
                       
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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4) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 
67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 

 
Program dela Turizma Bled,  zavoda za pospeševanje turizma za leto 

2012. 

 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala direktorica Turizma Bled, 
zavoda za pospeševanje turizma Eva Štravs Podlogar. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled potrdi Program dela Turizma Bled, zavoda za 
pospeševanje turizma za leto 2012.    
 
 
 
                       Župan Občine Bled 
             Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma 

Cesta svobode 11, SI – 4260 Bled 
Tel: +386 4 5780 500 

info@dzt.bled.si 

www.bled.si 
 
 
 

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT 
TURIZMA BLED 

za leto 2012 
 

 

PREDLOG 
 

 

 
 

 

 

Bled, november in december 2011, 
januar in februar 2012 

mailto:info@dzt.bled.si
http://www.bled.si/
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PREDLOG PLANA TURIZMA BLED ZA LETO 2012 IN USMERITVE ZA 

LETO 2013  
 

 

Uvod 

 
Leta 2011 se je ponovno dokazalo, da je turistična dejavnost  zelo odporna in 

kljub trajajoči finančni krizi po svetu beleži pozitivne rezultate. 
Tako na nacionalnem nivoju kot tudi na lokalnem je turizem v letu 2011 beležil 

več prihodov in več nočitev kot v letu 2010.  

Dejstvo ostaja, da je bilo leto 2011 še vedno zelo obremenjeno s finančno krizo in 

finančni rezultati niso vedno primerljivi s pozitivnimi indeksi pri nočitvah. Na Bledu 
smo občutili tudi posledice naravne katastrofe na Japonskem (nočitve 2010 – 

Japonski gostje na 5. mestu na Bledu). 

Medtem ko naši neposredni konkurenti razmišljajo o novih povezavah, se je Adria 
kljub državni pomoči žal odločila za drastično zmanjšanje linij; blejski turizem je 

najbolj prizadela ukinitev povezave z Londonom in Parizom. 

A kljub vsem naštetim problemom je bilo leto 2011 tudi leto jubilejev in uspešnih 
projektov, kot je bilo Svetovno prvenstvo v veslanju. Zato nam za leto 2012 ni 

zmanjkalo ne energije, ne idej za delo. Upamo samo, da nam ne bo zmanjkalo 

prepotrebnih sredstev za njihovo uresničevanje. Zavedamo se, da bo za uspešno 

realizacijo zastavljenih ciljev potrebno pridobiti partnerje iz gospodarstva in 
poglobiti partnerstvo pri skupnih projektih. 

 

Področje delovanja in plan dela za leto 2012  

 
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je načrtovanje, organiziranje 
in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v 

pristojnosti občine. Na priporočilo Občine Bled je Turizem Bled v letu 2009 

podal na MG vlogo za podaljšanje  statusa, da deluje v javnem interesu in 

prejel pozitiven sklep Ministrstva za gospodarstvo, da je status podaljšan 
za naslednje pet- letno obdobje. 

V občinskem proračunu so zagotovljena namenska sredstva za  izvajanje 

programa dela in aktivnosti Turizma Bled, ki v skladu z  aktom o  ustanovitvi v 
okviru svojega delovanja zagotavlja:  

- oblikovanje  celovite turistične ponudbe občine Bled, 

- delovanje  turistično informacijskega centra- TIC pri TD Bled , 

- promocijo turistične ponudbe, 
- sooblikovanje turistične ponudbe območja Julijskih Alp, Slovenije in njune 

promocije, 

- vključevanje aktivnosti turističnih društev  
- organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom, 

- organizacijo in izvajanje velikih prireditev, 

- sodeluje pri razvoju in trženju turističnih infrastrukturnih objektov. 
 

Namenska sredstva iz naslova turistične takse, ki se v proračunu namenijo 

delovanju turizma, predstavljajo pomemben del  v programu Turizma Bled, ostala 

sredstva pridobimo z združevanjem sredstev zainteresiranih podjetij in z lastno 
realizacijo.  
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Izhodišča za delovanje 

 

Plan aktivnosti je usklajen na različnih nivojih in upošteva sodelovanje različnih 
deležnikov: 

1. turistično gospodarstvo v destinaciji 

2. sodelovanje v skupnosti JA 
3. aktivnosti na regijskem nivoju – RDO Gorenjska 

4. aktivnosti na nacionalnem nivoju – STO  

5. Občinski razvojni program 2009 – 2020. 

 
Ključni poudarki programa dela Turizma Bled: 

- Razvojni projekti 

- Trajnostni razvoj 
- Sodelovanje vseh deležnikov povezanih s turizmom na lokalnem nivoju 

- Spremljanje in implementacija nacionalnih poudarkov razvoja turizma za 

Slovenijo – aktivna, zdrava, zelena  
- Bled – Festivalsko mesto  

 

Ključni produkti, ki jih bomo razvijali in tržili v letu 2012: 

1. Bled kot poslovno kongresna destinacija  
2. Aktivne počitnice 

3. Naravno okolje, zeleni turizem 

4. Gastronomija 
 

Komunikacijska strategija: 

- Ključni evropski trgi  
- Ostali evropski trgi  

- Prekomorski trgi  

- Slovensko tržišče 

 
 

Vsebinska in finančna struktura programa dela  

 

Glede na napovedi in trende zadnjih let pričakujemo 3 % povečanje števila nočitev 

v letu 2012 v primerjavi z letom 2011. 
Pritiski na zniževanje stroškov se še vedno nadaljujejo, zato se zavedamo pomena 

sodelovanja na področju skupnih tržnih nastopov in promocijskih aktivnosti, saj 

bomo  le na ta način dosegli racionalizacijo in optimalno delitev stroškov; najprej 
delitev med JA, nato med blejskimi turističnimi deležniki. 

