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1. Uvod  

 

 

Dobri rezultati v letu 2018 in visoka pričakovanja  

Dobri časi za turizem se nadaljujejo. V leto 2018 smo vstopili z obeleženjem milijonte nočitve 

in s tem presegli simbolno mejo. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je 401.008 gostov 

ustvarilo 933.934 nočitev, kar predstavlja 6,5% porast glede na enako obdobje lanskega leta. 

Impresivno, ob upoštevanju, da je bilo še leta 2010 ustvarjenih 478.167 nočitev in pet let 

kasneje 730.074 nočitev. 

Kot raste število obiskovalcev, rastejo tudi pričakovanja glede kvalitete turističnih storitev in 

zahteve po dobrem bivanjskem okolju za domačine. Dvig kvalitete je eden izmed osnovnih 

ciljev Strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018–2025 (v nadaljevanju: 

»strategija«), ki je bila sprejeta pomladi 2018 in je začrtala strateški razvojni okvir, ki je 

upoštevan pri pripravi tega načrta.  

Pogledi deležnikov na nivo ponujene kvalitete turističnih storitev se razlikujejo: »zelo velika 

odstopanja so pri zadovoljstvu s turistično ponudbo na Bledu, kjer anketirani turisti stanje 

ocenjujejo boljše kot anketirani ponudniki. Razlike pri oceni turistične destinacije in ponudbe 

na Bledu so največje na področju družbene odgovornosti in prijaznosti, saj imajo anketirani 

turisti boljše mnenje od anketiranih ponudnikov.«1 

 

 

 

 

                                                           
1 Sabina Rešek: Analiza faze življenjskega cikla turistične destinacije Bled, magistrsko delo, oktober 2016  
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Ključni poudarki poslovnega načrta in pomembnejše novosti  

Osnovne značilnosti poslovnega načrta za leto 2019 so: 
● pomembno zvišanje obsega sredstev; 
● namenska sredstva za razvoj novih produktov in spodbujanje trajnostne mobilnosti; 
● evolucija v delovanju.  

 
Za leto 2019 je za izvajanje dejavnosti zavoda predvideno EUR 1,47 mio sredstev, od tega iz 

turistične takse EUR 1,05 mio in EUR 0,37 mio iz lastnih virov. Nominalno so sredstva zavoda 

v primerjavi s predhodnim letom povečana za 30%. Povečanje sredstev je najbolj poudarjeno 

na sledečih področjih: novi produkti (+ EUR 100.000), digitalni razvoj in promocija (+EUR 

82.200),  organizacija prireditev (+ EUR 49.000) in sredstva za delovanje v skupnosti Julijske 

Alpe (+ EUR 30.000). Del povečanih sredstev je ekonomsko namenjen za pokrivanje dejavnosti 

v letu 2018.   

Dejavnosti bomo izvajali v dosedanji kadrovski zasedbi, za posebne projekte bomo angažirali 

zunanje sodelavce.  

Pregled nekaterih pomembnejših konkretnih programskih novosti v letu 2019:  

● sprememba značaja prireditve Blejski dnevi v smeri dviga kulturne ravni dogajanja - 

manj množično in z bolj avtentičnimi vsebinami (npr. Festival Blejskega taroka, ki bo 

skozi karte predstavil zgodovino Bleda ter blejsko kulturno in naravno dediščino); 

● evolucija Zimska pravljice 2019/2020: nadgradnja z dodatnimi elementi; 

● prenova spletne strani www.bled.si  

● uvedba spletne platforme OutdoorActive (največja evropska »outdoor« platforma za 

športe v naravi, doživetja, reportaže in znamenitosti); 

● uvedba Kartice Bled za goste; 

● zimski smučarski avtobus na Pokljuko;  

● obuditev zimskega šahovskega turnirja; 

● razvoj »Rikli« produkta v sodelovanju s kapitalsko in organizacijsko močnim partnerjem 

z Bleda;  

● oblikovanje oblačilne podobe Imago Paradisi - linije oblačil in dodatkov za  informatorje 

in turističnih delavce destinacije Bled; 

● izvedba delavnice za pritegnitev novih ponudnikov v okviru znamke  Local Selection; 

● nadaljevanje s Kavo Bled, ter novimi produkti: Blejskim čajem, tepkovim žganjem in 

ciljnim trženjem Prgarije; 

● nadgradnja pohodniških poti na Bledu z novimi klopcami in informacijskimi tablami;           
● spodbujanje trajnostne mobilnosti: v sodelovanju z drugimi blejskimi deležniki priprava 

programa konkretnih aktivnosti  in terminskega okvira za realizacijo projekta zelene 

mobilnosti na Bledu – konkretno to pomeni oblikovanje flote e-vozil že v 2019. Flota 

bo namenjena tudi gostom in domačinom; 

● sprememba rezervacijskega sistema (Feratel); 

● v skupini Alpine Pearls: uvedba mednarodne akademije za izobraževanje, razvoj 

konceptualne rešitve za trajnostno rešitev prevoza gostov na »zadnjem kilometru« do 

nastanitve, gastronomska izmenjava »Alpine Pearls Culinary Days«;   

● V skupnosti Julijske Alpe: pohodniška pot okoli JA in certificiranje kolesarske poti okoli 

JA. 

http://www.bled.si/
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2. Širši gospodarski okvir  
 

Gospodarska rast se bo letos in prihodnje leto nekoliko umirila, a bo ostala visoka. Podobna 

pričakovanja veljajo za turizem. 

“Gospodarska rast bo v letu 2018 4,4-odstotna, relativno visoka 3,7% bo ostala tudi prihodnje 

leto”, je ključna ugotovitev Jesenske napovedi UMAR. K umiritvi lani pospešene gospodarske 

rasti bo prispevala predvsem nižja rast izvoza. Ta bo sicer ostala visoka, vendar bo ob umirjanju 

rasti tujega povpraševanja nekoliko nižja kot lani. Investicijska aktivnost bo ostala visoka; 

stopnje rasti bodo le nekoliko nižje od lanskih. Nadalje pa se bosta povečali zasebna in državna 

potrošnja.  

Rast plač se bo ob vse večjih pritiskih letos in prihodnje leto krepila. Zmanjševanje števila 

delovno aktivnih se bo namreč nadaljevalo, omejitve podjetij pri iskanju ustrezno usposobljenih 

delavcev pa bodo še bolj izrazite.  

Rast cen, ki se je lani po obdobju zelo nizke rasti oz. deflacije nekoliko povečala, bo letos in 

prihodnje leto še malo višja (1,8 %). K temu bosta prispevala predvsem močno zvišanje cene 

nafte in postopna krepitev rasti cen storitev. 

V prihodnjih letih se bo umirjanje gospodarske rasti nadaljevalo, kar bo poleg postopno nižje 

rasti tujega povpraševanja v vse večji meri posledica demografskih dejavnikov, ki omejuje 

število delovno aktivnih.2 

 

 2.1. Svet turizma  

Prihodki v turizmu se povečujejo, tudi napovedi so dobre. 

Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC) vsako leto objavi poročilo o ekonomskem pomenu 

turizma v posameznih državah v letu 2018, tudi v Sloveniji.3 

Po napovedih zadnjega poročila Slovenia Economic Impact 2018 naj bi se v letu 2018 skupni 

prispevek turizma v bruto domačem proizvodu (BDP) povečal za 6,2 odstotka glede na leto 

prej, ko je skupni prispevek predstavljal 11,9 odstotkov celotnega BDP. Po ocenah WTTC se 

bo skupno število zaposlenih v turizmu v letu 2018 povečalo za 3,7 odstotka, kar predstavlja 

105.000 delovnih mest. 

                                                           
2 http://www.umar.gov.si/novice/novice/obvestilo/news/jesenska-napoved-

2018/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ab5c1b610c57c0da3
b1ef2d96e1a272b 
3 https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8843-ekonomski-pomen-turizma-v-sloveniji-evropi-

in-po-svetu 
 

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8843-ekonomski-pomen-turizma-v-sloveniji-evropi-in-po-svetu
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/8843-ekonomski-pomen-turizma-v-sloveniji-evropi-in-po-svetu
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Pozitivni obeti: potem, ko je Lonely Planet priporočil regijo Julijske Alpe kot eno izmed top 10 

destinacij za leto 2018, je za leto 2019 uvrstil Slovenijo na enega od štirih seznamov destinacij, 

ki jih popotnikom priporočajo za obisk. Slovenija se na seznamu enega najvplivnejših turističnih 

portalov na svetu nahaja med destinacijami za »best value« doživetja z najvišjo vrednostjo, ki 

obiskovalcem zagotavljajo nepozabna doživetja za najboljšo ceno. Še posebej vodnik priporoča 

odkrivanje slovenskih Alp, Ljubljane, Blejskega in Bohinjskega jezera. "Ta žep Evrope v malem 

je odlična izbira za vse, ki želijo izkusiti najboljše strani celine, a jim primanjkuje časa ali 

sredstev," so zapisali na turističnem portalu. Slovenija je zanje tudi "kraj vrhunskih restavracij 

in vinotek ter neodkritih majhnih mest". Potovanje po državi je po oceni Lonely Planeta 

preprosto in ugodno, številne ceste in železnice pa ponujajo spektakularne vožnje. 

Izpostavljajo tudi Blejsko in Bohinjsko jezero, ki poleti sicer pritegneta množice, a se najde 

tudi dovolj skritih kotičkov. 

3. Strateški okvir 
 
Strateški razvojni okvir poslovnega načrta za leto 2019 postavljata: 
 

● Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 
● Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018–2025. 

