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1. UVOD
Strategija upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 2025 je temeljni strateški
dokument, ki določa glavne smeri razvoja, cilje, projekte in razvojne aktivnosti tega
edinstvenega kulturno zgodovinskega spomenika Slovenije v naslednjih petih letih.
Priprava strategij upravljanja izhaja iz Pogodbe o prenosu javne kulturne infrastrukture v
upravljanje, podpisane s strani predstavnikov Ministrstva za kulturo RS, Občine Bled,
Narodnega muzeja Slovenije in Zavoda za kulturo Bled, dne 19.6.2006, s katero se je
upravljanje Blejskega gradu preneslo na Zavod za kulturo Bled. Slednji je tako s 1.1.2007
postal upravljavec gradu. Najprej je bila sprejeta prva Strategija upravljanja Blejskega
gradu za obdobje 1.1.2007– 31.12.2016, ki je bila kasneje novelirana do konca leta 2020.
V štirinajstih letih upravljanja Blejskega gradu je Zavod za kulturo Bled izvedel večino
zastavljenih investicij in projektov. V tem obdobju je bila izvedena celovita prenova
objektov na Blejskem gradu. Z nakupi zemljišč ob vznožju Blejskega gradu ter s pripravo
idejnih zasnov in projektov pa so bile pripravljene tudi podlage za izvedbo projekta razvoja
Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled. Zavod je v obdobju do leta 2020
skupaj investiral 11.360.000 EUR, pri čemer je vsa sredstva ustvaril s tržno dejavnostjo.
K uspešnemu poslovanju Zavoda je delno pripomogla hitra rast turizma do leta 2019,
vendar takih rezultatov brez načrtnega izvajanja investicij in projektov, opredeljenih v
strategiji upravljanja, skupaj z intenzivnim trženjem, ne bi dosegli. V obdobju od leta 2007
do 2020 je Blejski grad dosegal povprečno letno 14,4-odstotno rast števila obiskovalcev,
kar je prispevalo k skoraj 20-odstotni povprečni letni rasti prihodkov Zavoda.
Pandemija COVID-19 je hiter trend rasti števila obiskovalcev ustavila. V letu 2020 je
Blejski grad obiskalo skoraj 80% obiskovalcev manj kot v preteklem letu. Skladno s tem
so se močno (za 77,6%) zmanjšali tudi prihodki Zavoda, ki je leto 2020 prvič zaključil s
presežkom odhodkov na prihodki.
Nove razmere na turističnem trgu, spremembe v potovalnih navadah obiskovalcev in
pospešena potreba po uvajanju digitalnih tehnologij v poslovanje in trženje pred Blejski
grad postavljajo pomembne izzive, od prilagoditve ciljnih trgov, do izvedbe novih investicij
ter priprave atraktivnih, digitalno obogatenih vsebinskih programov in doživetij, ki bodo
zadovoljile želje in interese čim širšega kroga obiskovalcev.
V skladu s tem Strategija upravljanja Blejskega gradu 2021 – 2025 med razvojne prioritete
uvršča:

➔ Izgradnjo dvigala na grad, ki ostaja edina in najpomembnejša investicija na Blejskem
gradu, katere izvedba bo pomembno prispevala k dostopnosti in s tem približala grad
obiskovalcem, ki gradu zaradi strmega dostopa danes ne morejo obiskati.
➔ Izvedbo investicij v ureditev širšega grajskega kompleksa kot podlage za vzpostavitev
Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled, ki bo predstavljal edinstveno,
unikatno kulturno turistično atrakcijo v evropskem in svetovnem merilu in s tem
omogočal Blejskemu gradu ohranjati oz. še izboljšati konkurenčno pozicijo na trgu.
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➔ Razvoj atraktivnih in digitalno obogatenih doživetij kulturne dediščine; v prvi fazi v
objektih na gradu, ki so bili prenovljeni v prejšnjem strateškem obdobju in po izvedbi
investicij v objekte in ureditev širšega grajskega kompleksa.
➔ Prilagoditev trženja novim razmeram z intenzivnim uvajanjem digitalizacije v trženjske
programe.
Digitalizacija poslovanja, oblikovanja vsebin doživetij in trženja je rdeča nit aktivnosti in
projektov tega strateškega obdobja.
Pandemija COVID-19 je negativno vplivala na prihodnjo investicijsko sposobnost
Blejskega gradu za financiranje načrtovanih investicij izključno iz tržno pridobljenih
sredstev. Pridobitev zunanjih virov financiranja za izvedbo načrtovanih investicij na gradu
in na širšem grajskem območju bo zato glavni pogoj za okrevanje in dolgoročno uspešen
razvoj Blejskega gradu.
Z začasnim javnim financiranjem novih načrtovanih investicij v tem strateškem obdobju
bo Blejski grad lahko ohranil in še povečal svojo konkurenčno pozicijo na turističnem trgu
in po ponovnem zagonu mednarodnega turizma (pričakovano po letu 2024) ponovno s
ponudbo avtentičnih kulturnih doživetij okrepil svojo investicijsko sposobnost in s tem
sposobnost za nadaljnje ohranjanje ne le Blejskega gradu, temveč tudi kulturne dediščine
širšega grajskega kompleksa in kulture na Bledu. Doseženi rezultati preteklega
strateškega obdobja nazorno kažejo, kako lahko s premišljenim in tržno usmerjenim
vključevanjem kulturne dediščine v turistično ponudbo prispevamo k njenemu ohranjanju.

2. NAMEN IN CILJI PRIPRAVE STRATEGIJE UPRAVLJANJA
Glavni namen priprave Strategije upravljanja Blejskega gradu 2021 - 2025 je priprava
temeljnega razvojnega dokumenta, v katerem bodo jasno začrtane in med partnerji
projekta usklajene glavne poti za doseganje razvojnih ciljev v strateškem obdobju 2021 2025.
Glavni cilji priprave Strategije upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 - 2025 ostajajo
nespremenjeni in so:
-

definiranje jasnih razvojnih ciljev,
dolgoročno pozicioniranje tega spomenika v blejskem, slovenskem in evropskem
prostoru,
zagotovitev optimalnega časovnega načrtovanja aktivnosti,
zagotovitev optimalnega načrtovanja financiranja razvojnih aktivnosti,
ustvarjanje kompleksa spomenika Blejski grad, ki bo tudi dolgoročno ostal ena najbolj
prepoznavnih slovenskih vedut in eden najbolje obiskanih kulturno - turističnih
objektov v tem delu Evrope.
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3. PARTNERJI V PROJEKTU
Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev je pomembno aktivno sodelovanje lastnika in
vseh subjektov, ki so na kakršen koli način povezani z njim. Strateški partnerji so tako:
-

