizmu smo se odločili, da ognjemeta ne bomo več prirejali, kar se je izkazalo, 
kot prava odločitev, daj ni bilo pretirane gneče v večernih urah, pač pa so se obiskovalci 
prerazporedili po celotnem večeru.  
 

 
 

2.1.8. Martinovo na Bledu in Okusi Bleda v restavracijah 

Martinovo na Bledu smo letos organizirali prvič in s tem zaključili sklop dogodkov na prostem. 
V zdraviliški park smo povabili izbrane vinarje, predvsem tiste, ki sonaravno ustvarjajo vina in 
sokove iz grozdja. Iz jezera smo dvignili vino, ki je od poletja zorelo v jezeru, in steklenice 
podarili udeležencem mednarodne konference GEMS, ki je potekala v okviru Alpine Pearls 
skupnosti. Poleg vinarjev so se predstavili tudi domači gostinci s ponudbo Okusov Bleda v 
blejskih restavracijah. V času kulinaričnega meseca izbrane blejske restavracije ponujajo 
okusne 3-hodne menije po enotni promocijski ceni. V ta namen smo natisnili enotne ovitke za 
menu promocijskega jedilnika ter letake s ponudbo kulinaričnega meseca.  
 
 

2.1.9. Druge prireditve 

V letu 2017 smo sodelovali in tudi finančno podprli različne druge dogodke na Bledu; Bled v 
belem, je dogodek, ki tradicionalno poteka prvo soboto v juliju, gostili smo tudi koncert JM 
Jazz Orchestra, sestavljen iz mladine iz celega sveta, ki so se zbrali na jazz kampu v Kranju. 
Turizem Bled je kot podpornik sodeloval tudi na dogodku Bled Water Festival, ki se je odvijal 
juniju 2017 na Bledu. Gre za pomemben dogodek na področju ozaveščanja o pomembnosti 
vode in ohranjanja narave. 
 
 

2.1.10. Velike mednarodne prireditve  

Ena najodmevnejših svetovnih prireditev, ki se vsakoletno odvija na Bledu je Blejski strateški 
forum, ki je v letu 2017 potekal od 4. do 5.9. Poskrbeli smo za študijski izlet udeležencev po 
Bledu. 
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Turizem Bled je nastopil tudi kot partner na drugem Bled Chess Festival – u, ki se je odvijal 
10. - 12.3.2017 na Bledu v organizaciji šahovske velemojstrice in ambasadorke šaha ge. Darje 
Kapš. Udeležba je bila mednarodna, sam dogodek pa vsekakor pomeni en korak naprej v 
promocija šaha na Bledu kot enega izmed tradicionalnih športov, ki ga je potrebno gojiti tudi 
naprej, saj bomo lahko na ta način v bodoče gostili velika mednarodna tekmovanja. Na Bled 
smo povabili najboljšo šahistko vseh časov Judit Polgar, katere obisk je bil medijsko zelo 
odmeven in je pomagal k uveljavitvi festivala.  
V aprilu smo bili skupaj s študenti Višje šole soorganizator Fan cone, ki je vključevala barvno 
rolanje in disco na rolerjih ob Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu U 18.  
24. junija smo gostili tudi ETU Junior European Cup Bled 2017, mladinski evropski pokal 
v okviru Triatlona Bled. Turizem Bled je pomagal organizatorju pri pridobitvi organizacije 
prireditve.  
 
Sodelovali smo tudi z organizatorji Svetovnega veteranskega prvenstva v veslanju, 
predvsem pri lokalni promociji in z organizacijo spremljevalnega programa na Jezerski 
promenadi.  
 
 

2.1.11. Druge velike prireditve 

Narodno zabavna Hit parada – Oberkrainerfest Bled 2017 
 
10. novembra je bil dan za ljubitelje narodnozabavnih zvokov, ki so tudi letos prišli predvsem 
iz Južne Tirolske, Avstrije, Bavarske, Švice in Madžarske ter iz Liechensteina in Francije. Veliko 
jih prihaja na odlično organizirano prireditev že veliko let; tudi letos smo dvorano s tujimi 
obiskovalci napolnili do zadnjega kotička.  
 
Na letošnji, že štirinajsti prireditvi so nastopili slovenski in tuji narodno zabavni ansambli, 
prireditev pa je ponovno vodil nemški moderator Ingo Rotter ter Eva Leskovšek. Veliko 
ponudnikov namestitev na Bledu si želi čimveč gostov za dve noči, obiskovalci, ki pa pridejo 
za eno noč, pa zasedejo tudi večino namestitvenih kapacitet v okolici Bleda. 
 
 

2.2. Zima na Bledu 
 
Turizem Bled je koordinator sistema Ski pass Slovenske Alpe, sistema enotne smučarske 
vozovnice z vključenim avtobusom. Kombinirana smučarska vozovnica Ski pass je še vedno 
osnovni element naše zimske ponudbe na Bledu. Sistem je deloval normalno od decembra do 
sredine marca. Večina zimskih smučarskih gostov prihaja iz Anglije, Srbije, Rusije in Hrvaške. 
 
Sistem prevozov na smučišča, ki je vključen v ceno ski passa je zaenkrat edini način, kako v 
sedanji konkurenci v tem delu Evrope, Bled pozimi lahko ohrani svoj produkt in goste – 
smučarje. Na Bledu lahko kljub slabšim pogojem za smučarje svojim gostom ponudimo 
kakovostno smučanje.  
 
Zavod je v zimski sezoni 2017/2018 prevzel urejanje smučarsko-tekaških prog v sodelovanju 
s Tekaško smučarskim klubom Bled za obogatitev zimske ponudbe. V začetku decembra je 
zapadlo premalo snega, zato v 2017 še ni prišlo do realizacije.  
 
 

2.3. Trajnostna mobilnost 

V infocentrih se oddajajo klasična, gorska in električna kolesa, s katerimi se gostje lahko gibajo 
trajnostno po Bledu in okolici. Z novelacijo finančnega načrta smo prevzeli gradnjo mreže 
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izposojevalnic koles na Bledu in okolici ter povezovanje s sosednjimi občinami. Bled Green 
Ways je sistem za avtomatizirano izposojo koles. Preprost, praktičen in ekološko naravnan 
sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine Bled je namenjen 
uporabnikom, ki so starejši od 14 let. Za uporabo kolesarskega sistema se je potrebno 
registrirati v sistem na sedežu Infocentra Triglavska roža Bled, Infrastrukture Bled ali v 
Campingu Bled. Ob registraciji uporabniki prejmejo uporabniško ime in geslo oziroma Blejsko 
kartico in PIN kodo, ki pa nista prenosljivi. Uporabniku je na voljo brezplačna uporaba kolesa 
do 24 ur tedensko. 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.  

Zavod je pristopil k nadgradnji in prenovi označitve pohodniških poti na Bledu in okolici. V letu 
2017 smo naredili popis stanja in zasnovali izvedbo nove mreže pohodniških poti na terenu.  

V poletni sezoni smo skupaj z Občino Bled in Slovensko vojsko sofinancirali urejanje vznožja 
plezališča pod Iglico na Bohinjski Beli.   

Sofinancirali smo hop on / off Bled – Radovljica – Kropa in Bled – Vrba – Žirovnica – Begunje 
– Brezje – Radovljica, ki je obratoval ob torkih in četrtkih v juliju in avgustu. Avtobus je večkrat 
na dan goste odpeljal v manj znane kotičke bližnjih krajev. Vozovnica je veljala 24 ur in je bilo 
zanjo treba odšteti 5 €.    