 
Državna strateška vizija turizma je: Slovenija je globalna zelena butična destinacija za 

zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. V blejski 

strategiji smo dodali še atribut avtentičnosti.  

Glavni temelji razvoja Bleda, definirani v strategiji, so: 

● desezonalizacija – sezona štirih letnih časov, 
● pretvorba percepcije Bleda iz »moram videti« v »moram doživeti«, 
● trije primarni stebri razvoja, 
● strateški emitivni trgi, 
● pet skupin izbranih ciljnih gostov, 
● dvig kakovosti doživetja, bivanja in ponudbe, 
● snovanje ukrojenih produktov/doživetij za izbrane primarne ciljne goste in 
● jasno opredeljene trženjske smernice. 

Pretekle sezone so bile glede števila prenočitev in prihodka uspešne, a za uresničitev temeljne 

obljube Bleda »Imago paradisi« bo potrebno še precej postoriti. Pomembni infrastrukturni 

projekti so narejeni, so v teku oziroma v načrtih. Nad obstoječo raven bodo Bled dvignili: višja 

kakovost storitev, motivacija in vključevanje deležnikov, edinstvena lokalna doživetja, 

poudarjanje avtentičnosti in lokalnih posebnosti ter minimalen vpliv na okolje. Ti dejavniki 

napovedujejo umestitev Bleda na višje stopničke na konkurenčnem trgu. Strategija temelji na 

dejstvu, da je Bled edinstven, in na spoznanju, da morajo pri realizaciji ciljev strategije aktivno 

sodelovati vsi deležniki, vsak v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti. To bo mogoče le, če 

bodo deležniki aktivno sodelovali med seboj in poskrbeli, da bo kakovostna raven njihove 

storitve višja.4 

                                                           
4 Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018–2025, maj 2018 
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4. Poslovni načrt za leto 2019 

 

4.1. Vsebina in struktura poslovnega načrta 
 

Osnovne značilnosti poslovnega načrta za leto 2019 so: 

● pomembno zvišanje obsega sredstev; 

● namenska sredstva za razvoj novih produktov in spodbujanje trajnostne mobilnosti; 

● evolucija v delovanju.  

Načrt upošteva nadaljnjo umirjeno rast turistične panoge tako na Bledu kot širše v regiji in  

hkrati poudarja krepitev dejavnosti zavoda v vlogi destinacijskega upravljavca. Turizem Bled 

bo poleg svojih standardnih dejavnosti predvsem krepil: 

● prepoznavnost blagovne znamke Bled Imago Paradisi,  

● svojo povezovalno vlogo med ključnimi deležniki v turizmu, 

● spodbujal razvojne projekte in pobude. 

Programsko delo zavoda je razdeljeno na štiri področja:  
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• Upravljanje zavoda in destinacije obsega klasično poslovodenje, raziskave, 

izvajanje strategije, odnose z javnostmi in povezovanje znotraj destinacije; 

• Upravljanje blagovnih znamk, ki se navezuje na razvoj znamke Imago paradisi in 

krepitev prepoznavnosti Bleda v turističnem pogledu, trženje, promocijo ter povezovanje na 

regijski in mednarodni ravni;  

• Storitve zavoda, ki obsega informacijsko dejavnost in podporo destinaciji v okviru 

obeh infocentrov, prireditve in razvojne produkte ter storitve, ki jih izvaja zavod;  

• Kongresni urad Bled, ki obsega dejavnosti na kongresnem področju in podporo 

velikim športnim prireditvam z mednarodno udeležbo. 

Medtem ko so planirana finančna sredstva za delovanje Turizma Bled močno povečana v 

primerjavi s predhodnim letom, pa ne dosegajo dvotretjinskega deleža predvidenih prilivov v 

občinski proračun iz naslova turistične takse. Po tem kriteriju, ki se je uporabljal v zadnjih letih,  

se je dve tretjini turistične takse namenilo za dejavnost Turizma Bled, turističnih društev in 

razvoj turistične promocije ter drugih nalog s področja spodbujanja turizma. Je pa zato v 

občinskem proračunu za leto 2019 pomembnejši del sredstev  namenjen izvedbi občinskih 

infrastrukturnih razvojnih ciljev in projektov, povezanih s turizmom.  

 

4.2. Upravljanje zavoda in destinacije  
 

4.2.1. Organizacijske aktivnosti pri upravljanju zavoda 

Leto 2018 so najbolj zaznamovali velik napredek v postopkih sprejetja noveliranega »Akta o 

ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med 

ustanovitelji« (v nadaljevanju: Akt), nastop službe novega direktorja in nadaljevanje urejanja 

notranje higiene na področju uskladitve dejavnosti zavoda z veljavno zakonodajo in regulativo.  

Blejski občinski svet je septembra potrdil noveliran tekst Akta; predhodno je bilo organizirano 

več usklajevalnih sestankov s preostalimi  ustanovitelji z namenom oblikovanja dokončnega 

besedila Akta. V zavodu smo tudi pomagali pri prenosu dveh deležev na nove ustanovitelje.  

Za dokončno veljavnost Akta izvajamo oziroma bomo izvedli sledeče postopke: 

● pripravili listino oziroma sklep o spremembi akta o ustanovitvi, ki jo morajo podpisati 

vsi ustanovitelji (z notarsko overjenimi podpisi) 

● organizirali podpis noveliranega Akta s strani vseh ustanoviteljev; 

● s pomočjo notarja pri pristojnem registrskem sodišču vložili predlog za vpis 

noveliranega Akt v sodni register. 

Zaključku postopkov bo sledilo konstituiranje sveta zavoda. Naslednji korak, ki bomo izvedli, 

bo novelacija statuta zavoda. 
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4.2.2. Zaposleni 

Z namenom uskladitve delovanja zavoda s spremenjenim okoljem in zakonodajo smo v letu 

2018 začeli s prenovo pogodb o zaposlitvi in sprejetjem pravilnika o dopustu. Podpisali smo 

tudi pogodbo o sofinanciranju dejavnosti na področju stikov z javnostmi in organizacije 

prireditev, s katero smo formalno uredili predhodne dogovore.   

V letu 2019 bomo nadaljevali z oblikovanjem manjkajočih notranjih aktov in optimizacijo 

delovnih procesov s ciljnim usmerjanjem dela zaposlenih za doseganje strateških ciljev zavoda 

Jeseni 2018 se je ekipi ponovno pridružila sodelavka, ki se je vrnila s porodniškega dopusta, 

ki je med drugim prevzela naloge upravljanja z destinacijskim sistemom Feratel. S koncem leta 

2018 hkrati poteče pogodba z zunanjo sodelavko za delo na tem področju.  

Zavod se je uspešno potegoval za sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz 

naslova digitalizacije, zato je bila ena sodelavka razvrščena za obdobje od 1.8.2018 do 

30.9.2019 na projektno mesto koordinatorja projekta Digitalni razvoj in promocija turistične 

ponudbe destinacije Bled, financirano večinoma iz sredstev razpisa. Za isto obdobje smo se z 

novo sodelavko dogovorili za nadomeščanje v infocentru Triglavska roža.       

V letu 2019 ne predvidevamo novih rednih zaposlitev, načrtovana pa je sprememba delovne 

pogodbo vodje kongresnega urada Bled – iz pogodbe za določen čas v pogodbo za nedoločen 

čas.  V primeru, da bi iz razlogov povečanega obsega dela ali daljše odsotnosti  katerega izmed 

zaposlenih potrebovali dodatno pomoč, bomo podaljšali pogodbo s sodelavko v infocentru 

Triglavska roža.  

 

4.2.3. Izvajanje strategije  

Nova strategija je definirala tudi akcijski načrt za uresničevanje ciljev. Izvedba devetnajstih 

ukrepov in aktivnosti je bila začeta že v letu 2018. Ker se nekateri izvajajo kontinuirano, jih 

navajamo v spodnji tabeli, skupaj z obrazložitvijo stopnje njihove realizacije: 

 

 Aktivnost Področje aktivnosti 
Čas 

izvedbe 
Status nov. 2018 

1 
sistem pohodniških in 

kolesarskih oznak  

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 
maj 2018 uveden  

2 infotabla o parkiriščih  
dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 

pred 

sezono 

2018 

zadrege z državo  
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3 
severna razbremenilna 

cesta 

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 
jun. 2018 realizirano  

4 novo parkirišče 
dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 

konec jun. 

2018 

prva faza pomladi 

2019 

5 
pitniki, dodatna javna 

stranišča 

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 

pred 

sezono 

2018 

pitniki da, stranišča ne  

6 

sezonska ureditev 

Jezerske promenade: 

klopi, razstava na 

prostem, cvetlice …       

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 

pred 

sezono 

2018 

večinoma 

7 
informiranje »Behave«

  

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 

do sezone  

2018 
uspešno  

8 

izobraževanje tur. 

delavcev na temo 

PRIJAZNOST 

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 

po sezoni 

2018 
ne 

9 

razvoj BLED KARTICE za 

goste – trajnostna 

mobilnost 

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 
dec. 2018 v pripravi 

10 Riklijev Bled  
dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 
jun. 2018 

korak naprej, vendar 

premalo  

11 
značaj in vsebina 

prireditev 

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 

Kontinuira

no 

da: omejitev števila 

prireditev in premik 

izven glavne sezone 

12 
nova dimenzija Okusov 

Bleda  

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 
apr. 2018 

spremembe da, 

vendar še v delu  

13 
vaška jedra – folklora + 

lokalna ponudba 
aktiviranje lokalnih virov 

jul.–avg. 