-

Ministrstvo za kulturo RS kot predstavnik lastnika kulturnega spomenika, to je
Republike Slovenije,
Zavod za kulturo Bled kot upravljavec Blejskega gradu,
Narodni muzej Slovenije kot upravljavec muzeja na Blejskem gradu,
Občina Bled kot ustanovitelj Zavoda za kulturo Bled,
Restavratorski center pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod za varstvo narave kot temeljna
soglasjedajalca k posegom na kulturnem spomeniku Blejski grad in na širšem
kompleksu gradu,
turistično gospodarstvo kot najpomembnejši gospodarski partner,
strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja, urejanja okolja, infrastrukture,
tržnega komuniciranja ipd.,
profesionalni in amaterski izvajalci s področja kulture,
pogodbeni partnerji in investitorji pri razvoju kulturne infrastrukture (Artarhiv d.o.o.,
pogodbeni partner in investitor za Muzej sodobne umetnosti »Lah Contemporary«),
strokovnjaki s področja digitalne vizualizacije dediščinskih vsebin,
krajani Bleda, društva ter ostala zainteresirana strokovna javnost.

4. ANALIZA STANJA
V analizi stanja, po uvodnem kratkem orisu zgodovine Blejskega gradu, prikazujemo
glavne dosežke upravljanja Blejskega gradu v preteklem strateškem obdobju in pregledu
obstoječe ponudbe gradu. Poseben poudarek je dan posledicam pandemije COVID-19 na
poslovanje Zavoda za kulturo Bled, ki bodo pomembno vplivale tudi na poslovanje in
možnosti razvoja Blejskega gradu v tem strateškem obdobju.

4.1.

Kratek opis zgodovine Blejskega gradu

Blejski grad v svoji prvotni, nepoznani obliki sodi med naše najstarejše gradove in datira
v začetek 11. stoletja. Prva omemba gradu (Castellum Veldes) se nahaja v drugi darovnici
kralja Henrika II. škofom iz Briksna iz 22. maja leta 1011, s katero je bilo škofom poleg
gradu podarjeno še za 30 kraljevih kmetij zemlje. Grad je bil upravno središče zemljiške
posesti Briksenških škofov.
Prvi gradovi na našem področju izhajajo iz druge polovice 12. in prve polovice 13. stoletja.
V tem času je bilo verjetno zgrajeno jedro prve zgradbe na Blejskem gradu v naravno
zavarovanem vzhodnem delu ali še višjem severozahodnem delu. Kasneje sta se
povečevala tloris in višina objekta, stolpu so se pridružili še stanovanjski objekti in
solidnejše obzidje. Kot tak se je grad ohranil do 16. stoletja.
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Od prvotne zgradbe se je ohranilo romansko obzidje z vhodnim stolpom in
rekonstruiranimi lesenimi obrambnimi hodniki, drugi deli gradu pa so v osnovi gotski in
renesančni. Grad ima dve dvorišči – ob spodnjem so se nahajala gospodarska poslopja,
ob zgornjem pa stanovanjski prostori in kapela. Grajska kapela je bila zgrajena v 16.
stoletju v gotskem stilu in bila posvečena Briksenškima škofoma sv. Ingenuinu in sv.
Albuinu.
Leta 1511 je grad občutno prizadel močan potres, katerega posledice so bile odpravljene
šele z rekonstrukcijo 60 let kasneje. Stavba je imela zaradi svoje lege in funkcije varovanja
premoženja Briksenških škofov vedno le bolj varovalni značaj, brez razkošja in
reprezentance. Tudi ohranjeni dokumenti pred prenovo kažejo skromne fasade, grobo
ometane, s preprostimi okni in lesenimi polkni. Načrti za rekonstrukcijo stanja po potresu
konec 16. stoletja se še vedno hranijo v Nadškofijskem arhivu v Briksnu.
Sredi 19. stoletja je bil lastnik gradu blejski hotelir Ivan Kenda, ki je na gradu nameraval
urediti hotel z restavracijo in sobami. Za ta namen so bile že izdelane izmere in načrti,
vendar do realizacije ni prišlo. V prvih letih po koncu II. svetovne vojne je grad propadal,
leta 1947 pa ga je precej poškodoval tudi požar, ki je uničil velik del strehe.
Blejski grad je bil eden prvih kulturnih spomenikov, ki so bili obnovljeni po 2. svetovni vojni.
Današnjo podobo je dobil na osnovi organiziranih obnovitvenih del, ki jih je v obdobju
1952–1961 vodil arhitekt Anton Bitenc v sodelovanju z domačimi obrtniki. Vse od obnove
dalje spada Blejski grad med najbolj obiskane kulturne spomenike v Sloveniji.
Blejski grad je bil prvič razglašen za kulturni spomenik in naravno znamenitost z Odločbo
za zavarovanje Blejskega gradu in hriba Straža nad Blejskim jezerom leta 1955. Na osnovi
Zakona o varstvu kulturne dediščine je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik
državnega pomena. Po Zakonu o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini je
z dnem uveljavitve tega zakona 5. 11. 2001 postal last Republike Slovenije. Danes, poleg
Blejskega jezera predstavlja eno najbolj prepoznavnih znamenitosti Bleda in izredno
pomemben del blejske zgodovine ter dediščine.
V letu 2006 je bil Blejski grad po dogovoru med Ministrstvom za kulturo, Občino Bled,
Narodnim muzejem Slovenije in Zavodom za kulturo Bled in s podpisom Pogodbe o
prenosu javne kulturne infrastrukture v upravljanje (sklenjene dne 19.6.2006) prenesen v
upravljanje Zavoda za kulturo Bled. Slednji je tako s 1.1.2007 postal upravljavec gradu.

4.2.

Uresničevanje razvojnih ciljev do leta 2020

Zavod za kulturo Bled je v prvem strateškem obdobju od leta 2007 do 2020 uresničil
pretežni del kvalitativnih in kvantitativnih razvojnih ciljev. Uspešno uresničevanje
kvalitativnih ciljev je prispevalo k visokemu preseganju kvantitativnih razvojnih ciljev.
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Slika 1: Preglednica uresničevanja razvojnih ciljev Blejskega gradu do leta 2020
Kvalitativni cilji

Razvojni cilji do leta 2020
Kvantitativni cilji

Dokončati program celovite prenove
osnovne zgradbe Blejskega gradu
Zgraditi dvigalo na grad

Doseči 3-% letno rast
obiskovalcev v obdobju 2014 –
2020

×

Zgraditi četrto (severno) dostopno
pot na grad
Pripraviti in uspešno izvesti program
širitve grajskega kompleksa na
lokacije ob vznožju gradu

Doseči 5-% letno rast celotnih
prihodkov v obdobju 2014–2020

Oblikovati program »Zgodovinski
doživljajski park Bled« v sodelovanju
z zainteresiranimi partnerji
Pripraviti model organiziranosti in
upravljanja s celotnim grajskim
kompleksom
Vir: Avtor

doseženo
(14,4%)

doseženo
(19,8%)