 

2.4. Informacijska podpora 
 

2.4.1. Infocenter Triglavska roža Bled  

TRB je regijsko in naravovarstveno središče Bleda, Gorenjske in Triglavskega narodnega parka, 
ki ima na 700 m2 skupen informacijski pult, stalno razstavo Raj pod Triglavom, večnamenski 
prostor, multimedijsko dvorano, trgovino in okrepčevalnico z lokalnimi proizvodi. Obiskovalcem 
so na voljo pohodniške in turistične informacije, izobraževalne delavnice, kulturni dogodki, 
fotografske in likovne razstave, naravoslovna literatura, zemljevidi, wi-fi povezava, 
posredovanje informacij o prostih namestitvah na Bledu in izposoja koles. Center upravlja Javni 
zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s Turizmom Bled. Delo informatorjev je 
enakomerno porazdeljeno med Turizem Bled in JZ Triglavski narodni park.  
 
Delovni čas infocentra je: 
poletni delovni čas: 15. april do 15. oktober: vsak dan od 8. do 18. ure,  
zimski delovni čas: 16. oktober do 14. april: vsak dan od 8. do 16. ure,  
dodatno pa v času dogodkov.  
 
Infocenter Triglavska roža Bled je od 1. januarja do 31. decembra 2017 obiskalo 40.657 
obiskovalcev iz (vsaj) 70 držav. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (46,1 %), Nemčije (8,1 
%), Italije (6,4 %), Velike Britanije (4,3 %), ZDA (4,3 %), Francije (3,1 %), Španije (2,8 %), 
Nizozemske (2,8 %) in Češke republike (2,5 %). 
 
Obiskovalci Infocentra Triglavska roža Bled največ povprašujejo po Bledu z bližnjo okolico in 
Triglavskim narodnim parkom, ter po širši regiji Gorenjske. Zanimajo jih znamenitosti na Bledu 
in v okolici, nekatere pa tudi možnosti nastanitve. Zanima jih tudi pohodništvo v Triglavskem 
narodnem parku, posebej priljubljen cilj pohodnikov pa je Triglav.  
 
Največ povpraševanja je po zemljevidih Bleda, na katerih jim po navadi pokažemo in narišemo, 
kje se kakšna znamenitost nahaja in kako dostopati do nje. Poleti smo razdelili veliko brošur 
Mini informacije o Bledu, Splošnih prospektov o Bledu, brošure Soteska Vintgar, revije Discover 
TNP in brošure Slapa Savice, Korita Mostnic in Vogla ter trganke Planinske zveze Slovenije. 
Največ povpraševanja po občinah na Gorenjskem je za občine Bled, Gorje in Bohinj. Sledita 
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občini Kranjska Gora, Radovljica in občine v Dolini Soče. Nekaj zanimanja je bilo tudi za občine 
Žirovnica, Kranj in Škofja Loka. Poleg tega delimo še zadnje promocijske materiale RDO 
Gorenjske, od katerih so najbolj priljubljeni Okusi Gorenjske. Decembra je bilo veliko 
povpraševanje po koledarjih dogodkov za Gorenjsko 2018, vendar se ta publikacija žal ne 
izdaja več. 
 
V letu 2017 smo obiskovalcem preko rezervacijskega sistema Feratel ponujali namestitve na 
Bledu. Največ povpraševanja po prostih sobah je bilo meseca julija in avgusta. Poleti smo 
izposojali pet gorskih in tri električna kolesa. Pozimi pa smo prodajali Ski pass karte, za katere 
je bilo več zanimanja kot v preteklih letih.  
 
V letu 2017 smo pred Infocentrom Triglavska roža Bled vzpostavili sistem za avtomatizirano 
izposojo koles Bled Green Ways. Kolesa so bila v jesenskem času brezplačna za uporabo 
imetnikom blejske kartice in so bila dobro sprejeta. Izposoja le-teh je bila zelo odvisna od 
vremenskih razmer.    
 
 

2.4.2. Turistično – informacijska dejavnost in delovanje TD Bled 

 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. TIC Bled 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 informatorjema – eden je zaposlen za polni delovni čas, drugi pa za krajši 
delovni čas.  
V letu 2017 je TIC Bled obiskalo 46.547 obiskovalcev.  Največ obiskovalcev TIC obišče v času 
od maja do septembra (višek doseže v juliju in avgustu), obisk pa je običajno najmanjši v 
februarju in novembru. Obiskovalci imajo največ vprašanj na temo aktivnosti, kulturnih in 
naravnih znamenitosti, informacije glede javnega prevoza in obiska destinacije.  
Obiskovalcem je na voljo tudi brezplačna uporaba interneta v internet kotičku in brezplačna 
Wi-Fi povezava. 
Predvsem v času poletne turistične sezone (julij in avgust) gostje pogosto iščejo prenočišča, 
ki so jim bila zagotovljena preko rezervacijskega sistema Feratel Deskline.  
 
 Delovanje TD Bled 

 
Turistično društvo Bled sodi med najstarejša društva v Sloveniji. 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 poseben 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. 
 
 

2.4.3. Informacijski sistem turistične destinacije 

V prvi polovici leta smo večino časa posvetili urejanju podatkov ponudnikov, ki so že v sistemu, 
urejanju cen ter razpoložljivosti. Poleg tega ves čas vabimo nove partnerje, da se nam 
pridružijo.  
 
Poletni meseci so bili zopet v znamenju velikega navala povpraševanj po namestitvah v 
zadnjem hipu. Ponovno se je pokazalo, da je kljub prizadevanju, obveščanju ponudnikov, 
nudenju pomoči, izobraževanju ter občutno nižji proviziji (v primerjavi z ostalimi rezervacijskimi 
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sistemi), v sistemu premalo ponudnikov, predvsem pa tisti, ki so, ne dajo dovolj namestitvenih 
enot na razpolago, ampak jih raje prodajo po drugih kanalih.  
 
Poletna sezona se je zaradi lepega vremena zavlekla globoko v jesen, kar se je videlo tudi na 
številu realiziranih nočitev.  
  
Šolanja uporabnikov sistema Feratel:  
Za uporabnike sistema Feratel smo na voljo za kakršnakoli vprašanja v rednem delovnem času 
Turizma Bled. Info center Triglavska Roža je odprt vedno in je prav tako na voljo za pomoč  in 
vprašanja glede rezervacijskega sistema.  
 
Statistika transakcij v letu 2017:  

- število vseh transakcij: 5.105 
- št. poslanih ponudb: 1.411 
- število rezervacij: 1.094 v vrednosti 180.941,24 EUR 
- 40% on-line rezervacij 

Kdo in kaj največkrat rezervira preko sistema:  
- države po številu rezervacij:  Italija, Nemčija, Anglija, Slovenija, Avstrija 
- največkrat rezervirane namestitve: zasebne sobe in apartmaji, turistične kmetije, 

hoteli, kamp  
- največkrat so bile rezervirane namestitve s 3 zvezdicami.  

 
Kdo so in koliko je ponudnikov v sistemu:  

- št. vseh ponudnikov namestitev: 147 
- 103 ponudnikov zasebnih sob in apartmajev 
- 14 hotelov 
- 1 kamp 

Ponudniki dodatnih storitev:  
- št. ponudnikov dodatnih storitev: 28 
- št. rezervacij dodatnih storitev: 195 

Kaj največkrat rezervirajo gostje in od kod prihajajo: 
- največkrat rezervirane dodatne storitve: poletno sankališče, grad 
- največkrat so rezervirali dodatne storitve gostje iz: Italije, Anglije in USA 

 

3. Kongresni urad Bled 
 

Marca 2017 je, pod okriljem Turizma Bled, uradno pričel delovati Kongresni urad, ki ga je ob 
podpori Občine Bled ustanovilo osem partnerjev, poleg Turizma Bled še Sava Turizem d.d., 
Novi Kondor, družba za hotelirstvo in nepremičnine d.o.o., Kompas hoteli Bled d.d., Hotel 
Jelovica Bled d.o.o., Višja šola za gostinstvo in turizem Bled, Zavod za kulturo Bled in 
Infrastruktura Bled d.o.o. Ustanovni partnerji tvorijo Projektni svet, ki usmerja delo in 
aktivnosti urada. 