2018 

prva uspešna 

predstavitev 

realizirana sept 2018  

14 

projekt spominki – 

srečanje/delavnica z 

lokalnimi viri  

aktiviranje lokalnih virov 
nov.–dec. 

2018 

predvidoma januar 

2019 

15 
promocija avtentičnega 

kmečkega turizma 
aktiviranje lokalnih virov 

Kontinuira

no 

prva uspešna 

predstavitev 

realizirana sept 2018  
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16 
nov izdelek pod znamko 

Local Selection   
aktiviranje lokalnih virov nov. 2018 Blejska Kava  

17 

»Vprašaj me. Tu sem 

doma. / Ask me, I'm 

local« 

aktiviranje lokalnih virov maj 2018 uspešno realizirano 

18 ITP – Prgarija in Čebele aktiviranje lokalnih virov apr. 2018 v delu  

19 

dobre zgodbe v Blejskih 

novicah: lokalni junaki + 

vtisi tujih gostov 

aktiviranje lokalnih virov 

– lokalna pripadnost 
jun. 2018 da 

 

V letu 2019 se bomo pri izvajanju strategije osredotočili na tri ključna področja, kjer so mogoči 

konkretni ukrepi in premiki, ki bodo zagotovili uresničitev zastavljenih strateških ciljev. 

Konkretni strateški cilji, predvsem kvalitativne narave, so v strategiji opredeljeni v naslednjih 

stebrih aktivnosti: 

dvig kakovostne ravni 

turističnih doživetij 
aktiviranje lokalnih virov 

osredinjeno trženje in uporaba 

znamke Bled. 

Dvig kakovostne ravni turističnih doživetij bomo podprli z: 

● organiziranjem izbranih prireditev, ki dvigujejo kulturno raven dogajanja na Bledu;  

● razvojem avtentične zunaj penzionske ponudbe na področju gastronomije, spominkov, 

lokalnih izdelkov,  povezovanja s ponudbo sosednjih občin in vse Slovenije ter bližnjih 

dežel Avstrije in Italije; 

● razvojem e-mobilnosti. 

Aktiviranje lokalnih virov bomo podprli z: 

● dvigom zavedanja pomembnosti turizma za Bled pri prebivalcih; 

● vključevanjem župnije, lokalnih proizvajalcev, zadrug, združenj, društev v plemenitenje 

ponudbe destinacije; 

● sodelovanjem pri ureditvi javne in turistične infrastrukture v smislu Bleda kot kraja, ki 

ima 1000-letno tradicijo (Jezerska promenada, urbano pohištvo, sprehajalna pot okoli 

jezera, počivališča …)  

● sodelovanjem z drugimi občinami (npr. kolesarska povezava Bled–Bohinj) in regijo. 

V trženju bomo:  

● usmerili tržno komuniciranje na primarne in rastoče ciljne trge; 

● nagovarjali izbrane ciljne skupine; 

● usmerjeno znamčili znamko Bled kot simbol lepega, dobrega in zaželenega. 
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4.2.4. Odnosi z domačo javnostjo (slovenski novinarji in 

domačini) 

Odnosi z javnostmi so med pomembnejšimi nalogami destinacije. Domača javnost bo tudi v 

letu 2019 obveščena o delu in načrtih Turizma Bled. Neposredna komunikacija z občankami in 

občani ter deležniki v turizmu je zato ključnega pomena. Komunikacija se bo v letu 2019 v 

celoti naslanjala na smernice, ki jih predpisuje Zelena shema slovenskega turizma, saj je 

komunikacijski načrt v shemi narejen predvsem za destinacije, kot je Bled.  

Osrednji cilj komunikacije bo, da občane in občanke pripravi, da aktivno ponotranjijo trajnostni 

razvoj in zeleno shemo. Turizem Bled bo z domačo javnostjo komuniciral preko lokalnih in 

ostalih slovenskih klasičnih medijev ter preko spletnih strani: bled.si, mojaobcina.si/bled, e-

bled.si ter njihovih družbenih omrežij. Tudi v 2019 bodo med najpomembnejšimi mediji še 

vedno Blejske novice in lokalne radijske postaje.  

Specifični cilji v letu 2019: 

● doseči, da širša slovenska javnost Bled v celoti dojame kot Imago Paradisi; 

● doseči poistovetenje domače javnosti s cilji Slovenia Green in s sporočili znamke Imago 

Paradisi.  

Specifični cilji izhajajo predvsem iz neposrednih komunikacij s posebnimi ciljnimi skupinami – 

z namenom posrednega vplivanja na širšo splošno javnost. Pri tem je treba upoštevati, da se 

splošna javnost velikokrat ozira na mnenja in trditve mnenjskih voditeljev, ki pa se vedno ne 

prikrivajo z osnovnimi sporočili destinacije, večkrat tudi zaradi njihovih takšnih ali drugačnih 

osebnih koristi. Zeleno politiko destinacije na prijazen način približujemo lokalni skupnosti in 

obiskovalcem. Vse spodbujamo k odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja 

(letak »behave«, projekt Ask me I'm local, film Zero Waste). 

 

 

4.2.5. Povezovanje turističnih deležnikov in upravljanje 

destinacije 

Izzivi sodobnih turističnih tokov so preveč kompleksni, da bi jih lahko rešili zgolj znotraj 

turizma, zato je potrebno sodelovanje vseh deležnikov v destinaciji z namenom boljšega 

obvladovanja razmer predvsem med visoko sezono. Dolga leta je bilo temeljno vprašanje 

turizma, kako napolniti turistične zmogljivosti. Z veliko rastjo turizma se čedalje pogosteje 

pojavlja vprašanje, kaj storiti pri turistični prezasičenosti.  
Slovenija je po rasti števila turistov med prvimi v Evropi. S podobnimi stopnjami rasti se lahko 

pohvalijo samo še Hrvaška, Malta in Ciper. Tehnično gledano, ni turizem tisti, ki »uničuje« 

kraje, temveč nenadzorovana in nenačrtovana količina dnevnih obiskovalcev. Tako je tudi na 

Bledu.  
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Zaradi stalne rasti obiska in občasne prenasičenosti z obiskovalci v času vrhunca poletne 

turistične sezone, so bila konec avgusta 2017 na razširjeni seji sveta zavoda, skupaj z Občino 

Bled, MIR, Infrastrukturo Bled, turističnimi društvi oblikovana izhodišča za boljše upravljanje z 

destinacijo. Srečanja v tem forumu so se nadaljevala tudi v letu 2018. 

Panoga je razvila vrsto mehkih in trdih metod za obvladovanje nezaželenih oblik turizma; 

kombinacija le teh je bila na razširjeni seji sveta zavoda Turizem Bled v septembru 2018 

sprejeta za naslednjo turistično sezono. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je bilo v letošnji 

sezoni veliko narejenega, ne pa še dovolj. Na seji je bilo dogovorjeno: 

Občinski upravi se posredujejo  sledeči  predlogi ukrepov za naslednjo turistično sezono: 

1. Da se čimprej realizira predlog iz leta  2017 in namestijo  informacijske table, ki 

obveščajo o številu in lokaciji prostih parkirišč. 

2. Da se občinskem proračunu zagotovijo sredstva za 24 urno varnostno službo v visoki 

turistični sezoni. 

3. Da se novo parkirišče pri Infrastrukturi dokonča do poletja 2019, ter da se hkrati 

zagotovi javni prevoz na Blejski grad. 

4. Da se občina aktivno angažira pri pobudi za  uvedbo zakona o turističnih krajih. 

5. Da se v sklopu urbane opreme zagotovijo lepši in bolj funkcionalni  pitniki. 

6. Da se poveča število javnih sanitarij na Bledu (veslaški center, avtobusna postaja). 

7. Da se v postopku priprave OPN predvidi kategorije namestitev glede na območje 

namestitvenih kapacitet – v prvem območju ob jezeru se predpiše namestitve višjih 

kategorij. 

Glede ukrepa v točki 2. – varnostna služba, je občina predlagala, da varnostno službo naroči 

in organizira Turizem Bled v okviru povečanega obsega sredstev oziroma v smislu prevzemanja 

odgovornosti za stanje v destinaciji, ki ga narekuje turistična dejavnost. V zavodu smo zato v 

finančni načrt za prihodnje leto vključili postavko dodatni stroški varovanja za enega (oziroma 

1+1) varnostnika čez dan in dva varnostnika popoldne in zvečer.    

Infrastrukturi se posredujejo  sledeči  predlogi ukrepov za naslednjo turistično sezono: 

8. Da najde zakonsko sprejemljiv način, da bodo oddajalci sob plačali dejansko smetarino 

(sedaj plačajo ne glede na število postelj) in da se v poletnih mesecih zagotovi dovolj 

pogost odvoz v času glavne sezone. 

9. Da se na območju zelenih površin določi tako imenovana »relax cona« po vzoru drugih 

turističnih krajev, kjer je dovoljeno posedanje na travi. 

Zavodu za kulturo se posredujejo  sledeči  predlogi ukrepov za naslednjo turistično sezono: 

10. Da se razmisli o aktivnostih dviga doživetja gostov - gledalcev v času festivala Okarina, 

s stališča organizacije sedišč. 
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Turizem Bled se zadolži da: 

11. Pripravi analizo akcije »Ask me I'm local« in predlog nadaljevanja, dodatnih aktivnosti 

ter izboljšav za naslednjo turistično sezono. 

12. Pripravi seznam vseh  prireditev za leto 2019, iz katerega bo razvidno da se množične 

prireditve umikajo iz terminov glavne sezone. 

13. Pripravi koncept »shuttle« povezav na širšem območju Bleda za čas glavne sezone 

2019.   

