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I. POSLOVNO POROČILO 
 
 

Uvodni nagovor   

 

Leto 2020 smo začeli optimistično in suvereno. Dober poslovni rezultat predhodnega 
leta, uresničeni projekti, močno povečano število nočitev v prvih dveh mesecih leta in 
prešerni Čebelji pustni karneval so napovedovali še eno rekordno turistično žetev. 

Vse optimistične napovedi so se marca razblinile. Novi koronavirus in epidemija 
sta  močno spremenila poslovno okolje in naše delovanje, ter ogrozila celotno turistično 
panogo. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, smo delovanje zavoda vsebinsko in 
finančno hitro, a premišljeno, prilagodili spremenjenim razmeram. 

Pripravili smo nov, prilagojen poslovni načrt za leto 2020, zmanjšali število zaposlenih, 
uvedli ukrep čakanja na delo in delo od doma, bistveno znižali plače in racionalizirali 
poslovanje. Finančna sredstva za delovanje zavoda so bila praktično prepolovljena in 
v tem pogledu smo bili med najbolj prizadetimi v Sloveniji. 

Vendar nas to ni ustavilo. Povezali smo deležnike blejskega turizma in spodbudili 
ustanovitev blejske delovne skupine, ki je v prvem valu epidemije skrbela za 
medsebojno informiranje deležnikov o pandemiji, predlagala ukrepe in priporočila ter 
oblikovala prioritete delovanja v času pandemije. Z roko v roki smo pospešeno delali v 
skupnosti Julijske Alpe, ker smo lahko le skupaj močnejši. 

Z občutkom in na podlagi analize sprememb v turizmu smo spremenili fokus našega 
delovanja. Uspešno smo izvedli več digitalnih promocijskih kampanj na bližnjih trgih, 
odločno začrtali razvoj kolesarskih, pohodnih, tematskih in plezalnih poti, predstavili 
spremenjen koncept prireditev in usmerili odnose z javnostmi v dvig splošne podobe 
Bleda v Sloveniji. Ponudili smo konkretne odgovore na spremenjeno poslovno okolje 
in v skladu z našimi glavnimi usmeritvami stavili na trajnostno naravnanost, zeleno 
podobo in razvoj kakovostne lokalne ponudbe s projektom Blejski lokalni izbor.  

Leto je prineslo tudi spoznanje, da je glede na zakonske predpise, nujno potrebno in 
smiselno preoblikovanje v javni zavod. Postopki potekajo in bodo predvidoma 
zaključeni v letu 2021. 

V finančnem poslovanju je prevladala stroga racionalnost. Izpolnili smo, kar smo 
napovedali v prilagojenem poslovnem načrtu. To je bilo ob nepredvidljivih okoliščinah 
možno le s strokovnim, predanim in odgovornim delom vseh zaposlenih.   

Tomaž Rogelj, direktor 
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Turizem na Bledu v letu 2020   
 
Turizem v Sloveniji in na Bledu se je v letu 2020 znašel v veliki zagati. Skupno smo 
našteli 433.614 nočitev, kar pomeni 62 odstotni upad v primerjavi s predhodnim letom.  
V primerjavi z letom 2019 se je za 14 % povečala povprečna doba bivanja na 2,5 dni. 
Prihodov je bilo približno toliko, kot v letu 2003.  
 
Spremenila se je tudi struktura gostov. V letu 2020 so 66 % prihodov ustvarili tuji 
gostje (predhodno leto 96 %). Trije najpomembnejši trgi so bili domači, nemški in 
italijanski. Domači gostje so ustvarili 34 % prihodov, nemški 19 % in italijanski 7 %. 
Sledijo Madžarska (5 %), Hrvaška, Avstrija, Nizozemska in Češka (3 %) ter Združeno 
kraljestvo (2 %). 
 
 

 
 
 
V Svetovni turistični organizaciji ocenjujejo, da je v lanskem letu upad mednarodnih 
prihodov znašal 74%, kar na globalni ravni predstavlja izgubo 1 milijarde mednarodnih 
prihodov turistov. Svetovna turistična organizacija približevanje številkam, 
zabeleženim v letu 2019, pričakuje v letu 2023 oziroma 2024.  
 
Država je v letu 2020 poudarila, da je ključni cilj, da turistično gospodarstvo preživi. 
Z uvedbo turističnih bonov je močno pripomogla k boljšim rezultatom poslovanja in 
obisku,  vendar okrevanje turističnega sektorja po prvem valu epidemije ni bilo 
enakomerno. Najprej smo  pričakali dnevne obiskovalce in goste iz bližnjih držav, 
pogrešali pa smo skupinska potovanja in kongresne goste. Pravo okrevanje bo prinesla 
šele obnovitev mednarodnega prometa in sprostitveni ukrepi, saj je Bled med vsemi 
slovenskimi destinacijami najbolj odvisen od tujih gostov.  
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V zavodu smo po izbruhu pandemije prilagodili aktivnosti novim razmeram in v iskanju 
odgovorov na novo situacijo naredili več stvari. Med drugim smo ustanovili več delovnih 
skupin pod krovnim imenom Turizem Bled za nove čase. V štirih delovnih skupinah 
(sobodajalci, hotelirji, gostinci in skupina ostalih deležnikov) in ob vključevanju občine 
smo zasnovali lastne ukrepe in skupni nastop v novih razmerah. Oblikovali smo tudi 
predloge za zakonodajne organe, vendar pravega posluha z njihove strani ni bilo.  
 
Odpornost delovanja zavoda (»resiliance«) se je pokazala v sposobnosti prilagoditve 
in hkratnem redefiniranju prioritet. V prvi fazi smo izvedli kontrolirano krčenje in nato 
ponudili odgovore na spremenjene pogoje poslovanja. Vsebinsko so bile dejavnosti 
zavoda v letu 2020 zelo močno okleščene. Izjema je bila okrepljena promocija, ki je 
bila sofinancirana z razpisom Slovenske turistične organizacije. Digitalno smo 
oglaševali nosilne blejske produkte in izvedli šest kampanj, med drugim za aktivni 
turizem, pohodništvo, kolesarjenje, Blejski lokalni izbor, zimske aktivnosti in zimsko 
pravljico. Popolnoma smo spremenili koncept kartice gosta in jo digitalizirali. Brez 
dobrega sodelovanja z vsemi deležniki blejskega turizma nam to ne bi uspelo v tako 
hitrem času.  
 
Trajnostni pristop je bil v središču naših razvojnih in promocijskih aktivnosti, hkrati pa 
smo trenutku primerno poudarili pomen izpolnjevanja standardov varnosti in 
zdravja ter razvoju turistične ponudbe, ki temelji na stiku z naravo.  
 
Začeli smo s projektom digitalizacije kulturne dediščine Arnolda Riklija in zasnovali 
zanimivo digitalno turistično aktivnost, v kateri bodo gostje lahko uživali na Bledu. 
Zaključek projekta je predviden konec 2021.   
 
Razen sodelovanja v dveh državnih razpisih zavod v letu 2020 ni bil upravičen do 
državnih podpor, ki so bila v okviru protikoronskih paketov namenjena za spodbudo 
gospodarstvu in turističnemu sektorju. Razlog, da do sredstev pomoči nismo bili 
deležni, je naš visok delež prihodkov iz javnih virov. Ta je v letu 2019 znašal 77%, v 
letu 2020 pa se je dvignil na 95%.  
 
S pomladansko novelacijo poslovnega načrta smo aktivnosti prilagodili negotovim 
okoliščinam in močno zmanjšanim razpoložljivim sredstvom. Dejanski obseg 
poslovanja je bil 5% višji od planiranega in je znašal EUR 773 tisoč. Več sredstev od 
planiranih je bilo namenjeno predvsem področju trajnostne mobilnosti, kongresnemu 
uradu in prireditvam. Na stroškovni strani smo racionalizirali stroške, vendar je na 
naše poslovanje močno negativno vplivalo znižanje odbitne postavke za davek na 
dodano vrednost s predhodnih 25% na le 5%. Ti dodatni nepredvideni stroški so  
znašali EUR 14 tisoč. Planirano izguba v znesku EUR 78,6 tisoč je bila z zelo skrbnim 
poslovanjem in maksimalno racionalizacijo minimalno presežena in je znašala EUR 
81,2 tisoč. Za pokritje izgube smo uporabili presežek prihodkov iz leta 2019 v višini 
38.331 EUR, preostali  presežek odhodkov nad prihodki pa bomo pokrili v naslednjih 
letih.  
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Predstavitev zavoda: ustanovitelji, organi, akt o ustanovitvi, pravni 
status, dejavnosti zavoda  

  
 
Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma je ustanovila Občina Bled in 19 
soustanoviteljev iz gospodarstva, ki so podpisali pristopno izjavo septembra 1999, leta 
2001 je pristopilo še podjetje Alpetour d.d.  
 
Turizem Bled je v poslovnem in sodnem registru vpisan s pravnoorganizacijsko obliko 
zavoda, kot pravna oseba zasebnega prava. Pretežni del sredstev za svoje poslovanje 
pridobiva s financiranjem s strani Občine Bled. V začetku leta 2020 je registrsko sodišče 
dovolilo vpis noveliranega akta o ustanovitvi. 
 
V drugi polovici lanskega leta so bili ustanovitelji in deležniki obveščeni o zakonskih 
razlogih, ki narekujejo  preoblikovanje v javni zavod in s tem povezanimi potrebnimi 
spremembami. V postopku preoblikovanja bo Občina Bled predvidoma ostala edina 
ustanoviteljica Turizma Bled, ostali ustanovitelji naj bi iz zavoda izstopili. V skladu s 
statutom ustanovitelj iz zavoda izstopi tako, da izroči izstopno izjavo direktorju zavoda, 
status ustanovitelja pa preneha 3 mesece kasneje. Preoblikovanje Turizma Bled v javni 
zavod se izvrši z odlokom, ki ga izda Občina Bled.  
 
Zavod vodi računovodske evidence in sestavlja letna poročila v skladu z Zakonom o 
računovodstvu, Zakonom o javnih financah in z drugimi predpisi, ki urejajo to področje. 
Zavod je uvrščen med določene uporabnike enotnega kontnega načrta za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  
 
Zakonska določila   
  
Zakon o  pospeševanju turizma (ZPT) je bil sprejet leta 1998 (Ur. List RS, št.57/98) in 
je opredelil ustanovitev in delovanje lokalnih turističnih organizacij. Na osnovi zakona 
je občina Bled septembra 1999  tudi sprejela odlok o preoblikovanju Direkcije za 
turizem Bled v LTO Turizem Bled. 
 
V skladu z 19. čl. zakona so občine pristojne za načrtovanje, organiziranje  in izvajanje 
politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja ob upoštevanju 
usmeritev Strategije slovenskega turizma.   
 
Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma 
na ravni turističnega območja se zagotavljajo  v proračunu občine iz namenskih virov 
financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.  
  
Namenski viri financiranja zavoda,  
  
ki jih opredeljuje ZSRT: 

 del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni 
lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju; 

 turistična taksa, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem 
interesu, ki so opredeljeni v 21. členu ZSRT. Turistično takso plačujejo domači 
in tuji gostje hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi 
v primeru, ko so deležni brezplačnega prenočevanja.  
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Občine so dolžne zagotavljati, da se namenska sredstva iz drugega odstavka 20.čl. 
zakona (koncesija od iger na srečo in turistična taksa) porabijo za izvajanje dejavnosti 
spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja. 
 
 

 
 
 
Dejavnosti Turizma Bled 
  
V občinskem proračunu so zagotovljena namenska sredstva za izvajanje programa dela 
in aktivnosti Turizma Bled, ki v skladu z aktom o ustanovitvi v okviru svojega delovanja 
zagotavlja:  
 

 oblikovanje  celovite turistične ponudbe občine Bled, 
 upravljanje s turistično destinacijo Bled,  
 informacijsko turistično dejavnost in delovanje  turistično informacijskega 

centra - TIC pri TD Bled in Infocentra Triglavska roža; 
 promocijo turistične ponudbe, 
 sooblikovanje turistične ponudbe območja Julijskih Alp in Slovenije, 
 organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom, 
 organizacijo in izvajanje velikih prireditev, 
 sodeluje pri razvoju in trženju turističnih infrastrukturnih objektov, 
 ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do 

turistov in turizma. 
 

Organi zavoda 
  
Organa zavoda sta: svet zavoda, ki šteje devet članov in direktor.  
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Poročilo o delu v letu 2020 po vsebinskih področjih  

 

 

 Upravljanje blagovnih znamk  
 

 
 
Cilj upravljanja blagovne znamke je komunicirati enotno in vizualno povezano z 
namenom, da  tako gostje kot domačini prepoznajo produkte, za katerimi  stoji 
destinacija Bled. 
 
V primerjavi plana z realizacijo pomembneje zneskovno odstopajo stroški razpisa MGRT 
(zaradi zahtev razpisa smo na tej postavki knjižili del stroškov dela dveh zaposlenih), 
porabljenih sredstev v okviru Julijskih Alp (pogodbena obveznost) in promocijskega 
materiala (razlog je vključitev stroškov porabljenih zalog promocijskih materialov).   
 
 

1. BLED Imago paradisi 

 

1.1. Blagovna znamka   

Nadaljevali smo z implementacijo blagovne znamke Imago paradisi - Podoba raja. Kot 
novost smo izdelali zeleno priponko in našitek z logotipom Imago paradisi ter ponovno 
naročili sponko »zlate« rajske ptice lokalnega umetnika Huberta  Široke. Slednjo s 
ponosom poklonimo v zeleni šatulji ter z opisom najdbe na Pristavi pod Blejskim 
gradom v štirih jezikih – slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem. V času 
poletne sezone smo izobesili blejske zastave v centru Bleda.  S kratkim filmom Blejski 
lokalni izbor smo na Terres festival in na sejmu Fitur Madrid osvojili prvo mesto v 
kategorijo Promocija mest.   

 
 

1.2. Promocija in produkcija promocijskih gradiv  

Na Turizmu Bled stalno skrbimo za oblikovanje in distribucijo tiskovin s turistično 
ponudbo destinacije. S finančno pomočjo razpisa Slovenske turistične organizacije smo 

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK (konto 
41330265)

288.889,04 221.855,92 229.424,01 83.961,60 103

Bled Imago paradisi (znamka Bled) 230.109,56 170.531,56 168.594,39 47.735,38 99
111 Blagovna znamka 16.232,30 3.250,00 3.017,19 1.798,45 93
112 Promocijski materiali 50.770,31 4.150,00 8.515,14 5.075,60 205
113 Oglaševanje v klasičnih medijih 8.087,63 168,56 1.524,06 908,44 904

114
Samostojne sejemske, borzne in druge 
predstavitve

11.192,77 2.963,00 4.967,14 2.960,75 168

115 Študijske skupine in obiski novinarjev 7.220,53 2.500,00 3.229,16 908,20 129
116 Digitalno trženje 23.363,24 19.500,00 19.170,47 10.592,41 98
117 Razpis MGRT Digitalizacija kulturne dediščine 87.738,55 11.750,00 16.983,33 423,11 145
118 Bled Local selection 25.504,23 19.500,00 20.804,66 12.400,99 107
119 Razpis STO Promocija vodilnih destinacij  0,00 106.750,00 90.383,24 12.667,43 85

Skupnosti 58.779,48 51.324,36 60.829,62 36.226,22 119
121 Zelena shema 1.595,30 1.712,03 1.969,02 1.173,67 115
122 Skupnost Julijske Alpe 39.897,26 40.000,00 47.550,36 28.310,88 119
123 Pohodništvo in kolesarjenje (GIZ) 2.397,27 0,00 0,00 0,00

124 Alpine Pearls in ostalo 4.131,64 3.000,00 4.126,86 2.459,89 138
125 Skupne sejemske, borzne in druge predstavitve 10.758,01 6.612,33 7.183,38 4.281,78 109
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po nekaj letih popolnoma prenovili promocijski katalog. Na dvajsetih straneh in v štirih 
jezikih (slovenski, angleški, nemški in italijanski)  predstavljamo Bled kot idilično 
destinacijo, ki jo krasi pravljična podoba alpskega jezera z otočkom in cerkvijo ter 
mogočnim gradom z najlepšimi razgledi daleč naokoli.  
 
Za zimsko sezono smo izdali zimski časopis v slovensko-angleški verziji in v nemško-
italijanski verziji. Časopis je posredoval informacije o zimski ponudbi Bleda s 
konkretnimi predlogi in idejami za aktivnosti. Zaloga velike trganke oziroma zemljevida 
v velikosti A3 je še zadoščala za zmanjšano število gostov v letu 2020. Izdelali smo 
promocijski letak, s katerim domačim in tujim gostom predstavljamo, katere 
pomembne nagrade je Bled prejel v zadnjih letih in v katerih prestižnih medijih je bil 
omenjen. Za predstavitev  Bleda v Turčiji smo pripravili letake v turškem jeziku. Naredili 
smo tudi dva nova  predstavitvena panoja s poletnim in zimskim motivom.   Vse  
tiskovine so objavljene na sledeči spletni strani:  
https://www.bled.si/sl/informacije/multimedija/tiskovine/ 
 
 

 
 
 
1.3. Oglaševanje v klasičnih medijih    

Obseg oglaševanja v klasičnih medijih je majhen. Oglaševali smo na jumbo plakatu na 
gorenjski avtocesti ter na avtobusni postaji v Ljubljani.  Destinacijo Bled smo oglaševali 
v madžarski reviji. 
 
 
1.4. Samostojne predstavitve    

Kjer je mogoče, smiselno in finančno sprejemljivo, se destinacija Bled predstavi 
samostojno. V začetku leta 2020 smo se predstavili na nekaterih dogodkih na klasičen 
način, v živo, v jesenskem času pa so predstavitve potekale virtualno.  
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V prvi polovici februarja je v organizaciji STO potekala predstavitev oziroma  
»roadshow« v mestih Verona in Benetke. V istem mesecu smo v okviru turško 
slovenske poslovne konference v Istanbulu predstavili destinacijo Bled.   
 
