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Uvod 
 
 
Po uspešnem slavnostnem letu 2011, ko smo tisočletnico prve omembe Blejskega 
gradu v pisnih virih proslavili z vrsto izvršenih investicij in prireditev, smo leto 2012 
pričakovali nekoliko zaskrbljeni. V teku leta smo namreč morali poravnati še 
določene obveznosti za pretekla vlaganja in ponovno so se pojavljale slabe 
gospodarske napovedi.   
 
Poslovno leto smo pod tem vtisom začeli previdno. Ko pa smo po preteku prvih petih 
mesecev ugotovili, da poslovanje poteka normalno in še celo nekaj odstotkov bolje 
kot v slavnostnem letu, smo se odločili, gremo v realizacijo vseh načrtovanih 
aktivnosti. Predvsem program prireditev na Blejskem gradu smo še dodatno 
obogatili, saj smo s tem želeli povečati predvsem obisk domačinov, za katerega smo 
ugotovili, da je v upadu. Prav tako smo veliko vlagali v promocijo in skušali utrjevati 
podobo predvsem Blejskega gradu kot lokacije v naši destinaciji, ki jo je prvenstveno 
treba obiskati. 
 
Na koncu leta lahko z veseljem ugotovimo, da se je poslovno leto zaključilo bolje od 
pričakovanj. Realizirali smo prihodke v višini 1.782.282 EUR, kar pomeni 7,3 % več 
od načrtovanih. Vso povečano realizacijo smo ustvarili izključno na osnovi višjega 
fizičnega prometa, saj smo poslovali po enakih cenah kot v predhodnem letu. Blejski 
grad je tako obiskalo 255.194 obiskovalcev in oba podatka sta rekordna od začetka 
poslovanja zavoda. 
 
Tudi na stroškovni strani smo posvečali pozornost tako višini stroškov kot tudi 
nadzoru nad njimi. Dodatne aktivnosti so seveda na nekaterih segmentih povzročile 
tudi nekoliko višje stroške od načrtovanih, a se je z njimi povečal tudi obisk in s tem 
prihodki. 
 
Na koncu smo tako realizirali 283.534,28 EUR presežka prihodkov nad odhodki, po 
odštetju davka pa je dokončni pozitivni rezultat 243.978,22 EUR. Navedeni rezultat je 
tudi posledica specifične situacije, o kateri je govora v vsebinskem delu poročila. 
 
Zasluga za to, da smo leto zaključili uspešno in realizirali celoten program 
načrtovanih nalog gre tudi v leti 2012 predvsem celotnemu kolektivu, projektantom, 
zunanjim sodelavcem pri organizaciji prireditev, poslovnim partnerjem  in pa visokim 
vložkom v promocijo. Brez njih pozicije ene najbolj obiskanih slovenskih kulturno 
turističnih znamenitosti vsekakor ne bi bilo mogoče obdržati. 
 

   



2 . Poslovanje  zavoda  
 

2.1. Poslanstvo zavoda 
 
Zavod za kulturo Bled je tudi v letu 2012 deloval  skladno z vsebino, opredelitvami  in 
usmeritvami Odloka o ustanovitvi  in temeljnima upravljavskima pogodbama za 
Blejski grad in Festivalno dvorano. V okviru delovanja smo ob izvrševanju tehničnih 
upravljavskih funkcij tudi v preteklem letu nadaljevali z razvijanjem  vsebinsko 
bogatega programa kulturnih prireditev in podporo organizaciji kulturnih projektov v 
občini.  Program, ki je opisan tudi v nadaljevanju,  je imel dva glavna cilja – uspešno 
in razvojno naravnano upravljanje objektov in pospeševanje obiska v njih z 
organizacijo kulturnih in poslovnih dogodkov. S tem ustvarjamo prispevek k 
kulturnemu življenju v občini in istočasno skušamo povečevati tudi obseg sredstev za 
poslovanje in razvoj. 
 
2.2.  Strateški dokumenti  

 
Tudi za delo in program aktivnosti v letu 2012 so bili glavno vodilo usmeritve sprejetih 
strateških dokumentov: 

 
- Strategije upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2007-2016  
- Načrta investicijskih vlaganj v Blejski grad  
- Programa fazne prenove Festivalne dvorane kot delom Razvojnega programa 

Občine Bled 2009-2020. 
 
2.3. Pogoji poslovanja in poslovne prioritete  poslovanja v letu 2012 
 
Predhodno slavnostno leto je bilo izjemno v pogledu obsega izvršenih investicij, prav 
tako pa tudi v pogledu števila organiziranih večjih prireditev. Tak program je seveda 
presegal stroškovni okvir enega poslovnega leta, zato je bilo del stroškov ( ca 
200.000 EUR ) potrebno premostiti in jih  pokriti iz poslovanja v letu 2012.  
Tako so bile prioritete v okviru načrtovanje poslovanja za preteklo leto predvsem 
sledeče:  

 
- previdnost zaradi napovedi slabšanja gospodarske situacije in padca 

standarda 
- stalno spremljanje poslovanje in nadzor stroškov  
- prilagajanje obsega programa aktivnosti dejanskemu stanju prometa 
- vzdrževanje čim višjega nivoja urejenosti in čistoče v objektih in njihovi okolici  
- nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije kot pogojem za nadaljnje 

posege in možnost udeležbe na razpisih.   
V nadaljevanju sledi poročilo o najpomembnejših delih poslovanja in izvršenih 
aktivnosti v letu 2012. 
 
