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I. POSLOVNO POROČILO 

 

Dobro poslovno okolje v letu 2018 

 
Dobri časi v turizmu se nadaljujejo. Peto zaporedno rekordno leto je na državni ravni 

prineslo več kot 5,6 milijona turističnih prihodov in več kot 15,2 milijona turističnih 

prenočitev. Število prenočitev iz leta 2017 je bilo preseženo že do konca oktobra. Krepijo 

se tudi prihodki iz naslova turizma, ki so v prvih devetih mesecih znašali 2,12 milijarde 

evrov. To je skoraj 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. 

 
Uspešen trend rasti ni zgolj posledica varnostnih razmer v svetu in dobre ocene 

Slovenije na tem področju, temveč rezultat dolgoletnega vlaganja v turizem.1
 

 
Slovenija ni več zgolj prepoznavna, ampak je destinacija v trendu. Leto 2018 je bilo po 

oceni Slovenske turistične organizacije trženjsko eno najbolj intenzivnih in uspešnih let. 

Tuji mediji so Sloveniji namenili veliko pozornosti in jo hkrati redno uvrščali na sezname 

destinacij, ki jih priporočajo za obisk. 

 
Tematsko je bilo leto 2018 tesno povezano s kulturo, hkrati pa so se že začele priprave 

k novi osrednji trženjski temi za leti 2020 in 2021, ki bo gastronomija. V letu 2018 je 

Slovenija dobila pomemben gastronomski vodnik Gault Millau in osvojila naziv evropske 

regije gastronomije za leto 2021. 

 
Zelena shema slovenskega turizma je doslej pritegnila že 80 destinacij in ponudnikov. 

Na podlagi slovenskega zgleda potekajo razprave o možnosti oblikovanja evropske 

zelene sheme. 

 
Ob dobrih rezultatih pa turizmu grozijo težave zaradi pomanjkanja delavcev. Dvig plač 

nosilnim delavcem v panogi še ni imel želenih učinkov. 

 
Težavo predstavlja tudi preveliko število turistov, a le v določenem obdobju leta, ne 

ves čas. Pojavile so se občasne težave, ponekod celo nejevolja domačinov zaradi 

prevelikega števila gostov. V prihodnosti bo uporaba tehnologij igrala pomembno 

vlogo pri reševanju prekomernega turizma. 

 
V določenem pogledu je slovenski model trajnostnega razvoja in usmeritev v  butični 

turizem vzor tudi drugim. »V realnosti se hitro izkaže, da je današnji turizem alarmantno 

netrajnosten. Praksa na tem področju torej napreduje z veliko manjšimi koraki kot sam 

koncept, ideja, ki jo izpričujejo strateški dokumenti in želje politike.«2
 

 

 
 

1 Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo / https://www. 

delo.si/novice/slovenija/smetana-turizma-se-odpoveduje-agencijskim-gostom.html 

2 https://www.delo.si/nedelo/koliko-turistov-je-za-slovenijo-prevec-50152.html/dr.Tanja Mihalič, EF Ljubljana 

http://www/
http://www.delo.si/nedelo/koliko-turistov-je-za-slovenijo-prevec-50152.html/dr.Tanja
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Dobro tudi na Bledu 

 
Trendi, ki vplivajo na svetovni  in  slovenski  turizem,  oblikujejo  tudi  podobo  turizma na 

Bledu. V leto 2018 smo vstopili z obeleženjem milijonte nočitve in s tem presegli simbolno 

mejo. V letu 2018 smo zabeležili več kot 1,1 milijona nočitev, kar predstavlja 7,5% porast 

glede na enako obdobje lanskega leta. Impresivno, ob upoštevanju, da je bilo še leta 

2010 ustvarjenih 549.590 nočitev in pet let kasneje 730.074 nočitev. 

 
V Turizmu Bledu smo z letom 2018 in s tem, kar je prineslo, zadovoljni, zadovoljni pa so 

tudi naši gostje, kar dokazujejo ankete, ki smo jih opravljali med njimi. Te  kažejo,   da so 

gostje opazili prizadevanja za trajnostni razvoj destinacije, kar se odraža tudi v 

mednarodnem priznanju »2018 Sustainable Destinations Top 100«. Bled je ena izmed 

sto najbolj trajnostnih in zelenih destinacij sveta. Pristop k Zeleni shemi slovenskega 

turizma se je torej obrestoval. Delo s tem seveda ni končano, saj platforma Zelene sheme 

zahteva nenehno delo ter nove in nove ukrepe, ki zagotavljajo trajnostni razvoj tudi v 

prihodnje. Akcijski načrt ukrepov za prihodnja tri leta je samo za Bled vreden več kot 

260.000 evrov. 

 
V lansko poletje smo vstopili z novo zgrajeno severno razbremenilno cesto, ki je 

razbremenila promet skozi staro blejsko jedro, vas Grad, in naprej proti Gorjam in 

Pokljuki. Dodana vrednost severne razbremenilne ceste je kolesarska steza in peš 

cona, ki je zgrajena neposredno ob vsej dolžini obvoznice. Poletje smo pričakali tudi 

z obnovljeno cesto ob vpadnici na Betinskem klancu, zdaj je dokončno urejena tudi 

kolesarska steza v Betinu in nekaj dodatnih parkirišč. 

 
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. 

 
Na kulturnem področju je najbolj izstopalo festivalsko poletje in prireditev dnevi 

evropske kulturne dediščine ter teden kulturne dediščine na začetku jeseni. Prireditev 

je bilo veliko: tradicionalna pustna povorka, otvoritev sezone konec maja, Festival Bled 

(z resno glasbo, jazz-om, delavnicami in mojstrskimi tečaji), Blejski dnevi, Festival 

Okarina. Bled je skupaj s svojimi javnimi zavodi in društvi konec septembra organiziral 

osrednjo državno slovesnost ob otvoritvi Evropskega tedna kulturne dediščine in 

Dnevov kulturne dediščine, na kateri je predstavil pet poglavij svoje bogate zgodovine, 

vabilu k sodelovanju pa so se odlično odzvala tudi lokalna društva, saj je bilo na Bledu 

več kot 40 dogodkov, kar pomeni kar desetina vseh dogodkov v Sloveniji. 

 
Na področju športnih prireditev smo gostili evropski masters v plavanju, tradicionalna 

veslaška tekmovanja in mnoge druge. Na svetovnem veteranskem prvenstvu v šahu 

so sodelovali šahisti iz 56 držav. Pokljuka je decembra gostila uvodna tekmovanja v 

svetovnem pokalu v biatlonu. Bled je skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije in Bohinjem 

pridobil organizacijo svetovnega prvenstva v biatlonu 2021. 

 
Občina Bled je že nekaj let članica gibanja Zero waste, kar se odraža tako pri ravnanju z 

odpadki kot tudi pri osveščanju tako prebivalcev kot tudi obiskovalcev. Javno podjetje 
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Infrastruktura je svoja vozila opremila z inovativnimi napisi in jasnimi sporočili, kako 

ravnati, da bo količina odpadkov čim manjša, s tem pa manjši tudi naš vpliv na okolje. 

Zero waste so bile tudi osrednje blejske prireditve tega poletja na Jezerski promenadi, 

na katerih so bili tudi kozarci in ostali pribor iz biorazgradljivih materialov, ob stojnicah 

pa so bile postavljene eko točke z jasnimi navodili, kako se reciklira. Pitniki ob jezeru, ki 

so prav tako novost leta 2018, domačinom in našim gostom nudijo brezplačno osvežitev 

s čisto pitno vodo. Hotel Ribno je postal prvi Zero Waste hotel v Sloveniji. 

 
V letu 2018 se je začela načrtna prenova osrednjih parkov ob Jezerski promenadi. Trendi 

urejanja parkov v zadnjih letih gredo v smeri cvetličnih zasaditev, v nekaj letih tako 

pričakujemo, da bodo osrednje blejske parkovne površine še bolj zacvetele.  

 
Načrti za leto 2019 so ambiciozni, vezani predvsem na zagotavljanje primerne 

infrastrukture, ki bo olajšala tako življenje domačinov kot tudi gostov Bleda. Bled trdno 

računa na obljubo države o začetku gradnje prepotrebne južne razbremenilne ceste in 

kolesarske poti med Bledom in Bohinjem. 

 
 

 

Delovanje Turizma Bled v letu 2018 

 
Cilje, ki so bili zapisani v poslovnem načrtu za leto 2018, smo izpolnili. Glavni cilj je bil 

uresničiti zastavljene aktivnosti v predvidenih finančnih okvirih. To nam je uspelo in celo 

več. Povečan obseg dejavnosti smo uspeli financirati s povečanjem lastnih prihodkov. 

Ti so bili v planu predvideni v znesku EUR 316.200, dejansko pa smo uspeli ustvariti za 

EUR 418.309 tržnih in drugih prihodkov. 

 
Delovanje zavoda je sledilo v začetku leta 2018 sprejeti strategiji. Vsebinsko so bile 

glavne dejavnosti zavoda razdeljena na sledeča štiri področja: 

 
1) Upravljanje blagovnih znamk, ki se navezuje na razvoj znamke Bled, Imago 

paradisi in krepitev prepoznavnosti Bleda v turističnem pogledu s pomočjo trženja, 

produkcijo promocijskih materialov, stikov z javnostmi in podobnimi aktivnostmi, 

ter povezovanje na regijskem in mednarodnem nivoju; 

2) Upravljanje produktov in storitev zavoda ki obsega informacijsko podporo 

destinaciji, produkte in storitve, ki jih izvaja zavod; 

3) Delovanje kongresnega urada Bled, ki obsega podporo na M.I.C.E. področju in 

podporo velikim športnim prireditvam; 

4) Upravljanje zavoda in destinacije pa poleg klasičnega poslovodenja, obsega nove 

projektne ideje, raziskave, nadzor kakovosti turistične ponudbe, izvajanje strategije 

in povezovanje znotraj destinacije. 
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Poročilo o delu v letu 2018 po vsebinskih 

področjih 

 
1. Upravljanje blagovnih znamk 

 
 PLAN 2018 Realizacija 2018 INDEKS 

UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK 220.400 233.655,99 106 

Plače zaposlenih 60.000 62.701,66 105 

Bled Imago paradisi 127.400 113.563,75 89 

Julijske Alpe in druge povezave 33.000 57.390,58 174 

 

1.1. BLED Imago paradisi 

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

na Bledu, zato smo si prizadevali za njen nadaljnji razvoj in prepoznavnost. S svojo 

identiteto ustvarja vsem ponudnikom dodano vrednost, ki je brez nje ne bi imeli. 

Znamka Bled ustvarja generalno podobo vsega turizma na Bledu in tudi soustvarja 

podobe ostalih blejskih turističnih znamk. 
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1.1.1. Krepitev blagovne znamke Imago paradisi 

 
Uporaba Imago paradisi se uporablja na večini komunikacijskih sredstev, spodbujali 

smo doslednost pri uporabe znamke pri nekaterih hotelskih hišah. 

 
Z dosledno uporabo blagovne znamke smo skušali doseči: 

• večjo prepoznavnost in vrednost turističnega produkta Bleda; 

• gradili vrednote turizma na Bledu, ki so ključne za še močnejše pozicioniranje naše 

znamke na konkurenčnem svetovnem trgu in tako dosegli dolgoročni uspeh naše 

znamke; 

• postali bomo urejen sistem, skupnost vredna zaupanja, ki je dobro organizirana in 

usmerjena v prihodnost. 

V času turistične sezone imamo na uličnih svetilkah obešene bele in zelene blejske 

zastave Imago paradisi. 

 

 
1.1.2. Bled Local Selection 

 
Vsaka  razvita destinacija se ponaša z naborom originalnih, avtentičnih, izdelkov,  

ki bogatijo turistično ponudbo. Pogosto ti igrajo tudi vlogo spominka. Kakorkoli, 



8 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

 
 
 

 

spominjajo na doživetje na destinaciji. 

 
Bled je vsebinsko bogata destinacija z naborom lepot in zanimivosti, ki jim ni para 

daleč naokoli. Sodoben turističen razvoj pa zahteva dvigovati raven doživetja in graditi 

podaljšanje doživetja tudi za čas, ko turista ni več na destinaciji. 

 
Strategija vsebuje izgradnjo znamke Local selection. Ta bo resnično zaživela šele z 

zadostnim in kakovostno visokim nivojem nabora izdelkov, ki bodo destinaciji lastni, 

avtentični in jo delali še bolj vredno in prepoznavno. Bled ima, vsaj kar se tiče lepote, 

perceptivno visoko mesto in kamorkoli se doda znamka Bled, vse tisto dobi nov 

predznak, novo vrednost. Bled – Local selection je izvrstna in izjemna priložnost za  vse, 

tako za ponudnike, trgovce in destinacijo kot celoto kot tudi za turiste. 

 
Bled Local Selection je bil vzpostavljen kot segment krovne znamke Bled Imago 

paradisi, pod katerim se kreira nabor avtentičnih rokodelskih in prehranskih izdelkov iz 

lokalnega okolja. 

 
Januarja 2018 se je kot prvi izdelek z znamko Bled Local Selection predstavil Blejski sir 

(KGZ Gozd Bled z.o.o.). Ob koncu leta, pa so se v okviru Praznične jezerske promenade 

poizkusno predstavili še Kava Bled (Polona Burnik s.p.), Blejski čaj (Mateja Reš, 

nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji) in Blejski tepkovec (Leopold Pogačar, nosilec 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji). 

 

 
Sodelovanje s ponudniki izdelkov je potekalo v smislu podpore pri začetnih fazah 

razvoja, predvsem oblikovanju embalaže, trženju in promociji. Od ponudnikov,  pa se   je 

pričakovalo, da vse ostale korake (kot so proizvodnja, prodaja, distribucija) izpeljejo sami. 
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1.1.3. Promocijski materiali 

 
Tudi v letu 2018 so glavnino promocijskih materialov predstavljale že uveljavljene 

sledeče izdaje: 

• splošni blejski prospekt v 4ih jezikih, ki je osnova predstavitev na tujih trgih ter 

vložni listi v ostalih jezikih- ruskem, franoskem španskem, madžarskem, kitajskem, 

japonskem… 

• Trganka - zemljevid v velikosti A3, ki je osnova komunikacije med predstavniki 

nastanitev, informatorji in blejskimi gosti in kot taka tudi rekordno stiskana v letu 

2018. 

• Nepogrešljive Mini informacije 2018. 

• Ponatisnili smo tudi promocijske vrečke in mape. 

 
V novembru smo izdali koledar prireditev Zimska pravljica na Bledu v slovenskem in 

angleškem jeziku. 

 
V letu 2018 smo prvič izdali zimski časopis v slovenskem in angleškem jeziku z 

informacijami o preživljanju časa na Bledu in okolici. V prihodnosti nameravamo take 

edicije izdati tudi v italijanskem in nemškem jeziku. 

 
Turizem Bled je prenovil informativno tablo z vsemi osnovnimi informacijami o Bledu, 

ki je postavljena na parkirišču pod Krimom. Tabla je velikosti 300 cm x 175 cm. 

 

 
1.1.4. Oglaševanje v medijih 

 
Oglasi v medijih predstavljajo pomemben del promocije Bleda, pritisk oglaševalcev 

je izredno velik. Bled se pojavlja le v ciljno usmerjenih publikacijah, predvsem tujih. 

Pomembna je sezonskost, saj poletne promocije zaradi prezasičenosti praktično ne 

izvajamo več. 

 
V lokalnih medijih oglašujemo blejske dogodke, festivale in prireditve. Pri tem več 

pozornosti namenjamo dogodkom izven glavne sezone in ponudbi, ki lahko pritegne 

ciljne skupine gostov. 

 
V slovenskih tiskanih medijih so plačani oglasi povezani s programom prireditev ter 

oglasi v tiskanih medijih Slovenske turistične organizacije. Lokalno smo oglaševali   v 

Gorenjskem glasu in njegovih prilogah ter na lokalnih radijskih postajah, in sicer 

dogodke v okviru Zimske pravljice ter otvoritve sezone. 

 

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

 
Na spletnem portalu Bleda www.bled.si smo med 1.1.2018 in 31.12.2018 realizirali 1.232.420 

sej, kar je ostalo skoraj nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim letom. Skupno je stran 

obiskalo 821.234 uporabnikov, kar je 1,1 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Zabeležili 

smo 3.250.908 ogledov strani, kar je 10,1 % manj kot pa v enakem obdobju leta 2017. 

Razlog je predvsem v starejši spletni strani in posledično počasnejšemu delovanju, tudi 

zaradi problemov na strani ponudnika. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (30,1 

%), sledijo ji Italija (13,8 %), Nemčija (8,9 %), Velika Britanija (8,6 %), Madžarska (6,5 

http://www.bled.si/
http://www.bled.si/
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%), Avstrija (4,3 %), ZDA (3,2 %), Hrvaška (2,6 %), Nizozemska (1,8 %) in Francija (1,8  

%). Povprečni obiskovalec je za obisk portala porabil dve minuti in šest sekund in si pri 

obisku ogledal 2,6 strani. 

 
69,7 % obiskovalcev je na stran prišlo preko spletnega iskalnika Google, 14,8 % jih je 

direktno vstopilo na stran, 6,4 % jih je bilo preusmerjenih s podstrani spletne strani, 1,8 

% jih je na stran prišlo zaradi oglaševanja, 1,3 % jih je prišlo preko iskalnika Bing, 1,1 % jih 

je bilo preusmerjenih s Facebook-a preko mobilnih naprav, 0,5 % jih je prišlo s spletne strani 

slovenia.info, 0,4 % preko iskalnika Yahoo,  0,3 % pa preko povezav  Facebook-a    na 

stacionarnih računalnikih. 

48,8 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobilnih naprav, 42,6 % preko 

osebnih računalnikov, in 8,6 % preko tabličnih računalnikov. 