Slovenski športniki so odlični ambasadorji in promotorji države, zato je STO s 
slovenskimi partnerji sklenila partnerstvo z NBA klubom Dallas Mavericks košarkarja 
Luke Dončića. V okviru poslovne konference »Texas feels Slovenia«, ki je potekala 11. 
in 12.marca,  je bilo organizirano tudi delovno srečanje slovenskega turističnega 
gospodarstva s predstavniki ameriških organizatorjev potovanj in turističnih agencij. 
Sofinancirali smo predstavitev Bleda v Dallasu, kjer je bila uspešno predstavljena tudi 
tradicionalna blejska kremna rezina.  
 
Bled se je v jesensko zimskem času predstavil na več virtualnih dogodkih. Na virtualni 
delavnici »Feel Sloveni@ Business date  with Benelux & France« smo se predstavili 
zainteresirani poslovni javnosti Belgije, Nizozemske, Luxemburga in Francije. 
Razstavljavci smo imeli možnost predstavitve ponudbe preko vizualnih elementov, 
direktnega pogovora in sestankov z več kot 140 poslovnimi obiskovalci. Prav tako smo 
se predstavili na virtualni turistični delavnici partnerjem na trgu Združenega kraljestva 
in Irske ter Nemčije, Avstrije in Švice.  Zadnji virtualni dogodek je bila predstavitev 
Bleda organizatorjem potovanj in turističnim agentom iz Madžarske, Poljske, Češke in 
Slovaške. 
 

 
 
S ciljem ohranitve komunikacije na italijanskem trgu tudi v času drugega vala epidemije 
je predstavništvo STO v Italiji pripravilo serijo spletnih predstavitev za italijanske 
turistične agente in organizatorje potovanj. Spletne predstavitve makro regije Alpska 
Slovenija, na kateri je aktivno sodeloval tudi Turizem Bled, se je udeležilo preko 30 
predstavnikov italijanskih turističnih agencij, pretežno iz severnega dela Italije.  
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1.5. Študijske skupine in novinarji     

V letu 2020 nas je zaradi razumljivih razlogov obiskalo manj študijskih ekip kot pretekla 
leta. Še posebej so bile okrnjene agentske ekipe. Zato pa smo izvedli več spletnih 
dogodkov, tako z mediji kot z organizatorji počitnic in potovanj. Največ študijskih ekip 
je letos izjemoma prišlo v poletnem času. Pri sprejemu in gostitvi študijskih ekip smo 
tvorno sodelovali s turističnim gospodarstvom. 
 

 Datum Država Skupina št. 
oseb 

  FEBRUAR  
1 3.2. Italija RAI3, snemanje invalida športnika, Alle falde del 

Kilimangiaro, objava 
5 

2 17.2. Avstrija Koroška, Mein Sonntag, Ingrid Herrenhof, objava 2 
  JUNIJ  

3 5-7.6. Slovenija  Bloger Blaž Pogačar, blog Bližnje poti, objava 1 
4 12.-

13.6. 
Francija Radio France, Slovenia po epidemiji, Eric Biegala, 

objava 
2 

5 21.6. Madžarska Kristof Csabai - Divany.hu - lifestyle digitalni medij 
Bianka Huszar - Femcafe.hu - lifestyle digitalni 
medij objava;Veronika Vegh - Ringier Axel 
Springer;Gabor Kelemen - mediji luxuryza 
potovanjawww.jetsetmagazin.com;www.alomutaz
o.hu objava; Andras Nemeth - hvg.hu - objava 

6 

6 22.24.6
. 

Nemčija Christopf Merten FairTravel Sendung im Radio, 
madere.de, gastrosofie.com 

1 

  JULIJ  
7 1.-3.7. Avstrija Karin Cerny, der Standard, objava 1 
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8 1.7. Francija TV France, Slovenia tradition: pletna, otok objava 3 
9 4.7. Nemčija Tagesspiegel, Ulf Lippitz, objava 1 
10 29.7. Avst, Nem Alpine Pearls: Katja, Jana 2 
11 30.7. Italija Francesca Acerboni - Corriere della Sera  

Luca Perissinotto -Non solo turisti,Capturing the 
world objava;Giulia Cimarosti-Pimp my trip, Giulia 
Cimarosti Photogr. Objava;Simonetta di Zanutto - 
Ritaglidiviaggio.com, objava;Federica Miceli - 
Fedemiceli.it 

5 

12 29.7. Avstrija Kurier 1 
  AVGUST  

13 1.8. Francija Katya Pellegrino, Luxe Magazine, Vila Bled, STO 1 
14 12.8. Vel. Britan It s a real good life, travel blog, instagram objava 2 
15 12.-

13.8. 
Francija  TV2, snemanje oddaje Vode v Sloveniji (pletne, 

Vintgar) objava 
3 

16 13.8. Madžarska Novinarji preko STO: Travelo, Femina.hu 
in Vilagjaro Magazin objava  Peters Planet, 
lifestylespl.port. Egy.hu in in spletne strani WMN. 

7 

17 19.8. Vel. Britan Influencer Andrea Minonna, STO, objave  1 
  SEPTEMBER  

18 16.-
19.9. 

Italija Ital. TV, program Eden objava 6. feb.2021 8 

19 28.9. GB/Hu Snemalna ekipa oddaje HungraBearMediaLtd 2+16 
  OKTOBER  

20 1.,6.10. Slovenija Snemalna ekipa C. Jazbec, za produkcijo STO 1 + 3 
21 7.,8.10. CH, Austr. Tina Mott, novinarka Modulor 1 
22 8.10. Slovenija Snemanje video predstavitve projekt SusTowns 5 
23 16.10. Francija Tele/ Jours, Alain Maurice 1+1 
 
 
 
1.6. Digitalno trženje     

Svet se v tej krizi vrti vse bolj digitalno, česar se zavedamo in razumemo. Iz tega 
razloga smo delovali v smeri optimizacije in  izboljšanja digitalnih aktivnosti in kanalov. 
Rezultate merimo in ocenjujemo ter naše delovanje prilagajamo zastavljenim ciljem. 
Pomembna novost v preteklem letu je bila priprava poglobljene analize naših digitalnih 
kanalov. 
 
Na digitalnih kanalih smo zelo aktivni, saj v današnjih časih vedno več ljudi in 
potencialnih gostov spremlja različne digitalne platforme. Poleg rednih objav na 
socialnih omrežjih vsakodnevno posodabljamo našo spletno stran z aktualnimi 
informacijami in jo dopolnjujemo z novimi podstranmi. Pri posodobitvah nam pomaga 
podjetje Arctur, ki je pripravilo koncept spletne strani in jo tudi vzdržuje. Veliko vsebin 
prevedemo v tuje jezike. Sodelavka, ki skrbi za vsebine digitalnega trženja, se je jeseni 
udeležila izobraževanja »Digitalna akademija«, ki jo je že četrtič organizirala Slovenska 
turistična organizacija. V sklopu sedmih celodnevnih predavanj in delavnic so bila 
posredovana nova znanja in načini za soočanje s spremenjenimi razmerami.  
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Novost v letu 2020 je bila priprava analize »Optimizacija digitalnih aktivnosti in 
digitalnih kanalov Turizma Bled«, iz katere v nadaljevanju navajamo pomembnejše 
izsledke. Ti bodo pomembni za načrtovanje in izvajanje aktivnosti tudi v prihodnje. 
 
Ugotovili smo, da ima naša spletna stran www.bled.si v primerjavi s spletnimi stranmi 
slovenskih konkurentov (Bohinj, Kranjska Gora, Dolina Soče, Portorož & Piran) najboljši 
Authority Score. To pomeni, da imamo največ možnosti za višje pozicije na Googlu. 
 
S pomočjo različnih spletnih orodij smo preverili, kako dobro optimizirana je naša 
spletna stran. Glede hitrosti nalaganja na napravah smo ugotovili, da je zmerno hitra 
in nekoliko počasnejša na mobilnikih, kar bomo izboljšali. 
 

 
 
Graf: analiza pogostosti iskanj za posamezne iskalne pojme v obdobju 5 let. Za leto 
2020 je značilno, da se je število iskanj močno povečalo, najbolj za hotele na Bledu.  
 
Od oktobra do novembra smo imeli na naši spletni strani vklopljeno anketo programa 
Hotjar o uporabniški izkušnji uporabnikov. Odgovori so nam pomagali pri optimizaciji 
vsebin na spletni strani. Približno 70 % uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja, je 
odgovorilo, da so našli, kar so iskali na spletni strani.  
 
Ustvarili smo tudi Hotjar Heatmaps za najbolj relevantne strani in ugotovili, kako 
pogosti so kliki na določenih straneh. Na naslovni slovenski strani je največ klikov na 
mobilnikih na meni, na namiznih računalnikih pa je največkrat klikana Kamera in nato 
izbira jezika. Menijske izbire so nekatere bolj, nekatere manj klikane. 
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Graf prikaz števila klikov na naše oglase na Googlu. 
 
S plačljivimi objavami na Googlu smo v obdobju od 1.1.2020 do 15.12.2020 dosegli 
približno 30.000.000 prikazov oglasov (»impressions«), kar je skoraj šestkrat več, kot 
v istem obdobju leta 2019 (5.867.041 prikazov). 
 
 

 
 
 
Graf: na Facebook-u smo s plačljivimi objavami v obdobju od 1.1. do 15.12.2020 
dosegli okoli 2.300.000 dosega (»reach«). V istem obdobju leta 2019 smo dosegli 
358.000 dosega. Naše aktivnosti v digitalnem oglaševanje se pozna tudi na številu 
všečkov naše Facebook strani. 
 
Največji delež uporabnikov na naši spletni strani je v starostni skupini 25-34 let. Večina 
(53,1 %) uporabnikov je ženskega spola. 
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Vir: Google Analytics 
 
Večina (64 %) uporabnikov je na spletno stran prišlo preko mobilnega telefona, dobrih 
30 % preko namiznega računalnika in le 3 % preko tablice. 
 
Najpogostejše strani, kjer uporabniki začenjajo z ogledom spletne strani, so: spletne 
kamere, prva stran, kolesarjenje, soteska Vintgar, znamenitosti, parkirišča, ladijski 
linijski prevoz in prireditve. Največ sej je bilo začetih na spletni kameri ali na prvi strani, 
zato smo na podstrani spletnih kamer dodali dodaten modul, ki nagovarja obiskovalce 
k nadaljnjemu raziskovanju destinacije. 
 
Na spodnjem seznamu so razvidne najbolj iskane ključne besede na naši strani. Za 
besedo „bled“ je naša stran na 1. in 2. mestu v iskalniku Google. V zadnjih 12 mesecih 
je bila iskana 14.800-krat. Ključne besede „lago di bled“, „blejsko jezero“, „bled 
kamera“, „bled slovenia“, „gola di vintgar“ in „kamera bled“ so vse na 1. poziciji. 
Ključna beseda „vreme bled“ ima 18.100 iskanj, naša stran pa je na 11. mestu. Ključna 
beseda „pokljuka“ ima v povprečju 5.400 iskanj na mesec, naša spletna stran pa ima 
4. pozicijo. Pri Pokljuki smo še na 1. strani zadetkov v Googlu (od 1 do 10).  
 

 
Vir: SEMrush 
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Na našo spletno stran vodi 103.000 povratnih povezav (»backlinks«), kar je dobro, so 
pa še možnosti za izboljšave. Večinoma so te povezave tekstovne, 95 % je „follow“ 
povezav, kar je pozitivno. 
 

 
Vir: SEMrush 
 
E-mail marketing: slovenskim prejemnikom tedensko pošiljamo novice, občasno pa 
tudi naslovnikom v tujini. Pošiljanje mailov se izvaja preko naše spletne strani. Za 
vpogled v statistiko načrtujemo nakup novega orodja za pošiljanje novic.  
 
Socialna omrežja: naš cilj je čim več objav, pri čemer je aktivnost odvisna od 
razpoložljivega časa, tako da se večkrat osredotočimo le na najpomembnejša socialna 
omrežja. V nadaljevanju navajamo nekaj informacij o naših glavnih profilih. 
 
Facebook @LakeBledSlovenia 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število všečkov povečalo s 38.579 na 48.568 
(povečanje za 9.989); 

• Za nas najpomembnejše socialno omrežje;  
• Objavljamo različne objave, na katere večinoma dodamo povezavo na našo 

spletno stran; 
• Po dnevih so naši sledilci praktično vsak dan prisotni, po urah pa obstaja večja 

razlika. Največ jih je prisotnih ob 12.00 opoldne; 
• Večina naših sledilcev je ženskega spola v starostni skupini od 35 do 44 let. 

Sledilci po večini prihajajo iz Slovenije, Italije, Srbije, Hrvaške in Združenega 
kraljestva. 

 
Facebook @BledCVB 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število všečkov povečalo z 282 na 365 
(povečanje za 83). 

 
Instagram @bledslovenia 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število všečkov povečalo z 20.968 na 24.975 
(povečanje za 4.007); 

• Naš cilj je objava lepih pokrajinskih fotografij;  
• Običajno objavljamo eno objavo na dan;  
• Naši sledilci so večinoma ženske (60 %), najbolj so aktivni okoli 18. ure; 
• Največ sledilcev prihaja iz Slovenije, Italije, Velike Britanije, Madžarske in ZDA. 

Največja starostna skupina sledilcev je med 25 in 34 leti. 
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Vir: Instagram 
 
Instagram @bledconventionbureau 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število všečkov povečalo s 412 na 625 
(povečanje za 213). 

 
Twitter @bledslovenia 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število všečkov povečalo s 6.396 na 6.920 
(povečanje za 524); 

• Twitter je pomemben socialni medij; 
• Po navadi objavljamo iste objave kot na Facebooku. 

 
Twitter @bled_cvb 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število všečkov povečalo s 97 na 126 
(povečanje za 29). 

 
Youtube Bled Slovenia 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število naročnikov povečalo s 457 na 520 
(povečanje za 63); 

• Objavljamo naše kratke filme; 
• V prejšnjih letih je bilo videov relativno malo, v zadnjih 2 letih pa smo jih ustvarili 

več. V letu 2020 smo jih pripravili predvsem v okviru kampanje Zdaj je čas. Moja 
Slovenija. 

 
LinkedIn Bled Tourist Board 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število naročnikov povečalo z 12 na 36 
(povečanje za 24); 

• Kanal, ki smo ga nazadnje odprli. Objavljamo poslovne novice.  
 
LinkedIn Convention Bureau Bled 

• Od 31.12.2019 do 31.12.2020 se je število naročnikov povečalo z 39 na 65 
(povečanje za 26). 
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Aktivno skrbimo za vsebino na spletni platformi Outdoor Active 
(https://www.outdooractive.com/en/), ki jo uporablja več kot en milijon aktivnih 
uporabnikov predvsem na nemško govorečih trgih. Poleg pohodniških in kolesarskih 
poti, ki smo jih vnesli v letu 2019, smo v letu 2020 dodatno vnesli še različne podatke, 
kot so znamenitosti, gostinski obrati, nastanitve in turistične agencije.  Pri razvoju  
kolesarskega produkta bo ta platforma odigrala pomembno vlogo.  
 
Na Google My Business smo si prisvojili opis za Turizem Bled in Lake Bled. Sedaj 
odgovarjamo na ocene in vprašanja, ki jih zastavijo uporabniki Googla. 
 
Turizem Bled sodeluje tudi pri dnevnem osveževanju 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 
www.mojaobcina.si/bled se avtomatično prenesejo na spletno stran Občine Bled, na 
FB Občine Bled, avtomatično se s spletne strani bled.si osvežuje tudi koledar dogodkov.  
  
V letu 2020 nam je pri različnih digitalnih vprašanjih temah svetovalo podjetje Forward. 
Poskrbeli so za izboljšanje SEO optimizacije na spletni strani, pri tehnični vzpostavitvi 
vsebin na spletni strani, pri naprednejši Google analitiki, pri določenih poglobljenih in 
specifičnih zadevah ter pri optimizaciji sodelovanja z razvijalcem spletne strani Arctur. 
 
Turizem Bled je skrbniški administrator domene cc-line.si/bled/admin, kjer gostuje  
statistični  portal za dnevno zbiranje podatkov o hotelskih nočitvah na Bledu, ki so 
namenjeni interni uporabi hotelirjem. Portal so hotelirji po uvedbi enotnega poročanje 
o gostih in nočitvah preko AJPESa želeli ohraniti za sprotno izmenjavo informacij o 
zasedenosti.  
 
 
1.7. Projekt “Digitalizacija kulturne dediščine” 

Uspešno smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo  
»Preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 
2021 zaradi epidemije covid-19«.  
 
S projektom digitalizacija kulturne dediščine z delovnim naslovom »DIGIRIKLI BLED 
2020/2021« ustvarjamo nova, edinstvena doživetja kulture  na inovativen način, z 
uporabo sodobnih orodij digitalizacije.  Projekt predstavlja prvi korak oziroma začetek 
sistematičnega pristopa k razvoju in oblikovanju novih unikatnih doživetij z digitalnim 
inoviranjem kulturne dediščine. Osrednja tema je Arnold Rikli, začetnik zdraviliškega 
turizma na Bledu.  
 
V okviru tega projekta bomo digitalizirali prve tri enote kulturne dediščine povezane z 
Arnoldom Riklijem in na tej podlagi pripravili nov integralni turistični proizvod »Po poteh 
Arnolda Riklija«, ki bo pomembno obogatil nabor obstoječih nosilnih turističnih 
proizvodov destinacije. Prve tri enote kulturne dediščine Arnolda Riklija, ki jih bomo 
digitalizirali so: 
 

 Riklijevo zdravilišče;  
 spomenik Arnoldu Rikliju na Straži; 
 vremenska hišica s spominsko ploščo Arnoldu Rikliju v zdraviliškem parku na 

Bledu. 
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Naš cilj je, da v okviru projekta razvijemo celovit produktni koncept dediščine Arnolda 
Riklija, ki bo predstavljal podlago za razvoj edinstvenih, zelenih, butičnih doživetij, 
prilagojenih željam in interesom glavnih ciljnih skupin gostov, pod skupnim imenom 
»Po poteh Arnolda Riklija«. V okviru tega projekta bomo pripravili idejno zasnovo in 
na njeni podlagi tudi že pripravili vsaj tri produkte oziroma doživetja, ki bodo vsi 
vključevali tudi prve tri digitalizirane enote kulturne dediščine.  
 