Cilj Kongresnega urada je mednarodna promocija in trženje Bleda kot kongresne destinacije, 
pridobivanje mednarodnih in drugih poslovnih srečanj na Bled. Delovanje urada je neprofitno, 
saj zainteresiranim organizatorjem dogodkov svoje storitve nudi brezplačno in nepristransko. 
Postavljena je bila usmeritev urada v pridobivanje kongresov mednarodnih združenj, večjih 
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mednarodnih športnih dogodkov in vladnih dogodkov. Naloge urada so bile začrtane v 
akcijskem načrtu za leto 2017, ki ga je potrdil Projektni svet urada.  
 
V prvem trimesečju od ustanovitve so se naloge urada usmerile v izvedbo marketinških 
aktivnosti, urad je v sodelovanju z agencijo Go-Mice nadgradil kongresno brošuro Bleda in izdal 
t.i. Meeting Planners' Guide, brošuro bogato z vsebinami in parametri Bleda kot destinacije za 
mednarodne dogodke. Brošura je na voljo za direktno promocijo pri tujih klientih na 
mednarodnih borzah, objavljena pa je tudi spletna povezava na ISSU platformi: 
https://issuu.com/bledtouristboard/docs/bled_meeting_planner_guide_2017. Brošura je 
osnova tudi za pripravo formalnih kandidatur za večje mednarodne kongresne dogodke. V 
sklopu marketinških aktivnosti je bila posodobljena podstran Kongresnega urada Bled na 
spletni strani Turizma Bled, s posodobitvijo vsebin, fotografij, koledarja dogodkov in novic s 
področja kongresne industrije. Vzpostavljeno je bilo delovanje družbenih omrežij urada: 
Linkedin, Facebook, Instagram in Twitter. Objavljanje na družbenih omrežjih je dvakrat 
tedensko, oz. ob večjih dogodkih je objavljanje bolj pogosto.  
 
Kongresni urad Bled se je aprila 2017 včlanil v mednarodno kongresno združenje ICCA 
(International Congress and Convention Association). S tem je pridobil dostop do največje 
svetovne baze mednarodnih dogodkov in združenj. ICCA letno beleži statistiko kongresov, s 
tem pa beleži tudi uvrstitev destinacij na mednarodni lestvici združenj. Bled je v letu 2016 
zasedal 222 mesto s petimi dogodki. Naloga KUB je bila poročanje dogodkov v kongresno 
statistiko, s tem pa se Bled uvršča na višje mesto. Statistika za leto 2017 bo objavljena maja 
2018. Po zbranih dogodkih iz destinacije, se v statistiko po njihovih parametrih upošteva 8 
dogodkov, ki so bili organizirani na Bledi, s tem pa Bled lahko pride na višje mesto na 
mednarodni lestvici.  
 
Med trženjske aktivnosti urada so bili uvrščeni tudi obiski mednarodnih poslovnih borz, na 
katerih se je urad predstavil skupaj z ostalimi kongresnimi ponudniku Slovenije v organizaciji 
Kongresnega urada Slovenije. Tako se je urad udeležil IMEX Frankfurt, Nemčija (maj 2017), 
Meetings Show UK, v Londonu (junij 2017), MICE by Melody v štirih mestih v Nemčiji 
(Frankfurt, Dusseldorf, Munchen, Stuttgart, oktober 2017), ICCA kongresa v Pragi (november 
2017), IBTM v Barceloni, Španiji (november 2017). Na vseh borzah je urad izvedel 120 
sestankov s tujimi klienti, pridobili pa smo tudi bazo vseh obiskov na predstavitveni stojnici, 
kar je cca. 3000 kontaktov z vseh borz. Baze kontaktov se zbirajo za pošiljanje novic urada in 
obveščanje o dogodkih na Bledu. Naloga urada je, da vzdržuje dolgoročen kontakt s klienti in 
potencialne kliente tudi pripelje na Bled na študijski obisk in nenazadnje izvedba dogodka na 
Bledu.  
 
Med trženjske aktivnosti urada sodijo tudi študijski obiski oz. t.i. Familiarization Trips (FAM 
Trips). Urad je v obdobju marec – december 2017 opravil 8 študijskih obiskov tujih klientov na 
Bledu, od tega je bilo 5 individualnih obiskov organizatorjev dogodkov in 4 skupine po 6, 15, 
25 in 40 oseb. Študijski obiski so se izkazali za najuspešnejšo promocijo in namen v letu 2018 
je povečati študijske obiske na Bledu, ob sodelovanju in pomoči partnerjev Projektnega sveta 
in Kongresnega urada Slovenije.  
 
Letni načrt za leto 2017 je bil realiziran v obdobju od marca – decembra 2017. Ob načrtovanih 
aktivnosti, ki so bile izvedene v celoti, so bile opravljene še dodatne naloge, ki se tičejo 
promocije in prepoznavnosti Kongresnega urada Bled. Urad pripravlja seznam potencialnih 
dogodkov za Bled, ki je decembra 2017 vključeval 25 dogodkov, za katere je možnost 
organizacije na Bledu v obdobju 2019 – 2020.  Opravljeni so bili sestanki s člani združenj 
dogodkov in v pripravi so tri kandidature za dva kongresa in eno športno prvenstvo (Kongres 
dostopnega turizma ENAT, Kongres združenja za baterije, IBU, v sodelovanju s Kemijskim 
inštitutom iz Ljubljane in Curling prvenstvo mešanih dvojic 2020). Poleg tega je urad sodeloval 
pri organizaciji in izvedbi konference GEMS, november 2017, v organizaciji Občine Bled, za leto 
2018 pa pripravlja organizacijo kongresa CIPRA, prav tako v domeni Občine Bled.  Kongresni 
urad Bled je vodil pogajanja glede cenovne politike destinacije pri organizaciji kandidature za 



Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2017 27

veslaško prvenstvo Senior pod 25 in Junior in za organizacijo prvenstev v biatlonu IBU 2019 – 
2020, kar je za destinacijo pomenil korak naprej v sodelovanju in skupnih nastopih pri 
kandidaturah.  
 
V celotnem obdobju marec – december 2017 je Kongresni urad sodeloval s Projektnim svetom 
glede delovanja in aktivnosti. Uradno poročanje Projektnemu svetu je bilo v tem obdobju tri 
krat s predstavljenimi izvedenimi aktivnostmi in načrtom za naprej. Kongresni urad Bled je 
sodelovanje vzpostavil tudi s ključnimi partnerji v regiji (Turizem Bohinj, EKO Park Bohinj, 
Zavod za turizem Ljubljana, Kongresni urad Ljubljana, Kongresni urad Slovenije in Zavod za 
turizem Portorož). Kongresni urad se je redno udeleževal dogodkov v domeni Kongresnega 
urada Slovenije (Conventa Crossover, september 2017, Seja sveta zavoda KUS, december 
2017) in s tem krepil vlogo odločevalca kongresne industrije v Sloveniji. Dobro sodelovanje je 
potekalo tudi na občinski ravni in med drugimi organizacijami v Občini Bled, ki niso del 
Projektnega sveta, vendar so del destinacijske ponudbe za mednarodne dogodke (šola EIDC, 
agencija Albatros, Vila Bled, Eco-Resort Bled, Hotel Triglav, Jezeršek Catering, Blejski otok). 
 
 

4. Upravljanje zavoda in destinacije 
 

4.1. Organizacijske aktivnosti pri upravljanju zavoda 

Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2017 je bil sprejet na 56. redni seji Sveta 
zavoda TB, 7.9.2016. Soglasje Občinskega sveta Občine Bled je bilo sprejeto na 10. redni seji, 
dne 22.9.2016.  

Naknadno je Svet zavoda TB na 7. korespondenčni seji, dne 8.12.2016, sprejel  sklep o 
dopolnitvi finančnega načrta za leto 2017, s katerim je soglašal tudi Občinski svet na 11. redni 
seji, dne 15.12.2016.  