 
Turizem Bled skrbi za ažurne informacije na naslednjih socialnih omrežjih: 

Facebook 

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

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

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

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

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

Instagram 

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

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

Twitter 

https://twitter.com/BledSlovenia, 

https://twitter.com/bled_cvb 

Youtube 

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

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/bled-tourist-board, 

https://www.linkedin.com/company/convention-bureau-bled/about/ 

 
Facebook   stran   Bleda   https://www.facebook.com/LakeBledSlovenia   je   na   datum 

1.1.2018 imela 19.284 sledilcev, 31.12.2018 pa 28.404 sledilcev, kar pomeni, da se je število 

sledilcev v tem obdobju povečalo za 9.120 oz. 47 %. 

Profil KUB https://www.facebook.com/BledCVB/ je imel na datum 1.1.2018 55 sledilcev, 

31.12.2018 pa 202, kar pomeni, da se je število povečalo za 147 oz. 267 %. 

 
Instagram profil Bleda https://www.instagram.com/bledslovenia/ je imel na datum 

1.1.2018 7.438 sledilcev, 31.12.2018 pa 14.459, kar pomeni, da se je število povečalo za 

7.021 oz. 94 %. 

Instagram  profil  KUB  https://www.instagram.com/bledconventionbureau/  je  imel  na  datum 

1.1.2018 112 sledilcev, 31.12.2018 pa 262, kar pomeni, da se je število povečalo za 150 oz. 

133 %. 

 
Twitter  profil  Bleda  https://twitter.com/BledSlovenia  je  imel  na  datum  1.1.2018  4.995 

sledilcev, 31.12.2018 pa 5.696 sledilcev, kar je za 701 več oz. 14 %. 

Twitter profil KUB https://twitter.com/bled_cvb je imel na datum 1.1.2018 25 sledilcev, 

31.12.2018 pa 63, kar pomeni, da se je število povečalo za 38 oz. 152 %.  

http://www.facebook.com/LakeBledSlovenia
http://www.facebook.com/TasteBled/
http://www.facebook.com/OberkrainerfestBled/
http://www.facebook.com/BledWinterSwimmingCup/
http://www.facebook.com/BledCVB/
http://www.instagram.com/bledslovenia/
http://www.instagram.com/bledconventionbureau/
http://www.youtube.com/user/turizembled
http://www.linkedin.com/company/bled-tourist-board
http://www.linkedin.com/company/convention-bureau-bled/about/
http://www.facebook.com/LakeBledSlovenia
http://www.facebook.com/BledCVB/
http://www.instagram.com/bledslovenia/
http://www.instagram.com/bledconventionbureau/
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Na Youtube kanalu https://www.youtube.com/user/turizembled je imel profil Bleda na 

datum 1.1.2018 336 naročnikov, 31.12.2018 pa jih ima 397, kar je za 61 več oz. 18 %. 

 
Decembra smo na novo ustvarili LinkedIn profil Bleda https://www.linkedin.com/ 

company/bled-tourist-board. 

LinkedIn profil KUB https://www.linkedin.com/company/convention-bureau-bled/  

about/ je imel na datum 1.1.2018 5 sledilcev, 31.12.2018 pa 29, kar pomeni, da se je število 

povečalo za 24. 

 
Turizem Bled skrbi tudi za dnevno osveževanje spletne strani www.mojaobcina.si/bled 

z novicami z destinacije. Novice so aktualne, spletna stran pa predstavlja razširitev in 

obogatitev Blejskih novic; Vse novice s spletne strani se avtomatično prenesejo na 

spletno stran Občine Bled, na FB Občine Bled, avtomatično se s spletne strani bled.si 

osvežuje tudi koledar dogodkov. 

 
V skladu s podpisanimi pogodbami plačujemo letno članarino in gostovanje na strežnikih 

cc-line.si/bled/admin za gostovanje statističnega portala, kjer dnevno zbiramo podatke 

o nočitvah na Bledu, ki so namenjeni interni uporabi hotelirjem. 

 
Ažurno vnašanje spletnih vsebin na vseh portalih zahteva veliko časa in stalno 

izobraževanje zaposlenih. Tako se je ena zaposlena jeseni 2018 udeležila nadaljevalne 

digitalne akademije v organizaciji Slovenske turistične organizacije. Rezultat le-te je bila 

napisana Uredniška politika Turizma Bled, ki nam pomaga pri objavljanju vsebin na naših 

digitalnih kanalih. 

 

 
1.1.6. Sejemske, borzne in druge predstavitve 

 
Sejemske in borzne predstavitve organiziramo v okviru Skupnosti Julijskih Alp, v okviru 

GIZ-a ali se predstavitev in workshopov udeležimo samostojno. 

 
Kljub spremembam potrošnikih navad sodobnih turistov in postopni selitvi izmenjave 

informacij na svetovni splet, sejmi in druge predstavitve ostajajo privlačne (t.i. „crowd- 

puller“). Udeleženci take predstavitve očitno dojemajo kot del tradicije in družabnega 

življenja. Obiskovalci stojnic v veliki večini dobro poznajo Slovenijo in njeno turistično 

ponudbo, želijo pa si predvsem podrobnejših informacij iz prve roke. To posebno močno 

velja za pohodniške in kolesarske poti, predvsem daljinske. Težko na primer razumejo, 

da naši najbolj obiskani turistični kraji kot npr. Bled in Ljubljana, niso medsebojno 

povezani z urejeno daljinsko kolesarsko potjo. 

 
V letu 2018 smo bili prisotni na naslednjih sejmih in borzah: Vakantiebeurs Utrecht, 

Regiontour Brno, Ferienmesse Dunaj, ITF Bratislava, Vakantie Salon Bruselj, IMTM 

Izrael, FREE München, Holiday World Praga, ITB Berlin, WTM London, FITUR Madrid, 

WTM London. 

 
Sodelovanje na skupnih promocijskih aktivnostih Julijskih Alp na Češkem in Slovaškem 

S Slovenija Center Praha preko predstavnika Michala Kure sodelujemo na češkem in 

slovaškem trgu. Predstavnik nas zastopa v Pragi preko informacijske točke, ter na sejmih 

v Brnu, Bratislavi ter Pragi. 

http://www.youtube.com/user/turizembled
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/company/convention-bureau-bled/
http://www.mojaobcina.si/bled


12 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

 
 
 

 

Turistična borza SIW 2018 je letos potekala v Kranjski gori. Bled se je uspešno predstavil 

potencialnim turističnim partnerjem, prav tako je bila na Bledu organizirana študijska 

tura za poslovne partnerje. 

 
Tradicionalni Kirchtag v Beljaku je bil tudi letos uspešno zastopan z blejske strani. 

 
Na 51. mednarodnem sejmu turizma v Novem sadu nas je letos zastopala Manufaktura 

Mojstra Janeza in Grajska klet z Blejskega gradu. 

 
V okviru Julijskih Alp smo v Londonu v mesecu januarju uspešno izvedli predstavitev za 

OTT  (online travel  traning), ki je uradni partner STOja  za izobraževanje agentov    iz UK 

v Sloveniji. V organizaciji STOja smo se jeseni udeležili workshopa v Bruslju in 

Amsterdamu, saj sta ta dva trga zelo pomembna za nas. 

 

 
1.1.7. Obiski novinarjev in študijskih skupin 

 
Bled je bil tudi v letu 2018 predstavljen kot ena od glavnih turističnih ikon Slovenije in 

srednje Evrope, ki je v mnogih pogledih celo bolj prepoznavna kot Slovenija sama. Da 

bi potencialnim gostom verodostojno in učinkovito predstavili našo vizijo, strategijo, 

vrednote in usmerjenost v prihodnost je Turizem Bled v letu 2018 samostojno, skupaj 

z županom ali v sodelovanju z STO gostil kar 100 študijskih skupin, kamor na eni 

strani spajajo novinarji, blogerji, »influencerji« in snemalne ekipe in na drugi strani 

organizatorji počitnic in potovanj, torej turistični agenti in tour operaterji; tretja prav 

tako pomembna skupina pa so protokolarni gostje. Spodaj najdete kronološki seznam 

ekip, v prilogi pa nekaj najbolj odmevnih objav v tujih medijih. 

 
 

Datum Država Skupina 
št. 

oseb 

JANUAR 

1. 20.1. Avstrija 1. Bahnmax – Heinz Katzenbeisser; 2. Woman.at/Ask 

Enrico – Dagmar Postel; 3. Reisememo.ch – Letizia 

Lorenzetti; 4. daheimistlangweilig.com – Anke Licht; 

5. Golden Age Magazin – Nanja Antonczik 

5 

2. 25.1. mednarodno Fam Trip Conventa 24 

FEBRUAR 

3. 2.2. GB, NL Shelley Rubinstein UK, Jody Meiits, NL 2 

4. 11.2. ZDA Forbes, Jeanine Barone, direktor 1 

5. 14.2. Brazilija Mauricio Nunes 1 

6. 16.2. Španija Snemalna ekipa Story Producionnes 3 

7. 22.2. Francija Le Parisien, novinarka Dominique Savidan 1 

MAREC 

8. 1.3. Nemčija Susanne Seufert, blog 1 

9. 1.3. Rusija Ruska snemalna ekipa 6 

10. 2.3. Slovenija Usposabljanje vodnikov 20 

11. 8.3. Vel.Britanija Instagramer Oliver Wheeldon 1 

12. 9.3. Kitajska Novinarji/TA, konzulat RS v Shanhaju 6 

13. 13.3. Irska Predsednik senata s spremstvom 3 
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14. 13.3. Kitajska Agenti, JA Bled, Anja 11 

15. 16.3. Indija Agenti, Success Tours 2 

16. 17.3. Medn. Udeleženci kongresa DZ RS 25 

17. 19.3. Kitajska Agenti, preko Palma 15 

18. 20.3. Rusija TO / TA, STO, Adria Airways 11 

19. 27.-28.3. Poljska Novinar Andre Bachleda, zima / smučanje 1 

20. 27.-9.3. Nemčija Novinar Hendrik Bohle, področje arhitekture, kulture 1 

APRIL 

21. 5.4. Srbija RTV Srbija, snemanje Bled, TNP 4 

22. 6.4. Belgija Nov. Mariane Morizot, Femme de jour 1+1 

23. 11.4. Mehika Lisa Fournier, Editor of Travesias 2 

24. 14.4. Finska novinarji, STO, Luxory 8 

25. 14.4. Medn. Smart Village, Sun contract 80 

26. 15.-6.4. Švica TO / TA, STO, Maja, T.Krulc 8 

27. 18.4. Medn. IEDC - CEEMAN 70 

28. 21.4. Madžarska Novinarji MGM, 6 

29. 23.4. ZDA TO / TA. STO, Rogelj 6 

MAJ 

30. 2., 3.5. Švedska Novinarka časnik Svenska Dagbladet + fotograf 2 

31. 5.5. Medn. Novinarji na temo kolesarstva, Bled bike festival 6 

32. 10,11.5 Vel.Brit. Agenti Slo. Predstvništvo v GB: direktor, Maja 4 

33. 11.5. Vel.Brit. Novinar s področja eko turizma 1 

34. 11.5. NL Novinarji, Luxory Slovenia 6 

35. 13.5. Finska Novinar Ville Palonen, hiking, wine, castles,.. 1 

36. 19.5. ZDA To/ta agenti 6 

37. 20.5. Medn. Novinarji medn (BBC; Air Canada, ..) 9 

38. 22.5 ZDA novinar, bloger Eric 6 

39. 22.5. Vel. Brit. Novinarka Katie Grant, The Independent, čebelarstvo 1 

40. 23.5. Kazah,Azar Novinarji 6 

41. 24.5. Italija Novinarka Diana Corati, RAI3, tema: narava, eko 

turizem 

1 

42. 30.5. Turčija Znani bloger Murat Ozbilgi 1 

JUNIJ 

43. 6.6. ZDA Blogerka Christine Amorose 1 

44. 7.6. SIW Medn. Turistična borza, predtura 92 

45. 11.6. Belgija Novinarka časopisa De Zontag Mieke Vercruisse 1 

46. 18.6. Francija novinarji 7 

47. 19.6. GB Novinarji Inghams: the Sun, … 4 

48. 21.6. ZDA Blogerja, trajnostni pristop k potovanjem 2 

49. 22.6. Brazilija Poslovno vladna delegacija 80 

50. 22.6. Francija Novinarka Burda in drugi mediji 1 

51. 22.6. JAR Novinarka Ilse Zeitsman 2 

52. 23.6. Češka Blogerka E. Bernardova 1 
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53. 28.6. GB Novinarka Adventure Travel 1 

JULIJ 

54. 2.-3.7. Francija Novinarka Le Monde, Bled (Rogelj) 1 

55. 5.7. Francija Snemalec Rapid production, France TV 1 

56. 24.7. Kanada Blogerka Melanie Shiffer (Maja) 2 

57. 31.7. Avstrija Sprejem županov s Solnograške (župan, Rogelj) 25 

AVGUST 

58. 22.8. Medn. Fahrudin Seferagic – video Pot z vlakom: NG – Bled 

- LJ 

1 

59. 30.8. Rusija Novinarji: House & Interior; Radio Relax FM; Wedding 

magazine; Top fliht Magasine, Aeroflot Style 

6 

60. 31.8. Švica Sonntag – Oliver Schmuckl 1 

SEPTEMBER 

61. 2,9. Nizozemska Novinarki Helmink & Preusterink 2 

62. 4.,5.9. J Koreja TO / TA 19 

63. 4.9. Finska Novinarka in fotograf Mondo Travel magazine 2 

64. 9.9. Švica Elle Švica, Mr. Jerome Oliva 1 

65. 10.9. medn Blejski strateški forum, ekskurzija 6 

66. 11.9. Francija Nov.Alexandra Besson, Femina version 1 

67. 10.-2.9. Nemčija Novinar Frank Keil, Bled, JA, kulinarika FibelGastro 1 

68. 15.9. J Koreja Snemanje nacionalna TV 3 

69. 17.9. Turčija Uredniška ekipa Turkish Airlines, revija Skylife 2 

70. 17.9. ZAE, Dubai Aslam Mohammed, Emirates Airline 1 

71. 18.9. Švedska Največja turistična revija Vagabond 2 

72. 19.9. Avstrija Kronenzeitung, bpl. PR članek 1 

73. 20.9. Arab.države agenti 11 

74. 20.9. Poljska Avtorja turističnega vodnika po Sloveniji 2 

75. 29.9. ZDA agenti 7 

OKTOBER 

76. 2.-6.10. Kanada Snemanje resn. Oddaje Occupation Double 6 

77. 6.10. mednarodno Predstavnik verige Merriot-Sheraton + mediji 16 

78. 9.10. Medn. 

Virtuoso 

Karyn Mccarthy (Director, Product Development), 1 

79. 11.10. mednarodno FAM trip IGTM - golfski tour operaterji (Sava H) 29 

80. 12.10. Brazilija blogerAltier Oliviera Moulin, blog Pe na Estrada 1 

81. 13.10. Slovenija Praktično usposabljanje turističnih vodnikov 12 

82. 15.10. mednarodno Predstavitev destinacije IEDC- CEEMAN 45 

83. 15-21.10. GB, ZDA Snemanje BBC, Planet Earth II and Blue Planet II. 3 

84. 24.10. Slovaška Študijska skupina turističnih delavcev 33 

85. 24.10. Avstralija TO / TA, preko STO  

86. 24.-25.10 Kitajska TA v povezavi z ETC 11 

87. 26.10. Madžarska Outdoor novinarji 3 
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88. 29.10. Medn. 3 Instagram influencerji: 

Brayden Hall: www.instagram.com/ 

braybraywoowoo 148.9K+ followers 

Errin Casano: www.instagram.com/ 

errincasa 67.1K+ followers 

M. Massa: www.instagram.com/ 

thismattexists 48.6K+ follow 

3 

NOVEMBER 

89. 3.11. Kitajska Blogerki Tina Yu & Jiajia Zhu, Evropska potovalna 

skupnost 

2 

90. 7.11. Izrael Novinarke: Navit Nava Carmel,, Lili Sieradzki Elmaliah 

Smadar Salton Ben Zvi, Rotem Alon 

4 

91. 18.11. Irska Life Style magazine, Irish Independent. 1 

92. 21.11. Skandinavija Vagabond DK, Nordjyske DK, Dagbalt DK, ReisReis 

DK in 2 močna bloga NOR 

6 

93. 26.11. ZAE T Agenti, predstavnik GCC 6 

94. 27.11. Nemčija Novinar bavarska, udeleženec svet. Masters šah 

prvenstva 

1 

DECEMBER 

95. 7.12. medn Influencerja Ian Paul HARPER - Henry J. D. NATHAN 2 

96. 10.12. Rusija 7 novinarjev: 1. Olga Bobrova, Cosmopolitan 2. 

Marianna Vlasova, Kommersant Stil; 3. Maria 

Mernova, (Vokrug sveta); 4. Natalia Galuza, Top 

Beauty; 5. Mariia Milerius, Flacon; 6. Anastasiia 

Galanina, Organic Woman; 7. Daria Antipina, Rambler 

7 

97. 12.12. Italija - Manuela Soressi – Donna moderna 

- Valentina Ravizza – Style 

- Teresa Bernabe’ – Travel Quotidiano 

- Domenico Zurlo – Leggo 

4 

98. 17.12. ZDA Foody novinar Richard Gruica, vodnik Rožle 1 

99. 19.12. GB UNILAD guest, influencer + videographer 3 

100. 21.12. ZDA Wanda Radetti,Specialist Croatia/SLO yourneys 1 

 

 
1.1.8. Projekt Digitalni razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Bled v letih 

2018 in 2019 ter spletno komuniciranje 

 
Meseca aprila smo se prijavili na razpis MGRT za vodilne destinacije za razvoj digitalnih 

kanalov Turizma Bled in pospeševanje digitalne promocije. Prijava je bila uspešna, tako 

da je bila s 1. 8. 2018 naša sodelavka prerazporejena na novo delovno mesto in prevzela 

vso administracijo in vodenje operacije. 

 
V okviru operacije se izvajajo vnosi vsebine na obstoječi spletni strani in na socialnih 

omrežjih Turizma Bled. Začeli smo bolj pogosto objavljati vsebine na socialnih omrežjih 

Turizma Bled. Število sledilcev je zato začelo bolj naraščati. Meseca septembra smo 

pripravili še uredniški koledar za objavo vsebin na socialnih omrežjih Turizma Bled, ki 

nam je v pomoč pri naših objavah. 