Za ta doživetja bodo pripravljene idejne zasnove. Idejno zasnovo, ki se bo izkazala za 
najbolj atraktivno, bomo razvili v 5-zvezdično doživetje dediščine Arnolda Riklija, ki bo 
vključevalo najmanj 2 digitalizirani enoti kulturne dediščine iz tega projekta.  
 

 
 
Slika: shema celovitega koncepta projekta 
 
Digitalizacija enot kulturne dediščine bo omogočila oblikovanje vizualno atraktivnejše 
prezentacije vsebin, z razčlenjenimi in obrazloženimi informacijami, ki bodo vključevale 
obiskovalca. Privlačne rešitve in novi načini digitalnega pripovedovanja zgodb bodo 
privabile tudi tiste obiskovalce (aktivne nostalgike, mlade brezskrbneže, avanturiste, 
sproščene eskapiste, aktivne družine in večno mlade), pri katerih kulturna dediščina 
sicer ni njihov glavni motiv in izbira, ter urbane turiste, ki svoje počitnice sicer raje 
preživljajo v urbanih območjih (urbani ozaveščeni).  
 
V koncept projekta smo vključili tudi usposabljanje turističnih deležnikov v destinaciji, 
pri čemer smo poleg spoznavanja turističnih deležnikov z novimi turističnimi proizvodi, 
ki bodo razviti v okviru tega projekta, vključili tudi teme s področja zagotavljanja 
kakovosti in oblikovanja atraktivnih, avtentičnih doživetij ter teme s področja 
digitalnega trženja, s katerimi bomo povečali konkurenčnost destinacije in ustvarili 
višjo dodano vrednost. 
 
V okviru razpisa sta sofinancirani dve plači zaposlenih, ki skrbita za vodenje in 
administracijo projekta.  
 
 

Identifikacija enot dediščine Arnolda 
Riklija in tem za oblikovanje novih 

turističnih doživetij (npr. mir in 
sprostitev z Riklijem, sprehod po 

Riklijevo ipd.)

Digitalizacija prvih 
treh enot kulturne 

dediščine

Oblikovanje 
doživetij za 

posamezne ciljne 
skupine gostov

KREPITEV ZNANJ IN KOMPETENC TURISTIČNIH DELEŽNIKOV V 
DESTINACIJI Z USPOSABLJANJEM 
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1.8. Bled Local Selection 

Leto 2020 se je za znamko Bled Local selection pričelo slavnostno. Zaključilo se je 
obdobje vzpostavitve sistema znamčenja po modelu Izvorno slovensko. Po treh 
ocenjevalnih sklopih za področja rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in 
industrijskega oblikovanja, pridelkov in prehranskih izdelkov ter jedi in pijač, 
postreženih na gostinski način, je 31.1.2020 potekala podelitev certifikatov.  
 
Za sistem znamčenja je bil pripravljen obsežen dokument »Načrt razvoja sistema 
podeljevanja pravice do uporabe KBZ BLED LOCAL SELECTION ter njenega trženja in 
prodaje ponudbe certificirane s KBZ«. Načrt je narejen po smernicah modela Izvorno 
slovensko, ki ga je pripravilo podjetje ProVital, s strokovnjakinjo za kolektivne blagovne 
znamke, dr. Tanjo Lešnik Štuhec na čelu. Del dokumenta sestavlja tudi kulinarična 
piramida Bleda, v kateri so zapisane tipične jedi in pijače v tej občini. Piramido je 
pripravil prof. dr. Janez Bogataj. V sklopu razvoja je bil pripravljen tudi CGP priročnik 
znamke s strani dr. Andreja Pompeta.  
 

V sodelovanju z javnim zavodom 
Triglavski narodni park je bil v 
trgovini Infocentra Triglavska roža 
Bled vzpostavljen tudi razstavno – 
prodajni kotiček, predvsem 
rokodelskih izdelkov s certifikatom 
Bled Local selection. 
 

 
 
 
 
 
 

V začetku leta 2020 je tako prve certifikate prejelo 24 ponudnikov za 59 izdelkov in 
jedi. Vsi so bili vključeni na spletno stran www.bled.si, s profesionalnimi fotografijami 
in opisi izdelkov, ki so bili prevedeni v vse jezike, ki so na spletni strani.  
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Z vzpostavitvijo sistema se je Turizem Bled tudi zavezal k dolgotrajnemu trajnostnemu 
razvoju znamke in zagotovitvi tako finančnih kot kadrovskih sredstev za prihodnjih 5 
let. V letu 2020 so bile načrtovane aktivnosti za nadaljnje povezovanje, sodelovanje in 
rast kakovosti lokalne ponudbe z zgodbo Bleda pod KBZ Bled Local selection začasno 
zaustavljene zaradi zmanjšanega financiranja zavoda. Ne glede na to smo vzdrževali 
stike z deležniki in v okviru projekta digitalnega trženja turističnih destinacij v mesecu 
septembru izvedli digitalno promocijo znamke Bled Local selection na domačem in 
italijanskem trgu.  
 
Projekt se pomembno povezuje in izmenjuje prakse z drugimi kolektivnimi blagovnimi 
znamkami v Julijskih Alpah. V okviru skupnega sodelovanja z njimi je bila podana 
iniciativa, da se ponudnikom certificiranih prehranskih izdelkov omogoča prodaja na 
lokalnih tržnicah, na način, da tam prodajajo tako domači kot sosednji ponudniki 
kakovostnih in certificiranih izdelkov. Kot primerni izvajalec tržnice je bila že pred 
časom izbrana Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd Bled, ki je v začetku leta 2020 
obudila Blejsko tržnico na dvorišču zadruge. Tržnica je tako povezala in izpostavila 
lokalno pridelano hrano in tako pomembno zapolnila še en košček v mozaiku 
trajnostnega razvoja kraja. 
 

 
 
Že v letu 2019 smo navezali stik s Kemijskim inštitutom, ki je v okviru EU projekta, ki 
ga vodi domačinka Andreja Pogačar, pripravil predloge trajnostnih embalaž in 
predavanje o trajnostnih embalažah. V sklopu sodelovanja sta bila razvita dva prototipa 
embalaž: darilne vrečke in embalaža za prehranske izdelke oz. kremšnite, ki so poleg 
trajnostnih materialov imeli tudi unikatno obliko. 
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Med letom se je izkazalo, da je projekt Blejski Lokalni izbor priznan kot eden 
najpomembnejših stebrov trajnostnega razvoja blejskega turizma, zato je za leto 2021 
načrtovano okrepljeno nadaljevanje razvoja.  
 
 
1.9. Projekt “Promocija turistične destinacije Bled” 

Turizem Bled se je meseca maja 2020 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje 
aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 
2020, ki ga je objavila Slovenska turistična organizacija. Aktivnosti v okviru razpisa so 
trajale do 15.12.2020. 
 
V okviru projekta smo izvedli aktivnosti digitalnega oglaševanja, s katerim smo tako 
domače kot tuje goste iz bližnjih držav opozarjali na turistično destinacijo Bled. V okviru 
digitalnega oglaševanja smo izvedli šest kampanj na Googlu in Facebooku, ki so 
potekale v različnih obdobjih, končale pa so se do konca novembra 2020: 
 

1. kampanja: od junija do septembra: promocija sprehodov oz. pohodništva 
(slovenski, nemški, hrvaški in madžarski trg); 

2. kampanja: od junija do septembra: promocija kolesarjenja (slovenski, nemški, 
hrvaški in madžarski trg); 

3. kampanja: od septembra do novembra: promocija Bleda kot destinacije za 
poslovne goste (nemški trg);  

4. kampanja: septembra: promocija kolektivne blagovne znamke Bled Local 
selection (slovenski in italijanski trg); 

5. kampanja: od oktobra do novembra: promocija zimskih aktivnosti (hrvaški trg);  
6. kampanja: od oktobra do novembra: promocija dogodka Zimska pravljica 

(italijanski, madžarski in nemški trg). 
 

Skupno je bilo ustvarjenih 52.260.753 prikazov oglasov, od tega je bilo generiranih 
295.682 klikov na oglase. Nekatere nagovore oglasov smo morali nekoliko prilagoditi 
glede na aktualno situacijo v zvezi s prehajanjem meje.  
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V okviru projekta je bila izdelana in natisnjena nova splošna tiskovina Bleda, posneli 
smo promocijski video z znanimi športniki, ki nagovarja slovenske goste, ter ga 
ustrezno promovirali na socialnih omrežjih. Video je dosegel 762.650 ljudi na 
Facebooku, 1.221.983 na Instagramu ter je imel 78.240 ogledov na Youtubu.  
 

 
Vir: Youtube 
 
V okviru nadgradnje naših digitalnih orodij smo animirali pomladno in poletno naslovno 
fotografijo na spletni strani, optimizirali SEO spletne strani (ustvarili smo meta naslove 
in opise strani), ustvarili nove tekste za več spletnih podstrani ter vse prevedli v 5 tujih 
jezikov. Za namen promocijskih aktivnosti smo odkupili nekaj novih fotografij Bleda v 
pomladnem času in fotografij znamke Bled Local selection. Del sredstev v okviru 
razpisa smo namenili skupni promociji regije Julijske Alpe. V okviru le-tega smo za 
obdobje enega leta kupili orodje Crowdriff za destinacijo Bled in regijo Julijske Alpe, ki 
nam pomaga pri pridobivanju fotografij Bleda od obiskovalcev, kar nam še dodatno 
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pomaga pri promociji. Do konca leta 2020 smo preko tega orodja uspeli pridobiti 
pravice za skoraj 400 fotografij. 
 

 
 
V okviru razpisa je bila sofinancirana plača zaposlene, ki je skrbela za vso administracijo 
pri projektu ter za večino aktivnosti, ki so bile vključene v ta projekt. 
 
 
1.10.  Kampanja Zdaj je čas – Moja Slovenija  

Turizem Bled se je med prvimi aktivno vključil v vseslovensko kampanjo »Zdaj je čas 
– Moja Slovenija« ter k sodelovanju pritegnil tudi mnoge turistične deležnike z Bleda 
in okolice. Video z Janijem Klemenčičem kot ambasadorjem blejskega in slovenskega 
turizma je bil kot prvi predstavljen javnosti. Kratke vsebine, ki domače goste na izviren 
način vabijo na Bled, so posneli tudi drugi blejski turistični delavci.  V sodelovanju s 
tremi znanimi blejskimi športniki in Bled TV smo izdelali tudi promocijski video, ki je s 
svojo pozitivno humorno vsebino požel veliko zanimanja in simpatij širom po Sloveniji 
ter kandidiral v izboru za najbolje izvirne promocijske vsebine.   
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Blejski ponudnike s področja kulinarike, kulture, tradicije, prevozov, aktivnosti v naravi 
smo nagovorili, da so prispevali nagrade za nagradne igre na temo poznavanja 
Slovenije in njenih značilnosti, ki so potekale v več kot 30 slovenskih medijih (med 
njimi RTV Slo, Pop TV, Časopisna hiša Delo,..) Pripravili smo  tudi več itinerarjev, kako 
preživeti počitnice na Bledu in v okolici. Ponudnike namestitev smo spodbudili, da 
skupaj s ponudniki drugih storitev pripravijo svoje pakete. Vse te aktivnosti smo med 
drugim predstavili na junijskem srečanju blejskega turističnega gospodarstva. 
 

 
 
 
 

2. Skupnosti  
 
 

 
 
 
2.1. Zelena shema  

Zelena shema slovenskega turizma je slovensko osrednje orodje za razvoj trajnostnega 
turizma. Shemo je tudi Evropska komisija prepoznala kot najustreznejše orodje za 
razvoj trajnostnega turizma v Evropi, tako da po slovenskem modelu pripravljajo 
smernice za vzpostavitev evropske trajnostne sheme. 
 
Navkljub težkemu letu se Bled ni odpovedal trajnosti in trajnostnem razvoju, ki nam  
predstavlja priložnost za razvoj. Mehka mobilnost, digitalizacija pohodnih poti, 
sodelovanje v evropskem projektu SuSTowns, nadaljevanje krepitve blagovne znamke 
Blejski lokalni izbor so bili projekti, ki smo jih izpeljali in še potekajo. Podrobneje 
delovanje v okviru Zelene sheme predstavljamo v prilogi »Action plan 2020«, ki je 
hkrati poročilo o aktivnostih v zeleni shemi v letu 2020 in plan za leto 2021.  

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
Skupnosti 58.779,48 51.324,36 60.829,62 36.226,22 119

121 Zelena shema 1.595,30 1.712,03 1.969,02 1.173,67 115
122 Skupnost Julijske Alpe 39.897,26 40.000,00 47.550,36 28.310,88 119
123 Pohodništvo in kolesarjenje (GIZ) 2.397,27 0,00 0,00 0,00

124 Alpine Pearls in ostalo 4.131,64 3.000,00 4.126,86 2.459,89 138
125 Skupne sejemske, borzne in druge predstavitve 10.758,01 6.612,33 7.183,38 4.281,78 109
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2.2. Skupnost Julijske Alpe  

V Skupnosti Julijske Alpe sodelujejo destinacijske organizacije oziroma občine Bled, 
Bohinj, Dolina Soče, Kranjska Gora, Radovljica, Brda, Žirovnica, Gorje in Jesenice ter 
Triglavski narodni park. Osnovni namen je učinkovitejša predstavitev regionalne 
turistične destinacije, optimizacija stroškov, prenos znanja  in oblikovanja skupnih 
turističnih produktov. Turizem Bohinj je koordinator Skupnosti Julijske Alpe.  
  
V letu 2020 je bilo veliko časa posvečenega pripravi »Razvojnega načrta za Biosferno 
območje Julijske Alpe (BOJA) kot trajnostne turistične destinacije 2025«. Gre za 
sodoben in odlično pripravljen dokument, ki je edinstven v Sloveniji. Poslanstvo 
delovanja skupnosti je z novim načrtom usmerjeno v odgovorno in usmerjeno 
upravljanje turizma v funkciji generatorja trajnostnih sprememb ter ohranjanja narave, 
skupnosti in identitete biosfernega območja. Prinaša vizijo »najbolj trajnostne in 
prvovrstne turistične destinacija v Sloveniji«. Med evropskimi alpskimi destinacijami 
izstopa po svoji zavezi zelenemu in avtentičnemu.  
 
V letu 2020 so izstopali sledeči skupni produkti:  

 pohodniška pot JULIANA TRAIL, ki je krožna daljinska pohodniška pot, dolga 
330 km in poteka skozi doline, preko prelazov, skozi gozdove, urbana središča, 
samotne planote in ob rekah Save in Soče. Razdeljena je na 20 dnevnih etap 
po 18-25km.  

 Skupna smučarska vozovnica, ki vključuje štirinajst smučišč v Sloveniji, Avstriji 
in Italiji s skupno dolžino več kot 260 kilometri urejenih smučarskih prog na 
nadmorski višini od 550 m do 2293 m. 

 Kartica Julijske Alpe, ki ponuja nekatere skupne ugodnosti na območju Julijskih 
Alp in ugodnosti znotraj posameznih destinacij. 

 Kolesarska pot Julijske Alpe – nadaljuje se uskladitev trase s Planinsko zvezo 
Slovenije in vzpostavitev pentlje STKP v Julijskih Alpah. 

 
2.3. Skupne sejemske, borzne in druge predstavitve   

V 2020 smo bili z različnimi partnerji prisotni v živo ter virtualno na 18 različnih 
dogodkih: tako na sejmih, poslovnih borzah, delavnicah in »roadshowih«. Sodelovali 
smo v okviru Julijskih Alp z informatorji, ki so zaposleni v eni izmed lokalnih turističnih 
organizacij,  na trgih Beneluxa, Italije, Češke in Slovaške pa smo delovanje podkrepili 
še s partnerskim sodelovanjem. Zakupili smo skupni pult za destinacijo Julijske Alpe in 
si s tem zagotovili racionalizacijo stroškov ter optimalno prisotnost na čim več 
dogodkih. Stroške si delimo po vnaprej dogovorjenem razdelilniku, ki upošteva število 
nočitev in število postelj v kraju.  
 
15.1. - 19.1.  Vakantiebeurs Utrecht   

16.1.-19.1. Ferienmesse Dunaj   

16.1. - 19.1. Go-Regiontour Brno    

22.1. - 26.1. FITUR Madrid   

23.1. - 26.1. IFT Bratislava   
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29.1.-1.2. Alpe Adria Ljubljana   

30.1. - 2.2. FESPO Zürich   

6.2. - 9.2. Vakantie Salon Bruselj    

11.2. - 12.2. IMTM Izrael   

13.2. - 16.2. Holiday World Praga   

19.2. - 23.2. FREE München    

4.3. - 8.3. ITB Berlin  odpovedano 

28.3. - 29.3. EWF Fürstenfeld odpovedano 

3.4. - 5.4. Freizeit Celovec odpovedano 

september 50 + Nizozemska odpovedano 

oktober Ski & Snowboard Show London odpovedano 

4.10.-13.10. Barcolana odpovedano 

5.10.2020 New Deal Europe Global and Virtual Marketplace , Balkan virtualno 

14.10.-16.10. TTG Incontri Rimini   

15.10.2020 Feel sLOVEni@ Business Date DACH 2020 virtualno 

9. 11.-10. 11.  Photo & Adventure Dunaj odpovedano 

9.11. - 11.11. WTM London  virtualno 

26.11.2020 Feel sLOVEni@ Business Date UK & Irska.  virtualno 

3.12.2020 Feel sLOVEni@ Business Date Benelux & Francija.  virtualno 

16.12.2020 Feel sLOVEni@ Business Date Madžarska, Poljska, Češka 
& Slovaška  

virtualno 

 
 
2.4. Alpski biseri/Alpine Pearls in ostalo  

Destinacija Bled že vrsto let dejavno sodeluje v mreži Alpskih biserov, ki je obeležila  
15 let uspešnega delovanja. Združenje povezuje 19 alpskih destinacij, katerih cilj je 
ustvarjati počitniška doživetja, ki vključujejo trajnostno mobilnost. Biseri Alp so dobro 
povezani z mednarodno železniško in avtobusno mrežo. Destinacije si prizadevajo, da 
bi bil tudi za zadnji del poti od železniške oz. avtobusne postaje do nastanitve na voljo 
organiziran prevoz. Gostje si na destinaciji lahko izposodijo električna vozila ter 
električna in navadna kolesa.  
 