14. Se poveže z organizatorji dogodka Harley Davidson na Koroškem z namenom 

posredovanja informacij udeležencem dogodka o naši destinaciji in možnostih 

parkiranja za motoriste v času dogodka 2019. 

15. Pripravi nov koncept gostinske ponudbe na blejski promenadi tekom celega leta. 

16. Pripravi komunikacijsko strategijo za leto 2019 z namenom obveščanja predvsem 

slovenske javnosti – izogniti se moramo negativnemu pisanju o destinaciji.  

TB se bo tudi v letu 2019 vključeval v aktivnosti drugih deležnikov na Bledu, predvsem zavoda 

za kulturo, v smislu zasledovanja nosilne promocijske teme Slovenske turistične organizacije 

do 2020, ki je kulturni turizem in sledi viziji »Slovenijo do 2020 pozicionirati kot prepoznavno 

kulturno destinacijo za goste, ki prihajajo s primarnim ali sekundarnim motivom kulture«.   

4.3. Upravljanje blagovnih znamk 

 

4.3.1. BLED Podoba raja - Imago Paradisi 

 

Imago paradisi je krovna znamka vsem turističnim znamkam, ki se pojavljajo in tržijo na Bledu, 

zato si bomo tudi v letu 2019 prizadevali za njen nadaljnji razvoj, širjenje in prepoznavnost. 

Pri širitvi znamke bomo kot kriterije uporabili visoko kakovostna raven tistega, kar nosi znamko, 

in močno ujemanje z vrednotami Bleda. Znamko Bled tako lahko nosijo izdelki, storitve, ideje, 

gibanja, aktivnosti, ki so z znamko v sozvočju.  
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Znamka Bled glede na svojo naravo in zvrst omogoča ustrezno širjenje na komplementarna 

področja. Sem spadajo najrazličnejši izdelki domače obrti, domače pridelave in predelave, 

lokalne storitve, spominki, kulinarika. Vsakršna nadpovprečna kakovost, ki je oznamčena z 

znamko Bled, krepi znamko, po drugi strani pa sloves znamke Bled dodaja vrednost 

produktom, ki so z njo oznamčeni. Prvi strateški korak razširitve uporabe znamke je bil narejen 

s podznamko Local Selection.  

Leto 2018 smo v okviru podznamke Local Selection začeli s predstavitvijo Blejskega sira, poleti 

pa v okviru Bled Bike Festivala poskusno predstavili Kavo Bled. Lokalno pražena posebna vrsta 

odlične kave je doživela naklonjen sprejem, zato bomo z njenim razvojem nadaljevali. 

Podrobneje jo opisujemo v točki 4.4.4. Razvojni novih produktov in storitev. 

Širitev znamke Bled bo potekala v začetni fazi spontano. Predvidevamo, da bi v naslednjih 

dveh letih za krovno destinacijsko znamko in vse, kar se bo zgodilo pod njenim okriljem, uvedli 

ustrezno sistematizacijo oziroma arhitekturo. Zasnovali bomo arhitekturo znamke Bled, 

pripravili navodila, kako znamko uporabljati, aplicirati, kje dobiti napotke in odobritev porabe. 

Pri tem bo vodilo predvsem jasna in poenostavljena struktura. 

 

4.3.2. Trženje  

V komunikaciji bomo z okoljem bomo v skladu s strategijo poudarjali: 

avtentično in brezskrbno 

doživljanje lokalnih 

posebnosti in življenja 

izbrana aktivna, 

sprostitvena in užitkarska 

doživetja 

neokrnjeno naravo, vodo 

iz pipe, skrbno urejeno 

okolje, občutek  varnosti 

visoko kakovost turistične ponudbe in turističnega doživetja. 

 

Komuniciranje Bleda bo potekalo navzven, to pomeni s ciljnimi gosti in kupci, in navznoter, kar 

pomeni komuniciranje z deležniki blejskega turizma.  

Za promocijo je pomembno, da je inovativna, osredotočena na trge in produkte, z vrhunsko 

vsebino različnih zgodb, blagovnih znamk in fotografij ter da je glede na zahteve in obnašanja 

turistov v večini digitalna. Ključni elementi promocije so oblikovanje imidža, identitete in tržne 

pozicije destinacije. Osnova predstavitve turistične destinacije je identiteta destinacije. 

Identiteto pa med drugim predstavljajo tudi podoba, ime, slika, značilen vonj in okus, odnos, 

izkušnja, občutki, hotenja, resničnost in pričakovanja ter izpolnjivo obljubo.5 

 

 

 

                                                           
5 Sabina Rešek: Analiza faze življenjskega cikla turistične destinacije Bled, magistrsko delo, oktober 2016 



Stran | 16 
 

 

Trženje v letu 2019 bo večinoma podprto z uporabo digitalnih orodij predvsem zaradi: 

● zahtev, navad in obnašanja turistov;  

● pridobljenih sredstev iz razpisa »Digitalni razvoj in promocija turistične ponudbe 

destinacije Bled v letih 2018-2019« 

Namen operacije digitalnega razvoja je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične 

ponudbe Bleda, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Cilji operacije 

so: izboljšanje digitalne predstavitve Bleda, vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite 

komunikacijske podobe Bleda, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni, 

osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge, nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov 

in dvig konkurenčnosti turizma. 

Rezultati operacije v letu 2019 bodo prenovljena spletna stran, v katero bo vključena tudi 

platforma za aktivnosti v naravi, nove promocijske fotografije in videi, večja prisotnost na 

socialnih omrežjih in digitalno oglaševanje zimskih aktivnosti. 

Spletno stran www.bled.si bomo v 2019 prenovili, saj je že precej zastarela. Posodobili jo bomo 

po najnovejših smernicah, predvsem glede izgleda in uporabniške izkušnje. Poudarek bo na 

večjih fotografijah, ki bomo navdihnile obiskovalce za obisk, uporabnikom bomo ponudili več 

praktičnih informacij za obisk Bleda, hkrati pa bomo uporabniku ponudili vsebine na način, da 

bo na Bledu želel ostati daljši čas. 

Zavod bo v letu 2019 še naprej skrbel za redne aktivnosti oziroma objave na družabnih 

omrežjih, v katere je vključen:  

● Facebook:  

https://www.facebook.com/LakeBledSlovenia, https://www.facebook.com/TasteBled/, 

https://www.facebook.com/OberkrainerfestBled/, 

https://www.facebook.com/BledWinterSwimmingCup/, 

https://www.facebook.com/BledCVB/),  

● Twitter (https://twitter.com/BledSlovenia, https://twitter.com/bled_cvb),  

● Instagram (https://www.instagram.com/bledslovenia/, 

https://www.instagram.com/bledconventionbureau/)  

● Youtube (https://www.youtube.com/user/turizembled).  

V digitalnem marketingu bodo glavne komunikacijske teme po mesecih in komunikacijska 

rdeča nit sledili dobri zasnovi, ki so jo za leto 2019 pripravili v Slovenski turistični organizaciji. 

Teme bodo prilagojene ciljem dela in strategiji Bleda, rdeča nit pa bo pragmatično skupna.  

 

 

 

 

http://www.bled.si/
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Razpored tem po ključnih kriterijih in mesecih:   

● Januar: Let's get in shape! Teme, povezane z velnes razvajanjem, svežo energijo, 

aktivnostmi na snegu; 

● Februar: Taste diversity of Slovenia. Teme, povezane z gastronomijo, značilnimi 

lokalnimi okusi, zimske aktivnosti in zimska športna tekmovanja, kulturne ikone  z 

okolico, pustovanje; 

● Marec: Feel the green, active and healthy Bled!  Aktivnosti na prostem: pohodništvo, 

začetek kolesarske in tekaške sezone, Velika noč;         

● April: Explore Julian Alps. Teme, vezane na pohodništvo – nova pohodniška pot okoli 

Julijskih Alp, kulturna in aktivna doživetja, čebelarstvo; 

● Maj: Find your refreshing experience. Aktivne počitnice, Rikli Reborn, fotolov, 

gastronomska doživetja; 

● Junij: Feel Bled. Napoved poletnih festivalov, romantična doživetja, api turizem  

● Julij: Try something exciting. Športne aktivnosti v okolici Bleda, TNP, pustolovščine.  

● Avgust: Let's go around!  Obisk zaledja Bleda in JA, sodelovanje z Zelenim Krasom;                

● September: Gorgeous Autumn! Doživetja, povezana z vinom, jeseno pohodništvo in 

kolesarjenje;  

● Oktober: Make a plan for colder days. Načrtovanje zimskih počitnic, krepitev imunskega 

sistema, obisk muzejev in gradu;  

● November: Martinovanje; Get ready for festive time. Napoved zimskih dogajanj; 

● December: Looking forward to a new year. Poudarek na zimskih dogajanjih, pomembni 

dogodki in obletnice v 2020, ski bus.  

Poudarjena digitalna usmeritev je racionalna glede na digitalno dobo, v kateri živimo. Se pa v 

Turizmu Bled zavedamo, da bo naslednja doba po vsej verjetnosti doba ekologije, zato bomo 

to upoštevali pri svojem delovanju.   

V letu 2019 pričakujemo približno sto študijskih skupin iz tujine. V prvi vrsti  gre za  medijske 

(novinarji, blogerji, instagramerji, snemalne ekipe) in poslovne skupine (turistični agenti in tour 

operaterji). Sprejem in način dela z njimi bo temeljil na principu selekcije in pričakovane 

dodane vrednosti ter v skladu s poslovno usmeritvijo in strategijo razvoja destinacije. Po 

pričakovanju bodo skupine prišle na Bled na tri načine: v okviru povabila in izbora STO, preko 

uveljavljenih profesionalnih PR organizacij ter po našem lastnem izboru. 