Legenda:
Cilj dosežen v celoti
Doseganje cilja še v izvajanju

× Cilj ni dosežen

V prvem strateškem obdobju je bil izveden program celovite prenove objektov Blejskega
gradu. Za naslednje strateško obdobje ostaja le še izgradnja dvigala na grad. Zgrajene so
bile dostopne poti na grad. Pripravljen in potrjen je bil koncept širitve grajskega kompleksa
na lokacije ob vznožju gradu ter na tej podlagi v letu 2018 tudi sprejet OPN1, ki predstavlja
zakonsko podlago za umestitev načrtovanih investicij v prostor na širšem grajskem
kompleksu. Pripravljena je tudi idejna zasnova programa » Kulturno zgodovinski
doživljajski park Bled«, ki predstavlja osrednjo razvojno prioriteto v strateškem obdobju
2021 – 2025. V tem času so bili pripravljeni idejni projekti za izvedbo načrtovanih investicij
na širšem grajskem kompleksu, kar bo ob zagotovitvi finančnih sredstev prispevalo h
kontinuiranemu razvoju celotnega grajskega kompleksa v tem strateškem obdobju.
Uspešno uresničevanje kvalitativnih ciljev je prispevalo k visokemu preseganju
kvantitativnih razvojnih ciljev. Število obiskovalcev na gradu je v obdobju od leta 2014 –
2019 raslo povprečno letno za 14,4%, celotni prihodki pa za skoraj 20% (podrobneje
predstavljeno v nadaljevanju). Rast prihodkov je pogojena z rastjo obiskovalcev. K hitrejši
rasti prihodkov od števila obiskovalcev pa je prispeval tudi dvig cen vstopnin na Blejski
grad, ki ga je grad lahko dosegel zaradi izboljšanja ponudbe in celovite obnove grajskih
poslopij.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, ter
popravki, obvezne razlage in spremembe, Uradno glasilo slovenskih očbin, št. 40/2014, 14/2015, 48/2016,
60/2017, 7/2018, 29/2018, 44/2019
1
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4.2.1. Izvedeni razvojni projekti in investicije v obdobju 2007 - 2020
V obdobju po letu 2007 je bil na gradu izveden obsežen investicijski cikel v celovito obnovo
grajskih objektov, v razvoj novih atraktivnih vsebin in ponudb, ki so tudi zaradi učinkovitega
načina trženja na grad privabile množice turistov iz celega sveta. Blejski grad je v tem
obdobju postal eden od najbolj obiskanih gradov in zaželenih kulturno dediščinskih
znamenitosti v Sloveniji.
Skupaj je bilo v obdobju 2008 – 2019 za izvedbo investicij in projektov vloženih 7.360.000
EUR. Sredstva so bila v celoti pridobljena s tržno dejavnostjo Zavoda za kulturo Bled. K
temu pa je potrebno dodati še vložena sredstva za vsakoletna tehnično vzdrževalna dela,
ki pomembno prispevajo k stanju objekta in njegovi urejenosti, s tem pa posledično
prispeva tudi k uspešnemu trženju kot osnovnemu viru za upravljavske in investicijske
aktivnosti. V preteklem obdobju je bilo v ta namen vloženih še dodatnih 4 mio EUR
sredstev. Skupna vrednost izvedenih investicij, projektov in tehnično vzdrževalnih del v
tem obdobju tako znaša skupaj 11.360.000 EUR (Tabela 1).
Tabela 1: Izvedene investicije Zavoda za kulturo Bled v obdobju 2008 - 2019
Projekt / investicija

Leto

Prenovljeni muzejski prostori - Blejski grad

2008

Vrednost
(v €)
900.000

Muzejski trakt - zgradba A
Kuhinja, restavracija – zgradba B

2009/2010

Kanalizacijski vodi, vodovod

200.000

Elektro instalacije
Glavna dostopna pešpot na Blejski grad – Riklijeva pot (začetek del)

2010

Glavna dostopna pešpot na Blejski grad – Riklijeva pot (zaključek del)
1000 letnica prve omembe Blejskega gradu v pisnih virih
(monografija)
Trubarjeva soba
Galerija Stolp

2011

750.000

2013

200.000

2015

850.000

2016

360.000

Nova razsvetljava gradu
Cepič trte iz Lenta
Sanitarije v Festivalni dvorani
Sanacija kritine na kapeli
Brezžično internetno omrežje
Video nadzor
Projekt strelovodnega omrežja
Sanacija ostrešja muzejski trakt, zamenjava kritine
Nova dvorana nad muzejem
Sanacija severne fasade
Druga najpomembnejša dostopna peš pot - Višce
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Projekt / investicija

Leto

Vrednost
(v €)

Prekritje obrambnega zidu s skodlami
Zaščita padanja kamenja proti jezerski obali
Prevzem objekta Pristava
Nova trafo postaja na gradu
Nove sanitarije na gradu
Dopolnitev video nadzora
Močnejše brezžično omrežje

2017

400.000

2017

800.000

2018

1.400.000

2019

1.500.000

Avdio sistem vodenja
Tipni vodnik za slabovidne
Ločevanje meteornih in fekalnih vodov z obnovo poti
Nove sanitarije ob vinski kleti
Prenova južnega dela v Festivalni dvorani
Dopolnila OPN in drugi prostorski dokumenti
Prenova zgradbe B, vse kritine in terase, testne vrtine za dvigalo
Zamenjava kritine zgradba B
Prenova tlakov na zgornji terasi
Ločevanje meteornih in fekalnih vodov in sanacija poti
Grajski park
Grajsko parkirišče za avtobuse
Skupaj vrednost investicij 2008 - 2019

7.360.000

Tehnično vzdrževalna dela

2008 - 2019

Skupaj vrednost vloženih sredstev 2008 - 2019
Vir: Zavod za kulturo Bled, 2021

4.000.000
11.360.000

S tržno uspešnim poslovanjem Blejskega gradu je bilo v skladu s Pogodbo o upravljanju
Narodnemu muzeju Slovenije odvedenih 15% ustvarjenih prihodkov na gradu, kar v
strateškem obdobju 2007 – do vključno leta 2020 skupaj znaša 4.882.519,00 EUR.
Doseženi rezultati nazorno kažejo, kako lahko s premišljenim in tržno usmerjenim
vključevanjem kulturne dediščine v turistično ponudbo prispevamo k njenemu ohranjanju.
Pandemija COVID-19 je sicer trend uspešnega poslovanja ustavila, kar bo negativno
vplivalo na prihodnjo investicijsko sposobnost Blejskega gradu za financiranje načrtovanih
investicij izključno iz tržno pridobljenih sredstev. Vendar prav izkušnja in rezultati
poslovanja pred pandemijo kažejo, da bo z začasnim javnim financiranjem novih
načrtovanih investicij v strateškem obdobju 2021 – 2025 Blejski grad lahko ohranil in še
povečal svojo konkurenčno pozicijo na turističnem trgu in po ponovnem zagonu
mednarodnega turizma (pričakovano po letu 2024) ponovno s ponudbo avtentičnih
kulturnih doživetij okrepil svojo investicijsko sposobnost in s tem sposobnost za nadaljnje
ohranjanje ne le Blejskega gradu, temveč tudi kulturne dediščine širšega grajskega
kompleksa in kulture na Bledu.
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4.3.