S sofinanciranjem turističnega gospodarstva se izkaže tudi njihov interes za 

planirane aktivnosti oz. združevanje javnih in privatnih interesov.  

Skupni projekti pri katerih na osnovi letnih dogovorov o sodelovanju združujemo 
aktivnosti in sredstva s turističnim gospodarstvom so:  skupni nastopi na sejmih in 

borzah, propagandni materiali,  obiski študijskih skupin in novinarjev,  programi 

pospeševanja in trženja zime.   
V zadnjih treh letih so se proračunska sredstva za delovanje Turizma Bled gibala 

od 370.000 € do 395.000 €, kar predstavlja cca 70 % zbrane turistične takse.  

Letna rast  prilivov iz naslova zbrane  turistične takse je bila v zadnjih treh letih 
5% (tudi zaradi uvajanja plačila pavšalne turistične takse in poostrenega sistema 

nadzora prijavljenih nočitev). V letu 2012 je planiranih 530.000 € zbrane 

turistične takse v proračunu Občine Bled. 
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NAMENSKA SREDSTVA TURISTIČNE TAKSE V PRORAČUNU OBČINE 

BLED ZA LETO 2012 

 

Graf št. 1: 

 

 

 
 

  

Tabela št. 1: 

  Namen  Znesek (€) Delež 

1 Označevanje točk zanimivosti v občini 5.000 1% 

2 Sredstva razpisa za delovanje turističnih 

društev 

20.000 4% 

3 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem 

interesu 

190.000 36% 

4 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 190.000 36% 

5 Praznično urejanje naselij  18.000 3% 

6 Subvencioniranje obratovalnih stroškov 

športne infrastrukture 

107.000 20% 

  SKUPAJ 530.000 100% 

 

 
 

Vir: Občina Bled: Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2012 

(http://obcina.bled.si) 

  
 

 

 

http://obcina.bled.si/e_files/datoteke/dok1341.doc
http://obcina.bled.si/
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Sofinanciranje dejavnosti v javnem interesu 

 

 

V skladu z novim sistemom pripravljanja občinskega proračuna se iz 
namenskih prihodkov zbrane turistične takse namenja 190.000 € za 

sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled v javnem interesu, kar predstavlja 

osnovo za dejanske aktivnosti delovanja v javnem interesu (zaposleni, TIC 

in delovanje TD ter delno pokrivanje MS). 

 
Tabela št. 2:         

Sofinanciranje dejavnosti v 
javnem interesu 

PLAN 
2012 

iz 

proračuna 
TT 

LR+ 
sofinanc.      

Stroški dela 135.000 110.000 25.000      

Stroški materiala in storitev 41.000 30.000 11.000      

Dejavnost TIC in TD 50.000 50.000 0      
- Dejavnost TIC Bled  32.000         

- dejavnost TD Bled in koordinacija  14.000         

- Stroški materiala TIC-a   4.000        

         

ODHODKI SKUPAJ 226.000 190.000 36.000      

 

 

Sofinanciranje projektnih dejavnosti  

 

Graf št.2:  
 

 

 

  Sofinanciranje projektnih dejavnosti Turizma Bled   

  Namen Znesek (EUR) Delež 

1 Razvojni projekti 464.800 60% 

2 Krajevna promocija 135.000 18% 

3 Krajevne prireditve 173.000 22% 

  SKUPAJ 772.800 100% 
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Aktivnosti v letu 2012 in nadaljevanje v letu 2013 

 
 

1. Razvojni projekti 

 
 

Tabela št. 3:  

 

Razvojni projekti 

Plan 

2012 

iz 
proračuna 

TT 

LR + 

sofinanc. 
1 Kongresni urad Bled 42.000 24.000 18.000 
2 

RDO Gorenjska  304.800 15.000 289.800 
3 Urejanje sprehajalnih poti (Zdravilstvo A. Riklija v 

sodobni preobleki) - razpis 21.000 15.000 6.000 
4 Trženje turistične infrastrukture 5.000 5.000 0 
5 Zima na Bledu  92.000 45.000 47.000 
6 ski pass  25.000  25.000 

7 ski bus 30.000 15.0000 15.000 

8 Urejanje tekaških prog Pokljuka  1.000 1.000  

9 Programi pospeševanja zime   36.000 29.000 7.000 

 Razvojni projekti - skupaj 464.800 100.000 364.800 

 
 

Graf št.3: 

 

 
Kongresni urad Bled 

 

Na pobudo turističnega gospodarstva smo v letu 2011 pričeli izvajati 

aktivnosti za ustanovitev KU Bled in pospeševanje poslovnega turizma na 
Bledu. 
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V letu 2012 bomo uradno postali član Kongresnega urada Slovenije z jasnimi cilji -
povečanja števila kongresov in poslovnih dogodkov predvsem  v obdobju od novembra do 
marca. Osnovni namen KU Bled  je promocija in trženje Bleda kot kongresne in 
incentive destinacije, pridobivanje tako nacionalnih kakor tudi mednarodnih 
dogodkov in profesionalizacija kongresne dejavnosti na Bledu. Deluje kot 
profesionalni posrednik med organizatorji oz. naročniki dogodkov in ponudniki storitev ter 
podpornimi organizacijami, katerim skupni cilj je najti čim bolj ustrezno rešitev za 
organizacijo in izvedbo dogodka. 