Združenje Alpine Pearls je sodelovalo že pri 7 velikih evropskih projektih (Interreg, 
Erasmus+, Europe for Citizens), ki tematsko zajemajo vse od spodbujanja 
infrastrukture e-napajalnikov v alpskem prostoru preko izobraževanja za načrtovalce 
mehke mobilnosti, sodelovanja prebivalstva pri trajnostnem razvoju pa vse do pohodov 
za zdravje, ki so presegali starostne in geografske meje. 
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Turizem Bled je v letu 2020 začel tudi z načrtnim informiranjem in motiviranjem 
ponudnikov nastanitev na destinaciji, da se vključijo in se svetu predstavijo kot 
»Gostitelj Alpskih biserov« (Alpine Pearls Host). Gostitelj svoje goste preko spletne 
strani, drugih kanalov in ob prihodu informira o možnostih okolju prijaznega in 
udobnega potovanja, jih spodbuja, da avto pustijo doma ter jim svetuje in pomaga pri 
izbiri aktivnosti, ki vključujejo mehko mobilnost na destinaciji. Doslej se je že vključil 
en ponudnik nastanitev, več jih je v zaključni fazi. 
 
Osvežili smo tudi vsebino naše predstavitve na spletnih straneh Alpine Pearls, in sicer 
predvsem v smislu vključitve sezonskih in celoletnih doživetij na destinaciji.  
 

 
 
 
 
Poleg pretoka znanja, informacij in drugih vsebin s področja trajnosti nam mreženje v 
združenju Alpskih biserov prinaša nove kontakte in promocijo v okoljih in državah, ki 
so sploh v sedanjem času ključna tržišča naše destinacije.  
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 Upravljanje produktov in storitev zavoda  
 
 

 
 

1. Organizacija prireditev 

 

Turizem Bled koordinira in skupaj s prireditvenim svetom Občine Bled usmerja dogodke 
in prireditve na Bledu. Sestavlja koledar prireditev in ga redno objavlja na svoji spletni 
strani ter posreduje številnim drugim nacionalnim in lokalnim portalom. Nudimo pomoč 
raznim organizatorjem pri izpeljavi potrebnih postopkov za pridobitev dovoljenj za 
organizacijo prireditve in pri promociji le teh.  

V letu 2020 je bilo zaradi epidemije potrebno več usklajevanja med različnimi deležniki, 
preverjanje uradnih razlag ukrepov in priporočil. Potrebna je bila stalna komunikacija 
s številnimi organizatorji, v želji izpeljati načrtovane prireditve v načrtovani oziroma 
prilagojeni obliki.  

V avgustu smo pripravili in predstavili dokument »Koncept dogodkov 2021-2025 in 
program za zimo«. Koncept je pripravljen in čaka na realizacijo. Ključni za realizacijo 
bodo normalizacija razmer, finančna sredstva in organizacija.  

Od vseh segmentov delovanja je bila organizacija prireditev najbolj finančno prizadeta, 
saj so bila razpoložljiva sredstva več kot šestkrat manjša kot v letu 2019. To je tudi 
logično, glede na vse omejitve, ki so praktično onemogočale izvedbo prireditev. V 
skladu s sklepom sveta zavoda smo EUR 4.000 sredstev iz proračunske rezerve 
namenili za prireditve, uspeli pa smo zagotoviti tudi sponzorska sredstva za razstavo 
na Jezerski promenadi. 

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
UPRAVLJANJE PRODUKTOV IN STORITEV 
ZAVODA  (konto 41330266)

609.093,62 140.957,20 164.260,29 136.980,40 117

Organizacija prireditev (letne in zimske) 327.748,21 43.576,08 50.019,55 39.667,59 115
211 Zimska pravljica 129.597,92 31.397,56 33.970,52 31.748,35 108
212 Poletne prireditve 29.150,18 2.250,00 2.359,66 1.410,91 105
213 Blejski dnevi 79.919,88 0,00 0,00 0,00  
214 Hit parada 56.414,88 0,00 0,00 0,00  

215 Ostale prireditve 27.403,05 9.928,52 13.576,95 6.403,27 137

216 Razvoj prireditev 5.262,30 0,00 112,42 105,07

Zimski produkti 26.878,61 14.781,12 14.394,28 7.039,17 97
221 Ski bus & ski pass 26.399,16 14.722,65 14.333,83 6.982,67 97

222
Urejanje tekaških prog in druge športno turistične 
infrastrukture

479,45 58,47 60,45 56,50 103

Trajnostna mobilnost 95.441,17 19.500,00 40.278,56 37.371,78 207
231 Pohodniške poti 29.662,36 8.500,00 14.837,25 13.594,70 175

232
Bled Green Ways (zelena mobilnost) - nadaljni 
razvoj kolesarskega turizma

27.563,89 8.500,00 22.922,19 21.422,74 270

233 'Integrirane rešitve zelene mobilnosti“ 66,60 0,00 0,00 0,00

234 Hop on/hop off, shuttle 38.148,32 2.500,00 2.519,12 2.354,33 101
Informiranje gostov 142.654,03 63.100,00 59.523,50 52.860,37 94

241 TIC pri TD Bled 37.999,26 22.000,00 21.088,49 19.709,00 96
242 Delovanje turističnega društva Bled 13.999,92 12.600,00 12.600,00 11.775,78 100
243 Infocenter Triglavska roža Bled 38.497,41 22.500,00 22.172,44 17.983,26 99
244 Ask me I am local/Vprašaj me, sem domačin 24.320,54 1.000,00 0,00 0,00 0
245 Kartica gosta 14.096,27 5.000,00 3.592,57 3.326,92 72
246 Rezervacijski sistem turistične destinacije 12.408,31 0,00 0,00 0,00  
247 Storitve rezervacijskega sistema 1.332,32 0,00 70,00 65,42  

Razvoj produktov 16.371,60 0,00 44,40 41,50  
251 Petzvezdična doživetja 16.371,60 0,00 44,40 41,50
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1.1. Zimska pravljica  

Koledarsko leto 2020 smo začeli z nadaljevanjem Zimske pravljice 2019/2020, ki je še 
v prvem tednu leta vabila na praznično Jezersko promenado s koncerti, tematsko  
okrasitvijo, gostinsko in trgovsko ponudbo ter animacijskim programom.  
 
V spomladanskih mesecih smo odprli dialog o prenovi Zimske pravljice, vendar 
enotnega mnenja o naravi prireditve nismo dosegli. V zavodu zagovarjamo trajnostne 
in umirjene dogodke, brez množičnega stampeda po parkih in javnih površinah. Še 
vedno pri delu deležnikov obstaja želja po pripravi odmevnih množičnih dogodkov z 
velikim promocijskim učinkom. Kar je na prvi pogled dobro za promocijo, lahko 
povzroči tudi množičen obisk, posledica katerega so lahko uničeni parki in javne 
površine ter vandalizem. Po odzivih gostov je organizacija avtentičnih zimskih 
dogodkov nujna za ohranitev adventne ponudbe, s čimer smo v zadnjih petih letih prišli 
v številne kataloge organizatorjev potovanj. Naš namen pa ne bi smel biti organizacija 
množičnih dogodkov za enodnevne obiskovalce, saj je konkurenca velikih mest za 
majhen Bled prevelika. Umirjeno, edinstveno preživetje ob jezeru s prazničnimi lučmi 
in avtentično gostinsko – trgovsko ponudbo na promenadi je nekaj, kar na Bledu gostje 
tudi pričakujejo. Žal smo kljub optimizmu v jesenskih mesecih, ki ga je spodbujalo 
povpraševanje iz tujine, morali konec leta 2020 odpovedati vse aktivnosti v okviru 
Zimske pravljice. Ohranili smo samo praznično okrasitev in razstavo jaslic ter preko 
socialnih omrežij pošiljali informacije sledilcem in vzbujali želje po obisku prazničnega 
Bleda v prihodnjih letih. 
 
 

1.2. Poletne prireditve  

Zaradi epidemije smo morali tako kot številni drugi prireditelji odpovedati vse 
tradicionalne spomladansko - poletne prireditve.  
 
Ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil ter s precej iznajdljivosti smo v okviru 
zakonskih možnosti vseeno organizirali spontane ulične nastope, ki so se zgodili brez 
vnaprejšnjega oglaševanja in odra, kljub temu pa so navdušili mimoidoče ter popestrili 
poletne konce tedna na Bledu. Nastopilo je šestnajst skupin z več kot 200 udeleženci.  
 

V nastope smo vključili tudi ostale 
ponudnike storitev na Bledu, kot so 
Blejski grad, vlakec in pletnarji.  
Skupinam, ki so predstavljale slovensko 
kulturno dediščino smo organizirali izlet 
na Bled, člani pa so lahko koristili tudi 
ugodnosti na kartici gosta.  
 
Od junija je v Zdraviliškem parku potekal 
sejem domače in umetnostne obrti. Vsak 
petek, soboto in nedeljo do konca 
septembra je 12 ponudnikov 
predstavljalo nastanek izdelkov 
slovenske obrti. 
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V času, ko bi se morali odvijati tradicionalni  Blejski dnevi, je na jezeru simbolično 
zagorelo 1.500 lučk. Če bi bilo normalno leto, bi jih bilo 15.000.  
 
Organizirali smo tudi tri razstave na Jezerski promenadi: 
  

- Oblačilna podoba v Prešernovih časih, v izvedbi 
Zveni po praznikih; 
 

- Podobe raja na slikah Narodne galerije; 
 

- Bled nekoč, v izvedbi Nika Mučiča in Janeza 
Fajfarja. 

 
Ob sredah ob 10:00 je bilo organizirano tudi brezplačno 
vodenje po razstavi in odziv obiskovalcev je bil izjemen, 
saj so bila izvedena vsa razpisana vodenja ter nekaj 
dodatnih za zaključene skupine.  
 
 
Obiskovalce Bleda smo o dogajanju v živo ali pa z reportažo po dogodku obveščali 
preko FB strani s sporočilom, da se imamo na Bledu lepo. Objave so dosegle veliko 
število sledilcev. Tudi na strani nastopajočih, je bilo veliko zadovoljstva in veselja. 
Kulturniki so bili hvaležni za povabilo, saj je društvena dejavnost zaradi ukrepov zamrla, 
veliko nastopajočih pa že dalj časa ni bilo na Bledu, vsi po vrsti so bili nad krajem 
navdušeni. 
 
 

1.3. Tradicionalna Hit parada   

Eno najuspešnejših narodno zabavnih prireditev Hit parado smo v septembru 
odpovedali. Poletje nas je še navdajalo z optimizmom, povpraševanja je bilo veliko. 
Rezervacije so prihajale, komunikacija z gosti je bila stalna in prireditev bi bila dobro 
obiskana, saj zanimanje zanjo raste. Namesto, da bi napisali, da smo jo že 
sedemnajstič uspešno izvedli, smo jo na žalost obiskovalcev morali odpovedati oziroma 
prestaviti v naslednje leto.  
 
 

1.4. Ostale prireditve 

Tradicionalno prireditev Pust na Bledu smo v letu 2020 organizirali v sodelovanju s 
Čebelarsko zvezo Slovenije, in sicer na temo čebelarstva, kranjske sivke in vsega 
povezanega s to koristno žuželko. Cilj drugega čebeljega pustnega karnevala v 
Sloveniji, ki je tokrat potekal po ulicah Bleda, je bil osveščanje širše javnosti o pomenu 
čebel in čebelarstva ter ohranjanju slovenske čebelarske dediščine. Pustni sprevod se 
je pričel na Grajski cesti pri hostlu Bledec in nadaljeval pot proti Jezerski promenadi, 
kjer so se skupine prvič predstavile obiskovalcem. Sprevod se je zaključil s 
predstavitvijo skupin v Trgovskem centru Bled, kjer je sledilo pustno rajanje s skupino 
Calypso. V pustno povorko se je vključilo kar 17 društev iz blejske občine, sodelovali 
pa so še ena skupina iz sosednje, Radovljiške občine, gostujoče turistično društvo 
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Podlehnik Haloze, mažoretke, hoduljarja, godba Gorje in najštevilčnejša skupina članov 
Čebelarske zveze Slovenije.    
 

 
 
 
Turizem Bled je tudi v koronskem letu 2020 v sodelovanju z idejnim vodjem pohoda 
dr. L.Zonikom in  V.Zavodnikom ter ob podpori turističnih deležnikov na jasno in svežo 
prvo julijsko nedeljo organiziral in uspešno izvedel 22. tradicionalni Riklijev pohod, ki 
se ga je udeležilo 90 pohodnikov z Bleda, Slovenije in tujine.  Ob takratni boljši 
epidemiološki situaciji nam je program ob upoštevanju predpisov uspelo izpeljati v 
celoti.  
 

 
 
 
Zadnji petek v avgustu smo v okviru evropskega projekta »Naša industrijska dediščina, 
naš ponos« in v sodelovanju z Občino Bled predstavili dediščino Vezenin Bled. S precej 
napori  in pomoči nam je uspelo zbrati potrebne rekvizite za celovito predstavitev. 
Vezenine so še močno v spominu ljudi, znanje še ni pozabljeno in s sodelovanjem 
krajanov nam je uspelo. V okviru projekta Blejski lokalni izbor smo dobili številne dobre 
rešitve blejskih tekstilij in spodobilo se je, da tudi te predstavimo, kot del naše 
dediščine. Za zaključek modne revije pa smo predstavili novo oblačilno podobo z 
blejsko istovetnostjo avtorice dr. Jane Vilman.  
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Dogodek je pokazal, da je kraj ponosen na dediščino in da težko čakamo muzej 
vezenin, ki bo to bogato dediščino ohranil potomcem. Organizatorji smo začutili izredno 
pozitiven odziv domačinov in bivših zaposlenih v Vezeninah Bled in spoznali, da je 
precej  ohranjenih delčkov dediščine v blejskih domovih. Iz pripovedovanja sodelujočih 
so na dan prihajale zgodbe, vsako posojeno oblačilo je imelo svojo zgodbo. Nenazadnje  
smo bili presenečeni tudi nad obiskom dogodka, saj so bili že nekaj dni pred dogodkom   
vsi razpoložljivi sedeži zasedeni, zato se že pogovarjamo o ponovitvi dogodka, ko 
epidemija ne bo več krojila našega vsakdana. 
 
V letu 2020 smo sodelovali, promocijsko ali finančno podprli sledeče dogodke na 
Bledu: 

 Mednarodni AS festival, 31.1. - 2.2. 
 Atelje na Blejski promenadi, predstavitev in razstava srčnih slikarjev Ateljeja 

Bled, 13. – 14.6. 
 Dnevi Juliane 2020: 21.6. smo organizirali voden pohod po 4.etapi Bled – 

Radovljica. Šlo je za hibridni dogodek, ki se je zgodil tako na spletu, kot v živo. 
Posneli smo film po poti Julijane na Bledu s Tomažem Razingarjem in Martinom 
Šolarjem.  
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 Blejski razgledni trail – organizatorji Nočne 10ke, ki so enodnevni dogodek 
izpeljali virtualno, so zaradi velikega odziva organizirali še virtualno tekmovanje 
po blejskih osamelcih in razglednih točkah Bleda. 20.7. – 30.11.  

 Piknik kino: v organizaciji Kina Bežigrad smo podprli kino v Mali Zaki, 25.7., 1. 
in 8.8. 

 Kino Bled, ki so ga mladi kulturni ustvarjalci z Bleda organizirali v Zdraviliškem 
parku, 11. – 15.8. 

 17. Mednarodna poletna hokejska liga Bled 2020, 10. - 12.9. 
 Obeležitev prvih zlatih olimpijskih medalj za samostojno Slovenijo, 23.9. 
 5. slikarski Ex tempore Bled 2020, 10. - 30.10. 

 
 

1.5. Razvoj prireditev – nov koncept dogodkov 2021 – 2025  
 

Potreba po spremembi koncepta prireditev je razumljiva in je posledica več faktorjev. 
Okolje, v katerem delujemo, se je precej spremenilo. Poleg tega ima vsaka prireditev 
svoj življenjski cikel in so zato vsebinske spremembe nujne. 
 
Nov koncept prireditev, ki smo ga pripravili avgusta, poudarja kvaliteto, tradicijo, 
lokalne posebnosti in vrednote, kar pomeni odmik od zabavljaških prireditev. Zapisali 
smo, da bomo včasih podprli tudi te, vendar njihov delež ne bo presegal desetine vseh 
dogodkov.  V času, ko Bled odkrivajo turisti z vsega sveta, skušamo najti občutljivo 
ravnovesje med odprtostjo, dediščino svetovljanstva, varovanjem naravne in kulturne 
dediščine, razvojem in tradicijo, ki jo negujejo njegovi prebivalci.  Ponudba prireditev 
želi biti odslikava Bleda, njegove tradicije, zgodovine in trenutka, v katerem živimo.  
 
Nov koncept je pripravljen in čaka na realizacijo. Ključni za realizacijo bodo 
normalizacija razmer, finančna sredstva in organizacija.  
 
Že večkrat smo poudarili, da množične prireditve ne sodijo na Bled, s čemer se načelno 
strinja veliko ljudi, vendar ne vsi. Preoblikovanje sedanjih množičnih prireditev v bolj 
butične in kakovostnejše je seveda možno in zaželeno, po mnenju nekaterih deležnikov 
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na destinaciji pa ne samo možno, temveč nujno. Vseeno velja poudariti, da to mnenje 
ni vsesplošno sprejeto, zato ga bo potrebno argumentirano zagovarjati in najti najboljši 
konsenz.      
 