 
3. Vsebinsko poročilo 
 
3.1.   Prihodki 
 
Na koncu poslovnega leta 2012 lahko z veseljem ugotovimo, da je poslovanje 
potekalo bolje od pričakovanj. Skupno smo ustvarili prihodke v višini 1.782.282,88 



EUR, kar je 7,3% več kot načrtovano. Glede na to, da smo poslovali z enakimi 
cenami kot v letu 2011, je celotno povečanje posledica višjega fizičnega prometa.  
Tako je Blejski grad v letu 2012 obiskalo skupno 255.194 obiskovalcev, kar je 8,5 % 
več kot v predhodnem letu. Na segmentih, ki so vezani na domači trg ( obisk gradu, 
poroke in najemi Festivalne dvorane ) je sicer opazen zaostanek za letom 2011. Ta 
zaostanek pa smo delno  nadomestili z obiskom dodatno organiziranih prireditev, v 
celoti pa dosegli in tudi presegli z realizacijo obiska obiskovalcev iz tujih trgov. Nam v 
prid gre tudi dejstvo, da se frekvenca prihodov na Bled povečuje v korist večjega 
števila krajših aranžmajev, saj skoraj vsak turist v času bivanja vsaj enkrat obišče 
grad.  
Prav tako smo tudi na področju najemnin na gradu dosegli 20 % več prihodkov ob 
tem, da smo z vsemi najemniki dosegli sporazumna podaljšanja najemnih pogodb. 
Na tak način valoriziramo tudi pretekle vložke v določene prostore gradu, ki sedaj 
najemnikom omogočajo boljše trženje ( povečan prostor za tiskarno, povečana 
vinska klet za degustacijski prostor, kovačnica ).  
Na tak način smo v letu 2012 dosegli rekord od začetka delovanja zavoda tako v 
pogledu realiziranega prometa kot tudi števila obiskovalcev Blejskega gradu. 
 
 
 
 
3.2. Odhodki in drugi izdatki 
 
Dva od ciljev v okviru poslovanja v lanskem letu sta bila tudi pazljivo spremljanje 
realizacije in  prilagajanje obsega programa aktivnosti rezultatu poslovanja.  
Ko smo v teku leta ugotovili, da promet poteka nad pričakovanim, smo se odločili tudi 
še za nekatere dodatne aktivnosti spodbujanja obiska tako v obliki povečanega 
števila prireditev in povečane promocije, prav tako pa smo se odločili tudi za 
nekatera dodatna dela, kar bo opisano v vsebinskem delu po segmentih v 
nadaljevanju.  
 
Zato so se stroški na nekaterih segmentih sicer povečali nad planirane, pomembno 
pa je , da so v celoti gledano nižji tako od plana kot tudi od preteklega leta, kar 
potrjuje, da je bilo poslovanje stroškovno nadzorovano in tudi varčevalno naravnano. 
Planirali smo odhodke v višini 1.644.400 EUR, realizirali pa smo jih v višini 
1.499.374,66 EUR, kar je 8,8% manj od načrtovanega.      
 
3.2.1. Stroški energije 
 
Stroški energije so se gibali v okvirih plana, kjer smo predvideli tudi podražitve, ki so 
se tudi dejansko zgodile. Dejstvo  
je, da je bilo tudi porabe manj zaradi manjšega obsega del kot v slavnostnem letu, 
prav tako pa sta tudi prehod na zemeljski plin in zamenjava osvetlitve z novo v led 
tehniki imela pozitivne učinke. Tako so bili stroški 3,9 % nižji od načrtovanih.  
 
3.2.2. Stroški materiala 
 
Stroški materiala za poslovanje so višji ( 17 % ) od načrtovanih in so predvsem 
posledica povečane frekvence obiskov in s tem povezanih stroškov. Poleg tega pa 
so se določeni dodatni stroški pojavili tudi zaradi povečanega obsega organizacije 
prireditev in animacije na gradu. 
 



3.2.3. Stroški dela – redno delo 
 
Stroški dela so enaki načrtovanim. V začetku leta smo v skladu s planom zaposlili 
dodatno osebo – varnostnika / informatorja, kar se je izkazalo za dobro potezo. Kot 
stroškovna kompenzacija se izkazujejo bistveno nižji stroški na segmentu varovanja, 
dodana vrednost zaposlenega pa so bili 
njegov  prispevek in pomoč pri organizaciji različnih prireditev, prav tako pa tudi 
dodatne informacije obiskovalcem,ki jih prej od zunanjih izvajalcev nismo imeli glede 
na nižji nivo njihove izobrazbe.   
 
3.2.4. Stroški storitev 
 
Stroški storitev so bili zaradi povečanega obsega poslovanja, povečanega programa 
prireditev  in dodatnih aktivnosti 14 % višji od načrtovanih. V nadaljevanju navajamo 
podrobnosti po najpomembnejših posameznih segmentih: 
 

- študentsko delo: povečan obseg angažiranja študentov gre na račun njihove 
pomoči pri povečanem obsegu predvsem prireditev ( koncerti, garderobe, 
usmerjanje prometa na parkirišču ipd.) 

- stroški zavarovanj:stroški so bili zaradi podražitev malenkost višji od 
načrtovanih 

- stroški reprezentance: stroški so bili nižji od načrtovanih za več kot 30 % 
- stroški sejnin: stroški so vezani na višini sejnin odborov v Občini Bled in so bili 

malenkost višji zaradi ene seje več kot v letu 2011. 
- stroški sistema varovanja: stroški so se zaradi prej omenjene dodatne 

zaposlitve zmanjšali za več kot 60 %, prav tako pa smo se pri manj zahtevnih 
delih ( urejanje prometa, občasna dežurstva ) posluževali pomoči študentov, 
na katere se lahko zanesemo na osnovi dobrih izkušenj. Sicer pa smo ohranili 
dosedanje obsege varovanja objektov in konec leta zamenjali izvajalca 
varovanja za objekt Festivalna dvorana. 

- stroški čiščenja : so nekaj odstotkov nižji od načrtovanih, predvsem zaradi 
manjšega števila večjih prireditev. Čiščenja ob manjših prireditvah potekajo v 
okviru pogodb za redna čiščenja in take prireditve so bile v lanskem letu v 
večini. 