Kot se vedno znova izkaže, je neposreden stik tako z novinarji kot tudi z agenti najbolj 

učinkovita, najbolj ciljno usmerjena in zelo ekonomična oblika promocije destinacije. 

Objave novinarskih skupin, ki jih bomo gostili, bomo spremljali in kot običajno   septembra in 

februarja pripravili izčrpno poročilo. Sledljivost bomo poskušali zagotoviti tudi pri tour 

operaterjih in agentih. 
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Na področju dela s študijskimi skupinami bomo tako kot do zdaj sodelovali s turističnim 

gospodarstvom in drugimi turističnimi deležniki na Bledu ter tudi z drugimi destinacijami 

(znotraj JA in širše). 

     

 

Sejemske, borzne in druge predstavitve Bleda se bodo v letu 2019 izvajale: 

● po programu in v sodelovanju z STO; 

● na osnovi usklajenega dogovora v okviru skupnosti Julijske Alpe; 

● v okviru GIZ-a Pohodništvo in kolesarjenje; 

● v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, specializiranimi za posamezne ciljne trge; 

● samostojno. 

Datum           Naziv sejma 
9.1.  - 13.1.   Vakantiebeurs Utrecht 
17.1.  - 20.1.  Regiontour Brno 
23.1.  - 27.1.  FITUR Madrid 
10.1.  - 13.1.  Ferienmesse Dunaj 
25.1.  - 28.1.  ITF Bratislava 
7.2.  - 10.2.   Vakantie Salon Bruselj 
12.2.  - 13.2.  IMTM Izrael 
10.  - 12.2.      BIT Milano 
20.2.  - 24.2.  FREE München 
21.2.  - 24.2.  Holiday World Praga 
6.3.  - 10.3.   ITB Berlin 
26.  - 27.4.      Austrian Travel Trade & Adventure Days 2019 
16.  - 18.5.      SIW 2019, Olimje 
Avgust           Kirchtag Beljak 
Oktober         Mednarodni sejem turizma Novi sad 
    TTG Incontri Rimini 
4.11. - 6.11.   WTM London 
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Sejemske in borzne predstavitve v letu 2019 v okviru GIZ pohodništvo in kolesarjenje:  CMT 

Stuttgart, Adventure Travel Conference @ workshop , Adventure Travel Show London, Fiets & 

Wandelbeurse Utrecht, Salun du Randenneurs Lyon, Bike fest Willingen, Tour natour 

Duesseldorf.  

Za nastope na sejemskih in borznih predstavitvah ter za druge nastope bomo oblikovali 

oblačilno podobo Imago Paradisi oziroma linijo oblačil in dodatkov za  informatorje in turistične 

delavce destinacije Bled. Osnova za oblikovanje bo kulturno in etnološko izročilo, ki ga bomo 

prilagodili sodobnim oblačilnim navadam. V okviru tega projekta bomo identificirali in oblikovali 

simbolne likovne elemente in moško ter žensko oblačilno podobo. Del kolekcije bo namenjen 

prodaji.  

 

  

Čeprav digitalni mediji izrinjajo klasične tiskane edicije iz promocije, bomo tudi še v 2019 zaradi 

obstoječega povpraševanja ohranili ta način promocije v sledečih oblikah:   

• V novem blejskem image prospektu bo predstavljena turistična ponudba Bleda v štirih 

jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini.  S splošno brošuro se  

predstavljamo predvsem na mednarodnih turističnih sejmih, borzah in turističnih 

delavnicah. 

• Mini informacije 2019, ki so namenjene 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. 

• Natisnili bomo  vložne liste v japonskem, kitajskem, hebrejskem, španskem, 

francoskem, ruskem, srbskem, madžarskem.. jeziku ter produktne letake.  

Nameravamo izdati koledar prireditev Zimska pravljica na Bledu v slovenskem in 

angleškem jeziku. Novinarjem in študijskim skupinam  predamo materiale v blejski mapi 

oz. blejski vrečki. 

• Trganka, ki jo letno razdelimo v skoraj 200.000 izvodih v velikosti A3, z zemljevidom 

Bleda in Gorenjske.    
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4.3.3. Povezovanje na regijski in mednarodni ravni  

V letu 2019 bomo nadaljevali in krepili delo v: 

● Makro destinaciji Alpska Slovenija; 

● Skupnosti Julijske Alpe; 

● Združenju Alpine Pearls. 

Namen delovanja v teh širših skupnostih je predvsem:  

● Učinkovitejše komuniciranja in promocija na širši destinacijski ravni; 

● Izkoriščanje znanja in resursov za izobraževalne aktivnosti in razvoj produktov.  

Makro destinaciji Alpska Slovenija: glavne teme sodelovanja pod botrstvom Slovenske 

turistične organizacije bodo digitalni marketing, koordinacija skupnih dejavnosti, razvoj pet 

zvezdičnih doživetij in prenos dobrih praks.  

V okviru združenja Julijske Alpe se bodo v letu 2019 izvajale skupne promocijske aktivnosti 

(sejemski nastopi, PR sprejemi in predstavitve, promocijski materiali),  uvajali skupni produkti 

(pohodna pot Julijske Alpe), sodelovanje na projektih (električna mobilnost, kartica gosta). 

Združevanje aktivnosti pod enotno blagovno znamko Julijske Alpe ima predvsem vrsto 

prednosti: gre za širšo destinacijo in s tem prepoznavnost ter več ponudbe za goste; trženjske 

aktivnosti so zaradi večjega števila partnerjev in sofinancerjev lahko večje, splača pa se 

vsakemu partnerju posebej.  

Alpine Pearls: poleg redne dejavnosti v združenju, usmerjene predvsem o osnovno dejavnost 

doseganja ciljev trajnostne mobilnosti in skupne promocije, za leto 2019 izpostavljamo  

sledeče:    

● sodelovanje pri uvajanju mednarodnega izobraževalnega programa sofinanciranega v 

okviru EU iniciative LEADER. Program bo namenjen dodatnemu izobraževanju 

zaposlenih v lokalnih turističnih organizacijah in hotelih Alpskih biserov s sledečo 

vodilno temo: aktivna komunikacija z gosti na temo prednosti trajnostne mobilnosti in 

pridobivanje novih »trajnostno mobilnih« gostov.  

● sodelovanje v delovni skupini za pripravo bodoče strategije Biserov pod naslovom »Quo 

Vadis Alpine Pearls«. Pri tem se bomo izmenjevali s predstavnikom Bohinja.  

● sodelovanju v anketi »Last Mile«: pod vodstvom koordinatorke Biserov bodo študenti 
višje strokovne šole iz Wiener Neustadt na Bledu in drugih izbranih Biserih izvedli 
raziskavo in pripravili konceptualne rešitve za trajnostno rešitev prevoza gostov na 
»zadnjem kilometru« do nastanitve; 

● razvoj avtentične zunaj penzionske ponudbe na področju gastronomije (v sodelovanju 
s krajem Weissensee – spomladanska izmenjava »Alpine Pearls Culinary Days«).  
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4.4. Storitve zavoda 

 

4.4.1. Informacijska dejavnost 
 

 

Informiranje gostov na destinaciji pod okriljem zavoda bo v letu 2019 potekalo prek dveh 
turistično-informacijskih centrov, pri čemer se sredstva za to dejavnost povečujejo zaradi 
povečanega obsega obiskovalcev zlasti v TIC: 

● Infocenter Triglavska roža Bled kot lastna storitev zavoda, 
● TIC v okviru TD Bled. 

Delo v infocentru obsega dajanje informacij obiskovalcem osebno, preko telefona in preko info 
maila, prodajo izdelkov in storitev, izposojo gorskih in električnih koles, rezervacijo namestitev 
preko rezervacijskega sistema, prodajo Ski pass kart, registracijo uporabnikov v sistem za 
izposojo koles Bled Green Ways ter pomoč uporabnikom, skrb za urejenost prostora, skrb za 
urejenost skladišča, skrb za urejenost in delovanje ter naročanje servisa za kolesa (naša kolesa 
za izposojo in sistem za izposojo koles Bled Green Ways), naročanje manjkajočih tiskovin in 
prodajnih izdelkov. Dnevno se beleži statistika obiska po državah prihoda in sproti spremljala 
prejem in predaja promocijskih materialov turističnim ponudnikom. Predvsem v času poletne 
sezone delo vključuje tudi mentorstvo študentom, ki opravljajo prakso v info centru. 
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V 2019 je na področju informacijskih tehnologij in podpore trženju načrtovana posodobitev 
spletnih strani s spletno platformo OutdoorActive. Platforma omogoča vnos različnih športnih 
aktivnosti v naravi, kot so na primer pohodne in kolesarske poti, znamenitosti, priporočil itd . 
S prenovljeno spletno stranjo bomo te podatke z zemljevidi prikazovali tudi na naši spletni 
strani, hkrati pa bo gostom na voljo aplikacija. Na tak način se izvaja promocija zunanjih 
športnih aktivnosti na Bledu. Platforma ima na naših ciljnih trgih preko milijon aktivnih 
uporabnikov. 