Obstoječa ponudba na Blejskem gradu

Blejski grad je po prenovi odprt za obiskovalce že šestdeset let. V vsem tem času se je
razvijala tudi ponudba, ki je svoj razmah doživela po letu 2007, s sistematičnim strateškim
pristopom k celoviti obnovi grajskega kompleksa in vzporednim razvojem novih,
atraktivnih programov in storitev, ki so ustrezale željam in interesom obiskovalcev,
predvsem turistov. Ponudbo Blejskega gradu danes tvorijo:
1. Ogled objekta z enkratnim razgledom na Bled in bližnje kraje Gorenjske
Enkratna atraktivna lega objekta na skali, več kot 100 m nad jezerom in razgled na
okoliške kraje Gorenjske predstavljata osnovni motiv za obisk.
2. Muzej
Sedanja muzejska zbirka je bila oblikovana v letu 2008 po obnovi muzejskega dela gradu.
Za postavitev in vsebino stalne razstave v muzeju na Blejskem gradu je zadolžen Narodni
muzej Slovenije. Muzej ima približno 500 m2 razstavnih površin, na katerih so razstavljeni
eksponati in različni podatki, ki pripovedujejo zgodbo o Bledu, njegovi zgodovini ter lokalni
skupnosti, ki je tu živela v preteklosti. Razstava tujim kot domačim obiskovalcem poskuša
približati dognanja različnih ved – od arheologije, zgodovine, etnologije, geografije in
geologije – ter jim na ta način lokalno zgodovino predstaviti z različnih vidikov, ki se kot
številni mali kamenčki združujejo v harmonično podobo večjega mozaika.
Razstava obsega približno 400 originalnih predmetov ter številne replike (dopolnjene s
podnapisi ter panoji), rekonstruirane podobe nekdanjih prebivalcev, makete Blejskega
gradu in reliefni model blejske pokrajine. Izredno posebnost in zanimivost med eksponati
predstavlja rekonstruiran grob Slovanke z okostjem in pridatki iz 10. stoletja. Razstava je
oplemenitena tudi s sodobnimi mediji. Obiskovalec si lahko ogleda virtualna filmska
prikaza o delovanju Bohinjskega ledenika in o stavbno zgodovinskem razvoju Blejskega
gradu. O arheološki dediščini, začetkih zdraviliškega turizma Arnolda Riklija, kulturnih in
športnih prireditvah in Bledu kot protokolarnem in mondenem kraju nas poduči pet kratkih
dokumentarnih filmov v štirih jezikih.
3. Restavracija s teraso
Restavracija (okoli 80 sedežev) in terasa (okoli 80 sedežev) se nahajata na zgornji grajski
terasi. Gostinsko ponudbo na gradu vodi priznano kulinarično podjetje Gostinstvo
Jezeršek, ki s svojimi inovativnimi pristopi gostom ponuja edinstvena kulinarična doživetja
za različne okuse in priložnosti.
4. Kavarna s teraso
Okrepčevalnica se nahaja na spodnji grajski terasi. Je prav tako v upravljanju Gostinstva
Jezeršek. V svoji ponudbi zajema pijačo, prigrizke in sladice.
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5. Grajska tiskarna
Grajska tiskarna se nahaja v pritličju objekta na spodnji terasi. V njej se nahaja replika
Gutenbergovega tiskarskega stroja, s pomočjo katerega se obiskovalcem predstavlja star
način tiskanja iz časov nastanka prvih slovenskih knjig Abecednik in Katekizem Primoža
Trubarja. Njemu, knjigam in protestantizmu na Slovenskem je posvečena tudi muzejska
soba v sklopu tiskarne. Obiskovalci si lahko na stroju sami natisnejo spominske odtise na
ročno izdelanem papirju. Prostor je v najemu lastnika opreme – replike tiskarskega stroja.
Od leta 2021 je pred vhodom v prostor tudi doprsni kip s spominsko ploščo, posvečeno
Primožu Trubarju, ki je na poti iz Tübingena v Ljubljano leta 1561 na gradu tudi prespal in
daroval mašo.
6. Galerija Stolp
Galerija se nahaja v prvem nadstropju okroglega stolpa Blejskega gradu. Za vstop v
galerijo ni dodatnih vstopnin, temveč si jo lahko obiskovalec ogleda kot enega zmed delov
Blejskega gradu oz. v sklopu ogleda. V galeriji se mesečno vrstijo različne slikarske,
fotografske in druge razstave.
Umetniki, ki so razstavljali v galeriji v preteklosti so: Anamarija Nuša Mulej, Marjan
Špingler, Brigita Mulej Požegar in Marija Prelog, Franci Ferjan, Saša Vrečko, Člani
'Slikanje z Anjo Bunderla', Meta Šolar, Franci Ferjan, Anja Bunderla, Brane Kozinc,
Rosanna Raljević Ceglar, Alen Jernič, Ejti Štih, Cirli Velkavrh, Živa Agrež, Anja Tolar
Tomšič, Rowena Božič, Lučka Šparovec in še mnogi drugi (Zavodnik, 2019).
7. Grajska klet
Najemnik grajske kleti je goriška vinarna Vina Dornberk, ki goji tradicijo vinarstva od leta
1283 dalje. V kleti nudi svoja vina in tudi možnost, da si obiskovalci sami natočijo in
embalirajo spominsko steklenico vina s certifikatom.
8. Trgovina s spominki
Trgovina s spominki se nahaja v muzejskih prostorih in nudi razne spominke, razglednice,
knjige in drugo blago. Trgovina je v upravljanju Narodnega muzeja Slovenije.
9. Grajski čebelnjak
Grajski čebelnjak na spodnji terasi obiskovalcem ponuja raznovrstne proizvode iz medu.
V njem se obiskovalci lahko posladkajo ob brezplačni degustaciji različnih vrst medu.
10. Viteška dvorana
Viteška dvorana je drugi največji prostor na gradu in se nahaja pod grajsko restavracijo.
V dvorani je prostora za okrog 80 sedežev oz. 100 oseb (stoje). Viteška dvorana je
večnamenski prostor, ki se uporablja za:
- projekcijo zgodovinskih filmov o Bledu, jezeru in izgradnji gradu,
- nudenje gostinskih storitev,
9
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-

izvedbo kulturnih in slavnostnih prireditev,
izvedbo poročnih aranžmajev,
izvedbo promocijskih in protokolarnih dogodkov ipd.