- stroški informacijskega sistema: so višji za 18 % zato, ker smo v teku leta 
pristopili k posodobitvi internetnih strani in vključitvi naših objektov v socialna 
omrežja. Ta orodja so danes v trženju nujno potrebna. Delno pa so stroški višji 
tudi zaradi večjega obiska glede na franšizni dogovor za uporabo sistema 
identifikacije in analitike vstopov. 

- stroški finančnega servisa/teh. svetovanja in prevodov: povečani stroški gredo 
na račun povečanega obsega prevodov v različne jezike ( grajski prospekt 
imamo v 14 jezikih),prav tako pa je bila pri planiranju narejena napaka, saj 
smo izdelavo bilance, ki se zaračunava posebej izven mesečnega pavšala, 
pozabili  upoštevati. Poleg tega so v tem segmentu tudi stroški geodetskih 
izmer za potrebe projektov, ki jih ob načrtovanju nismo planirali. 

- stroški organizacije tržnih aktivnosti: stroški so v okvirih načrtovanega. Tu so 
zajete naše direktne udeležbe na tržnih manifestacijah, kjer vidimo potrebo, 
da se pojavimo, saj je na osnovi prisotnosti moč pričakovati učinke ( poslovni 
sejem Conventa Ljubljana /Festivalna dvorana, predstavitve lokacij za poroke, 
sejmi, delavnice v organizaciji Slovenke turistične organizacije itn.) 

- ostali stroški storitev : ta segment bremeni večina povečanih stroškov zaradi 
povečanega obsega realiziranega programa. V tem segmentu se nahajajo 



predvsem stroški prevozov gotovine, tehničnih storitev, stroški občasnih 
najemov opreme ( ozvočenja itn.),bančnega servisa, komunalnih storitev, 
izvajanje terenskih del, telekomunikacijske storitve itn. 
Prav tako smo se dodatno poleg plana odločili še za dva tehnična posega.    
Celotno področje objektov opremili z brezžičnim internetnim omrežjem, kar je 
še posebej pomembno za promocijo gradu, saj so s pomočjo tega v svet 
dnevno potuje stotine posnetkov prijateljem,sorodnikom in ostalim. Ob 
Festivalni dvorani pa smo izvedli tudi poskusno vrtino, saj se bomo na osnovi 
analize obsega pretoka in temperature vode lahko odločili za finančno in 
ekološko ustrezno ter racionalno varianto  preureditve kurilnice v dvorani.    

 
3.2.5. Stroški promocije 
 
Kljub temu, da so bili stroški promocije 2 % višji od načrtovanih, smo prepričani, da 
se moramo poleg investicijam v preteklih letih prav visokim vlaganjem v promocijo 
zahvaliti za rekorden obisk. Tudi v lanskem letu smo s promocijskimi aktivnostmi 
nagovarjali predvsem sledeče publike : 
 
- sodelovali smo z organizatorji potovanj 
- z medijskimi sporočili in oglasi smo nagovarjali domačo javnost, z oglasi pa 

tudi javnosti v tujini 
- večkrat smo se poslužili tudi direktne distribucije promocijskega materiala na 

gospodinjstva v naši in sosednjih občinah 
- distribucijo promocijskega materiala smo izvršili tudi po informacijskih birojih 

na področju Julijskih Alp 
- izdelali smo različne promocijske materiale ( grajski mini prospekt v 14 jezikih, 

promocijske vrečke in mape skupaj s Turizmom Bled itn.) 
- nekaterih tržnih manifestacij smo se udeležili direktno, na nekaterih pa smo bili 

prisotni v sodelovanju s Turizmom Bled 
- na gradu smo gostili večje število novinarjev, študijskih skupin in filmskih ekip 

iz različnih držav 
- na gradu so bili posneti kratki reportažni filmi ali spoti, ki se sedaj vrtijo na 

medmrežju in po drugih medijih itn. 
 
Dejstvo je, da ni mogoče z gotovostjo trditi, katera od promocijskih aktivnosti bo bolj 
ali manj uspešna. Zato je v današnjem mobilnem svetu, na katerem si obiskovalci 
sami kreirajo itinerarje glede na pridobljene informacije, prisotnost v medijih 
enostavno nuja, kateri se tudi v bodoče ne bomo mogli izogniti.  
 
 
  
3.2.6. Animacija 
 
Ob izdelavi plana za leto 2012 smo nameravali v okviru programa prireditev v obeh 
objektih realizirati manjši obseg prireditev. Po preteku prvih petih mesecev 
poslovanja pa smo ugotovili, da nam delež domačih obiskovalcev upada, istočasno 
pa se promet v celoti povečuje, zato smo se odločili program povečati. S prireditvami, 
namenjenimi v večji meri domačim obiskovalcem, smo želeli doseči predvsem 
sledeče : 



- pritegniti k obisku večje število  domačih obiskovalcev 
- Blejski grad in Festivalno dvorano s tem še močneje učvrstiti v zavedanje 

prebivalcev občine in okolice kot lokaciji, kjer se odvijajo različne kulturne in 
druge objektoma primerne prireditve 

- še dodatno popestriti dogajanje na gradu in obiskovalcem ponuditi v okviru 
vstopnine še dodano vrednost, če grad obiščejo v času, kot ga sicer morda ne 
bi.  

 
V poletnem času smo zato za eno uro podaljšali tudi obratovanje gradu do 21.00 ure 
in s tem ustvarili tudi dodatne prihodke. 
Z našim konceptom programa smo skušali zadovoljiti čim širši spekter želja 
obiskovalcev. Na tak način smo oblikovali program »Koncerti,razstave,prireditve na 
Blejskem gradu 2012 » , za katerega smo izdelali tudi ustrezne promocijske 
materiale in izvajali obveščanje javnosti tako preko medijev kot tudi z direktno 
distribucijo programov na gospodinjstva. Program je potekal od meseca junija do 
meseca decembra. 
 