V vsebino javnih prireditev bomo dosledno vključevali usmeritve, ki smo jih v zadnjih 
letih gradili, in ki poudarjajo lokalno zgodbo ter skrbijo za trajnostni razvoj:  

- Blejski lokalni izbor 
- Okusi Bleda 
- Zero waste koncept 
- Zelena shema slovenskega turizma. 

 
V novem konceptu je vsebina glavnih prireditev vsako leto osvežena. Prireditve bodo 
temeljile na zgodbah tistih, ki so veliko dali Bledu. V nabor tistih, ki so zaznamovali 
Bled oz. ga še zaznamujejo, smo na delavnici evidentirali naslednje: France Prešeren, 
Arnold Rikli, Karel Gustav Svensson, Božo Benedik, Peter Florjančič, junaške Blejke 
(drama Josipa Debevca), državniki (Tito, Karađorđevići …), člani družine Vovk, 
nekdanji hotelirji (Molnar, Kenda …), športniki (Čop, Špik, Klemenčič … Pretnar …) in 
ustvarjalci - umetniki (Boris A. Novak, Huberto Široka, Dušan Jovanović, Mojca 
Kumerdej, Milena Zupančič …) in drugi (J.V.Valvasor…).  
 
Pripravili smo tudi predloge za izvedbo izjemnih kulturnih dogodkov, ki jih načrtujemo 
izvesti skupaj z Zavodom za kulturo Bled, turističnim gospodarstvom in sponzorji. 
Predlogi vključujejo predlog projektov Krst pri Savici in pod Triglavom, Preko jezera 
razpeta harfa in laserski dvoboj šahovskih velikanov.  
 
 
 

2. Zimski produkti  
 
 

 
 
 

2.1. Ski bus in ski pass  

Obratovanje Blejskega smučarskega avtobusa je v zimski sezoni potekalo od 
20.12.2019 do 13.3.2020.  
 
Blejski zimski avtobus je vsak dan povezoval Bled s Kranjsko Goro, Krvavcem, Pokljuko 
in Voglom, novost pa sta bili vožnji na smučišči v Trbižu (Italija) in Podkloštru (Avstrija) 
dvakrat na teden. 

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
Zimski produkti 26.878,61 14.781,12 14.394,28 7.039,17 97

221 Ski bus & ski pass 26.399,16 14.722,65 14.333,83 6.982,67 97

222
Urejanje tekaških prog in druge športno turistične 
infrastrukture

479,45 58,47 60,45 56,50 103
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Kot novost smo uvedli obvezne predhodne prijave prek spletnega obrazca na spletni 
strani www.bled.si. Pripravljen je bil tudi poseben letak, na katerem so bile 
predstavljene trase zimskega avtobusa s seznamom možnih aktivnosti in atrakcij na 
posamezni lokaciji. Za hotelske monitorje smo pripravili telope z voznim redom. 
 

 
  
Cena povratne vozovnice za smučarski avtobus v znesku EUR 10 je bila enaka, kot 
preteklem letu. Za otroke do 14. leta v spremstvu odrasle osebe in imetnike kartice 
Julijske Alpe: Bled je bila vožnja brezplačna. Prav tako je bila vožnja do smučišč 
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Krvavec in Kranjska Gora, Trbiž in Podklošter brezplačna za imetnike smučarske 
vozovnice Ski pass Julijske Alpe. Z veljavno smučarsko vozovnico je bil tudi prevoz do 
smučišča Vogel brezplačen.  
 
Za linijo zimskega avtobusa na Pokljuko smo ohranili v predhodnem letu pripravljeno 
celovito ponudbo v sodelovanju s Športnim centrom Pokljuka. Uporabniki Blejskega 
zimskega avtobusa na Pokljuko so imeli na dan nakupa z vozovnico možnost koriščenja 
naslednjih ugodnosti v Športnem centru Triglav Pokljuka: 

 brezplačne uporabe smučarsko tekaških prog (dnevna karta sicer stane 5 EUR); 
 zagotovljeno dnevno ponudbo organiziranih aktivnosti: vsako sredo vodeno 

krpljanje in vsak petek skupinski tečaj teka na smučeh in biatlonsko streljanje 
proti plačilu; 

 20% popust na izposojo opreme.  

Za koriščenje ugodnosti je bila potrebna predhodna rezervacija. Vozni red smučarskih 
avtobusov je bil: odhod z Bleda na vsa smučišča ob 8.30, na Pokljuko pa ob 10.00. 
Povratek s slovenskih smučišč je bil ob 16.00, s Pokljuke ob 14.00, s Trbiža in 
Podkloštra pa med 15.00 in 15.30 po dogovoru z voznikom. 
 
Organizacijo in dnevno koordinacijo odhodov je vršila turistična agencija M Tours Bled, 
ki razpolaga z največjim številom lastnih kombijev, ki so jih uporabljali v primeru, da 
je bilo število potnikov za avtobus premajhno. Koordinacijo zimskega avtobusa, smo 
želeli nekoliko izboljšati z uvedbo predhodnih prijav po spletu, kar se je izkazalo za 
dobro.  
 
Avtobusi so ustavljali na postajališčih v bližini hotelov, upoštevali pa smo tudi zahteve 
policije glede varnosti v prometu (ustavljanje na cesti itn.). Vozni red in postajališča so 
bila označena s posebno tablo ter tudi objavljena na hotelskih recepcijah, na TICih, na 
vseh postajališčih ter na spletni strani www.bled.si.  
 
Ponovno ugotavljamo, da je sistem prevozov na smučišča edini način, da v močni  
konkurenci v tem delu Evrope Bled pozimi lahko ohrani svoj produkt in goste smučarje. 
Ponudba prevoza na dve dodatni smučišči v Italiji in Avstriji se je izkazala kot zaželena, 
kar se je videlo po številu prepeljanih potnikov. Prevoz na Pokljuko je kljub močni 
ponudbi obstal na peščici uporabnikov.  
 
Večina hotelov in nekaj agencij na Bledu ima svoj dostop do izdaje Ski Pass Julijske 
Alpe vozovnice. Za vse ostale pa je na razpolago prodajno mesto v Infocentru 
Triglavska roža Bled in preko spletne prodaje na spletni strani ponudnika: 
https://julianalps.axess.shop/.  
 
V zimski sezoni 2019/2020 je prevoz z Blejskim zimskim avtobusom koristilo 1931 oseb 
(I20/19=222). Realiziranih je bilo 24 plačljivih povratnih voženj (I20/19=47). Skupaj 
je bilo prepeljanih:  
- 600 oseb je v Kranjsko Goro 
- 726 oseb na Krvavec 
- 27 oseb na Pokljuko 
- 74 oseb na Vogel  
- 53 oseb je v Trbiž 
- 31 oseb je v Podklošter 
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Realizacija voženj je bila v 84 oz 24 obratovalnih dneh: 
- 77 % (65/84) v Kranjsko Goro 
- 48 % (40/84) na Krvavec 
- 12 % (10/84) na Pokljuko 
- 20 % (17/84) na Vogel 
- 42 % (10/24) v Trbiž 
- 29 % (7/24) v Podklošter 
 
Krvavec (I20/19=280) in Kranjska Gora sta imela v letu 2020 v primerjavi s 
predhodnim letom izjemen porast. Slednja tudi na račun vsakodnevnega obratovanja 
avtobusa. Vogel (I20/19=23) pa zaradi slabih smučarskih razmer in izključenosti iz ski 
passa Julijske Alpe izreden padec v primerjavi s preteklo sezono. 
 
Stroške prevozov je v večji meri kril Turizem Bled. Del stroška prevozov za traso 
Kranjska Gora sta pokrila RTC Žičnice Kranjska Gora in Turizem Kranjska Gora. Stroške 
prevozov v Italijo in Avstrijo je pokrilo podjetje PNT d.o.o., ki izvaja storitev prodaje 
Ski pass Julijske Alpe vozovnic. Del stroškov prevoza na Vogel so pokrile Žičnice Vogel. 
 
 

2.2. Urejanje tekaških prog in druge športne infrastrukture   

V letu 2020 z izjemo zadnjega dneva v letu ni bilo ustreznih pogojev za urejanje 
tekaških prog na Bledu. Turizem Bled se je sicer tako kot pred vsako zimsko sezono 
dogovoril s TSK Bled za urejanje prog, mu predal usmerjevalne table za proge in od 
Infrastrukture Bled najel sledilno napravo, ki jo izvajalec uporablja za boljšo 
preglednost opravljanja storitve. 
 
V letu 2020 smo začeli pogovore o ureditvi športnih plezališč v občini Bled za 
spodbujanje aktivnega turizma v zalednih krajih, predvsem na Bohinjski Beli. V okviru 
delovne ekipe je bil oblikovan akcijski načrt, katerega cilj je, da se območja za plezanje 
uredi tako, da bodo predstavljala urejen kraj in bodo spodbujala sožitje plezalcev in 
domačinov. Z načrtovanim razvojem tega segmenta outdoor ponudbe v prihodnjih letih 
računamo, da bodo obiskovalci bolj pogosto bivali v lokalnih apartmajih, obiskovali 
gostinske obrate in trgovino ter s tem pomembno pripomogli k gospodarskim 
dejavnostim in utripu kraja. 
 
Delovna ekipa sestavljena iz predstavnikov Turizma Bled, Turističnega društva 
Bohinjska Bela, Projekta O.S.P. v okviru Planinske zveze Slovenije, skupaj s 
predstavnikom športnih agencij, nekdanjim kategoriziranim športnim plezalcem z 
Bleda, Matevžem Vukotičem, ki je bil imenovan za koordinatorja projekta, je oblikovala 
tudi pobudo za  vzpostavitev novega plezališča na območju Široke peči.  
 
S tem smo želeli vzpostaviti dodatne rekreacijske površine tako za domačine, kot 
obiskovalce in s tem povzdigniti sloves Bohinjske Bele, kot kraja z bogato športno 
plezalno tradicijo in atraktivnimi pogoji za športno plezanje. 
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3. Trajnostna mobilnost   

 

 
 
 

3.1. Pohodniške poti   

Zavod opravlja funkcijo strateškega  koordinatorja pohodniških poti na Bledu. Na Bledu 
je 220 km pohodniških poti. Vključujejo lokalne ceste, gozdne prometnice, kolovoze in 
steze.  
 
Na osnovi analize stanja in prednostnih nalog je bil na začetku leta pripravljen program 
dela za leto 2020.  Popravili in namestili smo nova varovala na odsekih poti na Stražo, 
Malo Osojnico in Ojstrico. Dela so pod nadzorom zunanjega strokovnega sodelavca 
Turizma Bled Martina Šolarja izvedli markacisti Planinskega društva Jesenice z 
licencami za republiško tehnično ekipo Planinske zveze Slovenije. Odstranili so se 
polomljeni deli ograj ter nadelali nekateri stopi in lesene stopnice na stezah. Na Mali 
Osojnici se je popravila železna ograja. Na večjo realizacijo od planirane vrednosti je 
najbolj vplivala amortizacija opreme, ki je znašala skupno EUR 7.733.  
 
Ureditev poti Sv. Katarina – Slap Šum je prevzela Občina Bled. Jeseni je bil izdelan 
načrt, hkrati pa so se na odseku Slap Šum – Sv. Katarina na Homu izvedla sanacijska 
in vzdrževalna dela, urejena so bila nova varovala, stopnice in nameščeni dodatni 
smerokazi. 
 

Od skupaj načrtovanih trinajstih 
informacijskih tabel je bilo izdelanih 
šest.  Razgledne informacijske table 
so bile na novo postavljene ali 
zamenjane na Podhomskem robu, 
na Ojstrici, Mali Osojnici, Želeški 
Straži, Dobri gori in na Taležu.  
 
Turizem Bled je vsebinsko usmerjal 
delo pri postavitvi dodatnih dveh 

razglednih informacijskih tabel na območju lokalnih turističnih društev in sicer na 
Koritnem (TD Ribno)  in na razgledni točki pri Sv. Katarini na Homu (TD Zasip). 

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
Trajnostna mobilnost 95.441,17 19.500,00 40.278,56 37.371,78 207

231 Pohodniške poti 29.662,36 8.500,00 14.837,25 13.594,70 175

232
Bled Green Ways (zelena mobilnost) - nadaljni 
razvoj kolesarskega turizma

27.563,89 8.500,00 22.922,19 21.422,74 270

233 'Integrirane rešitve zelene mobilnosti“ 66,60 0,00 0,00 0,00

234 Hop on/hop off, shuttle 38.148,32 2.500,00 2.519,12 2.354,33 101
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Postavljenih je bilo deset novih nosilcev s smerokazi 
(predvsem na območju Zasipa), nameščene so bile 
nekatere dodatne usmerjevalne tablice. Nameščeni so bile 
nadomestni smerokazi za daljinsko pohodniško pot Juliana 
Trail. Na terenu so bili naravnani smerokazi postavljeni v 
preteklih letih. Infrastruktura Bled je skladno z dosedanjo 
prakso izvedla očiščevalna dela in namestila nekaj novih 
ograj ter obnavljala klopi ob pohodniških poteh.  
 
Pohodniške poti so  lepo opisane na spletnih straneh 
www.bled.si ter v pohodniški karti, ki je na voljo v 
informacijskih centrih. 
 

 
Produkt pohodništva bomo v naslednjem razvojnem obdobju nadgraditi z vpeljavo 
tematskih poti. Konec leta 2020 oziroma v začetku 2021 smo pripravili načrt razvoja in 
koordinacije tematskih poti na Bledu in v okolici. S tem bomo lažje usmerjali turistične 
tokove in s pomočjo različnih tematik predstavili avtentično dediščino kraja. Nekaj 
tematskih poti na Bledu že imamo. V letu 2020 so nastale naslednje poti:  

 Godrnjačeva pot na Bohinjski Beli; 
 Zlatorogova pot okoli Blejskega jezera; 
 Začaran gozd na Homu; 
 Blejski razgledni trail. 

V Turizmu Bled bomo z ustvarjalci teh poti sodelovati, uvedli model upravljanja, 
poenotili izgled, izvajali promocijo in določili skupni imenovalec. Med deležnike, s 
katerimi sodelujemo, so turistična društva, lokalni zanesenjaki, druga društva, občina 
Bled in lastniki zemljišč.  
 
Turizem Bled v okviru javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah pripravlja 5 tematskih poti, ki bodo predstavite dediščino 
Arnolda Riklija.  
 
 
 

3.2. Bled Green Ways–zelena mobilnost in razvoj kolesarskega turizma   

 
Razvoj kolesarsko turističnega produkta 
 
Poleti smo se odločili za ambiciozen načrt razvoja kolesarskega turizma in pripravili 
načrt dela za pet let. Oblikovali smo zelo močno ekipo strokovnjakov z izkušnjami s 
tega področja in pridobili finančno podporo za razvoj projekta.  
 
Kolesarski turizem je eden izmed najhitreje rastočih segmentov v turizmu, ki kot 
trajnostna oblika rekreacije poleg ekonomskih, destinacijam prinaša tudi okoljske in 
socialne koristi. Na podlagi opazovanja, pogovorov, obstoječe ponudbe in stanja 
infrastrukture smo ugotovili, da je gorsko kolesarstvo eden od potencialnih primarnih 
segmentov v naši širši destinaciji. Glede na razvoj trendov v turizmu je pričakovano 
povečanje števila kolesarskih turistov. S tem se povečujejo tudi potreba investiranja 
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destinacije v kolesarsko infrastrukturo. Z razvojem infrastrukture bo dobro kolesarsko 
omrežje omogočilo razširitev ponudbe tudi na preostale skupine kolesarjev. Kolesarski 
turisti so poznani kot dobri gostje, saj v destinaciji ostanejo dlje in potrošijo več od 
povprečnega obiskovalca in so bolj trajnostno usmerjeni, kot klasičen leisure turist.   
 
Glede na trenuten trend razvoja turizma se verjetno edino ta športno aktivni segment 
gostov ne bo odpovedal oddihu z doživetji. Polna parkirišča in ceste z avtomobili s 
kolesarskimi prtljažniki v krajih s ponudbo za gorsko kolesarstvo dokazujejo, da je takih 
gostov že v Sloveniji in bližnji okolici dovolj.  
 
Naša ciljna skupina so ljubitelji narave in družine. Gre za sledeče aktivne goste:  

⮚ pari (zahtevnejši, s predhodnim športnim pedigrejem, ter manj zahtevni, 
rekreativni gostje);  

⮚ družine (manj zahtevni gostje z željo po lepih doživetjih). 
 
Jeseni smo dobili potrditev načrta razvoja in se začeli usklajevali z deležniki. Začeli smo 
z opredelitvijo primernih mikrolokacij in tras. Sledilo je pridobivanje mnenj za izvedbo 
s strani več pristojnih institucij (OE GZS, ZVN, TNP).  
 
Naša iniciativa je naletela na zelo lep sprejem tudi v regiji, tako, da bomo projekt 
razvijali skupaj s skupnostjo Julijskih Alp.  
 
 
Bled Gren Ways 
    
Turizem Bled upravlja z mrežo izposojevalnic koles na Bledu, ki se nahajajo na štirih 
lokacijah: pred info centrom Triglavska roža Bled, pri Zadružnem domu Ribno, Domu 
krajanov v Zasipu ter na lokaciji Camping-a Bled. Domačinom je na voljo brezplačna 
uporaba kolesa do 24 ur tedensko, ponudnikom namestitvenih kapacitet in ostalim 
zainteresiranim pa nakup paketa za izposojo koles. Uporabniki in uporabnice lahko 
izbirajo med klasičnimi, gorskimi in električnimi kolesi, s katerimi se lahko gibajo 
trajnostno po Bledu in okolici.  
 

Sistem Bled Green Ways je bil v 
letu 2020 na voljo za uporabo 
med 25. majem in 23. oktobrom. 
V sistemu je registriranih preko 
250 uporabnikov in uporabnic, 
katerim smo vsak dan v času 
obratovanja info centra Triglavska 
roža Bled na voljo za registracijo v 
sistem, dodatne informacije in 
pomoč pri uporabi sistema.  
 