Tesno sodeluje tudi z vsemi  ponudniki kongresnih storitev na destinaciji. Ti so 
kongresno - prireditveni center -  Festivalna dvorana Bled, hoteli s konferenčnimi 
zmogljivostmi, prizorišča za posebne dogodke, profesionalni kongresni organizatorji (t.i. 

PCO), strokovne kongresne turistične agencije (t.i. DMC), incentive agencije ter drugi 
ponudniki kongresnih storitev na destinaciji.  Kongresni urad Bled bo v letu 2012 
postal član Kongresnega urada Slovenije in v nadaljevanju lahko tudi  član ICCA; 
International Congress and Convention Association. Podpira čim boljše sodelovanje med 
ponudniki kongresnih storitev med destinacijami, na območju celotne regije Gorenjske in 
na ravni celotne države. KU Bled bo predstavljal in zastopal splošne interese 
kongresne destinacije Bled na specializiranih sejmih in borzah:  Conventa 

Ljubljana, IMEX Frankfurt in EIBTM Barcelona. 

 

RDO Gorenjska  

 

Po velikih aktivnostih usklajevanja na nivoju Gorenjske je bila v letu 2011 

podpisana pogodba med 18 občinami o podelitvi pooblastila in sofinanciranju 

izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske – Turizmu Bled, ki v 
najboljši meri povzema že izvedene in planirane aktivnosti RDO Gorenjska.  
Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske opravlja naloge in 

funkcije regionalne destinacijske organizacije. 

Po uspešno izpeljanem programu aktivnosti v letu 2011, ki so ga podprli in 
sofinancirali tako na Ministrstvu za gospodarstvo kot tudi svet regije 

Gorenjske, smo si v UO RDO zastavili tudi ambiciozne načrte za leto 2012. 
Skladno s podpisano pogodbo in planiranimi aktivnostmi bo 18 gorenjskih občin v letu 
2012 projekt, katerega vrednost je 304.800 €, podprlo v višini 170.900 €. 

V projekt so vključene aktivnosti: predstavitev turistične ponudbe 

Gorenjske na sejmu TIP v Ljubljani, predstavitev na tržiščih Srbije, Italije in 

Beneluksa ter projekt zelene kartice gosta Gorenjske. 
 

 

 
Projekt »Zdravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki«   
- projekt LAS gorenjska košarica 

 

Projekt je na razpis prijavil Zavod za kulturo Bled skupaj s partnerji; med 

njimi tudi Turizem Bled. Gre za projekt oživljanja Riklijeve dediščine in tudi 
danes aktualnega produkta iskanja zdravja in dobrega počutja (wellness) in 

kakovostnega ter aktivnega preživljanja prostega časa. V projektu se 

predvideva tudi ureditev nekaterih Riklijevih sprehajalnih poti ter primerna 

oznaka le-teh  in promocija samega projekta. 
 
 



70 

Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2012  

Trženje TI objektov 

 

Turizem Bled v vse svoje promocijske aktivnosti in tiskovine vključuje 
objekte turistične infrastrukture. Objekte uvrščamo v svoje programe in jih 

z nekaterimi prireditvami tudi uspešno tržimo. Med pomembnejše dogodke, 

ki združujejo trženje TI in pripomorejo k boljši zasedenosti turističnih 

kapacitet sta vsekakor Alpski večer in Narodnozabavna HIT parada.  

V pripravi je kar nekaj kandidatur za mednarodna tekmovanja, ki bi 
pomembno prispevala tako k boljši zasedenosti kapacitet, promociji in 

splošni potrošnji v kraju. Realizacija le-teh (Evropsko prvenstvo v kegljanju 

2013, Evropsko prvenstvo v broomballu 2013, Svetovno prvenstvo za 

mladince v drsanju 2012, Evropsko prvenstvo v teakwandoo-ju 2013) pa je 
odvisna tudi od dogovorov za najem športne dvorane.  

Realnost je, da se na nas obrnejo organizatorji, ki sami ne morejo pokriti 

stroškov dvorane in to pričakujejo od lokalne skupnosti. Za uspešno 

izpeljavo teh projektov  poskušamo vzpostaviti dobro partnersko 
sodelovanje med turističnim gospodarstvom in upravljavcem turistično - 

infrastrukturnih objektov. 

Vsekakor ostaja še veliko možnosti pri boljšem trženju objektov turistične 

infrastrukture kjer bo; glede na  izkušnje; potrebno vključiti tudi 
zainteresirane lokalne klube in društva in najti sinergijske učinke.  

 

 
Zima na Bledu 

 

V zadnjih nekaj letih smo sicer naredili napredek pri popestritvi 

decembrskega dogajanja na Bledu. Program Advent na Bledu, Božič na 

Bledu in Silvestrovanje so pripomogli k boljši zasedenosti kapacitet in k 

boljšemu počutju lokalnih prebivalcev in obiskovalcev. 
V letu 2012 bomo še nadgradili dogodke, ki so pomembni za trženje zime: 

- Mednarodni balonarski festival, 3.-5.02. 2012 

- Pokal Bleda v zimskem plavanju, 11.02. 2012 

- in dodali nove kot je npr. Festival Travel Zoom. 
Kombinirana smučarska vozovnica Ski pass (kljub krizi) in Ski bus še vedno 

na Bled privabita nekaj 100 britanskih smučarjev na sezono. Urejene 

tekaške proge na Pokljuki so tudi pomemben segment pospeševanja 

zimskega turizma na Bledu. 
Decembrske prireditve naj bi pomenile dobro osnovo za boljše trženje 

zimskih paketov od adventa do novega leta. 