 
Pripravili smo že nekaj novih spletnih podstrani, ki smo jih dali tudi prevesti v tuje jezike. 

V avgustu smo tudi že začeli s pripravo na prenovo spletne strani. Raziskovali smo 

najboljše destinacijske spletne strani na svetu in njihove elemente. V mesecu septembru 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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smo izbrali izvajalca za svetovanje na temo spletnih strani, ki nam pomaga pri pripravi 

končnega popisa funkcionalnosti naše spletne strani in zahtev celotne dokumentacije 

za izbiro izvajalca prenove spletne strani. 

 
Glavne turistične deležnike na Bledu smo želeli vključiti v operacijo, zato smo se 

nekajkrat sestali z njimi, da smo jim predstavili naše načrte in hkrati poslušali njihove 

predloge o aktivnostih na operaciji. 

 
Ena od aktivnosti na operaciji je odkup fotografij za namen promocije, saj nam dobrih 

fotografij za promocijo primanjkuje. Odkupili smo nekaj panoramskih fotografij, hkrati 

pa smo naročili fotografije s statisti. Fotografiranje je potekalo jeseni in pozimi, statista 

pa sta predstavljala aktivnosti, ki jih želimo oglaševati predvsem izven glavne poletne 

sezone. 
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Pridružili smo se spletni platformi »Outdoor Active«, na kateri so zbrane zunanje 

športne aktivnosti. Platforma ima več kot en milijon aktivnih uporabnikov. Začeli smo 

z vnosom vsebine v to spletno platformo, ki se nadaljuje v leto 2019, tako da se na tak 

način izvaja promocija outdoor aktivnosti na Bledu na nemško govorečem trgu. 

 
Konec novembra smo izvedli povpraševanje in dobili izvajalca za snemanje 

promocijskega filma Zimska pravljica. Snemanje je potekalo decembra in januarja. 

 
Od 19.10. do 13.11.2018 smo digitalno oglaševali jesensko ponudbo na nemškem in 

britanskem trgu preko Google-a in Facebook-a. Oglaševali smo aktivnosti na Bledu, 

skupaj z možnostjo sprostitve. Na Google Ads Search je bilo prikazanih 13.044 oglasov 

in realiziranih 783 klikov na oglase. Na Google Ads Display kampanji je bilo prikazanih 

1.156.373 oglasov in realiziranih 4.425 klikov na oglase. Na Facebooku je bilo na 

britanskem trgu prikazanih 88.404 oglasov, na katere je kliknilo 643 oseb. Doseg te 

kampanje je bil 32.456. Na nemškem trgu pa je bilo na Facebook-u prikazanih 58.191 

oglasov, na katere je kliknilo 488 oseb. Doseg te kampanje je bil 29.703. 

 
Konec novembra smo pričeli s kampanjo Zimska pravljica, ki je trajala do konca 

decembra. Oglaševali smo dogodek Zimska pravljica, in sicer na britanskem, nemškem 

in belgijskem trgu. Na Google Ads Search je bilo prikazanih 10.308 oglasov in realiziranih 

497 klikov na oglase. Na Google Ads Display kampanji je bilo prikazanih 2.034.914 

oglasov in realiziranih 14.310 klikov na oglase. Na Facebooku je bilo na britanskem trgu 

prikazanih 46.780 oglasov, na katere je kliknilo 714 oseb. Doseg te kampanje je bil 

18.268. Na nemškem trgu je bilo na Facebook-u prikazanih 31.922 oglasov,  na katere      je 

kliknilo 420 oseb. Doseg te kampanje je bil 14.080. Na belgijskem trgu pa je bilo na 

Facebook-u prikazanih 31.117 oglasov, na katere je kliknilo 159 oseb. Doseg te kampanje je 

bil 7.410. 

 
Sredi decembra smo začeli oglaševati tudi kongresno kampanjo, in sicer na britanskem 

in nemškem trgu. Kampanja se nadaljuje do konca meseca januarja 2019. 

 
Konec decembra smo pričeli še z zadnjo kampanjo digitalnega oglaševanja, ki se 

nadaljuje do sredine februarja 2019. Gre za oglaševanje zimskih aktivnosti in romantičnih 

počitnic na Bledu. V okviru te kampanje smo zbirali tudi všečke na naši Facebook strani. 

 
Zaradi namenskih sredstev razpisa in določitve upravičenih stroškov, so le ti zajeti v 

postavki digitalni razvoj in promocija, neupravičeni pa pod spletno komuniciranje.  
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1.2. Zelena shema, Julijske Alpe in druge povezave 

 
1.2.1. Zelena shema 

 
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za 

pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega 

razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. 

 
Shema je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in 

turističnim agencijam. Na Bledu smo se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno 

poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi orodji Green Destinations 

Standard in ETIS, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost 

in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green smo tekom leta preko različnih aktivnosti, 

zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, 

gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma. V 

letu 2018 smo dobili certifikat Zlati znak Slovenia Green za destinacije, jeseni pa še 

prestižno mednarodno priznanje 2018 Sustainable Destinations Top 100. 
 

 

V lanskem letu smo pripravili akcijski plan ukrepov, kot del zelene sheme, ki mora biti 

uresničen v treh letih in ga je že potrdil občinski svet. 

 
V maju sta dva japonska raziskovalca z Univerze Meijo v Nagoji, gospod Hisashi Miyata 

in gospa Mami Futugami obiskala Slovenijo, da bi na licu mesta spoznala zeleno 

usmerjenost slovenskega turizma. Raziskovalca sta bila navdušena nad povezanostjo 

blejskih turističnih subjektov, lokalne skupnosti, različnih ustanov in Turizma Bled, ki 

skupaj sodelujejo v projektu Zelena shema slovenskega turizma. 
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1.2.2. Skupnost Julijske Alpe 

 
Bled je član združenja Julijske Alpe, v okviru katerega se izvajajo skupne promocijske 

aktivnosti, razvoj produktov in sodelovanje v projektih. Sodelovanje poteka v štirih 

vsebinskih sklopih: 

 
Design & Brand Management 

Sklop desig & brand management je vključeval izdelavo novega CGP-ja skupnosti 

Julijske Alpe in posameznih skupnih produktov ter izdelavo promocijskega materiala 

(oblikovanje oglasov, izdelava roll-upov, oblikovanje sprememb za ponatis kataloga 

Julijske Alpe, oblikovanje in tisk zloženk Ski Pass Julijske Alpe in pohodniška pot Julijske 

Alpe za sejme, oblikovanje in izvedba sejemskih prostorov, prevajanje za katalog in 

letake). 

 
Trženje 

Sklop Trženje je vključeval storitve urednika digitalnih orodij, izdelavo spletnega mesta, 

digitalno oglaševanje, klasično oglaševanje (TV, časopisi, radio), delavnice, sejme in 

borze. 

 
Izdelana je bila začasna spletna stran za namene digitalnih kampanj, predstavitev vseh 

destinacij skupnosti ter uvedba skupnega produkta Ski Pass Julijske Alpe. Izveden     je 

bil prenos domene na Turizem Bohinj (koordinator Skupnosti) ter zakup za 5 let, spletna 

kampanja za družabna omrežja (video). Pri oglaševanju so bili izvedeni oglasi v 

Slovenskih počitnicah (2x), Alpe Adria Magazine in v dnevnem časopisju ob dogodku 

»Hodimo JA Trail«. 

 
Skupnost se je, poleg sejmov iz rednega načrta, udeležila delavnic v Veliki Britaniji 

(London),  Nemčiji  (Düsseldorf,  Hamburg,  Berlin)  in  Avstriji  (Dunaj).    Skupnost    je 

v sodelovanju z GIZ Pohodništvo in kolesarstvo začela  s  pripravami  na organizacijo 

Outdoor borze, ki bo izvedbena aprila 2019. 

 
Razvoj 

Sklop razvoj je vključeval storitve koordinatorja skupnosti Julijske Alpe, zunanje izvajalce 

za PR in pripravo tekstov za publikacije, trasiranje celotne pohodniške poti Julijske Alpe 

s pripravo vsebin za vodnik in aplikacijo, izdelavo aplikacije, licence za aplikacijo, 

priprava zgodb za promocijo območja (prijavljeno tudi za črpanje sredstev   iz naslova 

EU in domačih razpisov), izdelava aerofoto materiala za promocijo poti in območja in 

izobraževanje deležnikov. 

 
Izvedlo se je trasiranje celotne poti Julijske Alpe, ki so bo imenovala Juliana. Pripravljeni 

so bili teksti, popis usmerjevalnih tablic in vnosi za portal Outdooractive, v naslednjem 

letu sledi priprava aplikacije in zgodb biosfernega območja Julijske Alpe. 

Izobraževanji deležnikov sta bili izvedeni pri OutdoorActive, ki za destinacije pripravlja 

interaktivne zemljevide z vsebinami območji ter z Agencijo Forward o celostnem 

digitalnem oglaševanju za vse destinacije. 

 
Upravljanje 

Sklop upravljanje je vključeval pripravo pogodbe za Julijske Alpe in prve osnutke 

finančnega načrta ter svetovanje o možnih pravnih oblikah skupnosti v prihodnje  ter 

izvedo študijske ture v Berchtesgaden z izmenjavo dobrih praks in izkušenj dveh 

biosfernih območij. 
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1.2.3. GIZ Pohodništvo in kolesarjenje 

 
Turizem Bled je kot partnerska destinacija včlanjena v GIZ Pohodništvo in kolesarjenje. 

Naš interes je, da s skupnim delovanjem ter usklajevanjem aktivnosti dosežemo 

sinergijske učinke razvoja in trženja turističnih produktov pohodništvo in kolesarjenje    v 

Sloveniji in destinaciji. 

 
V okviru GIZ-a smo se predstavili na naslednjih dogodkih: CMT Stuttgart – Fahrrad und 

Erlebnisreisen – januar, Natour Alpe Adria Ljubljana– januar, Adventure Travel Show 

London – februar, AAT na Adventure Travel Conference, Fahrad Essen, Free Muenchen 

- februar, Fiets en Wandelbeurs Utrecht - februar, Randonne , Lyon - marec, Argus bike 

sejem - maj, Tour Natur, Duesseldorf v septembru. 

 
V okviru delovanja so bili natisnjeni : Katalog Kolesarjenje v Sloveniji - ponatis v nem, 

angl, ital jeziku; Prospekt Slovenija hodi v slo., nem. in angl. jeziku, Katalog Pohodništvo 

v Sloveniji, Karta Pohodniške poti. 

 

 
1.2.4. Bled kot vodilna destinacija Alpske Slovenije 

 
Bled je v okviru partnerstva za trajnostno rast slovenskega turizma, ki poteka pod 

okriljem STO ena najpomembnejših vodilnih destinacij Alpske Slovenije. V začetku leta 

2018 je zaživela spletna platforma s privlačnimi predstavitvami vodilnih destinacij in 

glavnih doživetij na destinaciji. 

 
Predstavniki vodilnih destinacij se srečujemo na rednih periodičnih srečanjih, kjer se 

seznanjamo, ukvarjamo in skupaj oblikujemo rešitve za aktualne teme in izzive na nivoju 

države, regije in posamezne destinacije; npr. digitalne kampanje, arhitektura znamk, 

upravljanje turističnih tokov, petzvezdična doživetja. Gostitelj srečanja je vsakič druga od 

vodilnih destinacij. 

 

 
1.2.5. Združenje Alpine Pearls 

 
Bled je v združenju Alpine Pearls od leta 2008, združenje pa šteje 23 članov. Redno se 

udeležujemo letne skupščine in aktivno sodelujemo v združenju. 

 
Glavni namen delovanja v združenju je izmenjava dobrih praks in izkušenj v 

mednarodnem okolju, predvsem na področju mehke mobilnosti. Konec leta 2018 se 

je pričela serija srečanj z naslovom »Quo Vadis Alpine Pearls«, ki naj bi na ponovno 

definirala vizijo združenja in delovanje v prihodnje. Turizem Bled aktivno sodeluje v teh 

pogovorih. 

 
V okviru Alpine Pearls smo v tudi letu 2018 gostili tudi nekaj študijskih skupin, ki   so 

objavile zanimive in odmevne prispevke v tujih medijih, pristopili pa smo tudi k 

skupnemu digitalnemu marketingu. 

 
Občina Bled se je kot članica konzorcija Alpine Pearls vključila tudi v projekt GEMS, ki 

ga sofinancira Evropska unija iz programa Evropa za državljane. V dvoletnem projektu, 

katerega cilj je spodbujati aktivno državljanstvo v lokalnih skupnostih, smo posamezniki 

sodelovali na petih mednarodnih dogodkih v Werfenwengu, Bad Reichenhallu, Forni di 
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Sopri, Moeni in na Bledu. Ogledali smo si primere dobrih praks na področju zelenega 

turizma, trajnostne mobilnosti, lokalne samooskrbe in energetskih rešitev. Zaključni 

dogodek je v mesecu maju potekal na Bledu. 

 

 
1.2.6. Projekt Evropa za državljane 

 
Občina Bled je na razpisu evropskega programa Evropa za državljane pridobila 

nepovratna sredstva za mreženje z občino Subotica iz Srbije. Namen projekta je 

spodbujanje evropskega državljanstva in izboljšanja pogojev za civilno in demokratično 

sodelovanje na ravni EU, kar se da doseči z vključitvijo neposredne javnosti na 

predavanjih, delavnicah in debatnih krožkih. Srečanje je potekalo na Bledu v aprilu 

2018. 
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2. Upravljanje produktov in storitev zavoda 
 

 
 

PLAN 2018 
Realizacija 

2018 
INDEKS 

UPRAVLJANJE PRODUKTOV IN STORITEV ZAVODA 554.000 614.047,88 111 

Plače zaposlenih 90.000 75.395,20 84 

Organizacija prireditev (letne in zimske) 223.000 281.963,51 126 

Zimskošportni produkti (skibus&skipass, tekaške proge) 69.000 70.123,53 102 

Trajnostna mobilnost 43.000 49.573,14 115 

Informacijska podpora 129.000 136.992,50 101 

 

2.1. Organizacija prireditev 

Turizem Bled skozi leto organizira različne dogodke, ki dopolnjujejo ponudbo Bleda. 

Koledarsko leto pričnemo z zaključnim sklopom Zimske pravljica, nadaljujemo s 

pustnimi prireditvami in zimskim plavanjem, sledijo velikonočne prireditve in začetek 

poletnega sejma domače in umetnostne obrti. Poletno sezono prireditev odpremo  z 

otvoritvijo sezone in srečanjem harmonikarjev ob Blejskem jezeru, nadaljujemo s 

poletnimi dogodki in festivali, ki se zaključijo z dogodkom Martinovo na Bledu. Sklop 

zimskih prireditev začnemo z Narodno zabavno hit parado, Okusi Bleda v blejskih 

restavracijah, koledarsko leto pa zaključimo s sklopom Zimska pravljica. 

 
Turizem Bled za potrebe Blejskih novic in drugih publikacij, ki objavljajo sezname 

dogodkov, mesečno zbira vse dogodke, ki potekalo na Bledu. Dogodki se prvenstveno 

objavljajo na spletni strani www.bled.si/dogodki ter posredujejo vsem zainteresiranim. 

 
Enkrat tedensko izdamo elektronsko povabilo na dogodke v naslednjem tednu z 

napovednikom v prihodnosti in pomembnejšimi novicam zainteresiranim prejemnikom, 

ki so se skladno z uredbo GDPR odločili za prejem novičnika. 

 

 
2.1.1. Zimska pravljica 

 
Zimska  pravljica  na  Bledu  se  je  v  sezoni  2017/2018  zaradi  prenove  Ceste  svobode 

pod Občino Bled, preselila v Zdraviliški park, v sezoni 2018/2019 pa ponovno vrnila 

na Jezersko promenado. Stojnice so obratovale vsak dan od 30.11. do 6.1., program 

dogodkov pa je bil skoncentriran ob koncih tedna in med božično – novoletnimi 

prazniki. V sklopu prireditvenega prostora smo nadgradili statične elemente okrasitve 

Jezerske promenade (že znano ljubezensko kolo, praznični stol in razstavo jaslic v 

naravni velikosti je dopolnil praznični smerokaz in zelena drevesa). Nadgradili pa 

smo tudi poštni urad decembrskih mož, kjer so otroci lahko ustvarili in oddali pisma 

za dobre može ter jih oddali v praznični poštni nabiralnik. Ob koncih tedna so jim 

pomagali pravljični junaki Dežele ljudskih pravljic Bled. V eni od prodajnih hišk se je 

predstavil tudi Blejski lokalni izbor. 

 
Seveda smo ostali zvesti tudi tradicionalnim prireditvam; Legenda o potopljenem 

zvonu je ponovno potekala v Grajskem kopališču, tradicionalni prednovoletni koncert 

http://www.bled.si/dogodki
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Godbe Gorje je gostil oder praznične Jezerske promenade. Organizacijo novoletnega 

koncerta, 30.12. smo ponovno zaupali programskemu vodju, domačinu, virtuozu na 

harmoniki Gašperju Primožiču, ki je v Cerkev Sv. Martina pripeljal odličen pevski zbor 

Ave s solistoma Natašo Zupan in Klemenom Torkarjem. V polni cerkvi so uživali 

predvsem tuji gostje ter tudi domačini. V novo leto so na Bledu vstopili najprej otroci 

z animatorjem Malim Bujem in pevko Alenko Kolman s Pujso Pepo in Janom iz Super 

kril, vse otroke pa je s pobarvanko Bled obdaril tudi Dedek Mraz s spremstvom. Od 

22. ure dalje pa je potekalo silvestrovanje na prostem z SOS kvintetom. Sledili smo 

usmeritvam zelene sheme in ognjemet zamenjali s svetlobno kuliso, ki je ves večer 

osvetljevala center Bleda. 