Na večjo realizacijo od planirane 
vrednosti je najbolj vplivala 

amortizacija opreme, ki je znašala skupno EUR 11.294. Drugi večji postavki sta servis 
in vzdrževanje v znesku EUR 5.404 in uporabnina sistema v znesku EUR 2.700.  
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3.3. Hop on, hop off in shuttle 

Tudi v letu 2020 je avtobus s tržnim imenom Hop on Hop off v juliju in avgustu 
povezoval Bled, Radovljico, Žirovnico in Tržič. Ob torkih je avtobus povezal Bled z 
Radovljico in Kropo, ob sredah z Vrbo, Završnico in Žirovnico, ob četrtkih z Mošnjami, 
Brezjami in Begunjami, ob petkih pa s Tržičem. 
 

 
 
Vozovnica je stala 8 evrov, za otroke do 10. leta je vožnja brezplačna. Pri avtobusu 
hop on hop off ne gre le za vožnjo do določenega kraja, pač pa za celodnevno doživetje 
v spremstvu lokalnih prebivalcev, v program pa so vključene tudi zanimivosti, ki so 
sicer le redko dostopne. Obiskovalec  plača dnevno vozovnico in se vozi kolikor ga je 
volja ves dan, na avtobusu pa je tudi vodnik. Za goste, ki so imeli kartico Julijske Alpe 
Bled, je bila vožnja brezplačna.  
 
Zaradi specifične situacije blejski shuttle bus ni obratoval.    
 
 
 

4. Informiranje gostov    
 
 

 
 
Informiranje gostov na destinaciji pod okriljem zavoda poteka preko dveh turistično-
informacijskih centrov, in sicer v TIC pri TD Bled in v info centru Triglavska roža Bled. 
 

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
Informiranje gostov 142.654,03 63.100,00 59.523,50 52.860,37 94

241 TIC pri TD Bled 37.999,26 22.000,00 21.088,49 19.709,00 96
242 Delovanje turističnega društva Bled 13.999,92 12.600,00 12.600,00 11.775,78 100
243 Infocenter Triglavska roža Bled 38.497,41 22.500,00 22.172,44 17.983,26 99
244 Ask me I am local/Vprašaj me, sem domačin 24.320,54 1.000,00 0,00 0,00 0
245 Kartica gosta 14.096,27 5.000,00 3.592,57 3.326,92 72
246 Rezervacijski sistem turistične destinacije 12.408,31 0,00 0,00 0,00  
247 Storitve rezervacijskega sistema 1.332,32 0,00 70,00 65,42  
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4.1. TIC pri TD Bled  

 
Sredstva namenjena za delovanje TIC pri TD Bled so bila znižana za 42% na EUR 
21.100.  
 
TIC Bled je v prvih dveh mesecih obiskalo celo več gostov v primerjavi z letom 2019. 
Informacijsko dejavnost sta opravljali 2 informatorki, in sicer 1 zaposlena za nedoločen 
čas in 1 za določen čas, v zimskem času s skrajšanim delovnim časom 30 h tedensko 
zaradi zmanjšanega obiska. V jutranjem času je delo informatorja pokrivala tajnica TD.  
 
Zaradi razglasitve epidemije je bil TIC zaprt za obiskovalce med 12. marcem in 18. 
majem. Zaposlene so bile napotene na čakanje na delo, kar je pomenilo 20 % nižji 
strošek dela. Po ponovnem odprtju centra je le ta deloval po skrajšanem odpiralnem 
času, in sicer od ponedeljka do nedelje od 8.00 do 16.00 ure, delo pa so pokrili z 1 
informatorko, zaposleno na nedoločen čas, ostale ure pa je pokrila tajnica TD Bled, v 
delo pa se je vključila tudi zaposlena Turizma Bled.  
 
V letu 2020 je TIC Bled obiskalo 8.725 obiskovalcev, kar predstavlja 23 % obiska 
prejšnjega leta. Podatek je primerljiv z obiskom na destinaciji in obiskom turističnih 
znamenitosti. Prevladovali so slovenski gostje, ki so na Bledu in okolici izkoristili 
turistične bone, ki jih je vlada kot pomoč turizmu uvedla za vse državljane. Med tujimi 
obiskovalci so prevladovali Nemci, Avstrijci in Italijani. V nekem obdobju je bilo veliko 
tudi madžarskih gostov, Čehov in Poljakov, vendar je bil obisk odvisen od 
epidemiološke slike v posameznih državah in od pogojev za prehod meje.  
 
V sklopu TIC Bled deluje trgovina s spominki in turističnimi publikacijami, ki 
dopolnjujejo informacijsko dejavnost. Obiskovalcem je na voljo tudi brezplačna 
uporaba interneta v internet kotičku in brezplačna Wi-Fi povezava. 
 
 

4.2. Delovanje turističnega društva Bled 

Turizem Bled in Turistično društvo Bled imata podpisan dogovor, ki opredeljuje, da se  
sredstva v višini 14.000 EUR letno namenijo 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. V letu 2020 so bila ta sredstva 
zaradi epidemije nižja za 10% in so znašala 12.600 EUR. Tajnica TD Bled, zaposlena 
za polovični delovni čas, ki opravlja dela vodje TIC Bled in tudi različna dela po naročilu 
Turizma Bled, je od 1. junija opravljala delo informatorke TIC.  
 
Na področju koordinacije društev je bil v letu 2020 izveden celotni program za 
sobodajalce s področja občine Bled. Sodelovanje z ostalimi turističnimi društvi v občini 
Bled pa je potekalo v okviru akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna, z nastopom s 
skupinsko masko na pustni povorki in pri soorganizaciji Blejskega kolesarskega kroga 
ob zaključku tedna mobilnosti. Turistično društvo Bled je v začetku leta 2020 pridobilo 
certifikat »Bled Local Selection za »Posmodulo z bohinjsko zas'ko«.   
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4.3. Infocenter Triglavska roža Bled 

Infocenter Triglavska roža Bled upravlja Javni zavod Triglavski narodni park v 
sodelovanju s Turizmom Bled. Delo informatorjev na skupnem informacijskem pultu je 
enakomerno porazdeljeno med Turizem Bled in JZ Triglavski narodni park. 
Obiskovalcem nudimo turistične in pohodniške informacije, prodajo izdelkov in storitev, 
izposojo gorskih in električnih koles, registracijo uporabnikov v sistem za izposojo koles 
Bled Green Ways ter pestro izbiro aktualnih tiskovin. Center ponuja ogled stalne 
razstave Raj pod Triglavom, večnamenski prostor, multimedijsko dvorano, trgovino in 
okrepčevalnico. Obiskovalcem je na voljo tudi brezplačna Wi-Fi povezava. 
 
Info center v letu 2020 zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo novega koronavirusa,  
ni obratoval v obdobjih od 13. marca do vključno 11. maja ter od 24. oktobra do 
vključno 31. decembra. V času poletne sezone smo obiskovalcem nudili storitev 8 ur 
dnevno (od 9. do 17. ure). Informacijsko dejavnost je pogodbeno opravljala ena 
informatorka, ki je v letu 2020 po potrebi opravljala tudi delo informatorke v TIC Bled, 
v času zaprtja info centra pa je bila napotena na čakanje na delo.  
 
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2020 je info center Triglavska roža Bled 
obiskalo 12.169 obiskovalcev. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (64,2 %) in 
Nemčije (14,5 %), Italije (4 %), Francije (2 %), Nizozemske (1,6 %) ter v poletnem  
obdobju Češke (1,5 %) in Madžarske (1,4 %). Največje število domačih obiskovalcev 
smo zabeležili v mesecih januarju, februarju in avgustu, medtem ko je bilo število tujih 
gostov največje v mesecih julij in avgust. V primerjavi s preteklim letom je info center 
Triglavska roža Bled skupno obiskalo 36 % gostov, pri čemer je opazen dvig števila 
slovenskih obiskovalcev ter tujih gostov iz sosednjih držav.  
 
Obiskovalci info centra Triglavska roža Bled so najbolj pogosto želeli informacije o 
Bledu in bližnji okolici, Triglavskem narodnem parku ter Gorenjski. Opazili smo velik 
interes obiskovalcev za pohodništvo, pri čemer povprašujejo predvsem po informacijah 
o pohodnih poteh v Julijskih Alpah, s poudarkom na Triglavu in novi daljinski 
pohodniški poti Juliana Trail. Obiskovalcem po potrebi nudimo informacije in pomoč 
pri iskanju nastanitev. Domači gostje obiščejo Infocenter predvsem z namenom ogleda 
gostujočih razstav, obiska trgovine in kavarne ter prevzema promocijskih materialov 
za nastanitve. V celotni strukturi obiskovalcev jih je 84% (10.231) prvenstveno iskalo 
informacije na infopultu, preostanek so bili obiskovalci dogodkov, prireditev, delavnic 
in vodenj. 
 
 

4.4. Kartica gosta 

Zimska kartica Julijske Alpe: Bled je bila pripravljena za zimsko sezono 2019/2020 in 
se je vsebinsko navezovala na trajnostno mobilnost, ki je bila za imetnike brezplačna. 
Za pridobitev kartice so morali gostje na Bledu bivati 3 noči. Na voljo je bila v obdobju 
med 20.12.2019 in 13.3.2020. 
 
Vsebina zimske različice kartice je vključevala prevoze z Blejskim zimskim shuttlom na 
relacijah Pokljuka, Vogel, Krvavec, Kranjska Gora (vsak dan) in Trbiž (Italija) ob sredah 
in nedeljah ter 3Laendereck (Avstrija) ob četrtkih in nedeljah. Enkrat v času bivanja je 
bil gostom na voljo tudi vstop na Blejsko drsališče z razgledom na Terasi Kavarne park. 
V zimski sezoni 2019/2020 je prevoz z Blejskim zimskim avtobusom brezplačno koristilo 
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1907 oseb. Brezplačen prevoz je bil omogočen tako imetnikom kartice kot imetnikom 
kartice Ski pass Julijske Alpe. 
 
Poletna kartica Julijske Alpe: Bled je v letu 2020 doživela številne spremembe. V skladu 
s trajnostnimi smernicami razvoja jo je Turizem Bled ponudil v izključno digitalni obliki. 
Kartica je bila na voljo od 15.6. do 19.10.2020. V celotnem obdobju delovanja je bilo 
izdanih 12.306 kartic. 
 
Zaradi spremenjenih razmer smo v letu 2020 fokus kartice iz mobilnosti spremenili v 
dodatne ugodnosti. Prav tako smo iz istih razlogov skrajšali potrebno dobo bivanja s 
treh na dve nočitvi. Med ugodnosti kartice so bile vključene tudi storitve drugih krajev 
v skupnosti Julijske Alpe z namenom povezovanja in razpršitve turističnih tokov.  
 
V projekt se je vključilo 165 ponudnikov nastanitev, s skupaj 217 objekti, ki so skupaj 
ponujali 4.852 prenočitvenih zmogljivosti. Največ koriščenj ugodnosti je bilo 
zabeleženih na Straži (1.480) in v Grajskem kopališču (650) ter Blejskem gradu (472 
koriščenj). 
 
V okviru Poletna kartica Julijske Alpe: Bled smo oblikovali in tedensko izvajali enourne 
vodene oglede - sprehode po promenadi in skozi staro jedro, z namenom spoznavanja 
in promocije destinacije ter spodbujanja koriščenja drugih aktivnosti na destinaciji.  
 
Stroški kartice v letu 2020 so se nanašali na izdelavo in konfiguracijo mobilne kartice, 
vzpostavitev mobilnih sprejemnih točk in vnos sprejemnih točk, skupaj v višini 3.593 
EUR. Strošek licenčnine in oblikovanja je bil v letu 2020 skupen strošek skupnosti 
Julijske Alpe. 
 
 

4.5. Rezervacijski sistem turistične destinacije in storitve 
rezervacijskega sistema  

V letu 2020 je bil na spletni strani www.bled.si za informacijo o razpoložljivosti in 
pogojih nastanitev uporabljen meta iskalnik HotelsCombined.com, ki je do konca leta 
veljal kot dobra rešitev za prikaz razpoložljivih nastanitvenih objektov na Bledu. Manjše 
število vključenih nastanitev (36) na spletni strani je bilo mogoče kontaktirati in 
rezervirati neposredno preko njihovih objavljenih kontaktnih podatkov. 
 
Za rezervacijo nekaterih storitev in športnih aktivnosti je bil v letu 2020 na spletni strani 
dodan vtičnik, ki povezuje rezervacijski sistem Regiondo, preko katerega svoje športne 
storitve prodaja veliko število športnih agencij na Bledu. Pobuda za vzpostavitev je 
prišla s strani Saša Šublja, ki vodi konzorcij športnih agencij na Bledu. 
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 Kongresni urad Bled 

 
 

 
 
Tako kot segment prireditev je bilo močno prizadeto tudi področje delovanja 
kongresnega urada. Za okrevanje na tem področju bo po ocenah strokovnjakov 
potrebno največ časa. Na večjo realizacijo od planirane vrednosti je najbolj vplivala 
izvedba skupnih aktivnosti in promocije v sodelovanju s Kongresnim uradom Slovenije 
in blejskimi deležniki ter stroški odpovedanega 2. Kongresnega foruma. Stroški 
podpore velikim športnim tekmovanjem so višji izključno zaradi zmanjšanja odbitnega 
deleža davka na dodano vrednost.  
 
 

1. M.I.C.E.     
 
Kongresni urad Bled je v letu 2020 navkljub težavnim okoliščinam opravil številne 
aktivnosti na področjih:   

 promocije Bleda kot destinacije za področje MICE;  
 povezovanja med deležniki znotraj destinacije in med akterji področja MICE na 

nacionalni ravni; 
 razvoja MICE področja na Bledu; 
 pridobivanja in sodelovanje pri izvedbi velikih mednarodnih dogodkov na Bledu; 
 krepitve znanj in poznanstev preko aktivnosti v združenjih katerih član je. 

 
Promocijske aktivnosti 
 
V januarju se je KUB predstavil na poslovni borzi Conventa Ljubljana in v okviru te 
borze organiziral ogledni obisk destinacije (fam trip) za njihove udeležence. Udeležilo 
se ga je 10 agentov iz devetih držav.  
 

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
DELOVANJE KONGRESNEGA URADA BLED 
(konto 41330267)

163.612,60 94.120,09 107.758,08 93.094,80 114

   31 M.I.C.E. 105.345,71 40.784,09 49.685,58 42.924,57 122
311 Program dela 61.502,40 16.984,09 24.571,62 21.228,01 145
312 Plače zaposlenih 43.843,31 23.800,00 25.113,96 21.696,55 106

Podpora velikim športnim tekmovanjem 58.266,89 53.336,00 58.072,50 50.170,23 109
321 Veslanje 0,00 16.400,00 16.926,00 14.622,78 103
322 Plavanje 17.541,00 23.388,00 24.180,00 20.889,68 103
323 Biatlon 29.235,00 12.048,00 15.466,50 13.361,88 128
324 Šah 0,00 0,00 0,00 0,00

325 Ostale športne prireditve 11.490,89 1.500,00 1.500,00 1.295,89 100
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KUB je sodeloval pri snemanju virtualnega motivacijskega potovanja po najbolj 
poznanih kongresnih krajih v Sloveniji. To je bila alternativa običajnemu oglednemu 
pomladanskemu obisku, ki ga za organizatorje poslovnih srečanj iz tujine vsako leto 
skupaj s partnerji organizira Kongresni urad Slovenije. KUB je sodeloval tudi pri 
premierni virtualni predstavitvi 2.7.2020, na katero se je prijavilo 185 udeležencev iz 
triinštirideset držav in štirih kontinentov. Video je objavljen na spletu: 
https://www.youtube.com/watch?v=QjltD6M87SE&feature=emb_logo.  
 
 

  
 
V drugi polovici leta je za uradno spletno stran destinacije pripravil spletno predstavitev 
področja Srečanj, ki je bila objavljena 23.9.2020 v slovenskem in angleškem jeziku 
(www.bled.si/srecanja). Od prenove spletne strani v letu 2019 namreč teh vsebin ni 
bilo. Za načrtovano digitalno kampanjo tega področja v jesenskih mesecih, pa je bilo 
nujno vzpostaviti digitalne vsebine, ki so ključne za promocijo in splošno predstavitev 
Bleda kot MICE destinacije. 
 
Promocija MICE področja je celo leto potekala tudi preko objav na družabnih omrežij, 
na profilih Kongresnega urada Bled Facebook, Twitter, Instagram in Linkedin. 
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Bled se je 8.10.2020 predstavil na spletnem dogodku Conventa Trend Bar, kot 
gostujoča destinacija. Poleg predstavitve novosti smo na željo organizatorja izpostavili 
primer dobre prakse organizacijo team building programa Veslanje z olimpijci, ki sta 
ga predstavila izvajalca Miha Pirih in Jani Klemenčič. Posnetek je objavljen na spletu: 
https://vimeo.com/466185806.  
 

 
 
Partnerje Kongresnega urada Bled, katerih kontakte smo pridobivali od leta 2017 smo 
v letu 2020 obveščali o novostih na MICE področju v destinaciji prek sezonskih 
novičnikov v slovenskem in angleškem jeziku, ki so bili poslani 1.10.2020 in 3.12.2020 
na skoraj 200 elektronskih naslovov. 
 