V zadnjih dveh letih smo tradicionalno prireditev Krog prijateljstva 

nadgradili z Blejsko vodno simfonijo (finančno zahteven projekt), ter novo 

leto pričeli s drsalno revijo v organizaciji domačega drsalnega kluba. 
 

 

Alpine Pearls  

Občina Bled je k združenju Alpine Pearls pristopila leta 2008. 

Združenje danes povezuje 26 občin iz alpskih držav, ki jih združuje posluh 

do sonaravnega razvoja in ohranjanja narave, predvsem pa občine, ki 
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namenjajo sredstva in znanje v iskanje novih možnosti razvoja lokalnega 

okolja in turizma ob upoštevanju naravi prijaznih sredstev transporta. 

Skupni slogan je »Soft Mobility« - naravi prijazen transport. Vsi  kraji, ki so 

partnerji v projektu, so dostopni z vlakom in tako gostom in domačinom 
nudijo tudi uporabo električnih koles. Sodelovanje v marketinških in 

promocijskih aktivnostih združenja, sodi med redne aktivnosti Turizma 

Bled. 

Na Bledu imamo električno polnilnico za avtomobile in v TIC-u tudi 4 
električna kolesa. 

 
 

 

2. Krajevna promocija in tržno komuniciranje 

 

Tabela št. 4: 
 

 

Krajevna promocija, tržno komuniciranje 
Plan 
2012 

proračun 
TT 

LR + 
sofinanc. 

1 Tiskani promocijski materiali - Bled                  
(splošni prospekt Bleda, zimski, mini info, koledar prireditev, tematski 
letaki) 40.000 10.000 30.000 

2 Multimedijske predstavitve 7.000  7.000 
3 Obiski novinarjev in študijskih skupin 10.000 3.000 7.000 
4 Sejemski nastopi 35.000 12.000 23.000 
5 Oglaševanje v medijih 10.000 2.000 8.000 
6 www.bled.si  20.000 10.000 10.000 
7 Planica 2017 10.000 10.000 0 
8 SP Ruhpolding 3.000 3.000  

 Krajevna promocija, tržno komuniciranje 

- skupaj 135.000 50.000 85.000 

 

Graf št.4: 

 

 

http://www.bled.si/
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Krajevna promocija in tržno komuniciranje vključuje različna orodja tržnega 

komuniciranja. Želje oz. zahteve so vsekakor višje od realnih možnosti zato 

bomo morali tudi pri realizaciji aktivnosti upoštevati finančne možnosti.  
 

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 7% nočitev, med 

tujimi le 2 državi ustvarita preko 10 % nočitev. 

Vsako tržišče ima svoje zakonitosti glede na prioritete destinacije, dolžino 

bivanja in potrošnjo. 
 

Za blejski turizem  so avio povezave izjemno pomembne 

 

Bled ima kar od 20 do 25 % avio gostov, zato smo vsekakor med prvimi, ki 
občuti posledice zapletov na tem področju (izbruh vulkana 2010, ukinitev 

avio linij domače Adrie in tujih avio prevoznikov). Spremljanje statističnih 

podatkov nam pove kdaj je bila ukinjena redna linija Ljubljana – Dublin, 

Ljubljana – Oslo in vsekakor je ukinitev Adriine povezave Ljubljana – 

London imela negativne in nenadomestljive učinke na zimsko sezono 
2011/2012. 

Na Bledu bomo ostali aktivni pri promociji in trženju na prekomorskih trgih 

s poudarkom na ZDA in Japonski. 

Prizadevali si bomo, da bi goste (oz. agencije) s programi prepričali, da bi 
gostje ostali v destinaciji dalj časa, saj imajo prekomorske destinacije 

najkrajše dobe bivanja. 

Zavedamo se, da so tematski - »nišni« produkti pomembni  (kot bo npr. 

Dan teloha na Bledu za Japonske goste) in se glede na potencial lahko 
razvijejo. 

 

Glede na napovedi o hitri rasti v državah BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, 

Kitajska)  bomo preko partnerjev (STO in specializirane slovenske agencije) 

vsaj delno prisotni pri promocijsko-tržnih akcijah tudi na teh tržiščih. 
 