 
Odpovedalismose tradicionalniprireditvi Krogprijateljstva. Prireditev, kijeneprekinjeno 

potekala od leta 1999, smo na predlog prireditvenega sveta Občine Bled ukinili, saj se je 

le ta izpela. V 19 letih smo na več različnih načinov skušali strnili tisoče želja okoli jezera, 

žal pa ugotovili, da je prireditveni prostor preprosto prevelik in kot tak predstavlja 

veliko finančno breme z vzpostavitvijo več prizorišč, ter hkrati okoljsko obremenitev 

jezerske sklede. V zadnjih letih pa vzpostavljamo prizorišče na Jezerski promenadi, ki 

vsebuje vse elemente prednovoletne prireditve, in sledi smernicam zmernih dogodkov 

v jezerski skledi. 

 

 
Turizem Bled je v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, Zavodom za kulturo Bled 

in Sava hoteli Bled v decembru izpeljal akcijo S pravljičnimi vlaki na Blejsko zimsko 

pravljico. V desetih dneh – vsak konec tedna, ko je med Novo Gorico in Bledom vozil 

pravljični vlak smo z darili in brezplačnimi vstopi ter prevozi obdarili več kot 430 otrok, 

ki jih je spremljalo skoraj 500 odraslih. 

 
Akcijo S pravljičnimi vlaki na Bled smo izvedli tudi v štirih terminih med jesenskimi 

šolskimi počitnicami, ko smo obdarili 83 otrok. 



24 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

 
 
 
 
 

 

 

2.1.2. Pokal Bleda v zimskem plavanju 

 
Februarsko dogajanje smo ponovno popestrili s pokalom Bleda v zimskem plavanju. V 4 

°C hladno jezersko vodo se je podalo 57 udeležencev iz petih držav (Belgije, Češke 

republike, Hrvaške, Makedonije in Slovenije). 

 
Z vztrajanjem in vzdrževanjem letnega dogodka smo se v letu 2018 potegovali za 

izvedbo svetovnega pokala in svetovnega prvenstva v zimskem plavanju. Bili smo 

uspešni in Bled se kot eno najlepših prizorišč vrača na koledar tekmovanj Mednarodne 

zveze zimskega plavanja (IWSA). 
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2.1.3. Pust na Bledu 

 
V pustno povorko, ki smo jo organizirali skupaj s podžupanom Občine Bled, so se 

vključila številna društva blejske občine in poskrbela za rekordno udeležbo pustne 

povorke. Tema povorke je bila izbrana iz aktualne problematike: Bled – vrhunska 

turistična destinacija. Pustni sprevod se je pričel na Grajski cesti pri hostlu Bledec. 

Vse skupine so se med 15. in 16. uro predstavile na Jezerski promenadi ter nato še v 

Trgovskem centru. V Trgovskem centru je sledilo pustno rajanje z Natalijo Verboten in 

animatorji. 

 

 
2.1.4. Velikonočne prireditve 

 
Velikonočne prireditve dopolnijo praznično vzdušju na Bledu. V nedeljo je v Trgovskem 

centru Bled potekal tradicionalni koncert Godbe Gorje, začel pa se tudi tradicionalni 

sejem domače in umetnostne obrti v Zdraviliškem parku, ki je potekal do konca 

septembra vsak petek, soboto in nedeljo. Predstavljajo se izbrani rokodelci, ki predstavijo 

nastanek spominka slovenske obrti. 

 

 
2.1.5. Riklijev pohod 

 
Prvo julijsko nedeljo je Turizem Bled v sodelovanju z Zdravstvenim domov Bled pod 

idejnim vodstvom dr. Zonika organiziral tradicionalni, tokrat jubilejni že 20. Riklijev 

pohod. Pohoda in druženja se je udeležilo preko 100 udeležencev iz Slovenije in tujine, 

med njimi tokrat tudi člani Riklijeve razširjene družine iz Švice ter njegova prapravnukinja 

iz Avstrije. 
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2.1.6. Festivalsko poletje 

 
Sklop poletnih prireditev se je pričel v maju z Otvoritvijo poletja na Bledu. Na Jezerski 

promenadi se je predstavila kulinarična ponudba Okusov Bleda, v pozno popoldanskem 

in večernem času pa so nas zabavali znani slovenski ansambli; Zoran Predin in Damir 

Kukuruzović Django group, Nataša Vester Trseglav in srednješolski  pevski  zbor  Letim 

ter ansambel Saša Avsenika. V nedeljo je potekalo 6. srečanje harmonikark in 

harmonikarjev ob Blejskem jezeru, ki se ga je udeležilo preko 500 glasbenikov, ki so 

skupaj z Ansamblom Saša Avsenika odigrali 2 skladbi ter sodelovali v bogatem kulturno 

družabnem programu. 

 
Nadgrajeni Okusi Bleda na Jezerski promenadi so tekom poletja potekali neprekinjeno 

v času od 20. julija do 9. septembra, obogatili so tudi tradicionalne prireditve Blejske 

dneve in Okarina etno festival ter nov dogodek Blejski vinski festival. Neprekinjen 

sklop ponudbe na promenadi smo zaključili ob Vaškem vikendu na Jezerski promenadi 

in Evropskem veteranskem prvenstvu v daljinskem plavanju. Okuse Bleda na Jezerski 

promenadi smo ponovno organizirali ob otvoritvi Dnevov evropske kulturne dediščine  in 

tedna kulturne dediščine, zadnji vikend v septembru. 

 

 
2.1.7. Blejski dnevi 

 
Rdeča nit tradicionalne prireditve je bila ponovno kulinarika, pod skupno znamko Okusi 

Bleda. Blejska gostinska podjetja so se predstavila s ponudbo, ki jo nudijo v svojih 

lokalih prilagojeno ulični prodaji po enotnih cenah. Izgled promenade je bil enoten, 

usklajen in tipiziran. Prireditev je potekala od 20. do 22. julija. Poleg Okusov Bleda se 

je predstavilo tudi 50 malih obrtnikov s ponudbo slovenske obrti ter ponudnikov in 

pridelovalcev lokalno pridelane hrane. 

 
V petek se je na odru predstavil Nipke in skupina Kingston. V soboto in nedeljo je čez dan 

potekala otroška animacija z pravljičnimi junaki Dežele ljudskih pravljic ter prikaz gašenja 

po starem PGD Podhom. Na odru smo v soboto poslušali zmagovalce Mednarodnega 

pevskega tekmovanja Blejski zlati mikrofon, večer pa so nam polepšali člani Big Banda 

Bled z gosti Otom Pestnerjem, Alenko Godec in Petrom Savizojem, v nedeljo pa narodno 

zabavni ansambel Slovenski pozdravi. Godba Gorje je nastopila na pletnah. Tradicionalno 

blejsko noč, soboto so ponovno razsvetlile jajčne lučke na jezeru, ki jih vsako leto izdela 

domačin Andrej Vidic, položijo jih pa prostovoljci v 20 čolnih. 

 

 
2.1.8. Martinovo na Bledu in Okusi Bleda v restavracijah 

 
Martinovo na Bledu smo letos organizirali drugič in s tem zaključili sklop dogodkov 

na prostem. V zdraviliški park smo povabili izbrane vinarje, pod taktirko blejskega 

sommelierja Todorja Toša Sebešana in Matevža Strajnerja. Poleg vinarjev so se 

predstavili tudi domači gostinci s ponudbo Okusov Bleda v blejskih restavracijah. V 

času kulinaričnega meseca novembra so izbrane blejske restavracije ponujajo okusne 

3-hodne menije po enotni promocijski ceni. V ta namen smo natisnili enotne ovitke za 

menu promocijskega jedilnika ter letake s ponudbo kulinaričnega meseca. 
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2.1.9. Druge prireditve 

 
V letu 2018 smo sodelovali in tudi finančno podprli različne druge dogodke na Bledu; 

sprejem olimpijcev, promocija olimpijske bakle, AS festival, kulturni praznik, občinski 

praznik, Blejski vodni festival, Blejski plavalni izziv, Blejski kolesarski festival, Poletna 

hokejska liga, Blejski strateški forum, Evropsko veteransko prvenstvo v plavanju, Triatlon 

Bled, Vaški vikend na Jezerski promenadi, otvoritev severne obvoznice, Svetovni pokal 

v biatlonu. 

 
Turizem Bled je kot partner sodeloval tudi na 28. svetovnem veteranskem prvenstvu v 

šahu, ki je na Bledu potekal od 17. do 30. novembra 2018. Za udeležence smo pripravili 

program izletov in aktivnosti ter ga izvajali na izbrane termine v času prvenstva. 

 

 
2.1.10. Druge velike prireditve 

 
Narodno zabavna Hit parada – Oberkrainerfest Bled 2018 

Lep jubilej je 10. novembra 2018 doživela Narodno zabavna Hit parada, ki smo zelo 

uspešno organizirali že petnajstič na Bledu. To je dan za ljubitelje narodnozabavnih 

zvokov, ki so tudi letos prišli predvsem iz Južne Tirolske, Avstrije, Bavarske, Švice in 

Madžarske ter iz Liechensteina in Francije. Prav lepo sta se nam letos zahvalila za tako 

prireditev gosta s Finske! Veliko jih prihaja na odlično organizirano prireditev že veliko 

let. Upamo, da tako kvaliteto in predanost prireditvi, negujemo še naprej, saj še zdaleč 

ni samo po sebi umevno, da se taka prireditev sama prodaja. 

 
 
 

2.2. Zimsko športni produkti 

Kombinirana smučarska vozovnica Ski pass je osnovni element zimske ponudbe na 

Bledu, ki kljub oddaljenost od večjih smučišč gostom omogoča, da vsak dan smučajo na 

drugem smučišču v regiji. 

 
Ski pass Slovenske Alpe, ki ga zadnjih nekaj let vodi podjetje PNT d.o.o. je z enotno 

karto omogočal 2-7 dnevno smučanje na Voglu, v Kranjski Gori, na Krvavcu, v Cerknem, 

na Kaninu – Sella Nevea in Arnoldsteinu. Med uporabniki vozovnic SPSA jih je 35% 

smučajo na Voglu, 33% v Kranjski Gori in 20% na Krvavcu. Turizem Bled je v sezoni 

2017/2018 organiziral dnevni prevoz s smučarskih avtobusom do Vogla in Krvavca. Za 

sezono 2018/2019 smo pripravili nove vozne rede Blejskega smučarskega avtobusa in 

uvedli dve novi trasi: vsak dan na Pokljuko in vsak petek v Kranjsko Goro. 

 
Turizem Bled je v letu 2018 financiral urejanje smučarsko tekaških prog na območju 

Dindola, Dob in Rečice. Urejanje je opravljal Tekaški smučarski klub Bled. 



28 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

 

 

 

 
 

 



29 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

 

 

 

 

2.3. Trajnostna mobilnost 

 
2.3.1. Pohodniške poti 

 
V naravi smo na novo označili pohodniške poti. Po celotni občini Bled so postavljeni 

novi leseni stebrički z oznakami sprehajalnih in pohodniških poti, izdelana pa je bila 

tudi priročna žepna karta. Na celotnem območju občine je sicer postavljenih približno 

200 stebričkov s 500 oznakami. Bled ima razvejan sistem sprehajalnih in pohodniških 

poti, zlasti po bližnjih osamelcih, ki ponujajo čudovite poglede na alpski biser in njegovo 

okolico. 

 

 
2.3.2. Bled Green Ways 

 
Turizem Bled skrbi in vzdržuje mrežo izposojevalnic koles na Bledu in okolici, ki se 

povezuje s sosednjimi občinami. Bled Green Ways je sistem za avtomatizirano izposojo 

koles. Preprost, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po 

vsakdanjih opravkih znotraj občine Bled je namenjen uporabnikom, ki so starejši od 

14 let. Za uporabo kolesarskega sistema se je potrebno registrirati v sistem na sedežu 

Infocentra Triglavska roža Bled, Infrastrukture Bled ali v Campingu Bled. Ob registraciji 

uporabniki prejmejo uporabniško ime in geslo oziroma Blejsko kartico in PIN kodo, ki 

pa nista prenosljivi. Uporabniku je na voljo brezplačna uporaba kolesa do 24 ur 

tedensko. Na Bledu imamo 4 postaje za izposojo koles: Triglavska roža, Zadružni dom 

Ribno, Dom krajanov Zasip, Camping Bled. Eno od postaj je nabavila Občina Bled in jo 

s pogodbo oddala v najem Turizmu Bled. V letu 2018 smo uvedli novost, ki ponudnikom 

namestitvenih kapacitet omogoča izposojo koles za svoje goste. Izposoja koles je bila 

na splošno zelo odvisna od vremenskih razmer. 

V infocentru Triglavska roža Bled se oddajajo klasična, gorska in električna kolesa, s 

katerimi se gostje lahko gibajo trajnostno po Bledu in okolici. 

 

 
2.3.3. Hop on / hop off, shuttle 

 
Z javnim avtobusnim prevozom  želimo prispevati k manjšemu onesnaževanju zraka    v 

občutljivem alpskem okolju, obvarovati rastlinstvo, zmanjšati hrup in se izogniti 

problemom gostega prometa in parkiranja. Javni prevoz nam nudi več časa za 

opazovanje narave in hkrati omogoča, da se nam ni treba vračati na isto izhodišče. 

 
Ob torkih je vozil na krožni poti Bled – Radovljica – Kropa. Prvi odhod z Bleda je bil ob 

9h30, zadnji iz Krope pa ob 17.25. 

 
Ob sredah je avtobus vozil na krožni poti Bled – Zabreznica – Begunje – Radovljica – 

Kamp Šobec – Bled. Prvi odhod z Bleda je bil ob 9h30, zadnji odhod iz Radovljice ob 

18h30. 

 
Četrtki so namenjeni vasem pod Stolom. Avtobus je vozil na relaciji Bled – Vrba – Žirovnica 

– Begunje – Brezje – Radovljica – Kamp Šobec – Bled. Prvi odhod avtobusa z Bleda je 

ob 9h30, zadnji z Brezij ob 19h45. 
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Petki so namenjeni obisku Tržiča. Avtobus je vozil na relaciji Bled – Radovljica – Begunje 

– Tržič – Radovljica – Kamp Šobec – Bled. Prvi avtobus z Bleda je odpeljal ob 9h30, zadnji 

iz Tržiča ob 19h. 

 
V letošnjem poletju je bil na celotni destinaciji Bled poleg rednih avtobusnih linij na voljo 

še dodatni javni prevoz. V soboto, 30. junija, je svojo pot začel tako imenovani shuttle 

bus, ki je uporabnike - ne glede ali so to domačini ali blejski gostje, za en evro peljal 

na relaciji Ribno – Blejski grad – soteska Vintgar – Zatrnik in nazaj. Avtobus je vozil do 

konca septembra, začel je zjutraj ob 8h in 5 minut pred Infocentrom Triglavska roža, 

zadnji odhod z Zatrnika pa je bil ob 22. uri. 

 
 
 

2.4. Informacijska podpora 

 
2.4.1. Turistično – informacijska dejavnost in delovanje TD Bled 

TIC pri TD Bled 

V skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled o opravljanju dejavnosti turistično 

informacijskega centra zavod nakazuje mesečne dotacije TD Bled za opravljanje 

dejavnosti TIC. TIC Bled je odprt celo leto, vse dni v letu, najmanj 7 ur na dan (nedelje 

in prazniki v zimskem času) in največ 13 ur na dan (julij, avgust). 

TIC Bled deluje z 2 informatorjema – eden je zaposlen za polni delovni čas, drugi pa za 

krajši delovni čas. 

 
V letu 2018 je TIC Bled obiskalo 45.244 obiskovalcev. Največ obiskovalcev TIC obišče 

v času od maja do septembra (višek doseže v juliju in avgustu), obisk pa je običajno  

najmanjši v februarju in novembru. Obiskovalci imajo največ vprašanj na temo 

aktivnosti, kulturnih in naravnih znamenitosti, informacije glede javnega prevoza in 

obiska destinacije. 

Obiskovalcem je na voljo tudi brezplačna uporaba interneta v internet kotičku in 

brezplačna Wi-Fi povezava. 

 
Predvsem v času poletne turistične sezone (julij in avgust) gostje pogosto iščejo 

prenočišča, ki so jim bila zagotovljena preko rezervacijskega sistema Feratel Deskline. 

 
Delovanje TD Bled 

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

Bled koordinira delo vseh društev v občini in ima zaposlenega tudi tajnika za polovičen 

delovni čas. Turizem Bled in Turistično društvo Bled imata podpisan poseben dogovor, 

ki opredeljuje, da gredo sredstva v višini 14.000 EUR letno za delovanje Turističnega 

društva Bled in koordinacijo turističnih društev v občini Bled ter zastopanje vseh 

društev na nivoju Gorenjske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije. 
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2.4.2. Infocenter Triglavska roža Bled 

 
TRB je regijsko in naravovarstveno središče Bleda, Gorenjske in Triglavskega narodnega 

parka, ki ima na 700 m2 skupen informacijski pult, stalno razstavo Raj pod Triglavom, 

večnamenski prostor, multimedijsko dvorano, trgovino in okrepčevalnico z lokalnimi 

proizvodi. Obiskovalcem so na voljo pohodniške in turistične informacije, izobraževalne 

delavnice, kulturni dogodki, fotografske in likovne razstave, naravoslovna literatura, 

zemljevidi, wi-fi povezava, posredovanje informacij o prostih namestitvah na Bledu in 

izposoja koles. Center upravlja Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s 

Turizmom Bled. Delo informatorjev je enakomerno porazdeljeno med Turizem Bled in 

JZ Triglavski narodni park. 

 
Delovni čas infocentra je: 

poletni delovni čas: 15. april do 15. oktober: vsak dan od 8. do 18. ure, 

zimski delovni čas: 16. oktober do 14. april: vsak dan od 8. do 16. ure, 

dodatno pa v času dogodkov. 

 
Infocenter Triglavska roža Bled je od 1. januarja do 31. decembra 2018 obiskalo 40.278 

obiskovalcev iz (vsaj) 72 držav. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (42,5 %), 

Nemčije (9,7 %), Italije (6,8 %), ZDA (4,5 %), Francije (4,3 %), Velike Britanije (3,6 %), 

Nizozemske (3,6 %), Španije (2,8 %), in Češke republike (2,5 %). Število individualnih 

obiskovalcev je bilo 35.152, od tega domačih obiskovalcev 12.190 (34,7%) in 22.962 tujih 

(65,3%). Preostanek 5.126 obiskovalcev so predstavljale skupine in obiskovalci dogodkov. 