11. Dvorana nad muzejem
Dvorana nad muzejem se namenja za organizacijo poslovnih dogodkov, predstavitev in
razstav za največ 40 oseb.

4.4.

Vodilni programi in motivi za obisk Blejskega gradu

Lokacija, prostori in ponudba na Blejskem gradu omogočajo izvajanje različnih programov
za obiskovalce z različnimi motivi. Vodilni programi in motivi za obisk gradu pa so
naslednji:
1. Ogled gradu in razgled na okolico
Zaradi svoje dominantne pozicije, ohranjenosti in lege ostajata ogled gradu in razgled iz
njega temeljna motiva za obisk. Posebej ob lepem vremenu je obisk gradu z razgledom
na velik del Gorenjske enkratno doživetje tako za domače kot tudi tuje obiskovalce.
2. Obisk muzeja
Ogled muzeja je sestavni del ogleda notranjosti gradu in je pomemben predvsem za tiste
obiskovalce, ki želijo izvedeti kaj več tudi o zgodovini Bleda in okolice. Muzej je bil
popolnoma prenovljen leta 2008 po zamisli in v izvedbi Narodnega muzeja Slovenije,
katerega naloga je tudi stalno vzdrževanje in posodabljanje programa muzeja. Ogled je
zanimiv za vse starostne skupine obiskovalcev, od osnovnošolskih skupin do
poznavalcev.
3. Turistični aranžmaji
Pomembna vrsta programa Blejskega gradu so turistični aranžmaji. Ti so lahko enostavni
in vključujejo samo ogled gradu, ali pa sestavljeni, ki poleg ogleda vključujejo tudi drugo
ponudbo gradu (gostinske storitve, predstave gledališke skupine ipd.). Turistični aranžmaji
sodijo med najpomembnejše programe gradu, saj grad z njimi ustvari velik del prihodkov.
Iz tega lahko povzamemo zelo močno povezanost in odvisnost uspešnega poslovanja
gradu s turizmom na Bledu, v celotni regiji in tudi širše zaradi vključenosti gradu v
programe potovanj po tem delu Evrope. Dokaz za to trditev so krizna leta turizma v
začetku devetdesetih let, ko se je število obiskovalcev gradu gibalo v višini 30–40 %
obsega obiska v normalnih letih. Še bolj aktualen dokaz za to trditev pa je pandemija
COVID-19, ko se je število obiskovalcev zaradi popolnega zaprta turistične in gostinske
dejavnosti v letu 2020 zmanjšalo za skoraj 85% in se tudi v letu 2021 še ni opomoglo do
nivojev iz preteklosti.
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4. Kongresni aranžmaji in incentivi
Bled kot eden od vodilnih slovenskih kongresnih centrov gosti letno večje število
kongresov, poslovnih dogodkov in incentivov. Veliko tovrstnih srečanj ima v svoj program
vključen vsaj en dogodek na gradu (sprejemi, večerje, vezani programi s storitvami
najemnikov itd.). Ti obiskovalci so do pojava pandemije COVID-19 predstavljali
dohodkovno zelo pomemben del strukture obiskovalcev. Pandemija je ta segment
turistične ponudbe močno omejila. Različne mednarodne študije o posledicah COVIDA19 na turizem tudi kažejo, da bo t.i. industrija srečanj potrebovala dlje časa in vrsto
prilagoditev na t.i. novo normalnost (PKF, hospitality group, 2021). Kljub temu tudi v tem
strateškem obdobju ohranjamo ta segment med motivi za obisk gradu, čeprav z nižjimi
pričakovanji glede njihovega prispevka v prihodkovni strukturi Blejskega gradu.
5. Organizacija porok
Organizacija porok na Blejskem gradu je program, ki teče že več kot deset let in ga izvajajo
predvsem upravljavec Zavod za kulturo Bled in drugi organizatorji, med katerimi sta najbolj
aktivna Primavera in Da Petra. Letno je na gradu v povprečju organiziranih 40 - 45
poročnih aranžmajev. Zaradi velike ponudbe lokacij za organizacijo porok v Sloveniji v
zadnjih letih zaradi ekskluzivnosti in temu primerno tudi višjih cen raste povpraševanje po
tem programu predvsem v tujini (Velika Britanija, Rusija). Tudi ta program predstavlja
pomemben del obiskovalcev.
6. Kulinarična ponudba grajske restavracije
Veliko število obiskovalcev prihaja na grad zaradi koriščenja gostinskih storitev grajski
restavraciji. V ta segment sodijo predvsem skupine turistov, protokolarni aranžmaji,
poročne svečanosti in obletnice, a la carte storitve, storitve za udeležence poslovnih
srečanj itn. Gostinstvo Jezeršek s svojo kulinarično ponudbo lokalno regionalnih jedi,
pripravljenih na sodoben in prefinjen način in vključevanjem vrhunske kulinarike v
raznovrstne kulinarične programe vodilnih slovenskih gostincev, pomembno prispeva k
obisku na gradu tudi v izvensezonskih mesecih.
7. Protokolarni aranžmaji
Blejski grad je ena od lokacij, ki je najpogosteje vključena v razne protokolarne aranžmaje,
predvsem zaradi bližine glavnega mesta, protokolarnega centra Brdo in glavnega
slovenskega letališča. Protokolarni obiski imajo običajno manjše število udeležencev, zato
pa je toliko bolj pomemben njihov promocijski učinek preko medijskih sporočil tovrstnih
obiskov javnosti. Ta segment se bo zagotovo še bolj okrepil po izgradnji dvigala, saj
sedanja strma pot za mnoge, predvsem starejše pomeni veliko oviro, zato načrtovalci
gradu ne vključujejo v protokolarne programe.
8. Posebne prireditve
Na gradu se predvsem v času poletne sezone odvija večje število prireditev, ki jih z
namenom privabljanja obiskovalcev organizira upravljavec Zavod za kulturo Bled. Redni
grajski večeri, koncerti, razstave, predavanja in druge prireditve so postale stalnice
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letnega programa prireditev na Bledu, ki jih je do pojava COVID-19 letno obiskalo preko
5.000 gostov in domačinov. Popolno zaprtje in delne omejitve druženja zaradi COVID-19
je število obiskovalcev prireditev zmanjšalo za 90%. Razlog za manjše število
organiziranih prireditev pa je tudi slabša finančna zmožnost Zavoda za kulturo za
organizacijo prireditev. Kljub temu, organizacija prireditev predstavlja pomemben program
in ostaja med vodilnimi motivi za obisk gradu v t.i. novi normalnosti.
9. Ostali aranžmaji
Poleg navedenih dogodkov se na Blejskem gradu odvijajo še razni drugi dogodki
(proslave, promocijska snemanja itn.), ki se dogajajo občasno in ki tako kot ostali dogodki
prispevajo k obsegu števila obiskovalcev. Predvsem zaradi snemanj in predvajanj oddaj
in reportaž, ki so jih na gradu posnele razne TV in filmske ekipe, kasneje grad obiskujejo
gosti iz držav, kjer so bile te oddaje ali filmi predvajani. Učinek se multiplicira še z objavami
na socialnih in drugih medijih (npr. objava DJ Stephana Jolka na Youtube marca 2021, je
imela 360.000 ogledov v pol leta2).