KUB se je udeležil tudi virtualne poslovne borze IBTM World, ki je potekala med 8. in 
10.12.2020. Vzpostavljenih je bilo 26 kontaktov z MICE agencijami, ki večinoma 
organizirajo motivacijska potovanja in poslovna srečanja. Kot pozitivni atributi Bleda 
so bili prepoznani trajnostna naravnanost in ponudba destinacije ter prenovljene in 
ekskluzivne lokacije za zahtevne goste. Kot pomembni za izvedbo posla pa so se 
izkazali DMC-ji oz. lokalne agencije za organizacijo dogodkov. Pri iskanju prizorišč in 
nastanitev za njihove kliente pa so poudarili eko certifikate, vrhunske restavracije, 
ocenjene s strani priznanih ocenjevalcev ter detajle pri dizajnu in storitvah. 
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Namesto jesenskega oglednega obiska je KUB 17.12.2020 na pobudo in v sodelovanju 
s KUS in partnerji na destinaciji organiziral Virtualno predstavitev Bleda in Bohinja 
organizatorjem motivacijskih potovanj in poslovnih srečanj. Po uvodni predstavitvi 
destinacije s pomočjo poletnega virtualnega spoznavnega potovanja po Bledu in 
Bohinju smo se s partnerji oglasili živo s prizorišča svetovnega prvenstva v biatlonu, 
Pokljuke in skupaj s Centrom Pokljuka predstavili primer posebnega zimskega 
doživetja: Biatlonsko preizkušnjo. Partnerji z destinacij so prispevali nagrade za 
udeležence, ki so jih prejeli na podlagi pravilnih odgovorov na vprašanja. Kljub 
zasičenosti agentov z webinarji ob koncu leta se je dogodka v živo udeležilo nekaj zelo 
aktivnih agentov. Posnetek pa smo nato objavili še na spletu: 
https://www.youtube.com/watch?v=DjFh1-v6kik&feature=emb_logo.  
 
Povezovanje med deležniki 
 
Sodelovali smo na srečanju odločevalcev industrije srečanj Meet-Up, namenjeni  
povezovanju in preživetju branže v turbulentnih časih. Opravili smo številna srečanja z 
deležniki industrije srečanj na destinacij in širše ter deležnike na destinaciji povezovali 
z organizatorji srečanj. Predvsem pa je skozi pogosta srečanja s člani projektnega sveta 
KUB predajal informacije o svojem delu in iskal rešitve za skupno pot v letu 2020 in 
naprej. 
 
Razvoj MICE področja na Bledu 
 
Za leto 2020 sta bili načrtovani dve pomembni aktivnosti, ki naj bi pripomogli k razvoju 
MICE področja. Prva izmed njih je bil za 18.3.2020 načrtovan 2. Kongresni forum Bled, 
v katerega je bilo kljub odpovedi vloženo veliko priprav. Druga aktivnost pa je bila 
izvedba raziskave Analiza kongresnega gosta 2020 za destinacijo Bled, ki prav tako ni 
bila izvedena. 
 
 
Pridobivanje in sodelovanje pri izvedbi velikih mednarodnih dogodkov 
 
V okviru dogovorjenega delovanja KUB je pomembna aktivnost tudi pridobivanje 
velikih mednarodnih dogodkov. V letu 2020 so bile na tem področju opravljene 
naslednje aktivnosti:  

• oddana namera za  pridobitev dogodka Break The ICE forum za leto 2021-
2022, manjšo kongresno borzo, ki rotira po alpskih destinacijah, s tem bi Bled 
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gostil cca. 200 gostov iz kongresne industrije (pribl. 50 razstavljavcev in 150 
udeležencev borze – kupcev) 

• pričetek z dogovori z STO glede možnosti organizacije dogodka SIW na Bledu, 
za leto 2021-2022, s pribl. 500 udeleženci 

• oddana namera za organizacijo kongresa Green Destination Award, za leto 
2022 in ECM poletno šolo 2022 

• sodelovanje pri pripravi destinacijske ponudbe ob robu dogodka Velo City – 
junij, Ljubljana 

• oddana namera za sodelovanje s predstavniki organizacije Red Bull za 
dogodek, ki ga v prihodnjih letih organizirali na Bledu 

• podan predlog Partnerjem KUB za imenovanje destinacijskega člana v Zvezo 
zimskega kolesarjenja za pridobitev kandidature tekmovanja v zimskem 
kolesarjenju za prihodnja leta 

• podana namero za organizacijo kongresa FISA za leto 2022 – 2024 
• pismo podpore TK Trisport o kandidaturi za organizacijo Evropskega prvenstva 

v triatlonu za mladince v 4.9.2021 
• Povabilo – IAPCO Pre-council Meeting (Grand hotel Toplice, 12-15.2.2023) 
• Pismo o nameri za sodelovanju pri organizaciji veslaških prvenstev 2021-2023 
 

KUB pa se je aktivno vključil tudi v izvedbo velikih športnih dogodkov v vlogi 
kompetentnega sogovornika s strani destinacije. V okviru največje športne prireditve 
v letu 2021 - Svetovno prvenstvo v biatlonu, Pokljuka 2021 je aktivno sodeloval na 
sestankih delovne skupine za prizorišče Bled in na sejah organizacijskega odbora.  

 
Aktivnosti v okviru združenj in izobraževanja 
 

 
 
Najbolj močno sodelovanje in koristi ima KUB od sodelovanje v aktivnostih 
Kongresnega urada Slovenije. Poleg organizacije oglednih obiskov, je pomembno tudi 
mreženje, zato smo se junija udeležili skupščine Kongresnega urada Slovenije v 
Ljubljani. Aktivno smo sodelovali tudi pri izboru kandidatov v okviru Slovenskega 
ambasadorskega programa. Konec novembra smo na hibridni slovesnosti 
podelili nazive Kongresnih ambasadorjev in ambasadork Slovenije 2020. Časten naziv 
je prejelo 25 izjemnih posameznikov in posameznic, ki so zaslužni za to, da smo v 
preteklih letih v Sloveniji gostili številne mednarodne kongrese. Kandidate za naziv smo 
predlagali tudi na Bledu. Za organizacijo preteklih mednarodnih dogodkov na Bledu so 
nazive prejeli: prim. Izidor Kern, dr. med., specialist patologije, Klinika Golnik in red. 
prof. dr. Andreja Pucihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj 
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in mag. Jana Ramš, GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki so prejeli naziv 
Kongresni ambasador/ambasadorka Slovenije na področju znanstveno-strokovnih 
dogodkov ter Jernej Slivnik, generalni sekretar Veslaške Zveze Slovenije, ki je prejel 
naziv Kongresni ambasador Slovenije na področju športnih dogodkov. 
 

 
 
KUB je v letu 2020 izkoristil možnost združenja ECM, da se vključi v celoletni mentorski 
program za industrijo srečanj in s tem izkoristi znanje izkušenih predstavnikov za 
krepitev svojega in se je izrednega pomena za sledenje trendom v industriji in 
spoznavanje z deležniki v njej. 
 
 
 

2. Podpora velikim športnim tekmovanjem      
 
 
V letu 2020 smo sodelovali in tudi finančno podprli pomembne mednarodne prireditve 
na Bledu: 
- BMW IBU svetovni pokal v biatlonu Pokljuka 2020, 22. - 26.1.  
- Svetovno prvenstvo v zimskem plavanju 2020, 3. - 9.2. 
- Triatlon Bled & ETU - Evropski pokal v triatlonu za razred Junior 2020, 19.9. 
 
Na Bledu bi moralo avgusta potekati Svetovno prvenstvo v veslanju 2020 za članske 
neolimpijske discipline, člane do 23 let in mladince, ki ga je Svetovna veslaška zveza 
FISA zaradi pandemije in z njo povezanih ukrepov odpovedala. Veslaška zveza 
Slovenije in Turizem Bled sta ugotovila, da zaradi odpovedi dogodka, ki predstavlja 
višjo silo, pogodba o sofinanciranju ne more biti izpolnjena v smislu realizacije nočitev 
udeležencev dogodka s strani VZS in s tem povezanega prispevka Turizma Bled v višini 
50.000 EUR. Pogodbenika sta se dogovorila, da Turizem Bled pokrije le del stroškov 
kandidature in promocije v fazi pripravi dogodka v letih 2017-2020 v višini 14.000 EUR 
plus davek.  
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 Upravljanje zavoda in destinacije 

 
 

 
 
 
 

1. Splošni stroški      
 
 

1.1. Upravljanje destinacije  

V letu 2019 je bil največji delež sredstev namenjen za financiranje vzdrževanja javnega 
reda in miru, v letu 2020 pa smo sredstva namenili predvsem za izobraževanje. 
Izvedena je bila delavnica komunikacijskih veščin, poleg tega pa so na tej postavki 
vključeni še stroški najema Festivalne dvorane za izobraževalne namene in notarski 
stroški.  
 

1.2. Drugi splošni stroški 

Drugi splošni stroški vključujejo stroške računovodstva (EUR 13.785), najemnin (EUR 
5.978), amortizacije (EUR 5.557), odvetniških storitev (EUR 4.326), splošnega 
odbitnega deleža ddv (EUR 3.583), popravke razmejenih stroškov preteklih let (EUR 
3.250), IT servisnih del (EUR 2.675), zavarovanja (EUR 2.326), bančne stroške (EUR 
1.897), sejnine (EUR 1.340), elektrike, pisarniškega materiala, strokovne literature, 
poštnih storitev, članarin, vzdrževanja, reprezentance, čiščenja in drugo. Glavni razlogi 
za povišanje stroškov v primerjavi s predhodnim letom in planom so v zmanjšanju 
odbitnega deleža davka na dodano vrednost, višjih stroških financiranja in višjih 
odvetniških stroških. Na to postavko smo prenesli del proračunske rezerve v vrednosti 
EUR 6.000. Svet zavoda je sicer sklenil, da se ta del proračunske rezerve porabi za 
višje stroške zaposlenih, vendar so bila porabljena sredstva na stroškovnem mestu 42 
»plače zaposlenih« manjše od planiranega zneska, zato smo jih prenesli na SM 412. S 
tem smo predvsem uravnotežili višje stroške ddv. 
 
 

1.3. Zaposleni 

Ob zaključku leta nas je bilo v zavodu zaposlenih osem ljudi, eden manj, kot pred letom 
dni. V primerjavi s podobnimi destinacijskimi organizacijami je število zaposlenih nizko.  
 
Delovanje zavoda smo po nastopu pandemije prilagodili spremenjenim razmeram. 
Delovno razmerje smo prekinili eni sodelavki zaradi prenehanja potreb po opravljanju 
dela zaradi ekonomskih, organizacijskih in strukturnih razlogov. V času zaprtja 
infocentra je bila sodelavka, ki opravlja te naloge, napotena na čakanje na delo.  

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
UPRAVLJANJE ZAVODA IN DESTINACIJE 
(konto 41330268)

320.322,45 281.678,51 271.799,98 253.709,20 96

Splošni stroški 84.037,92 58.000,00 59.204,33 58.808,36 102
411 Upravljanje destinacije 20.392,34 3.000,00 2.116,73 2.115,72 71
412 Drugi splošni stroški 54.328,04 55.000,00 57.087,60 56.692,63 104

Proračunska rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00  
413 Izvajanje strategije in sodelovanje z deležniki 9.317,54 0,00 0,00 0,00

42 Plače zaposlenih 236.284,53 223.678,51 212.595,65 194.900,84 95
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Vsi zaposleni smo se zavedali resnosti situacije, zato smo že v mesecu aprilu napovedali 
lastni prispevek k omilitvi učinkov krize v obliki zmanjšanje plač. Za obdobje sedmih 
mesecev od junija do decembra so bile naše plače nižje za 25%. Tudi izplačilo regresa 
je bilo izvršeno v najmanjšem znesku, kot ga predvideva panožna kolektivna pogodba.  
 
Precejšen del naših plač smo financirali iz drugih virov. Gre za stroške dela dveh 
sodelavk v okviru razpisa MGRT in ene sodelavke v okviru razpisa STO, poleg tega pa 
smo dodatne prihodke ustvarili na področju PR.   
 
V finančni tabeli na naslednji strani so plače v skladu z računovodsko politiko in 
zahtevami javnih razpisov prikazane na petih stroškovnih mestih: SM 117 razpis MGRT, 
SM 119 razpis STO, SM 243 infocenter TRB, SM 312 MICE in SM 42 preostale plače. V 
spomladanski novelaciji poslovnega načrta smo zapisali, da se bodo v letu 2020 plače, 
ki so v letu 2019 znašale EUR 0,321 mio, znižale za 15% na EUR 0,27 mio. To napoved 
smo izpolnili. Skupni znesek vseh plač in z njimi povezanih stroškov je v letu 2020 
znašal EUR 273.647. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posebna navedba: avtorji fotografij v tem poslovnem poročilu so: Jošt Gantar, Miro 
Zalokar, Boris Pretnar, Tina Dokl, Andreja Pogačar in zaposleni Turizma Bled.   
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Tabela: Finančni pregled realizacije poslovnega načrta Turizma Bled za leto 2020 
 

 
 
 
 

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK (konto 
41330265)

288.889,04 221.855,92 229.424,01 83.961,60 103

Bled Imago paradisi (znamka Bled) 230.109,56 170.531,56 168.594,39 47.735,38 99
111 Blagovna znamka 16.232,30 3.250,00 3.017,19 1.798,45 93
112 Promocijski materiali 50.770,31 4.150,00 8.515,14 5.075,60 205
113 Oglaševanje v klasičnih medijih 8.087,63 168,56 1.524,06 908,44 904

114
Samostojne sejemske, borzne in druge 
predstavitve

11.192,77 2.963,00 4.967,14 2.960,75 168

115 Študijske skupine in obiski novinarjev 7.220,53 2.500,00 3.229,16 908,20 129
116 Digitalno trženje 23.363,24 19.500,00 19.170,47 10.592,41 98
117 Razpis MGRT Digitalizacija kulturne dediščine 87.738,55 11.750,00 16.983,33 423,11 145
118 Bled Local selection 25.504,23 19.500,00 20.804,66 12.400,99 107
119 Razpis STO Promocija vodilnih destinacij  0,00 106.750,00 90.383,24 12.667,43 85

Skupnosti 58.779,48 51.324,36 60.829,62 36.226,22 119
121 Zelena shema 1.595,30 1.712,03 1.969,02 1.173,67 115
122 Skupnost Julijske Alpe 39.897,26 40.000,00 47.550,36 28.310,88 119
123 Pohodništvo in kolesarjenje (GIZ) 2.397,27 0,00 0,00 0,00

124 Alpine Pearls in ostalo 4.131,64 3.000,00 4.126,86 2.459,89 138
125 Skupne sejemske, borzne in druge predstavitve 10.758,01 6.612,33 7.183,38 4.281,78 109

STR. 
MESTO

TURIZEM BLED                                                   
PLAN IN REALIZACIJA 2020

Realizacija 
2019

Plan 2020
Realizacija 

2020 
- od tega                          

sredstva TT

Indeks 
real/plan 

2020
UPRAVLJANJE PRODUKTOV IN STORITEV 
ZAVODA  (konto 41330266)

609.093,62 140.957,20 164.260,29 136.980,40 117

Organizacija prireditev (letne in zimske) 327.748,21 43.576,08 50.019,55 39.667,59 115
211 Zimska pravljica 129.597,92 31.397,56 33.970,52 31.748,35 108
212 Poletne prireditve 29.150,18 2.250,00 2.359,66 1.410,91 105
213 Blejski dnevi 79.919,88 0,00 0,00 0,00  
214 Hit parada 56.414,88 0,00 0,00 0,00  

215 Ostale prireditve 27.403,05 9.928,52 13.576,95 6.403,27 137

216 Razvoj prireditev 5.262,30 0,00 112,42 105,07

Zimski produkti 26.878,61 14.781,12 14.394,28 7.039,17 97
221 Ski bus & ski pass 26.399,16 14.722,65 14.333,83 6.982,67 97

222
Urejanje tekaških prog in druge športno turistične 
infrastrukture

479,45 58,47 60,45 56,50 103

Trajnostna mobilnost 95.441,17 19.500,00 40.278,56 37.371,78 207
231 Pohodniške poti 29.662,36 8.500,00 14.837,25 13.594,70 175

232
Bled Green Ways (zelena mobilnost) - nadaljni 
razvoj kolesarskega turizma

27.563,89 8.500,00 22.922,19 21.422,74 270

233 'Integrirane rešitve zelene mobilnosti“ 66,60 0,00 0,00 0,00

234 Hop on/hop off, shuttle 38.148,32 2.500,00 2.519,12 2.354,33 101
Informiranje gostov 142.654,03 63.100,00 59.523,50 52.860,37 94

241 TIC pri TD Bled 37.999,26 22.000,00 21.088,49 19.709,00 96
242 Delovanje turističnega društva Bled 13.999,92 12.600,00 12.600,00 11.775,78 100
243 Infocenter Triglavska roža Bled 38.497,41 22.500,00 22.172,44 17.983,26 99
244 Ask me I am local/Vprašaj me, sem domačin 24.320,54 1.000,00 0,00 0,00 0
245 Kartica gosta 14.096,27 5.000,00 3.592,57 3.326,92 72
246 Rezervacijski sistem turistične destinacije 12.408,31 0,00 0,00 0,00  
247 Storitve rezervacijskega sistema 1.332,32 0,00 70,00 65,42  

Razvoj produktov 16.371,60 0,00 44,40 41,50  
251 Petzvezdična doživetja 16.371,60 0,00 44,40 41,50

 
DELOVANJE KONGRESNEGA URADA BLED 
(konto 41330267)

163.612,60 94.120,09 107.758,08 93.094,80 114

   31 M.I.C.E. 105.345,71 40.784,09 49.685,58 42.924,57 122
311 Program dela 61.502,40 16.984,09 24.571,62 21.228,01 145
312 Plače zaposlenih 43.843,31 23.800,00 25.113,96 21.696,55 106

Podpora velikim športnim tekmovanjem 58.266,89 53.336,00 58.072,50 50.170,23 109
321 Veslanje 0,00 16.400,00 16.926,00 14.622,78 103
322 Plavanje 17.541,00 23.388,00 24.180,00 20.889,68 103
323 Biatlon 29.235,00 12.048,00 15.466,50 13.361,88 128
324 Šah 0,00 0,00 0,00 0,00

325 Ostale športne prireditve 11.490,89 1.500,00 1.500,00 1.295,89 100
 

UPRAVLJANJE ZAVODA IN DESTINACIJE 
(konto 41330268)

320.322,45 281.678,51 271.799,98 253.709,20 96

Splošni stroški 84.037,92 58.000,00 59.204,33 58.808,36 102
411 Upravljanje destinacije 20.392,34 3.000,00 2.116,73 2.115,72 71
412 Drugi splošni stroški 54.328,04 55.000,00 57.087,60 56.692,63 104

Proračunska rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00  
413 Izvajanje strategije in sodelovanje z deležniki 9.317,54 0,00 0,00 0,00

42 Plače zaposlenih 236.284,53 223.678,51 212.595,65 194.900,84 95
SKUPAJ 1.381.917,71 738.611,72 773.242,36 567.746,00 105

SKUPAJ PRIHODKI   1.423.277,33      660.000,00      691.973,05         104,84 
Prihodki od Občine Bled   1.052.300,00      550.000,00      567.746,00         103,23 
Tržni in drugi prihodki zavoda    370.977,33      110.000,00      124.227,05         112,93   
Dobiček / Izguba        41.359,62 -      78.611,72 -      81.269,31       103,38   
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
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  s spremembami 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 31.12.2020 
 
SREDSTVA 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Tabela 1: Pregled  dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2020 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 3.945 394 3.551 
 

10,00 
 

Oprema in druga opredmetena OS 161.330 103.181 58.149 63,96 

Dolgoročne kapitalske naložbe 713 63 650 8,84 

SKUPAJ 166.585 104.235 62.350 62,57 

 
Tabela 2: Pregled  vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti  na dan 31. 12.  2020 
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 160.824 161.330 100,31 
Dolgoročne kapitalske naložbe 713 713 100,00 
SKUPAJ 166.079 166.585 100,31 

 
V letu 2020 se je nabavna vrednost  dolgoročnih sredstev  zavoda  v primerjavi s predhodnim 
letom  povečala za 3.795 EUR zaradi novih nabav, zmanjšala pa zaradi odpisov  v višini 3.289 
EUR. Skupna nabavna vrednost OS z upoštevanjem odpisov,  je v letu 2020 večja  za 506 EUR  
oziroma 0,31 %. 
 