 

Obiskovalci Infocentra Triglavska roža Bled največ povprašujejo po Bledu z bližnjo 

okolico in Triglavskim narodnim parkom, ter po širši regiji Gorenjske. Zanimajo jih 

znamenitosti na Bledu in v okolici, nekatere pa tudi možnosti nastanitve. Zanima jih 

tudi pohodništvo v Triglavskem narodnem parku, posebej priljubljen cilj pohodnikov 

pa je Triglav. 

 
Največ povpraševanja je po zemljevidih Bleda, na katerih jim po navadi pokažemo      in 

narišemo, kje se kakšna znamenitost nahaja in kako dostopati do nje. Poleti smo razdelili 

veliko brošur Mini informacije o Bledu, Splošnih prospektov o Bledu, brošure Soteska 

Vintgar, revije Discover TNP in brošure Slapa Savice, Korita Mostnic in Vogla ter trganke 

Planinske zveze Slovenije. Največ povpraševanja po občinah na Gorenjskem je za občine 

Bled, Gorje in Bohinj. Sledita občini Kranjska Gora, Radovljica in občine v Dolini Soče. 

Nekaj zanimanja je bilo tudi za občine Žirovnica, Kranj in Škofja Loka. Poleg tega delimo 

še zadnje promocijske materiale RDO Gorenjske, od katerih so najbolj priljubljeni Okusi  

Gorenjske. 

 
V letu 2018 smo obiskovalcem preko rezervacijskega sistema Feratel ponujali namestitve 

na Bledu. Največ povpraševanja po prostih sobah je bilo meseca julija in avgusta. Poleti 

smo izposojali pet gorskih in tri električna kolesa. Pozimi pa smo prodajali Ski pass karte, 

za katere je bilo več zanimanja kot v preteklih letih. 

 

 
2.4.3. Ask me I’m local / Vprašaj me, sem domačin 

 
V destinaciji Bled smo v letu 2018 s skupnimi močmi uvedli nov projekt, ki je potekal skozi 

vse poletje, in sicer Vprašaj me, sem domačin, oziroma Ask me I‘m local. Informatorji so 

na najbolj obremenjenem območju ob jezeru in na Jezerski promenadi, torej od Grand 

Hotela Toplice do Grajskega kopališča, opozarjali o pravilnem vedenju na Bledu, 
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pomenu varovanju okolja, gostom so nudili vse vrste informacij in jih usmerjali do info 

središč, kopališča, parkirišč. Informatorji so vidni že na daleč, saj so enotno oblečeni   in 

opremljeni. Ob tem smo izdali tudi letak o vedenju na Bledu, s katerim smo tudi pojasnili, 

zakaj nekatera dejanja na Bledu niso zaželena. 

 
 

 
 

2.4.4. Kartica gosta 

 
Jeseni 2018 smo na Turizmu Bled pričeli s pripravo koncepta turistične kartice Bled 

kot novost za leto 2019, na pobudo lokalnega turističnega gospodarstva ob povečanju 

turistične takse in uvedbi promocijske takse. 

 
Poleg preučitve dobrih praks smo opravili sestanke in posvete glede tehničnega 

sistema, možnosti sodelovanja v okviru skupnosti Julijskih Alp, preko katere bi lahko 

povezali ponudbo v regiji in vsebinskih konceptov kartice, ki bi bili najbolj primerni za 

lokalno področje. 

 
Ob koncu leta je bila že znana rešitev, da kartico gosta ponudimo brezplačno, do nje 

pa bi bili upravičeni gostje partnerskih nastanitev na Bledu, ki bi tu ostali vsaj 3 noči. 

Vsebinsko se bomo osredotočili na mobilnost. 
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2.4.5. Rezervacijski sistem turistične destinacije 

 
V letu 2018 je dozorela odločitev o opustitvi rezervacijskega sistema Feratel in pripravi 

alternativnih možnosti. Kljub tej odločitvi je delovanje preko celotnega leta potekalo 

nemoteno. Turizem Bled je ponudnikom nudil pomoč pri urejanju cen in razpoložljivosti. 

Soočali smo se s podobnimi izzivi, kot v preteklosti, ki so zgolj potrdili, da sistem ob 

velikem poletnem porastu povpraševanj po namestitvah v zadnjem hipu ne deluje. 

Ponovno se je pokazalo, da je kljub prizadevanju, obveščanju ponudnikov, nudenju 

pomoči, izobraževanju ter občutno nižji proviziji (v primerjavi z ostalimi rezervacijskimi 

sistemi), v sistemu premalo ponudnikov, predvsem pa tisti, ki so, ne dajo dovolj 

namestitvenih enot na razpolago, ampak jih raje prodajo po drugih kanalih. 

 
Za uporabnike sistema Feratel smo bili na voljo za kakršnakoli vprašanja. Info center 

Triglavska Roža je odprt vedno in je prav tako na voljo za pomoč in vprašanja glede 

rezervacijskega sistema. 

 
Statistika transakcij v letu 2018: 

število rezervacij nastanitev: 906 

število rezervacij dodatnih storitev: 329 

skupno število rezervacij: 1.235 v vrednosti 189.902,79 EUR 

 
Število ponudnikov v sistemu: 

št. vseh ponudnikov namestitev: 120 

št. ponudnikov dodatnih storitev: 31 

 
 
 

3. Delovanje kongresnega urada Bled 
 

 
PLAN 2018 

Realizacija 

2018 
INDEKS 

DELOVANJE KONGRESNEGA URADA BLED 191.300 188.486,73 99 

M.I.C.E. (program dela KUB, plača 1 zaposlen ) 95.000 79.257,23 83 

Podpora velikim športnim tekmovanjem 96.300 109.229,50 113 

Pod okriljem Turizma Bled deluje Kongresni urad Bled (KUB), ki ga je v marcu 2017 

projektno ustanovilo 8 partnerjev, poleg Turizma Bled še Sava Turizem d.d., Novi Kondor, 

družba za hotelirstvo in nepremičnine d.o.o., Kompas hoteli Bled d.d., Hotel Jelovica Bled 

d.o.o., Višja šola za gostinstvo in turizem Bled, Zavod za kulturo Bled in Infrastruktura Bled 

d.o.o. Ustanovni partnerji tvorijo Projektni svet, ki usmerja delo in aktivnosti urada. 

 
Cilji Kongresnega urada so mednarodna promocija in trženje Bleda kot kongresne 

destinacije, pridobivanje mednarodnih in drugih poslovnih srečanj na Bled, s ciljno 

usmerjenostjo na kongrese mednarodnih združenj, večje športne prireditve in vladne 

dogodke. Delovanje KUB je neprofitno, da lahko zagotavlja objektivno storitev, naloge 

KUB so začrtane v letnem načrtu aktivnosti, ki ga na letni ravni potrjuje Projektni svet. 

 
V skladu z načrtom aktivnosti je aktivna promocija na tujih trgih 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. V 
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letu 2018 je KUB v namen direktnega marketinga izdal 

žepno zloženko Meeting Planner‘s Guide, ki je narejena na 

podlagi brošure za organizatorje dogodkov iz leta 2017. 
 

V skladu z načrtom aktivnosti se je KUB udeležil treh večjih 

poslovnih borz, v januarju Conventa 2018 v Ljubljani, v 

maju IMEX, v Frankfurtu, v novembru pa IBTM, v Barceloni. 

B2B se izvaja na trgih, ki so ciljno zastavljeni 

v načrtu, in sicer kot prioritetni Nemčina in Velika Britanija. 

 
Poleg večjih borz, se je KUB udeležil še dveh B2B promocijskih dogodkov: 

Europecongress, v februarju, v Zagrebu in delavnico v organizaciji Kongresnega urada 

Slovenije, v Hamburgu, v novembru. Cilj promocijskih dogodkov je večati prepoznavnost 

Bleda kot destinacije za dogodke in pridobivanje dogodkov. 

 
Poleg tega je KUB v sodelovanju s Kongresnim uradom 

Slovenije in Kongresnim uradom Ljubljana sodeloval pri 

organizaciji mednarodne konference združenja ICCA, ki je 

v Sloveniji prvič organiziral enega izmed svojih dogodkov. 

Tako je v Ljubljani v juliju 2018 potekala konferenca ICCA 

AMP, ki je v Slovenijio pripeljala 200 tujih gostov, v smeri 

promocije destinacije in predstavitev naših storitev. V 

sklopu ICCA AMP je KUB organiziral poseben študijski ogled Bleda za skupino agentov, 

ki so si v dveh dneh ogledali potencialne lokacije na Bledu za svoje dogodke. 

 
Ogledni obiski (FAM trip), ki jih je KUB za kliente tujih agencij so skupaj na Bled pripeljali 

60 gostov, za njih pa je bil pripravljen poseben večdnevni program ogleda lokacij, 

spoznavanja storitev in ponudnikov storitev (FAM trip Conventa 2018, januar 2018, 

poletni FAM trip v sodelovanju s KUS, v juniju 2018, FAM trip za angleške kliente, v juliju 

2018, jesenski FAM trip, oktobra 2018 in ICCA AMP Fam trip v juliju 2018). 

 
Direktne potrditve dogodkov, ki so jih generirale aktivnosti KUB v letu 2018: 

• Svetovno prvenstvo v curlingu, mešane dvojice, november 2020, 200 – 300 PAX 

• Kongres ENAT, december 2019, 200 PAX 

• Kongres IBA, marec 2020, 300 PAX 

• Kongres Botanica, maj 2020, 450 PAX 

• Oživitev letnega šahovskega blejskega turnirja, načrt organizacije turnirja letno od 

2020 - 2025, 200 – 300 PAX 

 
Poleg direktne promocije in trženja je KUB aktivno deloval tudi na področju spletne 

promocije. V sklopu projekta digitalnega trženja Turizma Bled, je KUB povečal obisk 

spletne podstrani Kongresni urad na spletni strani Turizma Bled, povečal je tudi obisk 

družbenih omrežij na Linkedinu, Facebooku, Instagramu in Twitterju. 

 
Vokviruaktivnostipovezanihs članstvomvmednarodnemzdruženju ICCA(International 

Congress and Convention Association) je tudi poročanje v bazo dogodkov združenja 

ICCA. KUB poroča o dogodkih na Bledu, s tem pa se dviguje destinacijska ocena 

destinacije za dogodke. Bled je v letu 2017 zasedal 166. mesto na evropski lestvici 

dogodkov, s tem se je dvignil za 62 mest v primerjavi z letom 2016. Lestvica za leto 

2018 bo objavljena v marcu 2019. KUB je poročal o dogodkih, ki ustrezajo parametrom 

ICCA, kar za Bled pomeni 8 dogodkov v letu 2018. 
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KUB je sodeloval tudi pri organizaciji in izvedbi večjih 

dogodkov v destinaciji: CIPRA konferenca, maj 2018, 

v sodelovanju z Občino Bled, Svetovno šahovsko 

veteransko prvenstvo, november 2018, skupaj s 

Slovensko turistično organizacijo pa smo organizirali 

promocijsko izkustveno delavnico na Bledu za 50 

agentov LUXURY Connections, ki so na Bled prišli z 

namenom izkušnje 5 zvezdičnih doživetij v destinaciji. 
 

V skladu s poslovnim  dogovorom, KUB poroča  članom 

Projektnega sveta, na podlagi konsenza vseh članov pa izvaja 

načrtovane aktivnosti. Člani Projektnega  sveta so aktivno 

vključeni v aktivnosti KUB, predvsem v okviru oglednih obiskov. 

Člani so vabljeni na srečanja s klienti in imajo tako priložnost 

direktne promocije svojih lokacij in storitev. KUB je še naprej 

vzpostavljal sodelovanje  s ključnimi deležniki, ki so vključeni  v 

kongresno dejavnost v destinaciji in tako vzpodbujal razvoj 

aktivnosti ponudbe za kongresne goste (šola IEDC, agencija 

ALBATROS, Veslaška zveza Slovenije, Smučarska zveza 

Slovenije, agencija SiSport, agencija Insync, Blejski otok, 

Hotel Triglav, Vila Bled, Eco-Resort Bled, Jezeršek Catering in EKO Park Hotel Bohinj). 

Kongresni urad se je redno udeleževal dogodkov v domeni Kongresnega urada Slovenije 

(Conventa Crossover, avgust 2018, Seja sveta zavoda KUS, junij in december 2018) in 

sodeloval s Kongresnim uradom Ljubljane, s tem pa krepil vlogo odločevalca kongresne 

industrije v Sloveniji. 

 
 

 

3.1. Podpora velikim športnim tekmovanjem 

V skladu s podpisanimi pogodbami je Turizem Bled finančno pristopil k soorganizaciji 

velikih športnih prireditev, ki so strateškega pomena za turistični razvoj destinacije in 

pripomorejo k prepoznavnosti Bleda, kot destinacije za velike športne prireditve: 

• Svetovno veteransko prvenstvo v veslanju, september 2017; 

• Evropsko veteransko prvenstvo v plavanju, september 2018; 

• IBU svetovni pokal in prvenstvo v biatlonu leta 2020 in 2021; 

• Svetovno prvenstvo in pokal v zimskem plavanju 2019 – 2022. 

 
 
 
 

4. Upravljanje zavoda in destinacije 
 

 
PLAN 2018 

Realizacija 
2018 

INDEKS 

UPRAVLJANJE ZAVODA IN DESTINACIJE 132.500 162.933,07 123 

Splošni stroški (plača direktorja, materialni in drugi 

splošni stroški) 
115.000 145.559,47 127 

Priprava in izvajanje strategije ter destinacijski PR 17.500 17.373,60 99 
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Zavod je bil ustanovljen leta 1999 z organizacijskim preoblikovanjem takratne Direkcije 

za turizem Bled s sprejemom Akta o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi 

razmerij med ustanovitelji. Zavod ima status zasebnega zavoda, ki deluje v javnem 

interesu. V skladu s 15. členom ZSRT je Turizem Bled leta 2004 od Ministrstva za 

gospodarstvo pridobil status, da deluje v javnem interesu na področju spodbujanja 

turizma. Status je potrebno obnoviti vsakih pet let, zadnjo odločbo za dobo petih let je 

zavod prejel v letu 2014. 

 
Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2018 je bil sprejet na 64. redni seji Sveta 

zavoda TB, dne 4.12.2017. Soglasje Občinskega sveta Občine Bled pa je bilo sprejeto na 

15. redni seji, dne 19.12.2017. 

 
Poslovni načrt za leto 2018 je bil pripravljen na osnovi posodobljene različice poslovnega 

načrta za leto 2017 in je upošteval izhodišča nadaljnje rasti turistične panoge tako na 

Bledu kot širše v regiji. Upošteval je tudi krepitev dejavnosti zavoda v vlogi 

destinacijskega upravljavca in organizacije oziroma ponudbe novih programov   ter 

storitev. 

 
Poslovni načrt je predstavljal konkretizacijo izvedbenega dela nove strategije blejskega 

turizma za srednjeročno obdobje od 2018 do 2025. Poudarjena je bila ugotovitev, da 

je dobre čase v turizmu in ekonomiji potrebno izkoristiti za gradnjo trdnih temeljev  in 

nadaljnjo rast, ko ta ne bo tako sama po sebi umevna. Vloga Turizma Bled je bila v 

prvi vrsti prepoznana v funkciji krepitve prepoznavnosti lastne blagovne znamke in 

poudarku na povezovalni vlogi znotraj destinacije. 

 
S pričetkom poslovnega leta 2018 je vodenje zavoda prevzel Tomaž Rogelj. V zavodu je 

bilo v letu 2018, poleg direktorja še osem zaposlenih, od tega ena za določen čas, in ena 

pogodbena sodelavka. Povprečno je bilo v 2018 7,7 zaposlenih. Vsi delujejo na sedežu 

zavoda, Ljubljanska cesta 27, Bled, v prostorih Javnega zavoda Triglavski narodni park. 

 
V letu 2017 začeti postopki za uskladitev besedila Akta o ustanovitvi zavoda za 

pospeševanje turizma Bled, Turizem Bled, in Pogodbe o ureditvi razmerij med 

ustanovitelji« (v nadaljevanju: akt) z veljavno zakonodajo in delovanjem zavoda, so se 

nadaljevali v letu 2018. Po zahtevnem postopku je bilo besedilo akta v drugi polovici leta 

2018 usklajeno med ustanovitelji in potrjeno na seji občinskega sveta. Predvidevamo, da 

bodo v prvi polovici leta 2019 vsi ustanovitelji pri notarju podpisali sklep o spremembi 

akta, nato pa bo notar vložil predlog za vpis spremembe akta v sodni register. Akt začne 

veljati in se začne uporabljati z dnem vpisa akta v sodni register. Novi svet zavoda se 

mora konstituirati v skladu z določbami akta v roku treh mesecev po uveljavitvi akta. 

Do konstituiranja sveta v skladu z aktom opravlja naloge sveta dosedanji svet zavoda. 

S konstituiranjem novega sveta preneha mandat vsem dosedanjim članom sveta. 