V okviru programa je bilo izvedenih : 
 

- 25 predstav  na temo srednjeveških in baročnih upodobitev in sicer glavna 
prireditev Srednjeveški dnevi ( 29.5.-3.6.2012 ) in upodobitvi Kralj Matjaž in 
Alenčica ter Junaške Blejke ob torkih in četrtkih v času od 19.6.- 13.9.1012 

- Koncert ansambla glasbenikov – akademikov Ba-rock ob prireditvi  »Poletna 
muzejska noč » 

- 5 klasičnih koncertov ( Kvartet pozavn, Mojca Zlobko Vajgl in Karolina Šantl 
Zupan, Duo Sinkro, Ansambel Ba-rock, ŽPZ Pletna Bled) 

- 4 koncerti Okarina etno festivala Bled ( Yamma, Kalman& Miklos, Khukm, 
Klarisa Jovanovič in Della segodba ) 

- 4 jazz koncerti ( Andrej Hočevar 9MM, Žiga Murko 13, Vid Jamnik jazz 
continuo, Naked ) 

- 2 potopisni predavanji Matevža Lenarčiča Green Light World Flight  
- 3 koncerti so bili spremljani tudi s strani astronomskega društva Nova 

Jesenice, ki so obiskovalcem s teleskopi omogočili opazovanje planetov luna 
in saturn 

- eno predstavitev orientalskih plesov so izvedle članice kluba Orientalke 
- 4 večeri z Muzejskim društvom Bled so potekali ob predavanjih Železna nit ( 

Verena Vidrih Perko ), Rodoslovje ( Peter Hawlina ), Stari prebivalci blejskega 
kota ( Tine Jarc ) in Potovanje Bled – Brixen ( Vido Kregar in udeleženci 
skupine, ki je pot prehodila peš) 

- 4 prireditve v času novembrskih počitnic ( Noč čarovnic, 3 dnevi zabavnih 
prireditev za otroke ) 

- Prireditev Martinovanje 
- 3 adventni koncerti pevskih zborov s prižiganjem svečk na adventnem vencu 
- Silvestrski ples z graščakom. 

 
Skupaj je bilo tako organiziranih 58 dogodkov, zaradi česar je bil tudi strošek na tem 
segmentu višji ( 19 % ). Dejstvo pa je, da je te prireditve obiskalo skupno blizu 8.000 
obiskovalcev, kar je pomenilo tudi višji prihodek, kot bi bil realiziran sicer. Obiskovalci 
so bili s predstavitvami in koncerti večinoma zadovoljni, kar nas je še bolj utrdilo v 
prepričanju, da grad mora živeti tudi v pogledu ponudbe prireditev, če želimo, da ga 
bodo ljudje obiskovali.   
 



 
 
3.2.7. Prenovljen prostor Galerija Stolp 
 
Galerija Stolp, ki smo jo prenovili in postavili v funkcijo v slavnostnem letu, je lani 
gostila 5 razstav in sicer: 
 

- razstavo tradicionalnih izdelkov iz lecta g. Andrejaša iz gostilne Lectar 
Radovljica 

- razstavo slikarke Anje Bunderla 
- razstavo » Zbor » domačinke Ejti Štih, ki sicer živi in ustvarja v Boliviji 
- razstavo umetnikov Marka Sambrajla in Blaža Dolžana 
- razstavo domačina Huberta Široke » Z okolšno ta podoba raja ». 
 

Ob vsaki razstavi smo pripravili tudi ustrezno otvoritev in jih tudi promovirali v medijih.   
 
3.2.8. Stroški tekočega vzdrževanja 
 
Za leto 2012 nismo načrtovali večjih posegov v segmentu tekočega vzdrževanja, saj 
je bilo veliko dela v tem smislu postorjene v predhodnem letu. Kljub temu pa je 
potrebno poudariti, da je na objektih še precej zadev, ki so stare 20 let in več in je 
temu primerno tudi število okvar, ki jih je potrebno odpraviti. Prav tako pa skrbimo za 
vzdrževanje novejših pridobitev, da bi le te zdržale čim dlje. Stroškov tekočega 
vzdrževanja je bilo nekaj več ( 15 % ) kot načrtovano. 
 
V tem segmentu so bila opravljena sledeča dela : 
     - vsakoletno oljenje novega parketa v muzejskih prostorih 
     - izdelana je bila nova kovinska ograja na stopnišču 
     - zaradi vandalizma smo bili prisiljeni sanirati poškodbe na stebrih na 
 novi poti na grad 

- prenovili smo del elektro instalacij v restavracijskem traktu 
- opravili smo generalno vzdrževanje plinskega kotla in še več tehnično 

vzdrževalnih del.  
 
3.2.9. Stroški storitev urejevanja objektov 
 
Urejevanje zunanjosti objektov in vzdrževanje doseženega nivoja urejenosti je bila 
ena temeljnih usmeritev v lanskem poslovnem letu, saj so vložki  hitro razvrednoteni, 
če so objekti zanemarjeni in ni poskrbljeno za njihovo urejenost. 
Tudi lani je bilo poskrbljeno za čiščenje grajske skale, pod nadzorom smo s sanitarno 
sečnjo očistili grajski hrib poškodovanih in starih trhlih dreves in stalno skrbeli za 
čiščenje in vzdrževanje nove poti na grad. Kljub skrbi je bilo več stebrov na poti 
zaradi vandalizma poškodovanih, zato smo poskrbeli tudi za sanacijo poškodb. 
Pri Festivalni dvorani smo začeli z urejevanjem parkirišč ob dvorani in izvedli groba 
gradbena dela, medtem ko bomo ureditev dokončali pomladi s tem, da bomo položili 
travne mreže in celotno parkirišče zatravili. 
  