V zadnjih letih se je izkazalo, da je gospodarska diplomacija pomemben 

partner turizmu tako v evropskih državah kot tudi prekomorskih 

destinacijah.  
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Načrt trženja po trgih  

 

Tabela št. 5: Prvih 10 držav po številu tujih prenočitev v letu 2010*,  

Slovenija 

 

 Država Št. prenočitev 
(SLO) 

Indeks 
10/09 

Delež 
med 

tujimi 

turisti 

(%) 

1.  Italija 987.268 98,3 19,8 

2. Avstrija  619.259 96,4 12,4 

3. Nemčija  578.262 100,1 11,6 

4. Hrvaška  274.380 95,2 5,5 

5. Združeno kraljestvo  238.468 102,9 4,8 

6. Nizozemska  208.654 89,3 4,2 

7. Ruska federacija  208.341 127,1 4,2 

8. Srbija  201.683 153,7 4,0 

9.  Madžarska  144.215 97,9 2,9 

10. Francija  130.968 100,2 2,6 
Vir: SURS 

 
 

Tabela št. 6: Prvih 10 držav po številu tujih prenočitev v letu 2010*,  Bled 

 

 Država Št. 
prenočitev 

(Bled) 

Indeks 
10/09 

Delež 
nočitev(%) 

Delež 
nočitev 

Bled/SLO 

1.  Italija 69.179 107,9 12,59 7,01% 

2. Združeno 

kraljestvo  

62.361 107 11,35 26,15% 

3. Nemčija  53.768 109,9 9,78 9,30% 

4. Nizozemska  31.937 79,3 5,81 15,31% 

5. Japonska  27.341 97,2 4,97 50,86% 

6. ZDA 27.081 136,2 4,93 28,02% 

7. Izrael 22.875 118,5 4,16 27,02% 

8. Hrvaška  21.426 100,7 3,9 7,81% 

9. Srbija  16.498 190,2 3 8,18% 

10. Avstrija  15.795 96,8 2,87 2,55% 

 
Vir: Surs 
* Leto 2010 smo uporabili zaradi primerljivosti podatkov 
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Vir: Plan dela STO za leto 2012 (velja za vse grafe po tržiščih)  
 

Tabela št. 7: Ustvarjene nočitve v blejski hotelih, kampu in penzionih v 

letih 2010 in 2011 

 

 Država Število 

nočitev v letu 

2011 

Število 

nočitev v letu 

2010 

Delež vseh 

nočitev v 

letu 2011 

(%) 

I 

11/10 

1. Italija 58.600 59.911 12 98 

2. Nemčija 51.055 46.759 10 109 

3. Velika 

Britanija 

46.592 51.610 9 90 

4 Slovenija 34.243 33.894 7 101 

5. Nizozemska 28.085 30.081 6 93 

6. ZDA 26.801 24.407 5 110 

7. Hrvaška 22.918 19.486 5 118 

8. Japonska 22.062 27.186 4 81 

9. Srbija 16.495 17.219 3 96 

10. Avstrija 16.945 13.116 3 129 

11. Izrael 12.701 11.505 3 110 

 Ostalo 336.497 335.174 32 110 

 Skupaj 493.600 478.125 100 103 

 Vir: Turizem Bled (brez privatnih namestitev) 
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Krajevna promocija in tržno komuniciranje zajemata široko paleto 

orodij, ki so vsak za sebe pomembna, a za učinkovito delovanje morajo biti 

zelo povezana in se dopolnjevati. 

Glede na zelo omejena sredstva še posebej skrbno sledimo sinergijske 
učinke našega delovanje pri različnih orodjih in vključujemo aktivnosti STO, 

gospodarske diplomacije, hotelsko turističnih podjetij, agencij… 

 

 
- Tiskani promocijski materiali s ponudbo destinacije in produktni 

prospekti – splošni prospekt, koledar prireditev, promocijske vrečke, 

mape, letaki – flajerji. V zadnjih letih smo natisnili letake v zelo različnih 

jezikovnih verzijah (francosko, špansko, rusko, hrvaško, hebrejsko, 
japonsko, kitajsko) in  tako vsaj delno približali ponudbo Bleda našim 

gostom.  

 

- V letu 2012 planiramo tisk nove pohodniške brošure in skupne  
materiale Julijske Alpe. 

 

- V sklopu projekta RDO Gorenjska bodo natisnjeni tudi  dogovorjeni 

materiali za  Slovenske Alpe/ Gorenjska. 

   
- Multimedijske predstavitve; v letu 2011 smo naročili tudi izdelavo 

novega video materiala, ki bo na novem DVD predstavljen do maja 

2012.  

 
- Nadaljnjo izjemno pomembno aktivnost predstavljajo tudi obiski tujih 

novinarjev, poslovnih partnerjev, študijskih skupin, TV ekip in drugih 

predstavnikov medijev, ki Bledu zagotavljajo  predstavitve na 

nacionalnih televizijah, časopisih in specializiranih revijah, turističnih 
publikacijah,  internetu.    

 

 

- Sejemske in borzne predstavitve  - samostojne blejske predstavitve 

v sodelovanju s turističnim gospodarstvom  ter v sodelovanju s kraji v 
skupnosti JA ter na nivoju  STO. Planiramo aktivnosti na trgih Hrvaške, 

Srbije, Rusije kjer že beležimo velik pozitivni trend. Še aktivnejši bomo 

na naših primarnih trgih VB, Italija, Nemčija,  Nizozemska. Zavedamo 

pa se tudi priložnosti in potenciala prekomorskih trgov: ZDA, Japonska, 
Kanada, Indija, Kitajska, Tajvan. Seveda pa ne bomo zanemarili tudi 

domačega gosta. Sejmom in borzam za katere smo skupno udeležbo 

potrdili v skupnosti JA (glej tabelo Sejmi in borze JA), bomo dodali še 

samostojne predstavitve na sejmih in workshopih v skladu z dogovorom 
s turističnim gospodarstvom in GIZ Pohodništvo. 