V aprilu 2017 je prišlo do menjave direktorja; direktor zavoda je bil do 30.4. Jaka Ažman, od 
1.5. do 31.12.2017 pa je zavod vodil vršilec dolžnosti direktorja Matjaž Berčon.  

Novelacija poslovnega načrta Turizma Bled za leto 2017 je bila sprejeta 8.6.2017 na 59. seji 
Sveta zavoda TB, soglasje občinskega sveta pa je bilo dano na 13. redni seji, dne 15.6.2017.  
Svet zavoda je na junijski seji zahteval podrobnejši prikaz finančnega načrta za leto 2017, ki 
je bil predložen in sprejet na 62. redni seji Sveta zavoda TB, dne 31.8.2017.  

Vzporedno s pripravo novelacije poslovnega načrta se nakazuje tudi organizacijsko 
preoblikovanje in delno vsebinsko prestrukturiranje z bolj ciljnim usmerjanjem dela zaposlenih 
za doseganje strateških ciljev zavoda in s tem vseh deležnikov turizma na Bledu (tržno 
pozicioniranje) ter povečevanjem izvajanja storitev, ki bogatijo ponudbo Bleda z 
zasledovanjem uravnavanja sezonskih neravnovesij in iskanjem novih tržnih segmentov. V letu 
2018 se bo zaključila tudi začeta pravna konsolidacija zavoda s preureditvijo razmerij med 
ustanovitelji in vzpostavitvijo celotne organizacijske ter upravljavske strukture. 

V juniju 2017 je bil objavljen prvi razpis za novega direktorja zavoda. Le ta je bil neuspešen, 
saj svet zavoda ni izbral direktorja med prijavljenimi kandidati. Razpis je bil ponovljen v 
oktobru, preko katerega je svet zavoda izbral novega  direktorja Tomaža Roglja, ki je s 
soglasjem Občinskega sveta, nastopil mandat s 1.1.2018.  

S 1. novembrom smo zaposlili sodelavko za stike z javnostmi, ki delo opravlja za celo 
destinacijo, Občino Bled in njene javne zavode. Sodelavka dnevno spremlja dogajanja na 
destinaciji in o tem obvešča slovenske medije, prisotna je na različnih snemanjih izjav, 
prispevkov in podobno, hkrati ureja Blejske novice in spletno stran mojaobcina.si/bled ter 
sodeluje pri vodenju prireditev Turizma Bled in pri pripravi materiala za oglaševanje v medijih.  
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4.2. Izvedba ankete o turistični ponudbi Bleda 

Od začetka aprila do začetka junija smo na spletu imeli odprto anketo o navadah blejskih 
gostov. Odgovori ankete so nam pomagali, da še bolje razumemo potrebe, želje in navade 
naših stalnih in bodočih gostov, pripomogla pa bo k nadaljnjemu razvoju kakovosti splošne 
turistične ponudbe na Bledu. Po koncu ankete smo reševalcem razdelili praktične nagrade in 
vikend pakete na Bledu, ki so jih prispevali blejski hotelirji in Zavod za kulturo Bled. 

 

4.3. Priprava Strategije blejskega turizma 2018 – 2025 

Izhodišča za pripravo nove Strategijo razvoja blejskega turizma 2018-2025 in Akcijski načrt 
2018-2021 so se pripravljala v obliki povzetkov vseh dosedanjih strategij, poslovnih načrtov in 
modelov ter delavnic in izobraževanj od let 1997 dalje. Iz teh gradiv je pripravljavec sestavil 
analizo stanja, dodal izsledke ankete ter združil s siceršnjimi razvojnimi načrti občine na eni 
strani, predvsem povezanih z izboljšanjem javne infrastrukture, in načrti posameznih turističnih 
ponudnikov (zlasti nastanitvenih). 
V pripravljalnem obdobju so potekala tudi dela na realizaciji usmeritev in nadzoru pri 
posodabljanju grafične prenove ter uvajanju novih elementov CGP na Bledu.  

 

4.4. Povezovanje turističnih deležnikov na destinaciji 

Bled je pomembna in vplivna blagovna znamka v širšem prostoru, vendar jo je potrebno krepiti 
tudi na destinaciji med vsemi deležniki. Močna zavest daje tudi močne temelje uspešnemu 
delu za skupne cilje. Zato je bil vzpostavljen dialog z različnimi deležniki na destinaciji na vseh 
ravneh. Pomemben dogodek je bil srečanje vsega turističnega gospodarstva, ki je potekal 19. 
junija 2017 v Hotelu Astoria. Dogodek naj bi postal tradicionalen in naj bi potekal enkrat letno, 
med letom pa bodo vzpostavljena »panožna« srečanja. 

 

4.5. Stroški materiala in storitev ter amortizacija 

Pod to postavko so zajeti stroški vodenja računovodstva, licence za vzdrževanje programov, 
stroški bank, pisarniški material, poštnine, naročnine, telekomunikacijske storitve, 
reprezentanca, najemnine in stroški poslovnih prostorov. 

Zavod obračunava amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in uporablja  
amortizacijske stopnje v skladu z računovodskimi navodili.  
 
Sredstva na postavki so se v letu 2017 bistveno povečala zaradi:  

- Novih nabav (skladišče, pagode, šanki, kolesarske postaje, računalniška oprema) in s 
tem povečan znesek amortizacije.  

- Obnove lesenih hišk za zimo, ki so bile potrebne zaščitnega premaza in obnove 
poškodovanih delov, saj so jih vremenske razmere že načele in če jih želimo še 
uporabljati je bilo to nujno vzdrževalno delo.  

- Povečale so se tudi odvetniške storitve, kot pomoč pri novelaciji aktov zavoda.  
- Izvedli smo menjavo zastopnika, ter dvakrat izvedli razpis za direktorja, s tem so se 

bistveno povečali stroški sejnin in objave oglasov.  
- Z lastnikom zgradbe smo podpisali tudi aneks k pogodbi o zagotovitvi prostorov in o 

medsebojnih razmerjih pri upravljanju informacijskega središča Triglavska roža Bled 
zaradi novih zaposlitev in širitve pisarn, ki nas zavezuje k plačilu višje najemnine 
poslovnih prostorov. 

- Odpisov neizterljivih terjatev.     



Tabela 5: Finančni pregled realizacije poslovnega načrta Turizma Bled za leto 2017 
 

  plan 2017  realizacija 2017  indeks 
PRIHODKI 1 2 2/1 

      
Odstopljen delež turistične takse Občine Bled 653.000,00 €  646.083,33 €        98,94    
Tržni in drugi lastni prihodki zavoda 327.000,00 €  367.609,09 €      112,42    

     
SKUPAJ PRIHODKI  980.000,00 €  1.013.692,42 €  103,44 
     
ODHODKI       
     
Upravljanje blagovnih znamk 160.000,00 €  155.526,08 €        97,20   
BLED Imago paradisi 90.000,00 €  102.079,41 €          113,42   
Julijske Alpe in druge povezave 70.000,00 €  53.446,68 €            76,35   
      
Upravljanje produktov in storitev zavoda 540.000,00 €  594.671,45 €      110,12   
Organizacija prireditev (letne & zimske) 265.000,00 €  411.446,17 €          155,26   
Zimskošportni produkti (skibus & skipass, tekaške proge) 50.000,00 €  29.382,22 €            58,76   
Trajnostna mobilnost (kolesa, kolesarske, pešpoti) 100.000,00 €  37.729,22 €            37,73   
Informacijska podpora (TRB/TIC, Feratel) 125.000,00 €  116.113,84 €            92,89   
     
Delovanje kongresnega urada Bled 155.000,00 €  151.048,93 €        97,45   
M.I.C.E.  97.000,00 €  100.979,55 €          104,10   
Podpora velikim športnim tekmovanjem 58.000,00 €  50.069,37 €            86,33   
      
Upravljanje zavoda in destinacije 125.000,00 €  111.564,20 €        89,25   
Splošni stroški (plača direktorja, materialni stroški, amortizacija) 100.000,00 €  106.820,75 €          106,82   
Priprava in izvajanje strategije 25.000,00 €  4.743,45 €            18,97   
      
SKUPAJ ODHODKI 980.000,00 €  1.012.810,66 €  103,35 



 
 

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, Pravilnika o  
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Navodili o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava ter Slovenskih računovodskih standardov 2016 in SRS  34. 
 