 
3.2.10. Stroški projektov in projektne dokumentacije 
 
V preteklem letu smo nadaljevali s procesom pridobivanja projektne dokumentacije 
za tri temeljne načrtovane investicije: 



 
- projektom za izrabo podstrešja nad muzejskim traktom 
- projektom za izrabo podstrešja nad restavracijskim traktom 
- idejnimi zasnovami za vstopni hall in dvigalo na grad. 
 
Idejne projekte za izrabo podstrešij smo sicer pridobili že v letu 2011, sedaj pa smo 
morali pričeti s pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj gre za 
spremembo dosedanje namembnosti omenjenih prostorov. 
Zaradi občutljivosti posegov na kulturnem spomeniku smo z namenom, da skupaj s 
projektanti pred izdelavo PGD pridobimo ustrezna mnenja stroke,  
organizirali na Blejskem gradu sestanek strokovnega sveta ZVKDS, ki je bil 
posvečen večinoma nameravanim posegom na gradu.  
Na osnovi zapisniško ugotovljenih mnenj, predlogov in pogojev smo jeseni opravili 
dodatne raziskave na stopnišču na podstrešje v muzejskem traktu in strokovnjaki so 
ugotovili, da se nameravani posegi lahko brez škode za ev. poslikave in 
konstrukcijske elemente  izvedejo na način, predlagan v idejnih načrtih. Tako so se 
dela na projektih lahko nadaljevala, zaključena pa bodo v marcu 2013. Zato tudi 
stroškov izdelave teh projektov v letu 2012 ni bilo in se načrtujejo v celoti v okviru 
plana za leto 2013. 
 
3.2.11. Nakazila Narodnemu muzeju Slovenije  
 
V skladu z upravljavsko pogodbo smo Narodnemu muzeju Slovenije nakazovali 
pogodbeno obveznost v višini 15 % prihodkov na gradu. Zaradi višjega števila 
obiskovalcev so bila za enak odstotek višja od načrtovanih  tudi nakazila in so skupaj 
znašala 233.626 EUR. 
 
3.2.12. Festival Bled 
 
Festival Bled je v lanskem letu potekal v času od 28.6. – 18.7.2012. Kot vsako leto je 
bil sestavljen iz treh glavnih delov : 

- otvoritvenega gala koncerta in še štirinajstih drugih koncertov v času trajanja 
festivala 

- tekmovanja za violini in violo 
- mojstrskega tečaja, ki ga vodi deset priznanih mednarodnih profesorjev. 

Koncerti so potekali na več lokacijah na Bledu, tudi v festivalni dvorani na na 
Blejskem gradu, medtem ko sta ostala dva dela programa večinoma potekala v 
Festivalni dvorani. Festival predstavlja  najpomembnejši del ponudbe koncertov 
klasične glasbe na Bledu.    
 
 
3.2.13. Etno festival Okarina Bled  
 
V lanskem letu smo festival prvič organizirali na dveh lokacijah. Prvi del je potekal na 
Blejskem gradu kot sestavni del celotnega programa grajskih prireditev. Za ta del je 
umetniški vodja g. Ličof izbral manjše zasedbe, ki so se odlično ujele z grajskim 
ambientom. Na tak način so bili izvedeni štirje odlični koncerti. Izvajalci so navedeni v 
poročilu o prireditvah na gradu. 
Drugi del festivala je tradicionalno potekal v Zdraviliškem parku, na njem pa so 
nastopili mednarodna zasedba Folk it up, skupina Ahab iz ZDA in Vlado Kreslin z 
Beltinško bando in Malimi bogovi.Na vseh koncertih je bilo prisotnih ca 2.000 
obiskovalcev.  



Poteza, da se del festivala izvede na Blejskem gradu, se je predvsem zaradi 
izjemnega ambienta izkazala za dobro in bomo z njo nadaljevali tudi v naslednjih 
letih. Razmišljamo pa tudi o tem, da bi zaradi občutljivosti Zdraviliškega parka in pa 
dejstva, da Festivalna dvorana vedno predstavlja rezervo varianto za primer slabega 
vremena, dogajanje druega dela prenesli na zelenico pred dvorano.  
 
3.2.14. Rezultat poslovanja 
 
Zavod za kulturo Bled je tudi v letu 2012 posloval uspešno, saj je bilo v okviru 
poslovanja ustvarjenih 243.978,22 EUR presežka prihodkov nad odhodki.  
Enako kot v predhodnem letu je tak rezultat poleg dobrega poslovanja v veliki meri 
tudi posledica dejstva, da se za vložke v kulturne spomenike ne obračunava 
amortizacija. Vlaganja sicer pomenijo povečevanje vrednosti objektov v upravljanju, 
vendar se na drugi strani zanje ne obračunava amortizacija, ki bi se pojavila kot 
strošek. Zato tak presežek prihodkov nad odhodki. Poslovanje pa je  v smislu 
denarnega toka obremenjeno, saj je izvajalce potrebno poplačati in tok v lanskem 
letu ni dopuščal nadaljnjih investicij. 
       
4. Fizični podatki 
 
4.1. Blejski grad – podatki o obiskovalcih  
 
Blejski grad je v letu 2012 obiskalo skupno 255.194 obiskovalcev, kar je 8,6 % več 
kot v predhodnem letu. Razlog za tako povečanje obiska je predvsem v realizaciji 
promocijskih aktivnosti in pa bogatem programu prireditev , s katerimi smo javnosti 
vzpodbujali k obisku. Pomembno je tudi dejstvo, da gredo spremembe v navadah 
turistov v smeri večjega števila krajših potovanj nam v korist, saj skoraj vsak blejski 
turist obišče tudi Blejski grad. Na gradu smo analizirali iste strukture obiskovalcev in 
med njimi ni bistvenih sprememb. Pomembno je, da ohranjamo visok delež 
individualnih gostov predvsem iz dveh vidikov – najvišje cene, ki jo plačajo in pa tudi 
takojšnjega plačila zaradi pomena denarnega toka. 
 