 
Knjigovodstvo se tako v osnovi vodi po načelih kot velja za tržne subjekte, hkrati pa 

se prikazuje poslovanje tudi po sistemu denarnega toka. Zavod se sicer uvršča med 

subjekte s področja gostinstva in turizma, prav tako uporablja panožno kolektivno 

pogodbo za te dejavnosti. 
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Tabela: Finančni pregled realizacije poslovnega načrta Turizma Bled za leto 2018 
 
 

  
 

PLAN 2018 

Realizacij
a 1.1.- 

31.12.18 

 
% 

realizacije 

UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK 220.400,00 233.655,99 106% 

Plače zaposlenih 60.000,00 62.701,66 105% 

Bled Imago paradisi ( splošni katalogi, sejmi, 
spletna stran, oglaševanje, digitalni marketing, 
razvoj blagovne znamke 

 
 

127.400,00 

 
 

113.563,75 

 
 

89% 

Blagovna znamka 20.000,00 14.410,63 72% 

Promocijski materiali 38.000,00 31.733,75 84% 

Oglaševanje v medijih 10.000,00 7.776,33 78% 

Spletna stran www.bled.si 5.000,00 3.637,00 73% 

Sejemski nastopi 12.000,00 14.332,07 119% 

Študijske skupine 10.000,00 11.544,47 115% 

Digitalni razvoj in promocija 27.400,00 27.557,12 101% 

Spletno komuniciranje 5.000,00 2.572,38 51% 

Zelena shema, Julijske Alpe in druge povezave 33.000,00 57.390,58 174% 

Zelena shema 1.500,00 608,89 41% 

Skupnost Julijske Alpe 31.000,00 55.468,41 179% 

Ostalo 500,00 1.313,28 263% 

UPRAVLJANJE PRODUKTOV IN STORITEV ZAVODA 554.000,00 614.047,88 111% 

Plače zaposlenih 90.000,00 75.395,20 84% 

Organizacija prireditev (letne in zimske) 223.000,00 281.963,51 126% 

Zimskošportni produkti (skibus&skipass, tekaške 
proge) 

 
69.000,00 

 
70.123,53 

 
102% 

Ski bus &skipass 33.000,00 34.179,93 104% 

Urejanje tekaških prog in druge športno turistične 
infrastrukture 

 
36.000,00 

 
35.943,60 

 
100% 

Trajnostna mobilnost (izposoja koles, urejanje 
pešpoti, označevanje kolesarske, temtski zemljevidi, 
hop-on/hop-off, članarina GIZ, najem 
elekt.avtomobila) 

 
 
 

43.000,00 

 
 
 

49.573,14 

 
 
 

115% 

Pohodniške poti (amortizacija 6,7%, dokumentacija, 
promocijski materiali) 

 
15.000,00 

 
11.996,02 

 
80% 

servis in zavarovanje koles, amortizacija 20.000,00 27.451,85 137% 

http://www.bled.si/
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GIZ 2.000,00 1.828,80 91% 

Shuttle, hop on/off 6.000,00 8.296,47 138% 

Informacijska podpora (sofinanciranje TRB/TIC, 
upravljanje Feratel, razvoj mobilnih app) 

 
129.000,00 

 
136.992,50 

 
106% 

TIC TD Bled 52.000,00 52.269,84 101% 

TRB 38.000,00 38.388,82 101% 

Ask me I am local 12.000,00 7.257,63 60% 

Rezervacijski sistem 22.000,00 25.807,77 117% 

Rezervacijski sistem -sistemi 5.000,00 13.268,44 265% 

DELOVANJE KONGRESNEGA URADA BLED 191.300,00 188.486,73 99% 

M.I.C.E. (program dela KUB, plača 1 zaposlen ) 95.000,00 79.257,23 83% 

Program dela 65.000,00 47.906,40 74% 

Plače zaposlenih 30.000,00 31.350,83 105% 

Podpora velikim športnim tekmovanjem (veteransko 
prvenstvo veslanje, veteransko prvenstvo v 
plavanju, SP biatlon 2018, kandidatura SP biatlon 
2021/22) 

 

 
 

96.300,00 

 

 
 

109.229,50 

 

 
 

113% 

Veslanje 34.000,00 34.290,00 101% 

Plavanje 34.000,00 46.364,50 136% 

Biatlon 28.300,00 28.575,00 101% 

UPRAVLJANJE ZAVODA IN DESTINACIJE 132.500,00 162.933,07 123% 

Splošni stroški (plača direktorja, materialni in drugi 
splošni stroški) 

 
115.000,00 

 
145.559,47 

 
127% 

Plače zaposlenih 80.000,00 83.602,21 105% 

Upravljanje destinacije 5.000,00 0,00 0% 

Drugi splošni stroški (reprezentanca, odvetniše in 
računovodske storitve, izobraževanje, trženje, razno) 

 

30.000,00 
 

61.957,26 
 

207% 

Priprava in izvajanje strategije ter destinacijski PR 
(anketa, strategija, sodelovanje z deležniki, del 
plače) 

 

 
17.500,00 

 

 
17.373,60 

 

 
99% 

SKUPAJ ODHODKI 1.098.200,00 1.199.123,67 109% 

 
 

SKUPAJ PRIHODKI 1.098.200,00 1.200.309,89 109% 

Odstopljen delež turistične takse Občine Bled 782.000,00 782.000,00 100% 

Tržni in drugi prihodki zavoda 316.200,00 418.309,89 132% 

 
 

DPresežek prihodkov nad odhodki  1.186,22  
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 

 
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma (v nadaljevanju zavod), spremlja svoje 

računovodske evidence in izkaze skladno z določili Zakona o računovodstvu ter 

Slovenskih računovodskih standardov 2016 in SRS 34. 

 
Sestavni del računovodskega poročila so: 

1. Pojasnila k bilanci stanja; 

2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov. 

 

 
1. POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2018 

SREDSTVA 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  

 
Tabela 1: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2018 po nabavni, odpisani in 

neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR). 

 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Neodpisana 

vrednost 

Odpisanost 

sredstev (v%) 

1 2 3 4 5=3:2x100 

Neopredmetena dolgoročna 

sredstva in DAČR 

597 597 0 100,00 

Nepremičnine 3.945 158 3.787 4,01 

Oprema in druga opredmetena 

OS 

149.104 58.588 90.516 39,29 

Dolgoročne kapitalske naložbe 713 63 650 8,84 

SKUPAJ 154.359 59.406 94.953 38,48 

 
Tabela 2: Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti na dan 31. 12. 2018 

in primerjava s predhodnim letom (v EUR). 

 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna vrednost 

predhodnega leta 

Nabavna vrednost 

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:x100 

Neopredmetena dolgoročna 

sredstva in DAČR 

 
597 

 
597 

 
100 

Nepremičnine 3.945 3.945 100 

Oprema in druga opredmetena 

OS 

 
112.913 

149.104  
132,05 

Dolgoročne kapitalske naložbe 713 713 100 

SKUPAJ 118.168 154.359 130,63 
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V letu 2018 se je nabavna vrednost dolgoročnih sredstev zavoda v primerjavi s 

predhodnim letom povečala za 36.191 EUR oziroma 30,63 %, in sicer zaradi novih nabav 

osnovnih sredstev v višini 36.191. 

Glavnino novih dolgoročnih sredstev v letu 2018 predstavlja nakup 200 totemov za 

pohodniške poti v skupni vrednosti EUR 32.331,32 €. 

 
Posledično se je zaradi novih nabav osnovnih sredstev povečala tudi neodpisana 

vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v primerjavi s predhodnim letom. 

 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Tabela 3: Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.  

12. 2018 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) 

 
Vrste kratkoročnih sredstev in 

aktivnih časovnih razmejitev 

Vrednost po stanju 

predhodnega leta 

Vrednost po stanju 

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Denarna sredstva v blagajni 181 149 82,32 

Dobroimetje pri bankah 17.089 28.124 164,57 

Kratkoročne terjatve do 

kupcev 

 
62.085 

 
68.376 

 
110,13 

Dani predujmi in varščine 3.488 2.132 61,12 

Druge kratkoročne terjatve 8.905 2.726 30,61 

Aktivne časovne razmejitve 6.882 3.976 57,77 

SKUPAJ 98.630 105.483 106,95 

 
Celotna izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2018 

so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 6,95 %, predvsem na račun povečanja 

dobroimetja pri bankah (sredstev na TRR) za 64,57 %. 

 
Denarna sredstva v blagajni 

 
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 149 EUR. 

 
Dobroimetje pri bankah 

 
Zavod na dan 31.12.2018 izkazuje denarna sredstva na TRR v višini 28.124 EUR, kar 

pomeni povečanje za 64,57 % glede na preteklo leto. 

 
Kratkoročne terjatve do kupcev 

 
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 68.376 EUR, od tega nezapadle 

terjatve v višini 43.749 EUR, zapadle terjatve pa v višini 24.627 EUR. Izkazane 

kratkoročne terjatve po stanju na dan 31. 12. 2018 so se v primerjavi s predhodnim letom 

povečale za 10,13 %. 

 
Med največjimi zapadlimi terjatvami ni terjatev, pri katerih bi bila poravnava vprašljiva. 

 
Zapadle  terjatve zavod poskuša izterjati s pisnimi opomini, veliko pozornosti se 

posveča tudi izterjavi preko telefonskih klicev. 
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Dani predujmi in varščine 

 
Zavod izkazuje dane predujme v višini 2.132 EUR za plačilo udeležbe na kongresu 

športnih zvez Ženeva in na poslovni borzi IBTM Barcelona. 

 
Druge kratkoročne terjatve 

 
Druge kratkoročne terjatve zavoda na dan 31.12.2018 znašajo 2.726 EUR in so se v 

primerjavi s preteklim zmanjšale za 69,39 %. Glavnino drugih kratkoročnih terjatev 

predstavljajo terjatve za vstopni DDV. 

 
Aktivne časovne razmejitve 

 
Aktivne časovne razmejitve zavoda na dan 31.12.2018 znašajo 3.976 EUR in so 

oblikovane iz naslova kratkoročno odloženih stroškov in vključujejo postavke, ki bodo kot 

stroški bremenili rezultat prihodnjega obračunskega obdobja (stroški zavarovanja, 

rezervacijski sistem, naročnine, članarine, letalska vozovnica). V primerjavi s preteklim 

letom so se AČR zmanjšale za 42,23 %. 

 
C. ZALOGE 

 
Tabela 4: Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2018 in primerjava s 

predhodnim letom (v EUR) 

 

Vrste zalog Vrednost po stanju 

predhodnega leta 

Vrednost po stanju 

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Zaloge materiala 22.800 23.000 100,88 

 
Zavod izkazuje na dan 31. 12. 2018 zaloge materiala v višini 23.000 EUR, ki vključujejo 

zaloge naslednjih publikacij: splošne kataloge Bleda, trganke Bleda, mini informacije, 

vrečke in mape, zloženke Visit Espo, pohodniške karte Bleda, pobarvanke. 

 

 
I. AKTIVA SKUPAJ 223.437 EUR 

 

 
Zabilančna sredstva 

 
Zavod je 31.12.2018 izkazoval 153.050 EUR zabilančnih sredstev. 

Tabela 5: Zabilančna sredstva 31.12.2018. 

 Vrednost po 

pogodbi 

Realizirano v 

letu 2018 

Odprte 

obveznosti 

Svetovni pokal leta 2020 in svetovno prvenstvo v 

biatlonu v letu 2021 

100.000 15.250 84.750 

Evropsko masters prvenstvo v vaterpolu, 

plavanju, skokih v vodo 

36.600 18.300 18.300 

Veslaško prvenstvo 2020 50.000 0 50.000 

SKUPAJ 186.600 33.550 153.050 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Tabela 6: Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah 

na dan 31. 12. 2018 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) . 

 

Vrste kratkoročnih časovnih 

obveznosti in PČR 

Vrednost po stanju 

predhodnega leta 

Vrednost po stanju 

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Kratkoročne obveznosti za 

plače 

 
15.027 

 
28.079 

 
186,86 

Kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev 

 
166.464 

 
174.201 

 
104,65 

Prejeti predujmi 246 39 15,85 

Druge kratkoročne obveznosti 

iz poslovanja 

 
11.385 

 
9.409 

 
82,64 

Kratkoročne obveznosti iz 

financiranja 

 
553 

 
513 

 
92,77 

Pasivne časovne razmejitve 181 0 0 

SKUPAJ 193.856 212.241 109,48 

 
Celotne kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, izkazane na dan 31. 12. 

2018 znašajo 212.241 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom povečale za 18.385 

EUR oziroma za 9,48 %, pretežno zaradi povečanja obveznosti do zaposlenih. 

 
Kratkoročne obveznosti za plače 

 
Kratkoročne obveznosti za plače višini 28.079 EUR vključujejo obveznosti do zaposlenih 

iz naslova plač in povračil, ki so bile poravnane 4. 1. 2019, torej po zaključku obračunskega 

obdobja. Plače so se glede na prejšnje leto povišale za 13.052 EUR oziroma za 86,86 %. 

Povišanje pretežno izhaja iz povečanega števila zaposlenih. 

 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in prejeti predujmi 

 
Kratkoročne obveznosti, vključno s prejetimi predujmi, v višini 174.240 EUR predstavljajo 

obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 173.771 EUR, obveznosti do tujih 

dobaviteljev v višini 430 EUR ter obveznosti po avansnih računih v višini 39 EUR. 

Obveznosti do dobaviteljev so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 7.737 EUR 

oziroma za 4,65 %, predujmi pa so se znižali za 207 EUR oziroma 17,36 %. 

 
V okviru kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zavod na dan 31. 12. 2018 izkazuje 

nezapadle obveznosti v višini 98.554 EUR in zapadle obveznosti v višini 75.647 EUR.  

 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v višini 9.409 EUR, in sicer: 

obveznosti do državnih inštitucij 9.308 EUR 

ostale kratkoročne obveznosti 101 EUR 
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Kratkoročne obveznosti iz financiranja 

 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 513 EUR. 

 
Pasivne časovne razmejitve 

 
V letu 2018 zavod ne izkazuje pasivnih časovnih razmejitev. 

 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
Tabela 7: Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah na dan 31. 12. 2018 

ter primerjava s predhodnim letom v EUR. 

 

Vrste lastnih virov in 

dolgoročnih obveznosti 

Vrednost po stanju 

predhodnega leta 

Vrednost po stanju 

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Ustanovitveni sklad 13.874 13.874 100 

Presežek odhodkov nad 

prihodki 

oz. presežek prihodkov nad 

odhodki 

 
 

 
4.215 

 
 

 
3.029 

 
 

 
71,86 

Druge dolgoročne posl. 

obveznosti 

 
351 

 
351 

 
100 

SKUPAJ 10.010 11.196 111,82 

 
Ustanovitveni sklad 

 
Ustanovitveni sklad zavoda znaša 13.874 EUR in je ostal nespremenjen v primerjavi s 

preteklim letom. 

 
Presežek prihodkov nad odhodki 

 
Zavod je posloval pozitivno in ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.186 

EUR pred obdavčitvijo. Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi znaša 1.186 

EUR. Zavod v letu 2018 dosega davčno osnovo v višini 4.696 EUR, ki pa je zmanjšana z 

davčnimi olajšavami v višini 4.696 EUR – osnova za davek je 0 EUR. 

 
Presežek prihodkov iz leta 2018 v višini 1.186 EUR je bil uporabljen za pokrivanje izgube 

iz preteklih let. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 3.029 EUR. 

 
Druge dolgoročne obveznosti 

 
Druge dolgoročne obveznosti zavoda znašajo 351 EUR. Obveznost je sestavljena iz 

obveznosti za sredstva iz občinskega proračuna za nabavo srebrnikov. 

 
POSLOVNI IZID 

 
V letu 2018 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki 

po obdavčitvi, v višini 1.186 EUR in je bil razporejen za pokrivanje presežka odhodkov 

nad prihodki preteklih obdobij. 

 
II. PASIVA SKUPAJ 223.437 EUR 
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2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN  ODHODKOV  DOLOČENIH  UPORABNIKOV 

OD 1.1.2018 DO 31.12.2018 

 
2.1. PRIHODKI 

 
Zavod je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu 2018 

pridobil naslednje prihodke: 

1. Poslovne prihodke 

2. Finančne prihodke 

3. Druge prihodki 

4. Prevrednotovalne poslovne prihodke 

 
Tabela 8: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2018 (v EUR) 

 
Vrste prihodkov Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 

Sestava prihodkov (v %) 

1 2 3 

Prihodki od poslovanja 1.200.141 99,99 

Finančni prihodki 0 0 

Drugi prihodki 169 0,01 

Prevrednotovalni poslovni 

prihodki 

  
0 

Celotni prihodki 1.200.310 100 

 
Tabela 9: Primerjava prihodkov v letu 2018 s tistimi v predhodnem letu ( v EUR) 

 
Vrste prihodkov Prihodki 

predhodnega leta 

Prihodki 

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Prihodki iz poslovanja 1.012.966 1.200.141 118,48 

Finančni prihodki 7 0 0 

Drugi prihodki 512 169 33,01 

Prevrednotovalni poslovni 

prihodki 

 
207 

 
0 

 
0,00 

Celotni prihodki 1.013.692 1.200.310 100 

 
Prihodki iz poslovanja zavoda predstavljajo 99,99 % prihodkov in so se v primerjavi z 

predhodnim letom povečali za 18,48 %. 



45 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

 
 
 

 

Tabela 10: Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2018 (v EUR) 

 
Vrste prihodkov Prihodki iz 

neproračunskih 

virov 

Prihodki iz 

proračunskih 

virov 

Sestava virov 

prihodkov (v %) 

1 2 3 4 

Prihodki iz poslovanja 418.141 782.000 34,84 65,16 

Finančni prihodki 0 0 0 0 

Drugi prihodki 169 0 0,01 0 

Prevrednotovalni poslovni 

prihodki 

 
0 

 
0 

0  
0 

Celotni prihodki 418.310 782.000 100 

 
Tabela 11: Sestava poslovnih prihodkov v letu 2018 (v EUR) 

 
Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 

Sestava poslovnih 

prihodkov (v %) 

1 2 3 

Prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 

 
1.129.968 

94,15 

Prihodki od najemnin 67.846 5,65 

Prihodki od prodaje materiala in blaga 1.079 0 

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi 

učinki (subvencije, dotacije) 

 
1.248 

 
0,10 

Prihodki iz poslovanja 1.200.141 100 

 
Tabela 12: Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2018 s tistimi v predhodnem letu (v 

EUR) 

 

Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki 

predhodnega leta 

Poslovni prihodki 

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Prihodki od prodaje 

proizvodov in storitev 

 
921.759 

 
1.129.968 

 
122,58 

Prihodki od najemnin 91.207 67.846 74,38 

Prihodki od prodaje mat. in 

blaga 

 
0 

 
1.079 

 
0 

Drugi prihodki, povezani 

s poslovnimi učinki 

(subvencije, dotacije) 

 

 
0 

 

 
1.248 

 

0 

Prihodki iz poslovanja 1.012.966 1.200.141 118,47 

 
Drugi prihodki znašajo 169 EUR, in sicer iz naslova sponzorstva. 