Sestavni del računovodskega poročila so: 
1. Pojasnila k bilanci stanja; 
2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 
 
 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2017 
 
 
SREDSTVA 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
 
Pregled  dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2017 po nabavni, odpisani in 
neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR). 
 
Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna 

vrednost 
Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

Odpisanost 
sredstev 

1 2 3 4 5=3:2x100 
Neopredmetena dolgoročna 
sredstva in DAČR 

597 597 0 100,00 

Oprema in druga opredmetena o.s. 116.858 35.074 81.784 30,01 
Dolgoročne kapitalske naložbe 713 62  651 8,70 

 
SKUPAJ 118.168 35.733 82.435 30,24 
  
 
Pregled  vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti  na dan 31. 12.  2017 
in primerjava s predhodnim letom (v EUR). 
 
Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna vrednost 

po stanju 
predhodnega leta 

Nabavna vrednost 
po stanju  

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Neopredmetena dolgoročna 
sredstva in DAČR 597 

 
597 100,00 

Oprema in druga opredmetena o.s. 45.474 116.858 256,98 
Dolgoročne kapitalske  naložbe 651 713 109,52 
SKUPAJ 46.722 118.168 252,92 
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V letu 2017 se je nabavna vrednost  dolgoročnih sredstev  zavoda  v primerjavi s predhodnim 
letom  povečala za 71.384 EUR oziroma 156,98 %, in sicer zaradi novih nabav osnovnih 
sredstev v višini 75. 519, ki so jo zmanjšali odpisi ter izločitve zaradi prodaje  v višini 4.135 
EUR. V letu 2017 so se nabavila naslednja osnovna sredstva: tri postaje za avtomatizirano 
izposojo koles, podloge postaj, prenosni računalnik, namizni računalnik, fleks zapore, hitro 
sestavljive paviljone in regale iz kovinske konstrukcije. 
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 
 
 
Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev  na dan 31. 12. 
2017 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) 
 
Vrste kratkoročnih sredstev in 
aktivnih časovnih razmejitev 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Denarna sredstva v blagajni 16 181 1.131,25 
Dobroimetje pri bankah 134.277 17.089 12,73 
Kratkoročne terjatve do kupcev 49.065 62.085 126,54 
Dani predujmi in varščine 0 3.488 0,00 
Druge kratkoročne terjatve 5.187 8.905 171,68 
Aktivne časovne razmejitve 2.167 6.882 317,58 
SKUPAJ 190.712 98.630 51,72 
 
Celotna izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 so se 
v primerjavi s preteklim letom zmanjšala  za 48,28 %, predvsem na račun zmanjšanja 
dobroimetja pri bankah (sredstev na TRR) za 87,27 %.  
 
Denarna sredstva v blagajni 
 
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 181 EUR.  
 
Dobroimetje pri bankah 
 
Zavod na dan 31.12.2017  izkazuje denarna sredstva na TRR v višini 17.089 EUR, kar pomeni 
zmanjšanje za 87,27 % glede na preteklo leto.  
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 62.085 EUR, od tega nezapadle terjatve v 
višini 43.078  EUR, zapadle terjatve pa v višini 19.007 EUR. Izkazane kratkoročne terjatve po 
stanju na dan 31. 12. 2017 so se  v primerjavi s predhodnim letom povečale za 26,54 %. 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.  
 
Dani predujmi in varščine 
 
Zavod izkazuje dane predujme v višini 3.488 EUR za plačilo nastanitve za sejem v Madridu in 
za udeležbo na dogodku Conventa 2018.  
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Druge kratkoročne terjatve 
 
Druge kratkoročne terjatve zavoda na dan 31.12.2017 znašajo 8.905 EUR in so se v primerjavi 
s preteklim povečale za 71,68 %. Glavnino drugih kratkoročnih terjatev predstavljajo  terjatve 
za vstopni DDV. 
  
Aktivne časovne razmejitve 
 
Aktivne časovne razmejitve zavoda na dan 31.12.2017 znašajo 6.882 EUR in so oblikovane iz 
naslova kratkoročno odloženih stroškov in vključujejo postavke, ki bodo kot stroški bremenili 
rezultat prihodnjega obračunskega obdobja (stroški zavarovanja, naročnina za revijo Lipov list, 
članarine, ozvočenje in osvetlitev odra za novoletne prireditve). V primerjavi s preteklim letom 
so se AČR povečale  za 217,58 %. 
 
 
C. ZALOGE 
 
Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2017  in primerjava s 
predhodnim letom (v EUR) 
 
Vrste zalog Vrednost po stanju 

predhodnega leta 
Vrednost po stanju  

tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Zaloge materiala 39.794 22.800 57,30 
    
 
Zavod  izkazuje  na dan 31. 12. 2017 zaloge materiala v višini 22.800 EUR, ki vključujejo zaloge 
naslednjih publikacij: splošni katalog Bled, trganka Bled, okusi Gorenjske.  
 
 
I.  AKTIVA SKUPAJ  203.865 EUR 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 
Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah na dan 
31. 12. 2017 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) . 
 
Vrste kratkoročnih časovnih 
obveznosti in PČR 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Kratkoročne obveznosti do 
zaposlenih 13.441 15.027 111,80 
Kratkoročne  obveznosti do 
dobaviteljev 221.915 166.710 75,12 
Druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 5.472 11.385 208,06 
Kratkoročne obveznosti iz 
financiranja 735 553 75,24 
Pasivne časovne razmejitve 191 181 94,76 
SKUPAJ 241.754 193.856 80,19 
 
Celotne kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, izkazane na dan 31. 12. 2017 
znašajo 193.856 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 47.898 EUR 
oziroma  za 19,81 %,  pretežno zaradi  zmanjšanja obveznosti do dobaviteljev.  
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 15.027 EUR vključujejo obveznosti do zaposlenih 
iz naslova plač in povračil, ki so bile  poravnane 10. 01. 2018, torej po zaključku obračunskega 
obdobja. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 
Kratkoročne obveznosti  v višini 166.710 EUR predstavljajo obveznosti do domačih  
dobaviteljev  v višini 165.427 EUR, obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 1.037 EUR ter 
obveznosti po avansnih računih v višini 246 EUR. Obveznosti so se v primerjavi s preteklim 
letom zmanjšale  za 55.205 EUR oziroma za 24,88 %.  
 
V okviru kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zavod na dan 31. 12. 2017 izkazuje nezapadle 
obveznosti v višini 140.963 EUR in zapadle obveznosti v višini 25.747 EUR. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
   
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v višini 11.385 EUR, in sicer: 
 
* kratkoročne obveznosti za dajatve    3.381 EUR   
* obveznosti za davek na dodano vrednost           7.004 EUR 
* ostale kratkoročne obveznosti   1.000 EUR 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja  
 
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod  izkazuje v višini 553 EUR. 
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Pasivne časovne razmejitve 
 
V letu 2017 zavod   izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 181 EUR. 
  
 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
 
Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah na dan 31. 12. 2017 ter 
primerjava s predhodnim letom v EUR. 
 
Vrste lastnih virov in dolgoročnih 
obveznosti 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Splošni sklad 13.874 13.874 100,00 
Presežek odhodkov nad prihodki 5.096 4.215 82,71 
Druge dolgoročne obveznosti 0 0 0,00 
Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje in obveznosti za 
dolgoročne kapitalske naložbe  351 351 100,00 
 
Splošni sklad  
 
Splošni 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 881 EUR pred 
obdavčitvijo,  presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi  je enak  v višini 881 EUR, ker v 
letu 2017 ni izkazana pozitivna davčna osnova, zaradi zmanjšanja z davčnimi olajšavami. 
Presežek prihodkov iz leta 2017 je zmanjšal presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let, 
tako, da se je le ta zmanjšal na 4.215 EUR.  
 