Struktura obiskovalcev po segmentih je sledeča : 
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Stanje obiska po mesecih je enako kot v preteklosti. Večino obiska (86 %) 
realiziramo v času april – oktober, 57 % obiska pa v obdobju junij – september. 
Najpomembnejši  mesec je bil  avgust (16,4%). 
 
Struktura obiska po mesecih je sledeča: 

 
 

 

V strukturi obiskovalcev po narodnostih predstavljajo največji delež domači 
obiskovalci (19 %).  Sledijo Angleži (14%), Japonci (12%), Italijani (8 %), Izraelci ( 
7%) Nemci ( 5 %), Rusi (5%),Madžari (4%),Američani ( 4%),Hrvati (3%), Korejci ( 3 
% ) in Španci (2%). V nadaljevanju sledijo države z 1% ali manj obiskovalcev, nekaj 
več kot 20.000 obiskovalcev ( 11 % ) pa predstavljajo turisti iz ostalih držav celega 
sveta, katerih deleži v odstotkih ne dosegajo 0,1%. 
 
Največji porast v primerjavi s celotnim številom obiskovalcev je bil pri obiskovalcih iz 
Koreje ( +2% ), Izraela ( +1,5% ) Rusije in ZDA ( +1,2%) in Madžarske ( + 0,2% ). 
Največji padec pa je bil prisoten pri Slovencih ( skoraj -4% ),Italijanih ( - 3 % ) in 
Nemcih ( - 0,5 % ).Struktura obiska po narodnostih- grafično:  
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Tudi za leto 2012 lahko kot uspeh ocenimo dejstvo, da smo na gradu realizirali 
visoko povprečno ceno vstopnice. Dejstvo je, da je bilo na drugih segmentih v 
turizmu prisotno popuščanje pri cenah pod pritiskom organizatorjev potovanj in 
lastnikov, ki so kljub težavam na trgu zahtevali rezultate. 
V povprečju smo realizirali vstopnino v višini 6,30 EUR na obiskovalca, kar 
predstavlja 79% najvišje cene vstopnice. Pri tem so  upoštevane vse strukture 
obiskovalcev, tudi otroci in obiskovalci brez plačane vstopnine (občani, novinarji, 
gratisi po uzancah, obiskovalci na kosilu z znižano vstopnino itn.). Če pa upoštevamo 
samo obiskovalce, ki so plačali vstopnino (brez gratisov in popustov za kosila), pa je 
povprečna cena na obiskovalca 6,87 EUR, kar predstavlja 86 % najvišje cene.  
 
4.2. Organizacija porok 
 
Organizacija porok je bila tudi v letu 2012 pomemben del poslovanja. Na gradu se 
poročajo tako domači kot tudi tuji pari, od katerih je največ Angležev, Ircev, Rusov in 
Škotov. Produkt je zanimiv tudi za hotele in ostalo turistično gospodarstvo , saj  
mladoporočenca in svati ostanejo na Bledu dlje od povprečja, včasih tudi 7 dni ali 
več. V tem času si mnogi ogledajo tudi druge kraje in znamenitosti v Sloveniji. Prav 
tako pa pomembno, da so med večjim številom povabljenih na porokah tudi osebe, ki 
si na tak način seznanijo z  objektom in ga tudi sami kasneje vidijo kot možno 
lokacijo za ev. svoje osebne ali poslovne aranžmaje.  
Liberalna politika Upravne enote Radovljica do lokacij porok se je nadaljevala tudi 
lani in pojavilo se je še več lokacij, ki v določeni meri vseeno predstavljajo 
konkurenco. Prav tako je UE bistveno povišala tudi cene taks. Enako kot na drugih 
področjih so se tudi pri porokah  odražale gospodarske težave v Sloveniji v obliki 
varčevanja pri porokah in zmanjševanju njihovega števila.   
 
Zato smo se v veliki meri usmerili tudi k oglaševanju in iskanju organizatorjev porok v 
tujini, ki bi poroke želeli organizirati tudi na Blejskem gradu.   
V letu 2012 se je na gradu v naši organizaciji poročilo se 53 parov, od tega je bilo 36 
parov iz tujine ( 14 iz Rusije ), 17 parov pa iz Slovenije. Skupaj smo s tem produktom 
ustvarili 36.441 EUR prihodkov, kar je 9% manj od načrtovanega. Tendence  gredo 
očitno v porast tujih porok, čemur se bomo kot že rečeno ustrezno prilagodili. 
 
 
4.3.  Festivalna dvorana 
 
Poslovanje Festivalne dvorane se tudi v preteklem letu v finančnem smislu ni 
bistveno izboljšalo , saj se recesija na področju kongresnega turizma kot 
najdonosnejšem delu najemov nadaljuje. Ponovno smo bili priča odpovedim že 
potrjenih srečanj, tudi mednarodnih. Prav tako na žalost Kongresni urad Bled, od 
katerega smo pričakovali začetek aktivnosti, v tem letu ni zaživel, saj poleg izdelave 
opisnega promocijskega materiala konkretnih aktivnost v smeri aktivne tržne politike 
ni bilo. Zato smo na tem segmentu tudi zaostali za načrtovanimi rezultati in situacija 
ne kaže znakov hitrega izboljšanja. 
Največji problem ostaja dejstvo, da se težko tržimo samo kot ponudba dvoranskih 
kapacitet ob tem, ko organizatorji pri konkurenci ali v destinacijsko dobro 
organiziranih sredinah dobijo dvorane poceni ali celo zastonj, če se odločijo za 
koriščenje kompleta storitev v kongresnih centrih in kongresnih hotelih. Očitno pa 
bomo morali ugrizniti tudi v to, če bomo hoteli izkoriščenost na kongresnem 
segmentu povečati. 