46 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

 
 
 

 

2.2. ODHODKI 

 
Odhodki so razčlenjeni na: 

1. Poslovne odhodke 

2. Finančne odhodke 

3. Druge odhodke 

4. Prevrednotovalne poslovne odhodke 

 
Tabela 13: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2018 (v EUR) 

Vrste odhodkov Odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 

Sestava odhodkov (v %) 

1 2 3 

Stroški blaga, materiala in 

storitev 

 
863.294 

 
71,99 

Stroški dela 271.707 22,66 

Amortizacija 23.672 1,97 

Ostali drugi stroški 9.945 0,83 

Finančni odhodki 462 0,04 

Drugi odhodki 30.013 2,5 

Prevrednotovalni posl. 

odhodki 

 
31 

 
0 

Celotni odhodki 1.199.124 100 

 
Tabela 14: Primerjava odhodkov tekočega obdobja (2018) z odhodki predhodnega 

obdobja (2017) v EUR 

 

Vrste odhodkov Odhodki 

predhodnega leta 

Odhodki 

tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 

Stroški blaga, materiala in storitev 772.020 863.024 111,79 

Stroški dela 217.592 271.707 124,87 

Amortizacija 11.175 23.672 211,83 

Ostali drugi stroški 6.011 10.215 169,94 

Finančni odhodki 163 462 283,44 

Drugi odhodki 1.169 30.013 2567,41 

Prevrednotovalni posl. odhodki 4.681 31 0,66 

Celotni odhodki 1.012.811 1.199.124 118,4 

 
Glede na preteklo leto so se stroški blaga, materiala in storitev povečali, in sicer za 

11,79 % in predstavljajo 71,97 % celotnih odhodkov obdobja. 

 
Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 24,87 % in predstavljajo 

22,66 % celotnih odhodkov obdobja, predvsem zaradi povečanja števila zaposlenih.  

 
Strošek amortizacije se je povečal za 111,83 % in predstavlja 1,97 % celotnih odhodkov 

obdobja. Povečanje stroška amortizacije je  posledica  novo  nabavljenih  osnovnih sredstev 

v obračunskem letu. 
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Ostali drugi stroški v višini 10.215 EUR so nastali v zvezi s članarinami stanovskim 

organizacijam in predstavljajo 0,85 % celotnih odhodkov. 

 
Finančni odhodki znašajo 462 EUR in so se v obračunskem obdobju povečali za 183,44 

% glede na predhodno obdobje in predstavljajo 0,04 % celotnih odhodkov obdobja. 

Drugi odhodki znašajo 30.013 EUR in predstavljajo 2,5 % celotnih odhodkov obdobja. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki zavoda znašajo 31 EUR. 

 

Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2018 

 
Tabela 15: Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2018 (v EUR ) 

 
Vrste poslovnih odhodkov Poslovni odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 

Sestava poslovnih 

odhodkov (v %) 

1 2 3 

Stroški materiala 80.195 6,86 

Stroški storitev 782.829 66,99 

Stroški dela 271.707 23,25 

Amortizacija 23.672 2,03 

Ostali drugi stroški 10.215 0,87 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 31 0 

Poslovni odhodki skupaj 1.168.649 100 

 
Stroški materiala v vrednosti 80.195 EUR predstavljajo 6,86% vseh poslovnih odhodkov. 

Zajeti so stroški materiala (reklamnega in ostalega), stroške energije (elektrika in ostalo 

gorivo), nadomestni deli, drobni inventar, pisarniški material in ostali stroški materiala. 

 
Stroški storitev v vrednosti 782.829 EUR predstavljajo 66,99 % poslovnih odhodkov. 

Največji stroški storitev so: 

• stroški storitev organizacije prireditev 220.284 EUR 

• stroški prevoznih storitev 35.903 EUR 

• stroški najema 19.240 EUR 

• stroški oglasov 65.826 EUR 

• stroški sejemskih predstavitev 62.965 EUR 

• stroški promocij 65.635 EUR 

• stroški storitev TIC in turističnega društva 52.000 EUR 

Stroški dela predstavljajo 23,25 % poslovnih odhodkov obdobja. 

Stroške dela v vrednosti 271.707 EUR sestavljajo: 

• plače in nadomestila plač 210.514 EUR 

• prispevki za socialno varnost delodajalcev 34.040 EUR 

• drugi stroški dela 27.153 EUR 
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Plače se izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem in 

ostalo veljavno zakonodajo. 

 
Drugi stroški dela so stroški prehrane, prevoza na delo, regres. Prehrana in prevoz 

so se izplačevali do višine Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov  in drugih 

dohodkov  iz delovnega razmerja. 

 
Amortizacija je izkazana v višini 23.672 EUR in predstavlja 2,03 % poslovnih 

odhodkov. Zavod je amortizacijo obračunal po metodi enakomernega časovnega 

amortiziranja. 

 
Ostali stroški v višini 10.215 EUR so nastali v zvezi s članarinami stanovskim 

organizacijam in predstavljajo 0,87% celotnih poslovnih odhodkov. 

 
Prevrednotovalni  poslovni  odhodki  znašajo  31 EUR. 

 
1. Finančni odhodki znašajo 462 EUR in so stroški zamudnih obresti do 

dobaviteljev, obresti koriščenja limita na transakcijskem računu ter parskih 

izravnav. 

 
2. Drugi odhodki znašajo 30.013 EUR in predstavljajo sofinanciranje 

večnamenskega športnega poda v Športni dvorani Bled v višini 30.000 EUR in 

ostale odhodke v višini  13 EUR. 

 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV 

 
Zavod je poslovno leto 2018 zaključil uspešno in ustvaril 1.186 presežka 

prihodkov nad odhodki po obdavčitvi. 

 
Bled, 20.2.2019 

 
Ida Kavčič                                                                             Tomaž Rogelj, direktor  

IK Svetovanje d.o.o.                                                                 Turizem Bled 
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PRILOGA 1:  

Statistični podatki o ustvarjenih nočitvah na Bledu v letu 2018 
 

Tabela: Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2018 – glavne države (Vir: Občina 

Bled) / skupno zabeleženih 1.108.533 nočitev 
 
 
 

ime nočitev 

Velika Britanija 

 

122.902 

Nemčija 

 

100.216 

Italija 

 

82.739 

Združene države Amerike 

 

71.456 

Madžarska 

 

57.163 

Nizozemska 

 

53.456 

Slovenija 

 

45.222 

Izrael 

 

41.909 

Južna Koreja 

 

34.581 

Hrvaška 

 

33.746 

Češka 

 

33.432 

Belgija 

 

29.616 

Avstrija 

 

27.821 

Francija 

 

27.459 

Srbija 

 

26.377 

Avstralija 

 

24.959 

Tajvan 

 

24.166 

Španija 

 

21.117 

Irska 

 

20.134 

Japonska 

 

19.527 

Poljska 

 

17.043 

Kitajska 

 

16.154 

Ruska federacija 

 

14.116 

Malta 

 

13.419 

Švica 

 

10.529 

Kanada 

 

10.519 

Slovaška 

 

9.640 

Švedska 

 

9.072 

Danska 

 

7.422 

Finska 

 

7.006 

Indija 

 

6.179 

Savdska Arabija 

 

5.924 

Romunija 

 

5.711 

Bosna in Hercegovina 

 

5.692 

Singapur 

 

5.303 
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Nova Zelandija 4.569 

Ukrajina 

 

4.036 

Bolgarija 

 

3.965 

Hong Kong 

 

3.755 

Združeni Arabski Emirati 

 

3.309 

Brazilija 

 

3.011 

Turčija 

 

2.897 

Črna Gora 

 

2.743 

Kuvajt 

 

2.593 

Norveška 

 

2.542 

Malezija 

 

2.185 

Portugalska 

 

2.156 

Makedonija 

 

1.983 

Tajska 

 

1.866 

Južna afrika 

 

1.726 

Latvija 

 

1.723 

Druge azijske države 

 

1.684 

Litva 

 

1.461 

Islandija 

 

1.154 

Filipini 

 

1.112 

Indonezija 

 

1.089 

Argenitna 

 

1.059 

SKUPAJ 

 

1.108.533 
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PRILOGA 2:  

Odmevne objave o Bledu v tujih medijih v letu 2018 
 

 

Spodaj si lahko ogledate zanimive objave o Bledu v svetovnih medijih v letu 2018. 

Navedene so najbolj odmevne ter tiste, ki so jih objavili novinarji in blogerji, ki smo jih 

gostili na Turizmu Bled. 
 
 
 

 

TISK 
 

Virtuoso, vodilni svetovni tiskani medij za prestižna potovanja 

je v svoji decembrski izdaji izpostavil Bled kot eno od najbolj 

zaželenih destinacij za potovanje v letu 2018 in ikonično 

fotografijo Bled postavil tudi na naslovnico. Obisk na Bledu v 

oktobru 2018. 

 

h t t p s : //w w w.v i r t u o s o . c o m /a r t i c l e s / V i r t u o s 

o -Tra ve l e r - December-2017/VT-December-

2017?utm_campaign=slo-avgust2018 - pr - obvestilo - 66&utm 

_ medium=email&utm _ source=Net-Results#.W5t_Y-RlKUm  
 

 

Trendseterska revija Esquire, ki mesečno izhaja tako v 

ZDA kot v Veliki Britaniji v nakladi več sto tisoč izvodov 

je v septembru objavila zanimiv in slikovno privlačen 

članek o Sloveniji, kot o skrivno varovanem evropskem 

dragulju: 

 

h t t p s : //w w w. e s q u i r e . c o m /u k / f o o d d r i n 

k / t r a ve l / a23020034/where-to-go-in-slovenia-travel-

guide/ 
 
 
 

 

Ameriška novinarka, ki je spomladi obiskala Bled, je v 

maju v časniku The New York Times objavila 

simpatičen članek o povezanosti ljudi in čebel v 

Sloveniji.  
https://www.nytimes.com/2018/05/09/ travel/fall-in-love-

with-bees-on-an-apitourism-trip-to-slovenia.html 
 
 
 

 

Angleška novinarka, ki je bila prav tako naša 

gostja spomladi, je v angleških časnikih The 
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Independent in I News prav tako objavila 

članek na temo čebelarstvo v Sloveniji, ki 

vsebuje tudi konkretne informacije, kako priti in 

kaj početi na Bledu. https://inews.co.uk/inews-

lifestyle/ travel/slovenia-bees-apitourism-world-

bee-day/ 
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Novinar angleškega the Guardian je po 

obisku na Bledu kot naslovno sliko svojega 

članka v mesecu maju predstavil Bled, vsebina 

po  
opisuje možnost za aktivno preživljanje  
dopusta v Julijskih Alpah. https://www. t h e g u 

a rd i a n . co m /t rave l /2 0 1 8 / j u n / 1 6 /2 0 

- great-holidays-central-europe-croatia-czech-

republic-hungary-poland-slovenia-slovakia  
 
 
 
 
 

Še en članek, prav tako novinarja The Guardian  
Hoaha Charneya ki je bil na obisku na Bledu,  
pa razkrije skirvnost: Zakaj  sem  se  zaljubil  v  
Slovenijo.  
https://www.theguardian.com/travel/  
2018/mar/24/slovenia-food-drink-ljubljana-  
bled-noah-charney 

 

 

Predstavnik BBC Travel 

Magazine pa je po obisku pri 

nas napisal članek Zeleno 

srce Evrope in raj za ljubitelje 

narave http://www.bbc.com/ 

storyworks/travel/seeing - 

green/slovenia  
 

 

V madžarski »lifestyle« revije Csaladi Lap, 

katere novinar je Bled obiskal v aprilu, je objavil 

živopisni dvostranski članek o Sloveniji na, s 

predstavitvijo 10 krajev, ki jih je v Sloveniji 

vredno obiskati. Bled je izpostavljen kot zeleni 

simbol Slovenije. 

 

http://csaladilap. hu/cikkek/4418 _ 10 _ dolog 

amit_latni_kell_szloveniaban 
 
 

 

V znani luksemburški reviji Journal L‘essentiel, s širokim 

mednarodnim obsegom za francosko govoreče bralce, je 

februarja po obisku njihovega novinarja Filippa De Filipo 

na Bledu izšel odličen o Slovenji, z naslovom Slovenija  
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– zeleno srce Evrope ter s fotografijo Bleda v uvodu ter 

tudi v vsebini članka. 

http://www.lessentiel.lu/fr/lifestyle/dossier/voyage/ story/ 

Decouvrez-la-Slovenie-le-coeur-vert-de-l-Europe-

20065445 
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V juniju je Bled obiskala močna brazliska 

delegacija in v tem času je v brazilski reviji The 

Winners izšel obsežen članek o Sloveniji, dve 

strani sta bili posvečeni tudi Bledu. 

www.thewinners.com.br  
 
 
 
 
 
 

 

Isola di Bled, incanto sloveno Čarobni slovenski otok- je naslov članka, ki je bil marca 

objavljen v firenškem tedniku Il reporter, avtor pa je novinar A. Lessona, ki je lani jeseni 

obiskal Bled. http://slovenia.ilreporter.com/isola-di-bled/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S soncem obsijani vrhovi, jezera, slapovi 

in doline Julijskih Alp vabijo na jesenski 

oddih vSlovenijo, so mnenja pri The 

Telegraph. Kolesarjenje ob Blejskem 

jezeru in dolini Save, izlet v Julijske Alpe 

in v Triglavski narodni park so uvrstili med 

10 najboljših izbir za jesenski oddih. 

https://www.telegraph.co.uk/travel/lists/ 

best-autumn-leaf-peeping-holidays/  
 
 

 

Angleški The Sun je konec avgusta 

objavil obširen članek s številnimi 

fotografija mi Bleda z zgovornim naslovom 

Slovenija ima čudovite gore, jezera in 

poceni pijačo: h t t p s : / / w w w . t h e s u 

n . c o . u k / travel/6937671/slovenia-

mountains-lakes-cheap-booze/  
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V kitajski izdaji Lonely planeta je bil tudi 

objavljen članek, z Bledom na naslovnici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finska ekipa novinarjev je, ki je Bled v okviru 

slovenske outdoor ture obiskala sredi aprila, je v 

reviji Menaset in na spletu objavila članek z 

odličnimi fotografijami ter povabila svoje bralce v 

Slovenijo kot odlično destinacijo za aktivne 

počitnice.  
 

https://www.menaiset.fi/artikkeli/sport-lehti/ h a a 

ve i l e t ko - a k t i i v i l o m a s t a - n y t - k a n n 

a t t a a - suunnata-satumaiseen-kauniiseen  
 
 
 
 
 
 

 

Nemški novinar, ki se je Bledu in na drugih destinacijah po 

Sloveniji mudil v oktobru, je objavil več člankov, najbolj 

obsežnega v kulinarični reviji Fibel Gastro: https:// f i b e l 

g a s t r o . d e / k u l i n a r i s c h - r e i s e n - r u n d r e i s 

e - d u r c h - slowenien/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V novembru je Bled obiskala skupina 

vplivnih madžarskih novinarjev na temo 

outdoor aktivnosti; nekaj dneh po vrnitvi 

je bil že objavljen članek v reviji Femina. 

https://femina . hu/utazas/szlovenia - 

bohinj/ 



57 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 55 
 
 
 
 

 

Po študijski turi angleških novinarjev, ki so obiskali Bled 

in druge destinacije v JA, je izšel članek na temo 

Najboljše destinacije za zimski dopust se je Bled poleg 

drugih objav pojavil na naslovnici potovalne priloge 

časnika The Times: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NNZ Am Sonntag, eden največjih časnikov v Švici, je v 

decembru objavil članek novinarja, ki je bil naš gost 

jeseni, z naslovom Nebesa na zemlji. 
 
 
 
 
 
 

 

INTERNET  
 

Calvert journal vodilni londonski spletni 

potovalni vodnik je v januarski izdaji je 

povzel seznam National Geographica, ki 

Slovenijo predstavlja kot eno eno najboljših 

destinacij za pobeg na počtinice: https:// 

www.calvertjournal.com/news/show/9580/ 

slovenia -worlds -top -romantic- getaways - 

national-geographic  
 
 
 

 

Na spletni strani National geographic 

so počtinice v Julijskih Alpah 

predstavljene 

po naslovom Najbolj romantične  
pustolovščine na svetu https://www. 

nationalgeographic.com.au/travel/the-

worlds-most-romantic-adventures.aspx 
 

 

Lonely planet je tudi letos objavil več odmevnih predstavitev Julijskih Alp in Bleda: 

Večminutni video na temo Julijske Alpe, objavljen v aprilu: 
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https://www.facebook.com/lonelyplanet/videos/10155306939891156/ 

https://www.lonelyplanet.com/slovenia/travel-tips-and-articles/eight-scenic-days-in-the-

slovenian-alps/40625c8c-8a11-5710-a052-1479d2755441 
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Gaystarnews, vodilni svetovni spletni medij za 

široko skupino populacije je januarja objavil odličen 

članek o Sloveniji kot deželi, ki je mnogo več kot 

domovina 
 

Melanie Trump. https://www.gaystarnews.com/ 

article/slovenia/#gs.zc8RdGE 
 
 
 
 
 
 

 

Predstavnica švicarskega potovalnega portala  
Reisememo, ki je bila na Bledu v februarju, je  
objavila privlačen članek Bled in legenda o  
ljubezni:  
https://reisememo.ch/europa/slowenien/bled-  
blejsko-jezero-kirche  

 
 
 
 
 

Daily Mail on line, spletna izdaja britanskega 

Daily Mail je konec marca objavila prispevek 

romunskega fotografa Aurela Padurara, ki je 

obiskal Slovenijo lani jeseni, z izjemnimi 

fotografijami in opisi Slovenije, seveda tudi Bleda: 

https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/ a r 

t i c l e - 5 5 4 9 9 6 3 / E n c h a n t i n g - p h o t o 

g ra p h s - stunning-beauty-Slovenian-

landscape.html 

 

Na  novem  italijanskem  portalu  za  ljubitelje  dobre  hrane  in  vina  Agrodolce je  bil  
kmalu  
po obisku novinarja pri nas objavljen zanimiv prispevek Greste v Slovenijo? Boste  
poskusili blejsko kremno rezino?  
http://www.agrodolce.it/2017/04/10/slovenia-bled-cake/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na kulinarični turi italijanskih novinarjev, ki smo jo 

gostili, se je novinarka mednarodnega 

kulinaričnega portala IFood Marcia Balca, kot 

sama pravi, ponovno zaljubila v Slovenijo. Tokrat 
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je odkrivala predvsem dobre restavracije tudi na 

Bledu, medtem pa se je, kot sama pravi, ponovno 

zaljubila v deželo, ki jo je obiskala kot deklica. 

https://www.ifood.it/2017/04/taste-slovenia.html  
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Spletni portal MSN, katerega na mesec obišče več 

kot 900 milijonov obiskovalcev, je eden izmed treh 

največjih novičarskih portalov na ZDA trgu. Pred 

kratkim so objavili članek, v katerem so Vilo Bled 

uvrstili med 20 najboljših svetovnih hotelov ob 

jezerih: 
 
 

w w w. n a t i o n a l g e o g r a p h i c . c o m / t r a ve l / l i 

s t s / p l a ce s - to - st ay/ b e st - l a ke - wa te r s i d e - 

re s o r t s - lodges/#/best-lake-resorts-slovania.jpg 
 
 

 

Brazilski novinar Maurizio Nunes, ki je Bled obiskal februarja, v svojem 

članku Slovenija dežela pravljic sporoča svojim bralcem, zakaj je vredno 

obiskati malo deželo ob vznožju Alp. 

http://cvc.netflip.com.br/2018/08/29/eslovenia-na-terra-dos-contos-de-

fada/ 
 

 

Španska snemalna ekipa kulinaričnega programa 

Canal cocina je pripravila prispevek o kulinaričnih  
posebnostih in dobrotah Slovenije, Bled pa 

predstavlja tudi kot odlično destinacijo za obisk 

pozimi. 