4.5.

Glavni načini prodaje in partnerji trženja Blejskega gradu

Pandemija COVID-19 ni vplivala le na občutno zmanjšanje števila obiskovalcev gradu,
temveč se je zaradi nje bistveno spremenila tudi struktura prodajnih poti oz. kanalov.
Medtem, ko je Blejski grad pred pandemijo skoraj polovico fizičnega obsega obiska
(41,4%) ustvaril preko raznovrstnih aranžmajev (turističnih, šolskih in izobraževalnih ter
drugih organiziranih aranžmajev), so v času po nastopu pandemije COVID-19 z 81,2%
prevladovali obiski na podlagi individualne odločitve.
Slika 2: Struktura obiskovalcev gradu pred in med pandemijo COVID-19

2019

2020
Pogodb
eni
aranžm
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Organizirani aranžmajiskupine; 39,5%
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Individualni
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Individualni
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Vir: Zavod za kulturo Bled, 2021

2

Organizirani aranžmajiskupine; 15,5%

https://www.youtube.com/watch?v=t5bHRnhvzr4
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S tem se je spremenila tudi struktura partnerjev trženja gradu. V nadaljevanju
predstavljamo najpomembnejše partnerje, ki so poleg Zavoda za kulturo Bled prispevali
največji delež k fizičnemu obsegu obiska gradu pred pandemijo, in ključne spremembe v
času pandemije.

➔ Individualni obiski
Najpomembnejši prodajni kanali za individualne obiske pred pandemijo so bili:
- Turistično informacijski center Bled z letnim obiskom okoli 50.000 turistov pred
pandemijo in okoli 8.000 turistov v letu 2020,
- Turistično informacijski centri v drugih krajih na Gorenjskem in v Posočju,
- Slovenska turistična organizacija in
- Lokalna turistična organizacija Turizem Bled.
Ti partnerji omogočajo in skrbijo za splošno in turistično promocijo doma in v tujini. Letno
je Blejski grad direktno s predstavnikom zavoda ali indirektno s skupnim krajevnim
informatorjem prisoten na večjem številu mednarodnih turističnih sejmov in borz (okoli 25
pred pandemijo; v času pandemije so se predstavitve prestavile v virtualno okolje). Blejski
grad je uvrščen v večino promocijskih materialov, obišče ga tudi večina novinarjev in
študijskih skupin (letno več kot 300 oseb). Te promocijske aktivnosti se v veliki meri
odražajo v informiranosti zainteresirane javnosti in njihovih odločitvah, bodisi za
individualni obisk ali za vključitev ogleda v turistične aranžmaje, ki potekajo na področju
Bleda.
Že pred pandemijo COVID-19 je bila zaznana rast števila obiskovalcev, ki so na grad prišli
zato, ker so videli spletno predstavitev gradu ali zanj izvedeli preko socialnih omrežij.
Socialna omrežja postajajo ne le nova pot za trženje, temveč tudi pomemben medij za
direktno promocijo od ust do ust. V času pandemije pa sta promocija gradu preko socialnih
omrežij in vključenost gradu v digitalne virtualne trženjske kampanje Slovenske turistične
organizacije in Zavoda Turizem Bled in tudi Zavoda za kulturo Bled postali
najpomembnejši promocijski in prodajni poti, katerima je v tem strateškem obdobju
potrebno nameniti posebno pozornost z razvojem ustreznih informacijsko komunikacijskih
orodij, usposabljanjem kadrov in organizacijo trženja. Pomemben partner pri trženju gradu
tako postajajo vsa podjetja in inštitucije s področja informacijsko komunikacijskih
tehnologij in digitalnega marketinga.

➔ Turistični aranžmaji
Najpomembnejši partnerji, ki obisk gradu vključujejo v svoje turistične aranžmaje so:
- domače in tuje turistične agencije in organizatorji potovanj,
- hoteli na Bledu in v sosednjih turističnih centrih,
- ostali ponudniki namestitvenih kapacitet na Bledu in okolici.
V času pred pandemijo so bili za Blejski grad izjemno pomembni organizatorji skupinskih
potovanj po centralnem delu Evrope. Ta potovanja so doživela velik prodajni uspeh v Aziji
(Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Kitajska, Indija). Obisk gradu je bil vključen v večji del
itinerarjev, ne glede na to, ali so skupine tudi prenočevale na Bledu.
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S pojavom pandemije so se tovrstna potovanja praktično ustavila čez noč. Glede na
zaznan trend po potovanjih v bližnje destinacije se v bližnji prihodnosti ne pričakuje porast
tovrstnih potovanj (WTTC, World Travel & Tourism Council, 2021). Na drugi strani pa
rezultati raziskav o spremembah v turističnem povpraševanju zaradi pandemije COVID19 kažejo, da bo kulturni turizem s kombinacijo doživetij v neokrnjeni naravi postal eden
od glavnih motivov za obisk destinacij (UNWTO, 2021). V skladu s tem tudi v prihodnje
domače in tuje agencije in organizatorji potovanj, hoteli in drugi turistični ponudniki na
Bledu in v okolici ostajajo pomemben partner za trženje gradu v segmentu turističnih
aranžmajev.

➔ Drugi organizirani aranžmaji
Najpomembnejši partnerji, ki na gradu organizirajo raznovrstne dogodke oz. aranžmaje
so:
- organizatorji kongresnih, incentive ali drugih aranžmajev,
- protokol RS in drugi organizatorji protokolarnih aranžmajev,
- izvajalci promocijskih, PR in drugih aranžmajev,
- agencije za organizacijo porok,
- izvajalci prireditev na Blejskem gradu (gledališka skupina Viteza Gašperja
Lambergarja),
- organizatorji prireditev in svečanosti (Občina Bled, kulturna društva),
- izvajalci na koncertih, ki jih v okviru festivalov na Bledu organizira ali soorganizira
Zavod za kulturo Bled (Festival Bled, Okarina Etno festival Bled),
- individualni in profesionalni organizatorji posebnih dogodkov (zlate poroke, obiski
poslovnih partnerjev, promocijski dogodki itn.).
Kljub temu, da so bili ti partnerji v času pandemije omejeni v izvajanju svojih storitev,
načrtujemo, da bodo vsi ostali pomembni partnerji tudi v času po pandemiji.