Festivalna dvorana je tako predvsem bolj kulturno kot kongresno središče, saj se v 
njej odvijajo predvsem gledališke prireditve, koncerti, proslave in druge manifestacije 
. V tem smislu je bila izkoriščenost dvorane bistveno boljša od lanske , saj so se 
različni aranžmaji v njej odvijali v 42 dnevih več. 
 
Dogodki v dvorani v letu 2012 so razvidni iz priložene tabele.  
 

Kongresni dan 17 

Glasbeni koncert 32 

Gledališka 
predstava 7 

Razstava 56 

Prireditev 12 

Ostalo 22 

  

Skupaj: 146 

.  
 
.5. Ostale poslovne aktivnosti  
 
5.1. Seje sveta zavoda 
 
Svet zavoda se je v letu 2012 sestal petkrat in sicer februarja ,junija, julija, novembra 
in decembra. Svet je  obravnaval vsa najpomembnejša vprašanja iz svojih 
pristojnosti in v zvezi s poslovanjem zavoda -  sprejel zaključni račun za leto 2011, 
spremljal poslovanje zavoda v teku leta, izvedel postopek imenovanja direktorja za 
naslednje mandatno obdobje, sprejel informacijo o poslovanju po devetih mesecih ter 
sprejel plan za leto 2013.  
 
 
5.2. Kadri 
 
Pri kadrih zavoda je v letu 2012 prišlo do dodatne zaposlitve varnostnika, tako da je 
bilo konec leta število zaposlenih sledeče : 
7 na Blejskem gradu ( oskrbnik, 4 blagajniki,2 varnostnika )  
2 v Festivalni dvorani ( oskrbnik in čistilka) in  
3,5 delavci v upravi ( direktor,svetovalka direktorja ,animatorka in fakturistka /4 urni 
del. čas ), skupaj torej 13 delavcev od tega ena delavka s polovičnim delovnim 
časom.  
  
 
5.3. Sodelovanje z institucijami in partnerji 
 
Tudi v preteklem letu smo sodelovali z različnimi institucijami na področju kulture in 
turizma, saj je naše delovanje in upravljanje objektov zelo ozko povezano z njimi. 
 

 
Ministrstvo za kulturo:  
 
Na ministrstvu smo komunicirali predvsem z Direktoratom za kulturno dediščino in 
sicer direktorico direktorata g. Damjano Pečnik in gospo Tanjo Černe, ki je tudi 
članica Sveta Zavoda za kulturo Bled. Na osnovi razgovorov smo nadaljevali z 



aktivnostmi priprave projektne dokumentacije, ki predstavlja temelj za to, da sploh 
imamo pogoje za kandidiranje za  sredstva EU in Norveške sklade. 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
 
Za kakršne koli posege na Blejskem gradu in Festivalni dvorani, ki sta zaščitena 
objekta kulturne in arhitekturne dediščine moramo pridobiti smernice in soglasja. Pri 
tem največ sodelujemo z ZVKD – Območna enota Kranj, pod katero spadamo. 
 
Vse aktivnosti projektiranja pa peljemo v sodelovanju z Restavratorskim centrom pri 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je pooblaščen za projektiranje in 
pri tem najbolje pozna in lahko upošteva pogoje, ki jih narekuje varstveni režim nad 
objekti. V smislu idejnih načrtov smo nadgradili Konservatorsko – restavratorski načrt 
za grad, katerega smo že pridobili v preteklosti in predstavlja podlago za 
nadaljevanje načrtovanja prenov. Sedaj zaključujemo fazo pridobivanja projektov za 
gradbeno dovoljenje in idejnih zasnov za vstopni hall z dvigalom. 
 
 
Regionalna razvojna agencija BSC Kranj in ostali evropski projekti: 
 
V teku leta smo izvedli prvi del projekta »Zadravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki«, 
v katerem sodelujemo s Turizmom Bled in podjetjem Rodeotrade. V okviru projekta 
smo prenovili  drugo (Riklijevo) sprehajalne poti na grad, ki poteka od Grajskega 
kopališča do župnišča in se po gozu priključi na leto prej urejeno glavno sprehajalno 
pot. Del poti od spomenika dr. F. Prešernu do župnišča je prenovila tudi Občina Bled, 
tako da je tudi ta del dostopa na Blejski grad urejen. Do konca projekta bomo 
področje ob poti pomladi še zatravili in skupaj s partnerji izvedli še druge dele 
projekta ( kulinarični in športno rekreativni del ). 
Poleg navedenega smo se udeležili še dveh kandidatur za evropska sredstva, kjer pa 
na žalost nismo bili uspešni : 

- skupaj s partnerji iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške smo se prijavili na projekt 
» Castle hubs«, v katerem smo se skušali promocijsko in vsebinsko povezati z 
gradovi ob avtocestah . 

- prav tako smo se prijavili na državni razpis s projektom avdio vodenja po 
Blejskem gradu. Presegli smo sicer zahtevan prag ocene števila točk, vendar 
so bili zaradi dejstva, da je seštevek vrednosti kandidatur presegal obseg 
razpoložljivih sredstev, sofinancirani do izčrpanja sredstev samo projekti od 
tistega z najvišjo oceno do izčrpanja sredstev. 

V ponovnem razpisu za projekt Evropa za državljane pa je bila uspešna Občina Bled. 
Projekt bo izpeljan v mesecu aprilu 2013 in pri izvedbi bo sodeloval tudi Zavod za 
kulturo Bled. 
     
Turistično gospodarstvo: 
 
Tudi v teku lanskega  leta smo dobro sodelovali z vsemi gospodarskimi subjekti v 
blejskem turizmu.  
Najpomembnejši partnerji pri tem so bili: 
 

- Sava hoteli Bled, saj pokriva največji obseg turističnega prometa na Bledu. 
Tudi letos je njihova služba za trženje vključila oglase za 



- obisk Blejskega gradu v svoje promocijske materiale in promocijske displaye v 
hotelskih hišah. 