Druge dolgoročne obveznosti  
 
Drugih dolgoročnih  obveznosti zavod ne izkazuje.  
 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in obveznosti za dolgoročne 
kapitalske naložbe 
 
Obveznost je sestavljena iz obveznosti  za sredstva iz občinskega proračuna za nabavo  
srebrnikov, kot dolgoročne kapitalske naložbe.  
 
 
POSLOVNI IZID 
 
V letu 2017 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki po 
obdavčitvi, v višini  881 EUR in je bil razporejen za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 
preteklih obdobij. 
 
 
II. PASIVA SKUPAJ   203.865 EUR 
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2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1.1.2017 DO 
31.12.2017 
 
 
2.1. PRIHODKI 
 
Zavod  je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu 2017 pridobil 
naslednje prihodke: 
1. Poslovne prihodke 
2. Finančne prihodke 
3. Druge prihodki 
4. Prevrednotovalne poslovne prihodke 
 
 
Sestava prihodkov po vrstah v letu 2017 (v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava prihodkov 

1 2 3 
Prihodki od poslovanja 1.012.966 99,93 % 
Finančni prihodki 7 0,00 % 
Drugi prihodki 512                           0,05 % 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 207 0,02 % 
Celotni prihodki 1.013.692 100,00 % 
 
 
Primerjava prihodkov v letu 2017 s tistimi v predhodnem letu ( v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki 

predhodnega leta 
Prihodki  

tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Prihodki iz poslovanja 964.133 1.012.966 105,06 
Finančni prihodki 43 7 16,28 
Drugi prihodki 0 512 0,00 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 207 0,00 
Celotni prihodki 964.176 1.013.692 105,14 
 
Prihodki iz poslovanja zavoda predstavljajo 99,93  % prihodkov in so se v primerjavi z 
predhodnim letom povečali za 5,06 %.  
 
 
Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2017 (v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki  iz 

proračunskih 
virov 

Prihodki iz 
neproračunskih 

virov 

Sestava virov 
prihodkov 

1 2 3 4 
Prihodki iz poslovanja 646.083 366.883 63,74 % 36,19 % 
Finančni prihodki 3 4 0,00 % 0,00 % 
Drugi prihodki 2 510 0,00 % 0,05 % 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 207 0,00 % 0,02 % 
Celotni prihodki 646.088 367.604 100,00 % 
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1. Sestava poslovnih prihodkov v letu 2017 (v EUR) 
 
Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava poslovnih  

prihodkov 
1 2 3 

Prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 1.012.966 

 
100,00 % 

Prihodki od prodaje materiala in 
blaga 0 

0,00 % 

Prihodki iz poslovanja 1.012.966 100,00 % 
 
Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2017  s tistimi v predhodnem letu (v EUR) 
 
Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki 

predhodnega leta 
Poslovni prihodki 

tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 964.133 1.012.966 105,06 
Prihodki od prodaje materiala in 
blaga 0 0 0,00 
Prihodki iz poslovanja 964.133 1.012.966 105,06 
 
2. Finančni prihodki  v znesku  7 EUR  so sestavljeni iz: 
prihodkov od obresti in parskih izravnav.  
 
3. Drugi  prihodki znašajo 512 EUR, od tega 510 EUR za prejete odškodnine od 
zavarovalnice.  
 
4. Prevrednotovalni poslovni  prihodki v višini 207 EUR so nastali kot razlika med višjo 
prodajno vrednostjo nad knjigovodsko vrednostjo pri prodaji osnovnega sredstva – hitro 
sestavljivi paviljon.  
 

 

2.2. ODHODKI 
 
Odhodki so razčlenjeni na: 
1. Poslovne odhodke 
2. Finančne odhodke 
3. Druge odhodke 
4. Prevrednotovalne poslovne odhodke 
 
Sestava odhodkov po vrstah v letu 2017(v EUR) 
 
Vrste odhodkov Odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava odhodkov 

1 2 3 

Stroški blaga, materiala in storitev 772.020 76,23 % 
Stroški dela 217.592 21,48 % 
Amortizacija 11.175 1,10 % 
Ostali drugi stroški 6.011 0,59 % 
Finančni odhodki 163 0,02 % 
Drugi odhodki 1.169 0,12 % 
Prevrednotovalni posl. odhodki 4.681 0,46 % 
Celotni odhodki 1.012.811 100,00 % 
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Primerjava odhodkov tekočega obdobja  (2017) z odhodki predhodnega obdobja 
(2016)  v EUR 
 
Vrste odhodkov Odhodki 

predhodnega leta 
Odhodki  

tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Stroški blaga, materiala  in storitev 766.756 772.020 100,69 
Stroški dela 173.586 217.592 125,35 
Amortizacija 3.915 11.175 285,44 
Ostali drugi stroški 1.359 6.011 442,31 
Finančni odhodki 66 163 246,97 
Drugi odhodki 113 1.169 1.034,51 
Prevrednotovalni posl. odhodki 0 4.681 0,00 
Celotni odhodki 945.795 1.012.811 107,09 
 
Glede na preteklo leto so se  stroški blaga, materiala  in storitev povečali, in sicer za 0,69 %  
in  predstavljajo 76,23 % celotnih odhodkov obdobja.  
 
Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali  za 25,35 % in predstavljajo 21,48 
% celotnih odhodkov obdobja, predvsem zaradi izplačane odpravnine bivšemu direktorju in  
povečanja števila zaposlenih.   
 
Strošek amortizacije se je povečal  za 185,44 % in predstavlja 1,10 %  celotnih odhodkov 
obdobja.  Povečanje stroška amortizacije je posledica novo nabavljenih osnovnih sredstev  v 
obračunskem letu.  
 
Ostali drugi stroški so nastali iz naslova članarin  stanovskim organizacijam in predstavljajo 
0,59 % celotnih odhodkov obdobja. 
 
Finančni odhodki so se v obračunskem obdobju povečali  za 146,97 % glede na predhodno 
obdobje in predstavljajo 0,02 % celotnih odhodkov obdobja.  
 
Drugi odhodki predstavljajo 0,12 % celotnih odhodkov obdobja in glavnino zneska 
predstavljajo dane donacije. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo 0,46% celotnih odhodkov obdobja in so 
nastali iz naslova odpisa terjatev in odpisa osnovnih sredstev.  
 
 
1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2017 (v EUR ) 
 
Vrste poslovnih odhodkov Poslovni odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava poslovnih  

odhodkov 
1 2 3 

Stroški materiala 72.084 7,16 % 
Stroški storitev 699.936 69,52 % 
Stroški dela 217.592 21,61 % 
Amortizacija 11.175 1,11 % 
Ostali drugi stroški 6.011 0,60 % 
Poslovni odhodki skupaj 1.006.798 100,00 % 
 
 
*Stroški materiala v vrednosti  72.084  EUR predstavljajo 7,16 % vseh poslovnih 
odhodkov. 
Zajeti so stroški reklamnega in ostalega materiala.  
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*Stroški storitev v vrednosti 699.936  EUR predstavljajo 69,52 % poslovnih odhodkov. 
Največji stroški storitev so: 
stroški storitev organizacije prireditev 255.664 EUR  
stroški intelektualnih storitev   55.826 EUR 
stroški najema   49.915 EUR 
stroški oglasov in promocijskih predstavitev   48.501 EUR 
stroški storitev TIC in turističnega društva   43.000 EUR  
    
*Stroški dela v vrednosti  217.592 EUR predstavljajo 21,61 %  vseh poslovnih odhodkov. 
Stroški dela sestavljajo: 
. plače in nadomestila plač  151.495 EUR 
. prispevki za socialno varnost delodajalcev   27.509 EUR 
. drugi stroški dela                                                          38.588 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 in odpravnina direktorju.  
Prehrana in prevoz so se izplačevali do višine Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
in drugih dohodkov. 
 