➔ Šolski in izobraževalni aranžmaji
Partnerji v okviru tega segmenta so:
- slovenske osnovne šole (obisk v okviru šolskih izletov),
- Muzejsko društvo Bled,
- ostale izobraževalne ustanove (obiski študentov, posamezni aranžmaji).

4.6.

Rast števila obiskovalcev gradu in prihodkov Zavoda 2007 – 2020

Za kulturni spomenik Blejski grad velja, da je obseg obiska v veliki meri vezan na rast
turističnega prometa na Bledu, v Sloveniji, v zadnjih letih pa tudi v mednarodnem merilu.
Z rastjo turizma v zadnjih letih je raslo tudi število obiskovalcev gradu, s tem pa so rasli
tudi prihodki iz poslovanja Zavoda. Pandemija COVID-19 je drastično zmanjšala število
obiskovalcev in spremenila njihovo strukturo. Zavod je v letu 2020 prvič po letu 2007
zaradi 85 % upada obiska poslovno leto zaključil negativno s presežkom odhodkov nad
prihodki.
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4.6.1. Rast števila obiskovalcev in prihodkov v obdobju 2007 - 2020
Število obiskovalcev Blejskega gradu je v zadnjih trinajstih letih, z izjemo kriznega leta
2009, konstantno raslo. V letu 2019 je Blejski grad obiskalo 583.272 obiskovalcev, kar je
154% več kot v letu 2007. Prihodki Zavoda so v tem obdobju rasli še hitreje od rasti števila
obiskovalcev. V letu 2019 so prihodki Zavoda znašali 5,53 milijona evrov, kar je 3,5 krat
več kot v letu 2007. Primerjava rasti števila obiskovalcev gradu in števila turistov Bleda pa
v letu 2014 kaže tudi prvi večji odmik rasti števila obiskovalcev gradu od rasti števila gostov
Bleda v pozitivno smer. Iz slednjega lahko povzamemo, da je Blejski grad s svojim
trženjem na grad privabil vedno več »lastnih« gostov, katerih primarni motiv za obisk je
grad in ne Bled kot turistična destinacija.
Pandemija COVID-19 je močno vplivala na poslovanje Blejskega gradu. Zaradi ukrepov
za zajezitev korona virusa, je bil grad v letu 2020 odprt le 245 dni (67%). Zaradi omejitev
mednarodnih potovanj, predvsem zaradi zastoja letalskih povezav in posledično odpovedi
turističnih aranžmajev s katerimi je grad pred pandemijo dosegal 70% obiskovalcev, se je
število obiskovalcev v letu 2020 drastično zmanjšalo. Grad je v tem letu obiskalo 85.874
obiskovalcev, kar je komaj 14,7% števila obiskovalcev v letu 2019 in le malo več od tretjine
obiskovalcev gradu v letu 2007 (37,4%). Takšno zmanjšanje števila obiskovalcev je
močno vplivalo na prihodke Zavoda. Ti so v letu 2020 znašali komaj 1,2 milijona evrov oz.
22,4% prihodkov leta 2019. Zavod je tako leto 2020 prvič po trinajstih uspešnih letih
poslovno leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki (Zavod za kulturo Bled, 2021).
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Graf 1: Gibanje števila domačih in tujih gostov Bleda in števila obiskovalcev
Blejskega gradu v obdobju 2007 - 2020
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Graf 2: Rast prihodkov Zavoda za kulturo Bled v obdobju 2007 - 2020
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4.6.2. Struktura obiskovalcev Blejskega gradu po državah izvora
Do leta 2020 so med obiskovalci gradu močno prevladovali tuji gosti. V letu 2019 je bilo
tujih gostov dobrih 80%. Tuji gostje so najpogosteje prihajali iz Južne Koreje (21,6%), ZDA
(6,7%), Velike Britanije (6,3%), Italije (4,8%), Madžarske (3,3%), Hrvaške (1,8%), Izraela
(1,7%), Japonske (1,6%) in Hong Konga (1,6%).
Pandemija je strukturo obiskovalcev močno spremenila. V letu 2020 so s 35% prevladovali
domači obiskovalci. Gosti iz oddaljenih trgov Južne Koreje in ZDA so grad obiskali še pred
začetkom pandemije. Od marca dalje teh gostov ni bilo več. Prihajali so le še gosti iz
bližnjih Evropskih držav in Slovenije. Takšno strukturo gostov je pričakovati še naslednjih
nekaj let.
Graf 3: Obisk Blejskega gradu po glavnih državah v letu 2019 in 2020
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4.6.3. Sezonsko gibanje števila obiskovalcev Blejskega gradu
Največ obiskovalcev (80%) grad obišče med aprilom in oktobrom. Zimski meseci so
slabše obiskani. V letu 2020 je skoraj 40% obiskovalcev prišlo še v času pred epidemijo.
Število obiskovalcev je začelo naraščati v poletnih mesecih, po sprostitvi omejitev gibanja.
Nove omejitve gibanja in poslovanja v oktobru 2020 pa so obisk gradu ponovno vrnile na
skoraj ničelno vrednost.
Graf 4: Gibanje števila obiskovalcev gradu po mesecih v letu 2019 in 2020
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Iz analize števila obiskovalcev gradu in gostov na Bledu lahko povzamemo, da Blejski
grad predstavlja eno od najpomembnejših turističnih atrakcij Bleda, ki gostom Bleda, pa
tudi širše regije in Slovenije ponuja atraktivna doživetja kulture. Pandemija COVID-19 je
drastično zmanjšala obisk gradu in poslabšala poslovanje Zavoda, kar bo imelo
srednjeročne negativne posledice na sposobnost Zavoda za investiranje in razvoj, pa tudi
po prilagajanju poslovanja in ponudbe na t.i. novo normalnost v turizmu, ki jo označuje
predvsem potreba po uvajanju digitalnih rešitev tako v trženju kot tudi v zagotavljanju
varnostnih in higienskih standardov ter prezentaciji in ponudbi doživetij kulture.

4.7.

Povzetek analize stanja

Iz analize stanja lahko povzamemo naslednje:

➔ Blejski grad z obstoječo ponudbo programov predstavlja pomemben del turistične
ponudbe Bleda in Slovenije, ki je prepoznana tudi med turističnimi ponudniki na
lokalnem in nacionalnem nivoju.

➔ Blejski grad je primer že zgledno razvitega povezovanja in približevanja kulturne
dediščine ljudem, kar je eden od temeljnih ciljev na področju kulture na nacionalnem
nivoju.