Rezervacijski sistem Feratel:  gostom omogoča rezervacijo nočitev, aktivnosti in turističnih 
paketov prek spletne strani www.bled.si. V preteklih treh letih niso bili doseženi cilji, ki smo si 
jih zastavili ob uvedbi rezervacijskega sistema Feratel. Razlogi zato so deloma neprimerne 
funkcionalnosti sistema, deloma pa premajhna stopnja sprejema v okolju. V prvem kvartalu  
2019 bomo na podlagi pregleda alternativ in priporočil sprejeli odločitev glede nadaljnje 
(ne)uporabe sistema: 

• prva alternativa je uvedba “Meta Search Engine”, ki iz ponudbe več  spletnih potovalnih 
agencij in hotelskih rezervacijskih sistemov, v realnem času predstavi vse razpoložljive 
nastanitve in ponudbo doživetij, ter omogoča spletno rezervacijo. Uvedba je mogoča 
za rezervacije nastavitev in/ali doživetja. Gre za cenovno in za uporabnike spletne strani 
funkcionalno ugodnejšo rešitev.  

• druga alternativa je uvedba alternativnega rezervacijskega sistema, ki bi imel izboljšane 
funkcionalnosti. S tem bi bili povezani precejšnji stroški in angažma vseh udeleženih. 

• tretja možnost je ohranitev sistema Feratel ob hkratni spodbudi ponudnikom k najemu 
“channel managerjev”. Ta možnost bi prišla v poštev le ob pogoju, da se finančni vložek 
bistveno poveča (oglaševanje, zmanjšanje provizije partnerjem, še močnejša podpora 
partnerjem pri vnašanju vsebin, financiranje profesionalnega fotografiranja nastanitev, 
priprava dodatnih strokovnih izobraževanj za partnerje - vse s ciljem, da jih prepričamo, 
da se bolj angažiramo in posledično dosežemo boljše rezultate pri spletnih 
rezervacijah), s predpostavko, da se s tem zmanjšajo visoke provizije spletnim 
potovalnim agencijam, kot je Booking.com. Žal pa pri sistemu Feratel nekaterih 
pomembnih funkcionalnosti, ki so bile v preteklosti izredno problematične, ne bodo 
odpravljene. 

 

4.4.2. Prireditve 
 

Na Turizmu Bled za leto 2019 pripravljamo evolucijo nekaterih prireditev, predvsem Blejskih 
dni in Zimske pravljice. Že nekaj mesecev potekajo pogovori o tem, kako bi bistveno spremenili 
prireditev Blejski dnevi. Ugotavljamo, da  je ta prireditev, kljub še vedno velikemu obisku in 
ob poudarjeni preusmeritvi v zeleno, zaključila s svojim poslanstvom. Dogajanje v času med 
Festivalom Bled in festivalom Okarina želimo obarvati manj množično in z bolj avtentičnimi 
vsebinami. Potekajo intenzivni pogovori in priprave na to, da bi kot povezovalni dogodek med 
Festivalom Bled in Okarino pripravili Festival Blejskega taroka. Glede na narejen produkt, karte 
za Blejski tarok, v tem trenutku poteka oblikovanje nove prireditve, ki bo skozi karte predstavila 
zgodovino Bleda ter blejsko kulturno in naravno dediščino.  

 

 

http://www.bled.si/


Stran | 23 
 

Zimska pravljica na Bledu vsako leto dobiva še dodatne elemente, izgled in detajle. V ta namen 
smo se povezali s krajinsko arhitektko, ki bo za prihodnje leto pripravila še dodatne izboljšave 
in predvsem dodelala celostno podobo, ki bo nadgradnja obstoječe in poudarjala bogastvo 
kulturne in etnološke dediščine. Vodilo pri vseh prireditvah je, da sodijo v okolje Bled in 
predvsem v logotip Imago paradisi. Zelena usmeritev seveda ostaja in jo bomo, če se bo le 
dalo, še nadgradili.  

Poleti je bil predvsem med tujimi gosti zelo dobro sprejet vaški vikend, ki so ga pripravila 
lokalna turistična društva. Menimo, da je treba prireditev dvigniti na višji nivo in jo organizirati 
konec poletja oziroma v začetku jeseni. 

Okusi Bled je prireditev, ki jo je treba spodbujati in nadgraditi, saj bo fokus Slovenije v letu 
2021 prav gastronomija. 

 

4.4.3. Produkti 
 

4.4.3.1. Zimskošportni produkti 
 

Zavod bo tudi v letu 2019 koordinator sistema Ski-pass, ki se je preimenoval v Ski-pass Julijske  
Alpe. Gre za preizkušen sistem sistema enotne smučarske vozovnice z vključenim avtobusom. 
Kombinirana smučarska vozovnica Ski-pass je osnovni element naše zimske ponudbe na Bledu. 
Sistem deluje od decembra do sredine marca.  

Turizem Bled bo tudi v letu 2019 financiral urejanje tekaško smučarskih prog  na Bledu. Novost 
bo smučarski avtobus na Pokljuko, ki bo obratoval vsak dan med 23.12.2018 in 3. ali 
10.3.2019. Na Rudnem polju na Pokljuki pa bodo v sodelovanju s tamkajšnjimi ponudniki 
oblikovana ponudba aktivnosti, izposoje opreme in uporabe tekaških prog. 

Dogovarjamo se, da bi smučarski avtobus iz Bleda v sofinanciranje s strani Kranjske Gore.  
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Turizem Bled podpira tudi večje športne prireditve, kar spada v primarne tri stebre strateške 
usmerjenosti Turizma Bled. Turizem Bled v tem pogledu opravlja aktivno promocijo Bleda za 
večje športne prireditve in pripravlja kandidature za športna prvenstva. Kongresni urad 
Turizma Bled v tem pogledu koordinira gospodarstvo v destinaciji oz. pridobiva dogovor 
cenovne politike namestitev in usmerjanje ponudbe v času športnih prireditev. 

Na pobudo Turizma Bled je v aprilu 2018 agencija SiSport (ki je aktivni član zveze) vložila 
kandidaturo za organizacijo Svetovnega pokala v zimskem plavanju 2019 in Svetovnega 
prvenstva 2020 v zimskem plavanju na Bledu.  

Prav tako Turizem Bled podpira športne dogodke vezane na biatlon. V tem pogledu je TB 
podprl dogodke v sklopu IBU Pokljuka 2018 - 2020 in konsenz cenovne politike destinacije 
znotraj partnerjev Kongresnega urada Bled. 

Na pobudo Turizma Bled se v letu 2019 obudi letni šahovski turnir na Bledu, kar načrtujemo 
dodatno zasedenost kapacitet v času teden dni pred Veliko nočjo, kar sledi načelu 
desezonalizacije v destinaciji.  

 

4.4.3.2.Zelena shema   
 

 

Cel svet preklaplja na trajnostno. Trajnostni turizem je brez dvoma ne samo mednarodni trend, 
pač pa nujnost, ki zagotavlja prihodnost, zato bomo tudi v letu 2019 poskušali biti čimbolj 
celovito »zeleni«.   

 



Stran | 25 
 

Slovenija in z njo Bled  gradi svojo promocijo na zelenih dejstvih in vabi s sloganom »Zelena. 
Aktivna. Zdrava.«, s čimer obiskovalcem dajemo tudi konkretno obljubo. Z orodji, ki jih ponuja 
certifikacijski sistem Zelena shema slovenskega turizma, lahko zagotovimo ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine, razvoj lokalnega podjetništva, sožitje med turisti in domačini, kar se da 
pravično delitev turistične pogače. V Zeleni shemi in pri trajnostnem razvoju gre za mnogo več 
kot pa za čisti zrak in dobro pitno vodo - gre za sožitje, blaginjo, spoštovanje, avtentičnost.  

Bled ima naziv zlate destinacije ker izpolnjuje več kot sto meril, zahtevanih v certifikacijski 
shemi, ki ima šest poglavij. Osrednji kriterij je, da smo v najmanj treh poglavjih morali doseči 
skupno oceno 8 ali več. ( najvišja ocena je 10). To je v Sloveniji zaenkrat uspelo le petim 
destinacijam.  

Septembra je v nizozemskem mestu Nijmegen, letošnji zeleni prestolnici Evrope, potekalo 
globalno srečanje zelenih destinacij sveta pod okriljem neprofitne organizacije Green 
destinations. Na konferenci je bila Slovenija še posebej izpostavljena, saj je dobila certifikat za 
prvo zeleno državo sveta, destinacije Ljubljana, Komen, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Bled 
pa so prejele certifikate, ki potrjujejo, da sodijo med sto najbolj zelenih in trajnostnih destinacij 
sveta. 

Delo pa s tem ni končano, blejski občinski svet je septembra že potrdil triletni akcijski načrt 
ukrepov, ki jih bo destinacija Bled izvedla, da bo ostala na svoji zeleni poti. Med ukrepi so 
nadgradnja pohodniških poti, izgradnja kolesarskih stez, ukrepi za umirjanje prometa, 
obveščanje o podnebnih spremembah in podobno. 

 

4.4.3.3. Pohodniške in kolesarske poti  
 

V letu 2019 bomo skupaj z Infrastrukturo Bled, Občino Bled  ter turističnimi društvi skrbeli za 
urejenost na novo označenih pohodniških poti na Bledu in v  okolici. Poskrbeli bomo tudi za 
nadgradnjo le-teh, z novimi klopcami in informacijskimi tablami.           

 

4.4.3.4. Trajnostna mobilnost 

Mobilnost je eden od stebrov trajnostnega razvoja, še posebej v turizmu, saj turizem že v 

samem bistvu pomeni gibanje oz. potovanje. 

Model razvoja trajnostne mobilnosti navajamo v tem poglavju, čeprav bi ga lahko tudi umestili 

v naslednje poglavje novih produktov in storitev.  