V letu 2020 so bila nabavljena osnovna sredstva: prenosni računalnik, strežnik ter vitrina. 
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B. KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Tabela 3: Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev  na dan 31. 12. 
2020 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 580 194 33,49 
Dobroimetje pri bankah 49.468 545 1,10 
Kratkoročne terjatve do kupcev 52.039 36.960 71,02 
Dani predujmi in varščine 2.971 0,00 0,00 
Druge kratkoročne terjatve 4.754 159 3,35 
Aktivne časovne razmejitve 4.632 3.699 79,85 
SKUPAJ 114.444 41.557 36,31 

 
Celotna izkazana kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve na dan 
31.12.2020 so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 63,69 %, predvsem na račun 
zmanjšanja dobroimetja pri bankah. 
 
Denarna sredstva v blagajni 
 
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 194 EUR. 
 
Dobroimetje pri bankah 
 
Zavod na dan 31.12.2020  izkazuje denarna sredstva na TRR v višini 545 EUR, kar pomeni 
zmanjšanje za 98,89 % glede na preteklo leto. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 36.960 EUR, od tega nezapadle terjatve v 
višini 18.792 EUR, zapadle terjatve pa v višini 18.168 EUR. Izkazane kratkoročne terjatve po 
stanju na dan 31. 12. 2020 so se  v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 28,98 %. 
 
Med največjimi zapadlimi terjatvami ni terjatev, pri katerih bi bila poravnava vprašljiva. 
 
Zapadle terjatve zavod poskuša  izterjati s pisnimi opomini, veliko pozornosti se posveča tudi  
izterjavi preko telefonskih klicev. 
 
Dani predujmi in varščine 
 
Zavod ne izkazuje danih predujmov in varščin. 
 
Druge kratkoročne terjatve 
 
Druge kratkoročne terjatve zavoda na dan 31.12.2020 znašajo 159 EUR in so se v primerjavi 
s preteklim letom znižale za za 96,66 %. Glavnino drugih kratkoročnih terjatev predstavljajo  
terjatve za vstopni DDV. 
  
Aktivne časovne razmejitve 
 
Aktivne časovne razmejitve zavoda na dan 31.12.2020 znašajo 3.699 EUR in so oblikovane iz 
naslova kratkoročno odloženih stroškov in vključujejo postavke, ki bodo kot stroški bremenili 
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rezultat prihodnjega obračunskega obdobja (naročnina Api tehnology in zavarovanje). V 
primerjavi s preteklim letom so se AČR znižale za 20,14 %. 
 
C. ZALOGE 
 
Tabela 4: Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2020  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 13.702 18.140 132,39 
 
Zavod  izkazuje  na dan 31. 12. 2020 zaloge materiala v višini 18.140 EUR, ki vključujejo zaloge 
naslednjih publikacij: okusi Gorenjske, pohodniške karte Bleda, vrečke in mape, pobarvanke, 
trganke Bled in splošne tiskovine Bled. 
 
I.  AKTIVA SKUPAJ  122.047 EUR 
 
 
 
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. 2020 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 24.229 16.952 69,69 
Kratkoročne  obveznosti do 
dobaviteljev 110.770 27.484 24,81 
Prejeti predujmi 0 228 0,00 
Druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 29.319 15.641 53,35 
Kratkoročne obveznosti iz 
financiranja 498 90.456 18.163 
Pasivne časovne razmejitve 0 0 0 
SKUPAJ 164.816 150.761 91,47 

Celotne kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, izkazane na dan 31. 12. 2020 
znašajo 150.761 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 14.055 EUR 
oziroma  za 8,53 %,  pretežno zaradi  zmanjšanja  obveznosti do dobaviteljev. 
 
Kratkoročne obveznosti za plače 
 
Kratkoročne obveznosti za plače višini 16.952 EUR vključujejo obveznosti do zaposlenih iz 
naslova plač in povračil, ki so bile  poravnane v januarju 2021, torej po zaključku obračunskega 
obdobja. 
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in prejeti predujmi 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 27.484, predstavljajo obveznosti do domačih  
dobaviteljev. Obveznosti do dobaviteljev so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale  za 
83.286 EUR oziroma za 75,19 %. Prejeti predujmi znašajo 228 eur. 
  
V okviru kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zavod na dan 31. 12. 2020 izkazuje nezapadle 
obveznosti v višini 9.316 EUR in zapadle obveznosti v višini 18.168 EUR. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
   
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v višini 15.641 EUR, vse za 
obveznost za DDV, za december in poračun odbitnega deleža za leto 2020. 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 90.456 EUR in se nanašajo na negativno 
stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2020. 
 
Pasivne časovne razmejitve 
 
V letu 2020 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. 2020 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 prihodkov nad odhodki 

 38.331 -42.938 -212,02 
Druge dolgoročne poslovne 
obveznosti 351 351 100 
SKUPAJ 52.556 -28.713 -154,63 

 
Ustanovitveni sklad 
 
Ustanovitveni sklad zavoda znaša 13.874 EUR in je ostal nespremenjen v primerjavi s preteklim 
letom. 
Presežek odhodkov nad prihodki 
 
Zavod je posloval negativno in ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 81.269 EUR.   
 
Presežek prihodkov iz leta 2019 v višini 38.331 EUR je bil uporabljen za pokrivanje tekoče 
izgube. Presežek odhodkov nad prihodki po pokritju izgube tekočega leta,  znaša 42.938  EUR. 
 
Druge dolgoročne obveznosti 
 
Druge dolgoročne obveznosti zavoda znašajo 351 EUR. Obveznost je sestavljena iz obveznosti  
za sredstva iz občinskega proračuna za nabavo  srebrnikov. 
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POSLOVNI IZID 
 
V letu 2020 zavod izkazuje negativni poslovni izid, torej presežek odhodkov nad prihodki. 
 
 
II. PASIVA SKUPAJ   122.047 EUR 
 
 
 
Zabilančne obveznosti 
 
Zavod je 31.12.2020 izkazoval 161.650 EUR zabilančnih obveznosti. 
 
Tabela 5: Zabilančne obveznosti 31.12.2020. 
 

 Vrednost po 
pogodbi 

Realizirano do 
31.12.2019 

Odprte 
obveznosti 

Svetovno prvenstvo v biatlonu v letu 2021 122.000 64.050 57.950 

Svetovni pokal v zimskem plavanju 2019, 2021 
in 2022 ter svetovno prvenstvo v zimskem 
plavanju 2020 

54.900 42.700 12.200 

Evropsko prvenstvo v veslanju 2023 61.000 0 61.000 

Veteransko evropsko prvenstvo v veslanju 2021   30.500 0 30.500 

SKUPAJ 268.400 106.750 161.650 

 
 
 
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2020  DO 31.12.2020 
 
2.1. PRIHODKI 
 
Zavod  je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu 2020 ustvaril 
naslednje prihodke: 
1. Poslovne prihodke 
2. Prevrednotovalne poslovne prihodke 
3. Finančne prihodke 
4. Druge prihodki 
 
Tabela 8: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2020 (v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava prihodkov (v %) 

1 2 3 
Prihodki od poslovanja 691.933 99,99 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0,00 
Drugi prihodki 40 0,01 
Finančni prihodki 0 0,00 
Celotni prihodki 691.973 100 
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Tabela 9: Primerjava prihodkov v letu 2020 s tistimi v predhodnem letu ( v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki 

predhodnega leta 
Prihodki 

tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Prihodki od poslovanja 1.423.267 691.933 48,62 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0,00 
Drugi prihodki 10 40 400,0 
Finančni prihodki 0 0 0,00 
Celotni prihodki 1.423.277 691.973 48,62 

 
Prihodki od poslovanja zavoda predstavljajo 99,99  % prihodkov in so se v primerjavi s 
predhodnim letom znižali za 51,38 %. 
 
Tabela 10: Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2020 (v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki  iz 

neproračunskih virov 
Prihodki iz 

proračunskih 
virov 

Sestava virov 
prihodkov (v 

%) 
 

 

1 2 3 4  
Prihodki iz poslovanja 37.833 654.100 5,47 94,53 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0 
Drugi prihodki 40 0 0 
Finančni prihodki 

0 0 
0 
 

Celotni prihodki 37.873 654.100 100  
 
Tabela 11: Sestava poslovnih prihodkov v letu 2020 (v EUR) 
 
Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava poslovnih 
prihodkov (v %) 

1 2 3 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 687.145 99,31 
Prihodki od najemnin 3.828 0,55 
Prihodki od prodaje materiala in blaga 960 0,14 
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi 
učinki (subvencije, dotacije) 0 

0,00 

Prihodki iz poslovanja 691.933 100 
 
Tabela 12: Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2020  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 1.359.196 687.145 50,56 
Prihodki od najemnin 62.030 3.828 6,17 
Prihodki od prodaje mat. in blaga 676 960 142,01 
Drugi prihodki, povezani s 
poslovnimi učinki (subvencije, 
dotacije) 1.365 0 0,00 
Prihodki iz poslovanja 1.423.267 691.933 48,62 
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Drugi  prihodki znašajo 40 EUR, in sicer iz naslova tečajnih razlik in evrskih izravnav. 
 
2.2. ODHODKI 
 
Odhodki so razčlenjeni na: 
1. Poslovne odhodke 
2. Prevrednotovalne poslovne odhodke 
3. Finančne odhodke 
4. Druge odhodke 
 
Tabela 13: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2020 EUR) 
Vrste odhodkov Odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava odhodkov (v %) 

 
1 2 3 

Stroški blaga, materiala in storitev 453.572 58,66 
Stroški dela 273.647 35,39 
Amortizacija 29.878 3,86 
Ostali drugi stroški 14.208 1,84 
Finančni odhodki 1.897 0,25 
Drugi odhodki 30 0 
Prevrednotovalni posl. odhodki 10 0 
Celotni odhodki 773.242 100 

 
Tabela 14: Primerjava odhodkov tekočega obdobja  (2020) z odhodki predhodnega obdobja 
(2019)  v EUR 
 
Vrste odhodkov Odhodki 

predhodnega leta 
Odhodki 

tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Stroški blaga, materiala  in storitev 1.018.485 453.572 44,53 
Stroški dela 320.989 273.647 85,25 
Amortizacija 28.515 29.878 104,78 
Ostali drugi stroški 10.937 14.208 129,91 
Finančni odhodki 1.197 1.897 158,49 
Drugi odhodki 595 30 5,04 
Prevrednotovalni posl. odhodki 1.200 10 0,83 
Celotni odhodki 1.381.918 773.242 55,95 
 
 
 
Poslovni odhodki 
 
Glede na preteklo leto so se  stroški blaga, materiala  in storitev znižali, in sicer za 55,47 %, 
ter tako sestavljajo 58,66 celotnih odhodkov obdobja. 
 
Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 14,75 % in predstavljajo 35,39 % 
celotnih odhodkov obdobja. 
 
Strošek amortizacije se je povečal  za 4,78 % in predstavlja 3,86 %  celotnih odhodkov 
obdobja.   
 
Ostali drugi stroški v višini 14.208 EUR so se povečali za 29,91 % in predstavljajo 1,84 % 
celotnih odhodkov. Nastali so v zvezi s članarinami združenjem in stavbnim zemljiščem. 
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Prevrednotovalni poslovni odhodki zavoda znašajo 10 EUR in so nastali z odpisom terjatev. 
 
 
Finančni odhodki znašajo 1.897 EUR in so se v obračunskem obdobju povečali  za 58,49 %  
glede na predhodno obdobje in predstavljajo 0,24 % celotnih odhodkov obdobja. 
Finančni odhodki so nastali iz naslova obresti za odobren limit na TRR. 
 
 
Drugi odhodki znašajo 30 EUR in predstavljajo 0,003 % celotnih odhodkov obdobja. 
 
 
1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2020 

 
Tabela 15: Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2020 (v EUR ) 
 
Vrste poslovnih odhodkov Poslovni odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava poslovnih 
odhodkov (v %) 

1 2 3 
Stroški materiala 28.039 3,64 
Stroški storitev 425.533 55,17 
Stroški dela 273.647 35,48 
Amortizacija 29.878 3,87 
Ostali drugi stroški 14.208 1,84 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 10 0,00 
Poslovni odhodki skupaj 771.315 100 

 
Stroški materiala v vrednosti 28.039  EUR predstavljajo 3,64% vseh poslovnih odhodkov. 
Zajeti so stroški materiala (reklamnega in ostalega), stroške energije (elektrika), drobni 
inventar, pisarniški material in ostali stroški materiala. 
 
Stroški storitev v vrednosti 425.533 EUR predstavljajo 55,17 % poslovnih odhodkov. 
Največji stroški storitev so: 
 
stroški promocij     68.030 EUR 
stroški oglasov    36.231 EUR 
stroški storitev TIC in turističnega društva    33.688 EUR 
stroški storitev organizacije prireditev    30.309 EUR 
stroški sejemskih predstavitev    24.090 EUR 
stroški prevoznih storitev (pletne, avtobusi)    19.493 EUR 
 
 
Stroški dela predstavljajo 35,48 % poslovnih odhodkov obdobja. 
 
Stroške dela v vrednosti  273.647 EUR sestavljajo: 
. plače in nadomestila plač  210.204 EUR 
. prispevki za socialno varnost delodajalcev   34.182 EUR 
. drugi stroški dela                                                          29.261 EUR 
 
Plače se  izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem ter ostalo veljavno 
zakonodajo. 
 
Drugi stroški dela so stroški prehrane, prevoza na delo, regres, jubilejna nagrada, odpravnina. 
Prehrana in prevoz so se izplačevali do višine Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 
 



Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2020 63

Amortizacija  je izkazana v višini 29.878 EUR in predstavlja 3,87 %  poslovnih odhodkov. 
Zavod je amortizacijo obračunal po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 
 
Ostali stroški v višini 14.208 EUR so v večini nastali v zvezi s članarinami stanovskim 
organizacijam in predstavljajo 1,84 % celotnih poslovnih odhodkov. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki znašajo 10 EUR. 
 
2. Finančni odhodki znašajo 1.897 EUR in so stroški obresti odobrenega limita na TRR. 
  
3. Drugi odhodki znašajo 30 EUR. 
 
 
PRESEŽEK ODHODKOV 
 
Zavod je poslovno leto 2020 zaključil z negativnim izidom v višini 81.269 EUR presežka 
odhodkov nad prihodki, ki so bili pokriti iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let v 
znesku 38.331 eur. Zavod tako na dan 31.12.2020 izkazuje 42.938 EUR čistih presežkov 
odhodkov nad prihodki. 
 
Bled, 23.2.2021 
 
 
 
Ida Kavčič         Tomaž Rogelj 
IK Svetovanje d.o.o.       Turizem Bled 
                       direktor 
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Priloga 1: Statistični podatki o ustvarjenih nočitvah na Bledu v letu 
2020 

 
Prvih 20 držav, ostale pod skupno kategorijo ostali, z relativnimi deleži  
 
Število nočitev v letu 2020 je bilo po podatkih Občine Bled 433.614. Prvih 20 držav po številu 
nočitev. Več kot tretjino nočitev so opravili slovenski gostje.  
 
država gostov nočitev 
Slovenija 57753 143698 
Nemčija 31938 93139 
Italija 11975 26110 
Madžarska 8528 21773 
Nizozemska 5302 18883 
Češka 5205 13993 
Avstrija 5816 13472 
Hrvaška 5857 12525 
Velika Britanija 3279 9674 
Francija 3850 9274 
Združene države Amerike 3239 7455 
Poljska 2605 6776 
Srbija 2421 6591 
Slovaška 2443 5848 
Belgija 2075 5490 
Ruska federacija 1204 3998 
Švica 1384 3314 
Južna Koreja 2450 2636 
Bosna in Hercegovina 811 2123 
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Priloga 2: Odmevne objave o Bledu v tujih medijih v letu 2020 
 
 
V ločenem dokumentu. 
 
 

Priloga 3: Trajnostni akcijski načrt, Krizno leto 2020 v blejskem turizmu 
 
 
V ločenem dokumentu. 
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Priloga 4: Bilanca stanja na dan 31.12.2020 
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Priloga 5: Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 
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