 

https://www.google.si/search?q  
=Me+voy+a+comer+el+mundo%3A+Eslovenia 

 

 

Ameriška blogerja, ki urejata portal Drink tea 

travel na temo trajnostnega turizma, sta Slovenijo 

in Bled obiskala junija in sta se predvsem 

osredotočila na kulinarične posebnosti ter eko 
 

nastanitve. www.drinkteatravel.com/slovenia-

holiday-things-to-do-slovenia/ 
 

 

Nemški potovalni bloger Christian Öser 

ki smo ga gostili v decembru lani je 

pred adventom 2018 objavil obsežen 

zanimiv prispevek o Zimski pravljici na 

Bledu:  
 

h t t p : // c o e s e r . d e / b l o g / i n d e x . 

php/2018/11/27/bled-ein-wintermaerchen-im-advent/ 
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UNILAD, eden največjih spletnih filmskih 

medij na svetu, je po obisku v Sloveniji 

objavil naslednji video: https://youtu.be/ 

liGuCVq8ZSU 
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Bled je tudi letos tema mnogih bolj ali manj odmevnih potovalnih blogov; pojavlja se tudi 

na prvih mestih različnih lestvic naj - priljubljenosti ter v raznih spletnih potovalnih 

vodnikih. Nekaj povezav si lahko odprete spodaj: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BiT57b0IdGg  
https://travelnotesandbeyond.com/lake-bled-day-trip/  
http://lamaruniversitypress.com/slow-days-slovenian-waves/  
www.trace-ta-route.com/lac-bled-slovenie/  
https://conlamochila.com/visitar-vintgar-gorge-ninos-la-garganta-vintgar-blejski-  
vintgar-bled/  
https://www.placesofjuma.com/de/slowenien-wasserfaelle/  
http://www.worldofwanderlust.com/12-romantic-small-towns-europe/  
https://www.travelanddestinations.com/in-pictures-snowy-winters-in-ljubljana-and-  
bled/  
http://www.thefoodaholic.co.uk/2018/02/morning-stroll-around-lake-bled-slovenia-  
one-europes-instagrammed-destinations.html  
https://www.anepiceducation.com/eer136-slovenia-with-kids/  
http://www.agendaviaggi.com/in-slovenia-i-piaceri-della-dolce-vita/  
https://www.wmagazine.com/story/best-luxury-lakeside-vacation-destinations  
https://life.spectator.co.uk/2018/04/europes-best-nature-holidays/  
https://www.strangersinthelivingroom.com/7927/blindfolded-in-bled-a-wine-tasting-  
adventure/  
https://www.travelweekly.com/Europe-Travel/Quaint-modern-Slovenia-captures-  
imaginations  
https://freeandaddicted.com/2-perfect-days-visiting-the-scenic-lake-bled-slovenia/  
https://www.slavorum.org/lake-bled-in-slovenia-the-perfect-weekend-in-slovenian-  
national-jewel/  
https://www.thesun.co.uk/travel/7543494/explore-the-magical-mysterious-and-  
enchanting-city-of-ljubljana-which-is-full-of-history-and-spectacular-views/  
https://english.sta.si/2566310/slovenia-among-lonely-planets-top-destinations-  
for-2019  
https://edition.cnn.com/2015/11/06/golf/golf-initiative-final-write/index.htmlhttps://  
www.thecut.com/2018/10/photographer-maya-beanos-trip-to-the-slovenian-alps.html  
https://helenagirlgone.com/2018/12/28/things-to-do-in-bled-slovenia/  
h t t p s : //w w w. c n t r a v e l e r. c o m /g a l l e r y/ t h e - b e s t - t r i p s - w e - t o o 

k - i n - 2 0 1 8 ? u t m _ 

source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sto_objava 

https://thepointsguy.com/guide/best-destinations-for-2019/ 

 

Drugo:  
V juliju je bila na eni največjih nemških televizijskih mrež WDR predvajana dokumentarna 

oddaja o Sloveniji – Dežela mitov in legend, v kateri »nastopa« tudi 

bljeski župan g. Fajfar: https://www.wdr.de/programmvorschau/wdrfernsehen/ 

sendung/2018-10-07/43633407/slowenien-reisen-im-land-der-sagen-und-mythen. html 
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V oktobru je na Bledu in okolici potekalo snemanje enega najbolj gledanih šovov v 

Kanadi Occupation Double z veliko odmevnostjo tako na TV kot v spletnih medijih. 

Nastalo je več krajših posnetkov in en daljši film: https://app.frame.io/presentations/ 

a03b6fcd-8d58-4a44-bbdf-afd439291e6a 
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CNN je v novembru objavil prispevek z naslovom: 19 golf igrišč, ki jih morate obiskati, 

preden umrete. Blejsko igrišče je med njimi: https://edition.cnn.com/2015/11/06/golf/ 

golf-initiative-final-write/index.html 

 

Ob bok mednarodnemu srečanju največjega združenja tour operaterjev s področja golfa 

IGTM, ki je v oktobru potekalo v Ljubljani, sprejeli pa smo jih tudi na Bledu, je bilo igrišče 

na Bledu – Royal club Bled izbrano za eno najlepših na svetu. https://www. 

balkaneu.com/slovenian-royal-bled-golf-court-among-the-worlds-best-igtm/ 

 

V času Svetovnega pokala v biatlonu je bilo objavljenih več prispevkov z veliko 

mednarodno odmevnostjo:https://www.youtube.com/watch?v=4ySgMZcZG7k 

 

Predstavnik Turkish Airlines, ki je bil naš 

gost septembra, je pripravil obsežen 

članek za revijo, ki je na voljo na njihovih 

letih. Objavili pa so tudi več spletnih 

kratkih vsebin. 
 
 

V začetku oktobra je bila na znani nemški 

TV predvajana oddaja o Sloveniji: 

Slovenija dežela legend in mitov: 

https://www.wdr. 

de/programmvorschau/wdrfernsehen/ s e 

n d u n g / 2 0 1 8 - 1 0 - 0 7/4 3 6 3 3 4 0 

7/ slowenien - reisen - im - land - der - 

sagen - und-mythen.html 
 

 

Na Bledu se je ustavilo tudi več znanih medijskih osebnosti, med njimi spomladi tudi  
oddaja  Travel  Man:  48  Hours  in  Ljubljana,  z  voditeljem  Richardom  Ayoadeom.  
Njegov  
tokratni popotniški gost je bil komik in igralec Eddie Izzard. Del vsebine je posnete tudi  
na Bledu.  
https://www.facebook.com/LjubljanaCastle/videos/1958895994176212/ 
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PRILOGA 3:  

Bilanca stanja na dan 31.12.2018 
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 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime poslovnega subjekta: Matična številka: 

TURIZEM BLED 1121782000 

Sedež: Davčna številka: 

Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 10544194  
Velikost (1-mikro, 2-majhna, 
3-srednja, 4-velika): 
1 

 

 

Podatki iz bilance stanja  
na dan 31.12.2018 

 

      v EUR s centi 

Konto  Postavka Oznaka Znesek  
   za    

   AOP    

    Tekočega leta  Prejšnjega leta 

1  2 3 4  5 

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, SREDSTVA 001 223.436,93  203.865,51 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,       

16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60,       

61, 63, 65, 66, 67       

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del A. DOLGOROČNA SREDSTVA 002 97.085,77  82.435,22 

07, del 08, 09, del 13       

del 00, del 08, del 13 I. Neopredmetena sredstva in 003 0,00  0,00 

 dolgoročne aktivne časovne razmejitve     

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva 004 0,00  0,00 

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne 009 0,00  0,00 

 razmejitve     
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, II. Opredmetena osnovna sredstva 010 96.435,24  81.784,69 

del 13       

del 00, del 02, del 03 1. Zemljišča 011 0,00  0,00 

del 00, del 02, del 03 2. Zgradbe 012 3.787,39  3.905,72 

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 90.515,85  77.878,97 

del 04, del 05 4. Druge naprave in oprema, drobni 014 0,00  0,00 
 inventar in druga opredmetena osnovna     

 sredstva     

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 0,00  0,00 

del 02, del 04 6. Opredmetena osnovna sredstva v 016 0,00  0,00 

 gradnji in izdelavi     
del 08, del 13 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih 017 2.132,00  0,00 

 osnovnih sredstev     

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0,00  0,00 

06, del 07 IV. Dolgoročne finančne naložbe 019 650,53  650,53 

06 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen 020 650,53  650,53 

 posojil     

del 07 2. Dolgoročna posojila 024 0,00  0,00 

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0,00  0,00 

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0,00  0,00 

del 07, del 08, 10, 11, 12, del B. KRATKOROČNA SREDSTVA 032 122.375,44  114.548,29 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,       

32, 60, 61, 63, 65, 66, 67       
67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 033 0,00  0,00 

 prodajo     
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, II. Zaloge 034 23.000,26  26.288,29 

65, 66       

30, 31, 32 1. Material 035 23.000,26  22.800,51 

60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0,00  0,00 

61, 63 3. Proizvodi 037 0,00  0,00 

65, 66 4. Trgovsko blago 038 0,00  0,00 

Pripravljeno: 27.02.2019 08:50 Stran 1 od 3 
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Podatki iz bilance stanja  
na dan 31.12.2018 

 

     v EUR s centi 

Konto Postavka Oznaka Znesek  
  za    

  AOP    

   Tekočega leta  Prejšnjega leta 

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0,00  3.487,78 

del 07, 17, 18 III. Kratkoročne finančne naložbe 040 0,00  0,00 

17 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen 041 0,00  0,00 

 posojil     

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 0,00  0,00 

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 71.102,02  70.990,00 

10, 11 V. Denarna sredstva 052 28.273,16  17.270,00 

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE 053 3.975,72  6.882,00 

 ČASOVNE RAZMEJITVE     

del 99 Zunajbilančna sredstva 054 153.050,00  0,00 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 055 223.436,93  203.865,51 

29, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98      

'90, 92, 93, 95 A. LASTNI VIRI 056 10.845,10  9.658,88 

del 90 I. Ustanovitveni vložek 056a 13.873,54  13.873,54 

95 II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja 301 0,00  0,00 

 po pošteni vrednosti     
92, del 93 III. Nerazporejeni čisti presežek 068 0,00  0,00 

 prihodkov     
del 93 IV. Nerazporejeni čisti presežek 069 0,00  0,00 

 odhodkov     
del 93 V. Čisti presežek prihodkov poslovnega 070 0,00  0,00 

 leta     
del 93 VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega 071 3.028,44  4.214,66 

 leta     
96 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 072 0,00  0,00 

 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE     

del 96 1. Rezervacije 073 0,00  0,00 

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne 074 0,00  0,00 

 razmejitve     

del 97, del 98 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 075 350,53  350,53 

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0,00  0,00 

del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 350,53  350,53 

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0,00  0,00 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 085 212.241,30  193.675,23 

del 97, del 98      
21 I. Obveznosti, vključene v skupine za 086 0,00  0,00 

 odtujitev     

27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 0,00  553,08 

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 212.241,30  193.122,15 

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE 095 0,00  180,87 

 ČASOVNE RAZMEJITVE     

del 99 Zunajbilančne obveznosti 096 153.050,00  0,00 
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Kraj in datum oddaje  Oseba, odgovorna  Vodja pravne osebe 

  za sestavitev bilance   

ČRNIVEC  IDA KAVČIČ  TOMAŽ ROGELJ 
     

 
Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za 

revizijo. 
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PRILOGA 4:  

Izkaz poslovnega izida v obdobju 1.1.2018 - 31.12.2018 
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Ime poslovnega subjekta: Matična številka:  
TURIZEM BLED 1121782000 

 
Sedež: Davčna številka:  
Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 10544194 

 
Velikost (1-mikro, 2-majhna, 
3-srednja, 4-velika): 
1 

 

 

Podatki iz izkaza poslovnega izida  
v obdobju 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

      v EUR s centi 

Konto  Postavka Oznaka Znesek  
   za    

   AOP    

    Tekočega leta  Prejšnjega leta 

1  2 3 4  5 

del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 1.198.892,34  1.013.173,00 

60, del 61, 63 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 121 0,00  0,00 
 PROIZVODOV IN NEDOKONČANE     

 PROIZVODNJE     

60, del 61, 63 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 122 0,00  0,00 
 PROIZVODOV IN NEDOKONČANE     

 PROIZVODNJE     

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI 123 0,00  0,00 

 IN LASTNE STORITVE     

del 76 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, 124 1.248,45  0,00 
 REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI     

 PRIHODKI, KI SO POVEZANI S     

 POSLOVNIMI UČINKI     

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0,00  512,00 

60, 61, 63, 76, 79 F. KOSMATI DONOS OD 126 1.200.140,79  1.013.685,00 

 POSLOVANJA     
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, G. POSLOVNI ODHODKI 127 1.168.648,26  1.011.478,52 

72       

40, 41, del 70 I. Stroški blaga, materiala in storitev 128 863.292,70  772.019,92 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in 129 0,00  0,00 

 materiala     

40 2. Stroški porabljenega materiala 130 80.194,46  72.083,67 

41 3. Stroški storitev 134 783.098,24  699.936,25 

47 II. Stroški dela 139 271.707,18  217.592,11 

del 47 1. Stroški plač 140 210.514,26  151.495,26 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 21.030,37  15.139,35 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 13.009,42  12.369,88 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 27.153,13  38.587,62 

43, 72 III. Odpisi vrednosti 144 23.702,99  15.856,10 

43 1. Amortizacija 145 23.672,40  11.174,85 

del 72 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 146 0,00  1.167,75 
 neopredmetenih sredstvih in     

 opredmetenih osnovnih sredstvih     
del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 147 30,59  3.513,50 

 obratnih sredstvih     

44, 48 IV. Drugi poslovni odhodki 148 9.945,39  6.010,39 

44 1. Rezervacije 149 0,00  0,00 

48 2. Drugi stroški 150 9.945,39  6.010,39 

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, H. PRESEŽEK POSLOVNIH 151 31.492,53  2.206,48 

44, 47, 48, del 70, 72 PRIHODKOV     
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, I. PRESEŽEK POSLOVNIH 152 0,00  0,00 

44, 47, 48, del 70, 72 ODHODKOV     

Pripravljeno: 27.02.2019 08:49 Stran 1 od 2 



72 Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018 

 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

 
 
 

 

Podatki iz izkaza poslovnega izida  
v obdobju 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

     v EUR s centi 

Konto Postavka Oznaka Znesek  
  za    

  AOP    

   Tekočega leta  Prejšnjega leta 

77 J. FINANČNI PRIHODKI 153 0,00  7,00 

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00  0,00 

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0,00  0,00 

del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 0,00  7,00 

74 K. FINANČNI ODHODKI 166 461,62  163,38 

del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve in 168 0,00  0,00 

 odpisov finančnih naložb     
del 74 II. Finančni odhodki iz finančnih 169 355,74  0,00 

 obveznosti     
del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih 174 105,88  163,38 

 obveznosti     

78 L. DRUGI PRIHODKI 178 169,10  0,00 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 30.013,79  1.169,76 

80 N. PRESEŽEK PRIHODKOV 182 1.186,22  880,34 

80 O. PRESEŽEK ODHODKOV 183 0,00  0,00 

del 81 P. DAVEK OD DOHODKOV 184 0,00  0,00 

del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185 0,00  0,00 

del 81 S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 186 1.186,22  880,34 

 OBRAČUNSKEGA OBDOBJA     
89 Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV 187 0,00  0,00 

 OBRAČUNSKEGA OBDOBJA     
 *POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 188 7,00  6,00 
 NA PODLAGI DELOVNIH UR V     

 OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve     

 decimalki)     

 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12  12 

 

 
Opomba:  
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in 
nadomestilo plače v breme delodajalca / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. 
 

Kraj in datum oddaje  Oseba, odgovorna  Vodja pravne osebe 

  za sestavitev bilance   

ČRNIVEC  IDA KAVČIČ  TOMAŽ ROGELJ 
     

 
Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za 

revizijo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravljeno: 27.02.2019 08:49 MD5: 935AB8804626ECBEEF0CFCAD118822AA Stran 2 od 2 

 