 

 

- Slovenska hiša na OI v Londonu. V projekt Slovenske hiše je vlada 
vložila preko 500.000 € in seveda bomo na Bledu izkoristili priložnost in 

se na našem primarnem trgu primerno predstavili. Slovenska hiša naj bi 
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se odprla ob državnem prazniku 25.06.2012 in bo prva dva meseca 

namenjena predvsem promociji slovenske kulinarike, turizma, designa, 

gospodarstva… 

 
- Oglasi v medijih so sicer zelo omejeni glede na zelo omejena finančna 

sredstva. Pri odločitvi za objavo oglasa se povežemo tudi z ostalimi 

partnerji v destinaciji in se z medijem (če se le da) dogovorimo tudi za 

redaktorski del predstavitve. 
 

 

- Prenova spletne strani www.bled.si bo omogočala širšo dostopnost 

do želenih informacij in bo uporabniku še bolj prijazna in uporabna. 
 

 

- Planica 2017 – Smučarska zveza Slovenije je že vložila kandidaturo za 

organizacijo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah leta 2017. Že 
do sedaj velja, da je Bled lokacija za  VIP goste na vsakoletnem finalu 

svetovnega pokala v Planici. 

Glede na pričakovani obisk prvenstva – 40.000 obiskovalcev je OK 

Planica 2017 pristopil k aktivnostim za pridobitev partnerjev tako na 

Gorenjskem, Koroškem in v Furlaniji. Na Bledu se pričakuje, da bo 2. 
medijski center. Občina Bled in Turizem Bled sta potrdila partnerstvo v 

projektu in glede na možnosti potrdila podporo kandidaturi v višini 

10.000 € (v denarju, storitvah in materialu). 

 
 

- Slovenska hiša na SP v biatlonu v Ruhpoldingu. Biatlon je za 

blejsko zimo zelo pomemben, tako v smislu ustvarjanja nočitev kot tudi 

promocije, zato smo sprejeli pobudo OK Pokljuka za aktivno 
predstavitev V Slovenski hiši na SP marca 2012 v Ruhpoldingu. Naš cilj 

je povečanje obiska na Svetovnem pokalu decembra 2012 na Pokljuki in 

promociji naše turistične ponudbe. 

 

 
 

- Spremljanje trgov in izobraževanje na tem področju. Poznavanje 

gosta, njegovih pričakovanj in kulturnih navad je zelo pomembno, če 

želimo ustvariti vtis dobrih gostiteljev. Sodobni mediji in način življenja 
mlade generacije so pri tem lahko prednost ali ovira. Turistično 

gospodarstvo bomo vzpodbujali, da se bodo odzivali na delavnice, ki jih 

pripravlja STO. V letu 2012  skupaj z Ambasado Japonske pripravljamo 

seminar o kulinaričnih in kulturnih posebnostih Japonske. 
 

 
 

 

http://www.bled.si/
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SEJMI IN BORZE JA 

 

Tabela št. 8: Predstavitev Bleda na sejmih in borzah v letu 2012 

  
                  

Št. Datum Naziv sejma  S
/B

 

S
T

O
 /

 J
A

 Pult/Miza
/   
Informat

or Informator 

Strošek 
Informat

or 

Ostali stroški 
PULT/anima

cija 

Predvid
en 
strošek 

JA BLED 

1 10.1. - 15.1. Vakantiebeurs Utrecht S 
ST
O P + I Bohinj 1.200 2.160 3.360 1.066 

2 
12.01. - 
15.01. Ferienmesse Dunaj S 

ST
O P+I Bled 800 2.160 2.960 877 

3 
18.01. - 
22.01. FITUR Madrid ANIMACIJA 

B+
S 

ST
O P + I Bled 1.200 2.500 3.700 977 

4 19.1. - 22.1. Matka Helsinki  
B+
S 

ST
O P + I Bovec 1.200 2.160 3.360 887 

5 2.2. - 6.2. 
Vakantie Salon Bruselj 
ANIMACIJA S 

ST
O P + I Sotočje 1.200 2.500 3.700 977 

6 9.2. - 12.2. EMITT Istanbul 
B+
S 

ST
O P+I Kr. Gora 1.500 1.728 3.228 1.178 

7 
14.02. - 
15.02. IMTM Tel Aviv S 

ST
O P+I Kr. Gora 1.500 2.160 3.660 967 

8 9.2. - 12.2. Holiday World Praga 
B+
S 

ST
O P + I Bohinj 3.500 0 3.500 1.111 

9 
16.02. - 
19.02. BIT Milano B 

ST
O P+I Sotočje 1.000 2.880 3.880 1.313 

10 22.2. - 26.2. FREE München S 
ST
O P + I Bohinj 800 2.160 2.960 1.080 

10 
23.02. - 
26.02. IFT Beograd 

B+
S 

ST
O P+I Bovec 800 2.160 2.960 1.164 

11 1.3. - 4.3. UTAZAS Budimpešta 
B+
S 

ST
O P + I Bled 800 2.160 2.960 782 

12 7.3.-11.3. ITB Berlin B 
ST
O P+I Bovec 1.500 2.880 4.380 1.483 

13 12.1. - 15.1. Outdoor show London B+ GI P+I GIZ + 1.000 1.440 2.440 644 
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S Z Bovec 