- Turizem Bled, ki je naše promocijske materiale vključil v vse tržne 
manifestacije, katerih se je udeležil Bled in na grad pripeljal veliko število 
novinarjev, ki delajo za različne medije. 

- Najpomembnejši partnerji med slovenskimi turističnimi agencijami ostajajo  
Kompas Bled, Panoramic, TT promet in Liberty iz Ljubljane, ki so obisk 
Blejskega gradu vključile v itinerarje skupin na poti po Evropi. To so bile 
predvsem skupine iz Azije (Japonska, Koreja), Izraela in Združenih držav 
Amerike. Prav tako pa dobro sodelujemo tudi z agencijami iz Hrvaške in 
Madžarske ( Da Riva, Net travel, itn.), ki so prav tako aktivne predvsem na 
azijskih in ameriškem trgu. 

 
 
9. Zaključek 
 
Na osnovi navedenega lahko ugotovimo, da je bilo tudi poslovanje v letu 2012 
uspešno. Poleg najvišjih finančnih prihodkov in rekordnega števila obiskovalcev 
Blejskega gradu v zgodovini poslovanja zavoda smo bili uspešni tudi v vsebinskem 
smislu. V teku leta je bilo sicer izvedenih nekaj manj investicij kot v preteklem 
slavnostnem letu, saj smo morali plačati še del obveznosti iz tega naslova. Zato pa 
smo v veliki meri popestrili program dogajanja v objektih, ki jih upravljamo  in s tem 
ustvarili tudi več motivov  za obisk. Tudi letos smo vsa sredstva z izjemo 25.000 
EUR, ki jih je Občine Bled namenila za posege v Festivalni dvorani, pridobili na trgu.  
V teku leta smo veliko storili tudi v pogledu vsebinskih odločitev in izdelave projektne 
dokumentacije, na osnovi katere bomo nadaljevali z vlaganji v objekte in program v 
prihajajočih letih, vse skladno z našimi sprejetimi razvojnimi dokumenti in soglasjem 
stroke. Upamo le, da se ponovne krizne napovedi ne bodo uresničile v večji meri in 
nam bo vsaj kolikor toliko podoben obseg realizacije kot v letu 2012 omogočil, da 
cilje uresničimo.   
 
 
 
           Direktor 
             Matjaž Završnik 
 
 
 



Utrinki leta 2012 
 
 

 
Slika 1: 6. Srednjeveški dnevi. 
 
 

 
Slika 2: Srednjeveške in baročne upodobitve 19.6. - 13.9.2012. 
 



Slika 3 in 4: 6. Srednjeveški dnevi in vitez Janez Kamniški. 
 
 

Slika 5 in 6: 6. Srednjeveški dnevi, nastop metalcev zastav in glasbenikov 
Fornovo Taro, Italija, Rado Mužan 1951-2012. 
 
 

Slika 7 in 8: Skupina Ba-rock Band, Slovenija in skupina Four Bones, kvartet 
pozavn, Madžarska. 



Slika 9 in 10: Karolina Šantl Zupan in Mojca Vajgl Zlobko, Slovenija. 
 
 

Slika 11 in 12: Duo Sinkro, Španija in ŽPZ Pletna, Slovenija. 
 

Slika 13 in 14: 22. Okarina etno festival Bled, 
Khuukm, Mongolija in Frank Yamma, Avstralija. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 15 in 16: 22. Okarina etno festival Bled, Kalman & 

Miklos, Madžarska in Klarisa Jovanovič & Della Segodba, Slovenija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17 in 18: Andrej Hočevar 9MM in Žiga Murko Group, Slovenija. 
 
 

Slika 19 in 20: Vid Jamnik Jazz Continuo, Slovenija in Naked, Srbija. 



Slika 21 in 22: Matevž Lenarčič, Green Light World Flight; Opazovanje planetov 
z gradu, Astronomsko društvo Nova Jesenice, Slovenija. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 23 in 24: Orientalke, Noč čarovnic, plesna skupina Moj Klub Bled, 
Slovenija. 
 
 

Slika 25 in 26: Obisk in predavanje g. dr. Glemija iz Brixna na Blejskem gradu v 
okviru Večerov z Muzejskim društvom Bled, Slovenija. 



Slika 27 in 28: Adventni zborovski koncerti, MPZ Triglav Lesce-Bled, Slovenija; 
Poroke na Blejskem gradu. 
 

 

Slika 29 in 30: Galerija Stolp, razstava o lectu, Lectarska delavnica Radovljica, 
Jože Andrejaš in razstava Zbor, Ejti Štih. 
 

 
Slika 31 in 32: Galerija Stolp, razstava Anje Bunderla in razstava Z okolšno ta 
podobo raja, Huberto Široka. 



Slika 33 in 34: Festival Bled, otvoritvena slovesnost in koncert Anje Bukovec. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 35 in 36: 22. Okarina etno festival Bled, Folk it up! SLO, FRA, CIP, EST, VB 
in Vlado Kreslin, Slovenija. 
 
 

Slika 37 in 38: Festivalna dvorana Bled, letni koncert Godbe Gorje in razstava 
arhitekta Danila Fürsta. 
  



Slika 39 in 40: MPZ Triglav Lesce-Bled 
na zborovskem tekmovanju v Walesu; Festivalna dvorana Bled, Blejski 
strateški forum. 
 
 
Slika 41 in 42: Čiščenje grajske skale, Društvo za raziskovanje jam Bled in 

čiščenje pohodnih površin na gradu – ročno delo zaposlenih. 
 
 

 

Slika 43 in 44: 6. Srednjeveški dnevi, sodelovanje vseh zaposlenih; Blejski grad 
pozimi, zaposleni vse površine čistijo ročno. 
 





 