Trajnostno ali mehko mobilnost bomo razvijali na način, ki bo soglasen z ukrepi v prihodnosti. 

Že sedaj je potrebno razmišljati v smeri, kako trajnostno mobilnost razvijati potem, ko bo 

zgrajena južna razbremenilna cesta in ko bodo kolesarske povezave urejene od Lesc preko 

Bleda do Bohinja. V ta namen se bomo povezali z več ponudniki e-mobilnosti in ugotovili, kateri 

poslovni model bi Bledu najbolj ustrezal, predvsem pa bo rešitev usmerjena v celovit odgovor 

na potrebe ljudi. 



Stran | 26 
 

Takoj v začetku leta 2019 bomo skupaj z drugimi deležniki na Bledu uskladili potenciale za 

realizacijo zelene mobilnosti na Bledu skladno s strateškimi smernicami občine in zavezami v 

okviru Zelene sheme.  

Najprej bo delovna skupina v sestavi predstavnikov Infrastrukture, MIR in Turizma Bled 

pristopila k izbiri partnerja, s katerim bomo pripravili poslovni model za občinsko floto vozil. 

Uporabniki flote bodo glavni blejski deležniki (občina, javna podjetja, zavodi), poleg tega 

pa  naj bi bila ta vozila namenjena tudi občanom in gostom. V smislu naše zavezanosti 

trajnostnem razvoju želimo prevzeti iniciativo in biti zgled na tem področju. Primerjali bomo 

prednosti in slabosti poslovnega najema oziroma lastništva vozil in s tem povezanega 

upravljanja  s floto. Poslovni model predvideva dve časovni fazi: do izgraditve južne 

razbremenilne ceste in potem, ko bo »klasični« promet okoli jezerske sklede zelo omejen. 

Postopoma bomo gradili mozaik trajnostne mobilnosti, kar je v skladu s Strategijo trajnostnega 

razvoja blejskega turizma 2018 – 2025 in naša zaveza kot članice skupnosti Alpine Pearls.    

 Poleg običajnih električnih vozil bomo v nabor uvrstili tudi druge tipe: 

• vozilo za občinskega vzdrževalca; 

• zeleno nadomestilo za turistični vlakec (lahko tudi hibridni pogon), ki bo služilo tudi za 
javni prevoz s parkirišč;  

• štirisedežno pol odprto klubsko vozilo za prevoz agentov in novinarjev; 
• električno delovno vozilo za potrebe Infrastrukture. 

 

Poleg lastnih sredstev in sredstev drugih blejskih deležnikov nameravamo v program vključiti 

tudi državne in evropske spodbude, ki so in bodo na voljo za širitev električne mobilnosti. Tako 

na primer od februarja 2019 pričakujemo nove razpise na Ekoskladu, ki bodo tokrat na voljo 

tudi občinam brez sprejetega odloka o kakovosti zraka, za širok namen, tudi za električne 

vlakce, avtobuse, kombije. Za razliko od prejšnjih tovrstnih razpisov bodo nepovratna sredstva 

upravičene vse občine na Gorenjskem.  

Obstoječo ponudbo mobilnosti bomo vključili v nov projekt. Že sedaj se v infocentru  oddajajo 

klasična, gorska in električna kolesa, s katerimi se gostje lahko gibajo trajnostno po Bledu in 

okolici. V letu 2017 sta Turizem in Občina Bled vzpostavila začetek mreže izposojevalnic koles 

na Bledu in okolici ter povezovanje s sosednjimi občinami. Upravljavec celotnega sistema je 

Turizem Bled. V letu 2019 občina predvideva nakup še dveh postaj, in sicer pri Infrastrukturi 

Bled ter pri Ledeni dvorani Bled s skupno 16 električnimi kolesi, v nadaljevanju naj bi se sistem 

še širil. Potekajo pogovori, da bi sistem povezali s celotno Gorenjsko. Sistem že deluje na 

Jesenicah in v Kranju. Računamo na sodelovanje Radovljice (zlasti ŽP Lesce). 
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4.4.4. Razvojni novih produktov in storitev 
 

Razvoj novih produktov in storitev je verjetno najbolj zanimivo področje dela zavoda. Bled, kot 

ena izmed najbolj prepoznavnih in razvitih turističnih destinacij, ima že dobro in široko ponudbo 

storitev.  

V zavodu bomo v letu 2019 svojo razvojno funkcijo realizirali na dveh področjih: 

● kjer je potreben skupni, krovni nastop več deležnikov na destinaciji; 

● na področjih, kjer je čutiti primanjkljaj ponudbe produktov in storitev.  

Pozornost bomo usmerili na segment ponudbe za petične goste, razvoj produkta na temo Rikli 

in področju Local selection. 

Pri razvoju  pet zvezdičnega doživetja in produktov izhajamo iz izhodišča,  da takega razvoja 
ni mogoče izpeljati brez organizacijsko in kapitalsko močne hrbtenice. Razpršeni produkti ne 
bodo doživeli preboja, če jih ne bo vodil vzor pet zvezdičnih doživetij. Pet zvezdična doživetja 
pa so nemogoča brez vključevanja pestre ponudbe iz okolice. To preprosto pomeni, da 
potrebujemo dovolj močnega partnerja, ki bo sposoben razvoj izpeljati tudi komercialno.  
 
V preteklem letu se je s preimenovanjem enega od hotelov na Bledu v Rikli Balance Hotel 

naredil eden od korakov k Riklijevemu Bledu, njegovi prepoznavnosti in pomembnosti. Edina 

ustaljena ponudba pod njegovim imenom je do tega trenutka Riklijev pohod, ki ga vsako prvo 

nedeljo v juliju obišče preko 100 večinoma slovenskih pohodnikov. V letu 2019 bomo iskali 

sinergije pri tvorbi idej in njihovi izvedbi znotraj destinacije. Ponudbe bodo podane tudi za 

oblikovanje Riklijevih programov in spominkov. Prizadevali so bomo, da film o Rikliju dobi 

prostor, kjer bo stalno na voljo za predvajanje zainteresirani javnosti. 

Local Selection je eden od strateških ciljev destinacije Bled v prihodnjih letih, ki poudarja 

avtentičnost in lokalnost. 

V prvih zimskih mesecih bomo izvedli delavnico za pritegnitev novih ponudnikov v okviru 

znamke. Gre za razvoj znamke Bled v smeri pospeševanja lokalnih izbranih izdelkov, vsega 

tistega kar poudarja avtentičnosti destinacije, kar daje pečat lokalni originalnosti, kar 

izpostavlja kakovosten izbor produktov, ki so jih ustvarili ljudje na destinaciji in v njeni okolici. 

Gre za stvari, ki so poleg etnološkega, zgodovinskega ali tradicionalnega izvora predvsem plod 

sedanjih in prihodnjih prizadevanj ustvarjalnih ljudi tako v zasebnem kot družbenem sektorju. 

Produkti pod znamko Bled - Local Selection pomenijo obogatitev turistične ponudbe, dvig 

vrednosti destinacije in dvig njene perceptivne vrednosti. Znamka naj bi delovala kot spodbuda 

lokalnim ponudnikom k večji kakovosti in originalnosti. Nabor produktov se bo večal postopno 

in bo moral ustrezati standardom najprivlačnejšega zelenega alpskega središča. 

Jeseni 2018 smo v okviru podznamke Local Selection in v okviru Bled Bike Festivala poskusno 

predstavili Kavo Bled. Lokalno pražena posebna vrsta odlične kave je doživela zelo naklonjen 

sprejem, zato bomo z njenim razvojem nadaljevali. Zakaj pravzaprav sploh »Kava Bled«? Na 

Bledu smo od nekdaj uživali v dobri kavi. Tradicija pitja kave sega v čas avstroogrskega 

imperija. Kava ljudi ne le motivira in zbudi, temveč nas med seboj tudi povezuje. Kakovost je 
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za Bled pomembna prav tako kot lokalni proizvodi. Izbrali smo zgolj kavna zrna z vrhunskimi 

ocenami, ki sodijo med specialne kave. Žetve niso vsako leto enako bogate, saj so odvisne od 

vremenskih sprememb, zato se bo tudi naša ponudba spreminjala. Vedno bomo izbirali le 

visokokakovostna zrna. Blizu so nam prijetne, tople nianse, torej čokolada, lešnik. Kava Bled 

se  praži srednje temno, saj so temna praženja zelo uniformirana. S tem kakovost in posebnost 

kave ne prideta toliko do izraza. Ker vedno več ljudi pride na Bled in pričakujejo dobro 

gurmansko lokalno ponudbo, smo se odločili, da je čas za Kavo Bled. 

Kava Bled bomo ponudili na prodaj in v poskušnjo v okviru Zimske pravljice, sledil bo dogovor 

za redno prodajo in ponudbo v lokalu. Poleg tega bomo v sodelovanju z domačini (v okviru Ex 

Tempore) nadaljevali razvoj dizajna in novo palete proizvodov.  

V okviru Zimske pravljice 2018 se bo poskusno predstavil tudi “Blejski čaj”, ki ga po visokih 

standardih kakovosti pripravlja Mateja Reš. Vse sestavine čaja so pridelane po biodinamični 

metodi na njeni kmetiji v Zgornjih Gorjah in na Mežakli. S tem izpolnjujemo našo lokalno 

pripadnost.  

Pa še ena novost: ustekleničenje tepkovega žganja kmetije Trsegvav iz Zasipa v lične slovenske 

steklenice z logotipom Bleda. Tepkovec je tudi sicer del ponudbe Prgarije, ki jo na Turizmu 

Bled spodbujamo in aktivno sodelujemo pri njeni širši uveljavitvi. V letu 2019 bomo z vsemi 

močmi sodelovali pri tem, da Prgarija postane del redne turistične ponudbe Bleda kot produkt, 

ki ga je mogoče rezervirati in kupiti.  