14 11.2. - 12.2. 
Wiets & Wandelbeurse 
Amsterdam s 

GI
Z P+I 

GIZ + 
Sotočje 800 1.440 2.240 711 

15 september Tour Natour Düsseldorf S 
GI
Z P + I 

GIZ + 
Bohinj 800 1.440 2.240 592 

16 september Eurobike Friedrichshafen S 
GI
Z P+I 

GIZ + Kr. 
Gora 800 1.440 2.240 592 

17 april Argus Bike Dunaj S 
GI
Z P + I 

GIZ + Kr. 
Gora 800 1.440 2.240 663 

18 november WTM London B 
ST
O P + I Bled 1.200 2.500 3.700 977 

SKUPAJ            22.400 37.308 59.708 18.040 

KLJUČ VSI                  26,41 
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3. Krajevne prireditve 

 

 

Tabela št. 9: 

 

 

Krajevne prireditve Plan 2012 

proračun 

TT 

LR + 

sofinanc.  
1 Blejski dnevi 35.000 18.000 17.000 
2 Čarobni dan 10.000 10.000 0 
3 Gala novoletni koncert 12.000  12.000 
4 Blejsko poletje: sejem, otroški, NZB v TPC 10.000 5.000 5.000 
5 Druge prireditve  (pust, velika 

noč, Riklijevi šp.dnevi…) 7.000 7.000  
6 Druge velike prireditve – Alpski večer, 

Hit parada….  99.000  99.000 

 Krajevne prireditve - skupaj 173.000 40.000 133.000 
 

 

Graf št.5: 
 

 
 

 

Glede na višino sredstev namenjenih za prireditve iz občinskega proračuna, 
bo v letu 2012 potrebno narediti prioritete in se določenim aktivnostim tudi 

odpovedati. V želji po večji vključitvi lokalnih društev je bi v Blejskih 

novicah objavljen tudi skupen razpis za organizacijo ali so-organizacijo 

predvsem krajevnih prireditev. 
 

Med tradicionalnimi prireditvami tako finančno kot po organizacijski plati 

izstopajo Blejski dnevi. Planiranih 35.000 € je minimum za zagotovitev 3-

dnevnega pestrega, kakovostnega in seveda tehnično in varnostno 
uspešnega dogodka. 
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Občina Bled bo v letu 2012 vključena tudi v vseslovensko prireditev  

»Čarobni dan« in ji namenila 10.000 €.  

 

Blejsko poletje sestavljajo tradicionalne prireditve, ki popestrijo blejski 
turistični utrip (otroški program, narodno-zabavni večeri…). 

 

V letu 2012 je bil izveden 21. Gala novoletni koncert v Festivalni dvorani. 
4. Stroški lastne realizacije 
 

Ti stroški so povezani  predvsem z organizacijo in izvedbo športnih, 

kulturnih in incentive programov, ki vključujejo objekte turistične 

infrastrukture in organizacijo prireditev. 
V letu 2012 bomo drugič prevzeli organizacijo tradicionalnega Alpskega 

večera, ki sodi med najstarejše  koncerte narodno-zabavne glasbe v 

Sloveniji 

Turobno jesensko razpoloženje na Bledu pa prežene sedaj že tradicionalna 
prireditev - Narodnozabavna Hit parada, ki bo letos na sporedu že devetič:  
 

 

 
 

 

Cilji, ki jih  želimo uresničiti v dvoletnem obdobju 2012 in 2013   
 

 

Kljub krizi imajo prihodki iz naslova turizma pozitiven trend in napovedujemo, da 

bo tako tudi v prihodnje. Seveda pa so s tem povezana vlaganja v trge in 
produkte, ki bodo na Bled pripeljali nove goste in stalnim gostom dodali razlog, da 

se bodo z veseljem vračali. 

 
V viziji opredeljeni cilji ostajajo naša prioriteta za leti 2012 in 2013: 

- uspešno delovanje Turizma Bled in krepitev vloge kot RDO Gorenjska,  

- uspešno delovanje Kongresnega urada Bled, 
- spremljanje aktivnosti za vzpostavitev visitor centra skupaj s TNP – ReNaTus, 

- nadaljevanje partnerskega odnosa javnega in zasebnega sektorja, 

- utrjevanje celostne grafične podobe in image-a Bleda, 

- vodenje dialoga z velikimi lastniki turističnih kapacitet, manjšimi privatnimi 
ponudniki,  javnim sektorjem in lokalnim okoljem je konstantna, odgovorna in 

ne vedno lahka naloga, 

- izvajanje programa internega komuniciranja v kraju in eksternega tržnega 
komuniciranja. 

 

Turizem Bled  s povezovanjem javnega in privatnega interesa sledi skupnim 
interesom za razvoj blejskega turizma in svoje aktivnosti usmerja k doseganju 

naslednjih ciljev: 

 

 povečanje števila nočitev in ustvarjenega prihodka, 
 povečanje in izboljšanje  promocije in trženja blejske turistične ponudbe v 

Sloveniji in v svetu, 
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 doseganje zadovoljstva uporabnikov pri uporabi nove spletne strani 

www.bled.si, 

 uspešno implementiranje turističnih produktov v blejsko in slovensko 
turistično ponudbo, 

 sodelovanje pri izvedbi  velikih mednarodnih prireditev v letu 2012:  

- Svetovno vojaško prvenstvo, Pokljuka marec 2012 
- Mladinsko evropsko prvenstvo v veslanju, maj 2012 

- Slovenska hiša na poletnih OI v Londonu, od 25. junija  2012 dalje 

- Svetovni mladinski pokal v drsanju, september 2012 

- Svetovni pokal v biatlonu, december 2012 
 

V letu 2012 bomo sodelovali pri zelo pomembnem in odmevnem projektu 

Challenge Future, ki bo na Bled pripeljal 80 najboljših mladih managerjev iz vsega 
sveta. V projektu, ki ga je v letu 2011 posebej izpostavil in pohvalil tudi 

predsednik države, smo sodelovali že v letu 2010. V letošnjem letu bo projekt 

nadgrajen še z dogodkom TEDexBled. 
 