*Amortizacija  je izkazana v višini 11.175 EUR in predstavlja 1,11%  poslovnih odhodkov. 
Zavod je amortizacijo obračunal po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 
Amortizacijske stopnje so v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS,št. 45/05, 114/06-4831, 
138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10).  
 
*Ostali stroški v višini 6.011 EUR so nastali v zvezi s članarinami in predstavljajo 0,60 % 
poslovnih odhodkov.  
 
 
2. Finančni   odhodki  v znesku 163 EUR so stroški zamudnih obresti do dobaviteljev in 
tečajnih razlik ter parskih izravnav. 
 
 
3. Drugi odhodki so izkazani v višini 1.169 EUR. Glavnino odhodka predstavlja donacija 
društvu Do Re Mi iz Bleda ob prejetju treh nagrad v Kanadi na Svetovnem festivalu avtizma.  
 
4. Prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 4.681 EUR so nastali v zvezi z odpisom 
terjatev v višini 3.513 EUR in 1.167 EUR v zvezi z odpisom osnovnih sredstev.  
 
 
PRESEŽEK PRIHODKOV 
 
Zavod je poslovno leto 2017 zaključil uspešno in ustvaril 881 EUR presežka prihodkov nad 
odhodki po obdavčitvi.  
 
Bled, 26.02.2018 
 
 
Ida Kavčič         Tomaž Rogelj 
IK Svetovanje d.o.o.       Turizem Bled 
                       direktor 
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PRILOGA 1: Statistični podatki o ustvarjenih nočitvah na Bledu v letu 2017 

 
 

Tabela 6:  Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2017 (Vir: Občina Bled) 

 
 

Država Prenočitev 
Združeno kraljestvo 114.938 
Nemčija 88.118 
Italija 84.385 
Avstrija 70.027 
ZDA 63.354 
Druge azijske države 57.335 
Slovenija 48.524 
Nizozemska 47.015 
Madžarska 40.999 
Izrael 37.907 
Hrvaška 32.128 
Koreja (Republika) 30.557 
Češka republika 26.846 
Belgija 26.227 
Avstralija 21.963 
Francija 21.867 
Srbija 18.109 
Japonska 18.078 
Irska 17.479 
Španija 16.148 
Poljska 15.555 
Malta 14.504 
Kitajska (Ljudska republika) 13.050 
Ruska federacija 12.125 
Švica 8.538 
Kanada 8.512 
Danska 7.774 
Slovaška 7.157 
Švedska 6.461 
Finska 5.429 
Bosna in Hercegovina 5.184 
Romunija 4.658 
Norveška 3.852 
Nova Zelandija 3.768 
Ukrajina 3.349 
Turčija 3.251 
Bolgarija 3.010 
Latvija 2.416 
Brazilija 2.301 
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Druge države Južne in Srednje Amerike 2.020 
Druge evropske države 1.860 
Litva 1.814 
Makedonija 1.720 
Portugalska 1.688 
Druge afriške države 1.614 
Črna gora 1.517 
Luksemburg 1.370 
Islandija 1.128 
Južna Afrika 934 
Grčija 763 
Estonija 720 
Druge države in ozemlja Severne 
Amerike 529 
Druge države in ozemlja Oceanije 486 
Ciper 212 
SKUPAJ 1.031.273 
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PRILOGA 2: Odmevne objave o Bledu v tujih medijih v letu 2017  
 

 
Vodilni svetovni potovalni vodnik 
Lonely Planet regijo Julijske Alpe na 
3. mesto top destinacij v svetu, ki jih 
je po njihovih kriterijih v letu 2018 
vredno obiskati. V članku je za Julijske 
Alpe objavljena čudovita zimska 
fotografija Bleda.  
https://www.lonelyplanet.com/best-
in-travel/regions 
 
 
 
 
 
Uredništvo svetovno najbolj znane poljudnoznanstvene 
revije National Geographic je v marcu na svojo 
naslovnico prestižnih svetovnih destinacij postavil 
fotografijo Bleda, s čimer so Bledu in Sloveniji dodelili 
posebno veljavo ter obet, da bo v naslednjih letih ena 
izbranih ciljnih destinacij za njihove izbrane goste; več: 
https://travelslovenia.org/bled-national-geographic-
expeditions/ 
 
 
 
 
 
 
Znana britanska  klinika za 
laserske operacije oči Focus 
Clinic, je objavila seznam 20 
najbolj priljubljenih destinacij 
zimskih potovanj po vsem 
svetu na podlagi iskanja 
Google in jih uvrstila po 
številu, kolikokrat je bil 
hashtag uporabljen v 
Instagramu. Bled je 
zasedel izvrstno 9 mesto. 
Njihov izbor so povzeli 
številni britanski mediji, med 
njimi Evening Standard, 
Finacial Express in drugi, kar 
predstavlja odlično reklamo 
za zimsko pravljico na Bledu: 
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Rajski otok z čudežnim zvonom je naslov 
januarskega članka na spletnih straneh BBC, 
ki opisuje preteklost in sodobnost destinacije 
in Blejskega otoka ter predstavi znano 
blejsko legendo o potopljenem zvonu.  
http://www.bbc.com/travel/story/20170103-
the-island-paradise-with-a-magic-bell 
 
 
 
 
 
 
 
Eden najpomembnejših svetovnih finančnih tednikov Forbes je 
januarja objavil članek o Sloveniji in Bledu, kot verjetni destinaciji 
za prvi srečanje Trump – Putin. Ob članku je fotografija in Bleda. 
https://www.forbes.com/sites/michaelshiels/2017/01/09/trump-
putin-summit-in-slovenia-the-first-ladys-home-
country/#25c671e70d30 
 
 
 
Skrivnostna lepota 
domovine Melanie Trump je 
naslov članka novinarja New 
York Posta, ki je oktobra 
obiskal Bled in Slovenijo. Med 
drugim poudarja naravne 
lepote, odlično kulinariko ter 
dobro turistično infrastrukturo v 
Sloveniji, na naslovnici pa je 
čudovita zimska fotografija 
Bleda. 
 
 
 
 
 
Čudovit pobeg v sanjsko Slovenijo, kjer doživite lepoto, zabavo in zgodovino v 
enem v januarju 2017 nagovarja novinar časnika US Today, januar 2017, v katerem 
citira predsednika Georga Busha, Bled pa je predstavljen s fotografijo ter kot kraj, kjer je 
bil na krajšem oddihu tudi sedanji predsednik D. Trump.  
https://www.usatoday.com/story/travel/2017/01/24/dreamy-slovenias-beauty-fun-history-
delightful-escape/96947564/ 
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Na avstrijskem državnem 
radiu ORF je bila februarja 
zelo odmevna oddaja o 
Sloveniji, s poudarkom na 
Ljubljani, krasu in Bledu; 
sogovornik znane novinarke 
Eve Roitner je bil župan J. 
Fajfar. Na spletni verziji je 
bila objavljena fotografija 
Bleda. 
 