           

V letošnjem letu smo jeseni že začeli z zasnovo novega programa Gost Bleda oziroma kartice 

Bled. S tem želimo doseči izpolnitev ciljev strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma, 

predvsem: 

• Podaljšanje dobe bivanja 
• Povečanje števila individualnih gostov z večjo kupno močjo 
• Podaljšanje sezone 
• Usmerjanje turističnih tokov 
• Gostu za višje plačano turistično takso ponuditi nekaj več. 

 
Ugotavljamo, da trenutno nimamo pravih vzvodov, da bi gosta stimulirali v daljše bivanje in 

jih preusmerili izven glavnih turističnih znamenitosti in sezone. S kartico Bled, ki bo namenjena 

tistim, ki bodo na Bledu bivali 3 ali več noči, želimo to spremeniti. V prvi fazi bo največji 

vsebinski poudarek kartice na trajnostni mobilnosti.  
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V letu 2018 smo poskusno začeli z akcijo Vprašaj me, sem domačin. Akcija, ki se je najprej 

zdela majhen korak, se je izkazala kot zelo pomemben dejavnik pri zagotavljanju občutka 

dobrodošlosti pri naših gostih, pri domačin pa je vzbudila občutek povezanosti s turizmom. V 

akciji je redno delalo deset informatorjev, in sicer od 1.7. do 15.9. 2018. V letu 2019 bomo 

akcijo razširili in jo poskusili tudi okrepiti. K akciji je sodil tudi letak, ki je obiskovalce obveščal 

o zeleni usmeritvi Bleda. Akcija je pokazala, da informatorje potrebujemo za stik s turisti in ne 

kot redarsko službo - to mora biti urejeno na drugačen način.  

 

4.5. Kongresni urad Bled 
 

  

 

4.5.1. Dejavnosti na kongresnem področju 

Kongresni urad Bled je v letu 2018 izpolnil in presegel načrt in pričakovanja. Aktivnosti so bile 

izpolnjene v skladu z načrtom, aktivna promocija na tujih trgih je v letu 2018 prinesla dodatnih 

cca. 3000 kontaktov tujih klientov. Bazo klientov se aktivno uporablja pri pošiljanju 

promocijskega materiala in pri promoviranju Bleda za poslovne dogodke. 

Načrt dela za leto 2019 vključuje nastope na borzah, ki so se v dveh letih (2017, 2018) izkazale 

za ključne: IMEX, Frankfurt in IBTM World, Barcelona in Conventa, Ljubljana, januar 2019. V 

decembru 2018 se KUB udeleži kongresa športnih zvez ISC, v Ženevi, ki združuje odločevalce 

svetovnih športnih zvez in predstavlja promocijsko priložnost za Bled. V kolikor se bo kongres 

ISC izkazal za dobro priložnost, bo vključen v aktivnosti tudi za naslednje leto.  

Še vedno ostajajo ključne aktivnosti KUB za 2019 ogledni obiski tujih agentov na Bledu. Dva 

načrtovana so v sklopu oglednih obiskov, v so-organizaciji Kongresnega urada Slovenije 

(poletje, jesen), hkrati pa bo organiziran ogledni obisk agentov globalne agencije Helmsbriscoe 

in ogledni obisk v sklopu sejma Conventa. 

Poleg direktnega marketinga, bo KUB nadaljeval z vsebinskim in digitalnim marketingom, v 

načrtu za 2019 je posodobitev in ponatis kongresne brošure in razvoj linije poslovnih daril 

Rajska ptica. V načrtu za februar 2019 je lansiranje Blejskega kongresnega foruma, ki bo 

združil ponudnike storitev v MICE industriji gorenjske regije in odprl vprašanja in debato na 
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temo razvoja storitev naše regije, z Bledom kot vodilno destinacijo za MICE industrijo regije 

(vključujoč poslovna in motivacijska potovanja, srečanja in kongrese, športne dogodke in 

vladne dogodke). 

Kongresna industrija predstavlja enega najbolj hitro rastočih segmentov turizma. Po globalnih 

analizah predstavlja cca. 20 % potovanj, s trikratnimi finančnimi in drugimi multiplikativnimi 

učinki. Kongresni gost v povprečju potroši 3'7 kratnik porabe prostočasnega gosta, kar pomeni, 

da bodo do zdaj potrjeni dogodki v destinacijsko blagajno prinesli cca. 2.700.000 EUR v 

obdobju 2019-2020. Cilj Kongresnega urada je petkratno povečanje števila dogodkov, s 

strateškim usmerjanjem v kongresne, športne in vladne dogodke. KUB bo še naprej deloval 

kot povezovalno telo destinacije v sklopu Turizma Bled in nudil izobraževalno platformo 

destinacije, kar predstavlja načrtovani Kongresni forum Bled,  s katerim želimo destinacijo 

povezati kot vodilno kongresno regijo v Sloveniji v obdobju 2019-2024. 

 

4.5.2. Podpora športnim prireditvam  
 

Turizem Bled podpira tiste večje športne prireditve, ki imajo obsežen marketinški in promocijski 

učinek za Bled, pripeljejo na Bled kvalitetnega gosta in so organizirane izven glavne sezone, v 

smeri desezonalizacije. Tradicionalno podpiramo večje športne prireditve vezane na veslanje 

in biatlon. V letu 2019 (in delno tudi v naslednjih letih) predvidevamo finančno podporo 

sledečim večjim dogodkom: 

• Svetovni pokal v biatlonu 2019 in 2020 (vložek za posamično leto 10.000 EUR) 

• Svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 (pričakovanih 90.000 nočitev; vložek v štirih letih 

100.000 EUR, od tega 25.000 EUR v letu 2019) 

• Svetovno prvenstvo in pokal v zimskem plavanju 2019, 2020, pričakovanih cca. 6.500 

nočitev (vložek 15.000 EUR v letu 2019) 

• Obuditev šahovskega turnirja Bled Open 2019 - 2024, sofinanciranje organizacije 

prvega turnirja, april 2019 (vložek 10.000 EUR), v sedmih dneh turnirja pričakujejo cca. 

2000 nočitev 
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4.6. Finančni načrt 

Za leto 2019 je za izvajanje dejavnosti zavoda predvideno EUR 1,47 mio sredstev, od tega iz 

turistične takse EUR 1,05 mio in EUR 0,37 mio iz lastnih virov. Nominalno so sredstva zavoda 

v primerjavi s predhodnim letom 2019 povečana za 30%. Povečanje sredstev je najbolj 

poudarjeno na sledečih področjih:  

● novi produkti: EUR 100.000; 
● digitalni razvoj in promocija: povečanje iz EUR 27.400 na EUR 109.600 
● organizacija prireditev: povečanje iz EUR 223.000 na EUR 280.000 
● trajnostna mobilnost: povečanje iz EUR 43.000 na EUR 92.000  
● skupnost Julijske Alpe: povečanje iz EUR 33.000 na EUR 63.000. 

 

Del zgoraj navedenih sredstev je ekonomsko namenjen za pokrivanje dejavnosti v letu 2018.   

 

 

 

PRIHODKI rebalans  2018 načrt 2019

Odstopljen delež turistične takse Občine Bled 782.000,00 € 1.052.300,00 €

Tržni in drugi lastni prihodki zavoda 316.200,00 € 370.300,00 €

SKUPAJ PRIHODKI 1.098.200,00 € 1.422.600,00 €

Upravljanje blagovnih znamk 220.400,00 € 351.600,00 €
Plači zaposlenih (2) 60.000,00 € 66.000,00 €

BLED Imago paradisi (splošni katalogi, sejmi, spletna stran, oglaševanje, digitalni marketing, razvoj blagovne znamke …)127.400,00 € 222.600,00 €

Julijske Alpe in druge povezave (JA, zelena shema …) 33.000,00 € 63.000,00 €

Upravljanje produktov in storitev zavoda 554.000,00 € 749.000,00 €
Plače zaposlenih (3) 90.000,00 € 99.000,00 €

Organizacija prireditev (letne & zimske) 223.000,00 € 280.000,00 €

Zimskošportni produkti (skibus & skipass, tekaške proge) 69.000,00 € 43.000,00 €

Trajnostna mobilnost (izposoja koles, urejanje pešpoti, označevanje kolesarske, tematski zemljevid, hop-on/hop-off, članarina GIZ, nakup električnega avta …)43.000,00 € 92.000,00 €

Informacijska podpora (sofinanciranje TRB/TIC, upravljanje Feratel, razvoj mobilnih app …)129.000,00 € 135.000,00 €

Novi produkti 0,00 € 100.000,00 €

Delovanje kongresnega urada Bled 191.300,00 € 160.000,00 €
M.I.C.E. (program dela KUB, plača 1 zaposlen) 95.000,00 € 95.000,00 €

Podpora velikim športnim tekmovanjem 96.300,00 € 65.000,00 €

Upravljanje zavoda in destinacije 132.500,00 € 162.000,00 €
Splošni stroški (plača direktorja, materialni in drugi splošni stroški, amortizacija ipd.) 115.000,00 € 147.000,00 €

Priprava in izvajanje strategije ter destinacijski PR (anketa, strategija, 

sodelovanje z deležniki, del plače)
17.500,00 € 15.000,00 €

SKUPAJ ODHODKI 1.098.200,00 € 1.422.600,00 €

 

ODHODKI
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