Kandidature so izjemno pomembne tako s poslovnega kot promocijskega vidika, 

zato jim bomo v letu 2012 posvetili veliko pozornosti in tudi sredstev: 

 
- Kandidatura za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Planici, 2017 

- Evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu, 2013 

- Evropsko prvenstvo v taekwondoju, 2013  
- Evropsko prvenstvo v broomballu 2013 

- Evropsko prvenstvo v košarki (Jesenice)  2013 

 
 

Program za leto 2012 je zelo obsežen in zahteven. To je po eni strani posledica 

naše ambicioznosti, po drugi strani pa vsekakor tudi posledica časa v katerem 

živimo. Časa, v katerem je potrebno reagirati hitro in opraviti dobro storitev, če 
želimo biti uspešni.  

 

Verjamem, da nam bo samo z dobrim sodelovanjem vseh, ki na Bledu živimo in 
delamo in tistih, ki so na  Bledu dobili svoje poslovne izzive  uspelo delati korake v 

pravo smer. V smer, ki smo jo zapisali v vseh dosedanjih strategijah – 

Bled Imago Paradisi. 

 
 

 

Pripravila:  
Eva Štravs Podlogar 

 

http://www.bled.si/
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PLAN DELA TURIZMA BLED ZA LETO 2012 
ODHODKI 

PRIHODKI 

iz proračuna TT TURIST.GOSP. LAST.REAL. SKUPAJ 

  

Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 
Stroški dela 135.000 110.000   25.000 135.000 

Stroški materiala in storitev ter amortizacija 41.000 30.000   11.000 41.000 

Stroški materiala (DZ, MK) 2.000         

Stroški storitev 20.400         

Najem poslovnih prostorov 7.300         

Amortizacija 1.000         

Ostali materialni stroški 10.300         

Turistično-informacijska dejavnost 50.000 50.000     50.000 

Dejavnost TIC Bled   32.000       

Delovanje TD Bled in koordinacija   14.000       

Stroški materiala za TIC Bled   4.000       

Drugi odhodki           

SKUPAJ 226.000 190.000   36.000 226.000 

  

Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 
Razvojni projekti 464.800 100.000 44.000 320.800 464.800 

Kongresni urad 42.000 20.000 22.000 0 42.000 

RDO Gorenjska 304.800 15.000 0 289.800 304.800 

Sprehajalne poti 21.000 15.000   6.000 21.000 

Trženje športne infrastrukture: 5.000 5.000     5.000 
EP  Kegljanje, EP broomball, EP Taekwando           

Zima na Bledu 92.000 45.000 22.000 25.000 92.000 
ski pass 25.000     25.000 25.000 

ski bus 30.000 15.000 15.000   30.000 

Urejanje tekaških prog - Pokljuka 1.000 1.000     1.000 
Programi pospeševanja zime (Veseli 
december,  36.000 29.000 7.000 0 36.000 

Balonarski festival, Cup Bled)           

Krajevna promocija in tržno komuniciranje 135.000 50.000 50.000 35.000 135.000 

Tiskani promocijski materiali 40.000 10.000 20.000 10.000 40.000 

Multimedijske predstavitve 7.000 0   7.000 7.000 

Obiski novinarjev in študijskih skupin 10.000 3.000 7.000 0 10.000 

Sejemski nastopi 35.000 12.000 12.000 11.000 35.000 

Oglaševanje v medijih 10.000 2.000 5.000 3.000 10.000 

www.bled.si  20.000 10.000 6.000 4.000 20.000 

Planica 2017 10.000 10.000     10.000 

SP Ruhpolding  3.000 3.000     3.000 

Krajevne prireditve 173.000 40.000 16.000 117.000 173.000 

Blejski dnevi 35.000 18.000   17.000 35.000 

Čarobni dan 10.000 10.000     10.000 

http://www.bled.si/
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PLAN DELA TURIZMA BLED ZA LETO 2012 
ODHODKI 

PRIHODKI 

iz proračuna TT TURIST.GOSP. LAST.REAL. SKUPAJ 

  

Gala novoletni koncert 12.000 0 6.000 6.000 12.000 

Blejsko poletje: sejem, otroški, NZB v TPC 10.000 5.000   5.000 10.000 

Druge prireditve -pust, velika noč, Rikli… 7.000 7.000     7.000 

Druge velike prireditve - Alpski, Hit Parada 99.000   10.000 89.000 99.000 

SKUPAJ 772.800 190.000 110.000 472.800 772.800 

            

            

            

SKUPAJ 998.800 380.000 110.000 508.800 998.800 
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OBČINA BLED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bled, 17.2.2012 
Spoštovani! 
 
 
 
 
Svet zavoda Turizma Bled je na svoji 3.korespondenčni seji, 17.2.2012 pod točko 
 
 
  
1) Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2012 sprejel naslednji sklep: 
 
 
 
 
Sklep št.294:  SZTB sprejema Plan dela in finančni načrt  Turizma Bled  za leto 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Za Svet zavoda Turizma Bled  
       Zvone Špec l.r.   
 