 
 
 
Slovenia – odličen žepni turistični vodnik je naslov 
članka v februarju v The fit traveler, ki je pravi 
slavospev Sloveniji, kot deželi, ki bi jo med bolj znanimi 
sosedami lahko prezrli, vendar je ena najlepših in 
najbolj zanimivih dežel, ki jih je novinar obiskal. V 
članku je ob vsebini par zelo zanimivih fotografij Bleda. 
https://thefittraveller.com/slovenia-pocket-travel-guide/ 
 
 
 
Zimski športi v slovenskih Julijskih Alpah je 
naslov predstavitve v ediciji Lonely 
planeta, v februarju. Bled je opisan kot 
vreden obiska pozimi in odlično izhodišče za 
razne športne aktivnosti. 

https://www.lonelyplanet.com/slovenia/travel-tips-and-articles/winter-sports-in-slovenias-
julian-alps/40625c8c-8a11-5710-a052-1479d276e088 
 
 
 
 
 
Slovenija te premami, ne samo z Melanijo je 
zanimiv naslov v časniku Bernerzeitung, katerega 
avtorica je švicarska novinarka Vera Görgen, ki smo jo 
gostili na Bledu. Tudi članek na zanimiv način opisuje 
lepote, tradicijo in sedanjost Bleda. 
https://www.bernerzeitung.ch/reisen/nahziele/slowenien-
lockt-nicht-nur-mit-melania/story/13260636 
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Januarja 2017 je Slovenijo in 
Bled obiskala skupina 7 svetovno 
prepoznanih vlogerjev, ki so na 
Youtube dosegli preko 1,3 
milijona ogledov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angleški The Telegraph je v juniju izdal 
zanimiv članek z naslovom Zanimiv narod, 
ki najbolj na svetu ljubi čebele, 
posvečen tudi svetovnemu dnevu čebel. V 
članku je tudi opis in več zanimivih fotografij 
Bleda. 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/slovenia/articles/beekeeping 
 
 
 
Poljska izdaja National geographic je po obisku 
objavila celosten članek o Sloveniji z naslovom 
Slovenija je Evropa v miniaturi. 
 
 
 
 
 
 
 
The Guardian je v septembru objavil članek s 
fotografijami in opisi najlepših svetovnih jesenskih 
destinacij po izboru njihovih bralcev in Bled je med njimi. 
https://www.theguardian.com/travel/2017/sep/21/autumn-
colours-holidays-uk-canada-europe-japan-us-readers-
travel-tips 
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Ameriška novinarka in večkrat nagrajena 
pisateljica D.C.Carter je na Bledu preživela dva 
tedna v času svetovnega prvenstva v veslanju za 
veterane in je pripravila več obširnih člankov o 
Bledu in Sloveniji. Eden od njih je nosi naslov: 
Slovenija, edina dežela z ljubeznijo v 
imenu. 

http://napavalleyregister.com/travel/slovenia/article_f90efa05-0389-5687-86de-
52e398e18d00.html  
 
 
 
 
Skupina nemško govorečih novinarjev, ki so Bled 
obiskali v začetku decembra je v svojih deželah 
objavilo več člankov o dogajanju v adventnem 
času. Eden od člankov navaja: Čarobni bled - 
pravljica z razgledom: 
https://reise-stories.de/leuchtendes-ljubljana-
und-bezauberndes-bled-slowenien-zur-
weihnachtszeit/ 
 
 
 
 
 
 
 
Na spodnjih povezavah najdete še druge zanimive objave in videoposnetke o destinaciji in 
blejskih znamenitostih, na spletnih naslovih; Bled je uvrščen na različne lestvice naj 
destinacij na področju naravnih lepot, aktivnega preživljanja prostega časa, tradicije, 
kulturnih zanimivosti, kulinarike ter organizacije dogodkov, npr. porok.. V letu 2017 je bilo 
objavljenih več člankov povezanih s svetovnim masters veslaškim prvenstvom. Povečalo se 
je tudi število objav v ameriških medijih, delno tudi na račun nove ameriške prve dame. 
 
https://www.coffscoastadvocate.com.au/news/bled-beautiful-beyond-words/3195506/ 
http://www.travelweekly.co.uk/articles/289660/slovenia-active-dreams-in-scenic-
surrounds 
economictimes.indiatimes.com/magazines/travel/biking-golfing-mountaineering-and-much-
more-only-in-bled/articleshow/ 
http://www.thehindu.com/life-and-style/travel/discover-slovenia/article21579697.ece 
http://www.businessinsider.com/the-9-most-photogenic-places-in-europe-2017-
5/#northern-irelands-giants-causeway-5 
www.caliglobetrotter.com/picture-perfect-lake-bled/ 
http://www.revista80dias.es/2017/06/19/88339/bled-de-festival-en-festival-sin-
parar/#.WiPDqkriaUk 
https://www.vogue.com/article/slovenia-destination-wedding-castles 
http://www.crotabi.com/category/bled 
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http://www.chicagonow.com/coming-to-terms/2017/03/lake-bled-cream-cake-a-must-
have-if-you-travel-to-slovenia/ 
https://thefittraveller.com/slovenia-pocket-travel-guide/ 
https://mismatchedpassports.com/2016/11/09/things-to-do-in-bled-slovenia-first-timers-
guide/ 
http://www.travelandleisure.com/travel-tips/offbeat/church-bell-slovenia-lake-bled 
https://www.cntraveler.com/galleries/2016-03-31/the-50-most-beautiful-places-in-europe 
http://www.asiaone.com/travel/island-paradise-magic-bell 
https://thepointsguy.com/2017/01/10-things-nobody-tells-you-about/ 
http://snowtoseas.com/amazingly-memorable-things-bled-slovenia/ 
https://medium.com/euronauti/una-gita-indimenticabile-a-bled-6b070bbb1231 
www.pinterest.fr/pin/423338433713822221/ 
www.nationalgeographic.com/travel/photography/world-most-romantic-destinations/ 
https://tripedia.info/best-places-visit-slovenia-7-days/ 
http://kongres-magazine.eu/2016/12/conventa-best-event-award-2017-shortlist-kuwait-
dream-wedding/ 
lavaligia.com/2017/03/21/slovenia-con-bambini-itinerario-di-tre-giorni/ 
http://www.ifood.it/2017/03/alla-scoperta-della-slovenia.html 
https://www.cntraveler.com/gallery/the-most-beautiful-churches-in-the-world 
http://www.girandolina.it/isola-di-bled-in-slovenia-consigli-utili-per-la-visita/ 
www.momondo.com/inspiration/14-monumental-european-attractions-part-2/ 
http://www.trippando.it/visitare-la-slovenia-in-una-settimana-un-itinerario-tra-natura-e-
citta/ 
http://notizieplus.it/treni-delle-meraviglie-bled-giornata-vapore/ 
www.pinterest.com/pin/537335799283015096/ 
http://www.luxuryweb.com/html/slovenia.html 
http://www.news.com.au/travel/travel-ideas/best-of-travel/why-you-should-add-slovenia-
to-your-european-holiday/news-story/a8370391c13dd7898db0b062ff33dc21 
https://www.trueriders.it/itinerari/lago-di-bled-la-bellezza-della-slovenia-su-due-ruote/ 
http://www.thewanderlusteffect.com/5-things-lake-bled/ 
https://stratfordobserver.co.uk/sport/stratford-impress-at-world-masters/ 
https://thebritishberliner.wordpress.com/2017/09/11/lake-bled-10-reasons-to-visit/ 
http://www.laughtraveleat.com/europe/lake-bled-best-viewpoints/ 
https://boldtourist.com/getting-to-the-island-on-lake-bled/ 
https://wanderingwheatleys.com/short-hikes-slovenia/ 
http://gigigriffis.com/9-gorgeous-places-travel-europe-fall/ 
http://www.fathomaway.com/slovenia-photo-tour/ 
https://siviaggia.it/viaggi/europa/il-lago-di-bled-un-gioiello-nella-foresta-slovena/123718/ 
https://www.globotroter.com/2017/06/09/lago-de-bled-en-eslovenia-pura-fantasia/ 
https://www.myhammocktime.com/2017/06/06/7-days-in-slovenia-travel-itinerary-insider-
tips/ 
http://liliinwonderland.fr/road-trip-slovenie/ 
https://www.youtube.com/watch?v=E7SKHW3YJoc 
http://www.straitstimes.com/lifestyle/travel/europe-in-miniature 
http://www.deccanherald.com/content/650592/lively-ljubljana.html 
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PRILOGA 3: Bilanca stanja na dan 31.12.2017  
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PRILOGA 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2017 do 
31.12.2017  
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