➔ Za trženje svojih programov ima Blejski grad vzpostavljeno dobro mrežo partnerjev v
gospodarstvu, šolstvu, javni upravi, v kulturni sferi in v drugih javnostih.
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➔ Oviro za še boljši obisk in še uspešnejši razvoj Blejskega gradu predstavljajo
predvsem težka dostopnost za posamezne skupine obiskovalcev (osebe s
funkcionalnimi ovirami, starejši), kar navaja na sklep, da je investicija v izgradnjo
dvigala na grad glavni cilj novega strateškega obdobja.

➔ Po izvedenih investicijah v obnovo ožjega območja gradu velik razvojni potencial in
priložnost, da se ustvari edinstvena evropska kulturno-turistična atrakcija v svetovnem
merilu, predstavlja še neizkoriščenost kulturnih in naravnih znamenitosti širšega
grajskega območja, ki je bil nekoč sestavni del posestva.

➔ Pandemija COVID-19 je močno prizadela poslovanje Blejskega gradu in pred Zavod
postavila številne izzive, ki jih bo potrebno nasloviti v novem strateškem obdobju, da
bo okrevanje čim krajše in vzpostavljeni mehanizmi za boljšo pripravljenost na krize v
prihodnosti. Trendi v turističnem povpraševanju sicer govorijo v prid razvoju
avtentičnih kulturnih doživetij, vendar zahteve po večji varnosti, transparentni, direktni
in časovno ustrezni komunikaciji z gosti, prehod na digitalno trženje in uporabo
digitalnih tehnologij v novih kulturnih doživetjih, ter dosledno upoštevanje vseh načel
trajnostnega, vključujočega in okoljsko sprejemljivega razvoja pred Zavod postavljajo
pomembne izzive, ki jih bo Zavod sam, brez pomoči lokalne skupnosti in vlade in
zunanjih virov financiranja, le težko rešil v kratkem času.

5. RAZVOJNI POTENCIALI BLEJSKEGA GRADU
Bled je zaradi svojih lepot in spektakularnih vedut eden najpomembnejših turističnih
destinacij v Sloveniji. Vendar jezero, otok s cerkvijo in Blejski grad s svojo ponudbo niso
vse, kar lahko ponudimo sodobnemu gostu. Destinacija ponuja vrsto drugih naravnih in
kulturnih znamenitosti, zgrajeno turistično infrastrukturo in raznovrstno ponudbo lokalno
specifičnih proizvodov in storitev, katere z ustreznim povezovanjem lahko oblikujemo v
edinstvena, avtentična doživetja, po katerih vse bolj povprašujejo sodobni turisti. Doživetja
tudi ne vključujejo le naravnih in kulturnih znamenitosti, temveč združujejo naravo, kulturo,
zabavo, psihično in fizično rekreacijo v celovito avtentično doživetje.
S tega vidika ima Bled enkratno priložnost za nadaljnji uspešen razvoj, saj ima izjemno
naravno in kulturno dediščino. Blejski grad s širšim grajskim kompleksom pa predstavlja
izjemen vir za razvoj tržno atraktivnih kulturnih doživetij v enkratnem naravnem okolju za
različne ciljne skupine obiskovalcev. Potencial kulturne dediščine širšega grajskega
kompleksa je predstavljen v točki 4.1. tega poglavja.
Pandemija COVID-19 je sicer močno ohromila dejavnost Blejskega gradu. Kljub
negativnim posledicam pa spremembe v turističnem povpraševanju tudi zaradi te krize
govorijo v prid razvoju turizma na Bledu in še krepijo pomen Blejskega gradu in širšega
grajskega kompleksa v celoviti turistični ponudbi destinacije, saj kulturni turizem v
kombinaciji s sproščanjem in rekreacijo v neokrnjenem naravnem okolju predstavlja enega
izmed najbolj perspektivnih segmentov turističnega povpraševanja. Seveda pa je ob tem
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potrebno upoštevati vse potrebne prilagoditve poslovnih modelov novega turizma in s tem
tudi prilagoditve poslovanja Blejskega gradu t.i. novi normalnosti v turizmu.
Najpomembnejši trendi in potrebne prilagoditve razvojnih modelov turističnih destinacij in
turističnih ponudnikov so predstavljene v točki 4.2. tega poglavja.

5.1.

Potencial kulturne dediščine grajskega kompleksa

Če za Stražo na južni strani jezera velja, da predstavlja predvsem naravno zaledje s
športno-rekreacijskim programom, potem za grajski hrib velja, da je z zaledjem izjemno
zanimiv in pester po spektakularnih razgledih, naravnih in kulturnih znamenitostih, kar
skupaj predstavlja zaščiteno naravno in kulturno območje z rekreacijskim značajem.
Blejski Grad in področje Pristave pod njim po svoji naravni legi in terenu predstavljata
starodavno upravno, prometno in simbolno nosilno os Blejskega kota. Na tem prostoru je
živel zgodnjesrednjeveški župan, tu je bilo prometno vozlišče, tu so se dogajali za
skupnost pomembni obredi in tu je bilo obrtno središče. Tako, kot je nekoč prostor Pristave
gospodarsko in funkcionalno dopolnjeval gradišče na Blejskem gradu, tako se lahko tudi
v bodoče v viziji urejenega celotnega kompleksa dopolnjujeta Blejski grad in Pristava. Če
pa temu dodamo še ostale elemente naravne in kulturne dediščine na tem območju, potem
to celotno področje predstavlja izjemen turistični potencial za oblikovanje avtentičnih
kulturnih doživetij, povezanih z naravno dediščino in aktivnostmi v naravi.
Razvojni potencial celotnega grajskega kompleksa lahko najbolje predstavimo z opisom
glavnih karakteristik kompleksa ter s prikazom vsebin, znamenitosti in zanimivosti, ki jih
opisani prostor obsega in predstavljajo programske točke oz. področja za razvoj in
oblikovanje nove ponudbe širšega grajskega kompleksa.

5.1.1. Glavne karakteristike grajskega kompleksa
Topografija
Topografijo območja določa greben, ki se vzpenja nad jezerom in sega od Bledca preko
vrha Na pečeh, grajskega hriba, Višc do Goričke na severo- zahodni strani pri Rečici. Gre
za gričevnat greben, ki se na severni strani začne z močvirnim območjem Jezerca, nato
počasi dviguje in na južni strani strmo spušča proti jezeru.
Vegetacija
Prostor tvori preplet gozdnatih površin v strmejšem terenu in travnih oz. kmetijskih površin
v ravnini. Gozdne površine sestavlja zrel, mešan gozd, z velikim deležem smreke ter
različnimi listavci (bukev, javor, jesen, breza, hrast, gaber). Na nekaterih mestih (jezerca,
vodni izviri) se zaradi večje vodnatosti pojavlja obvodna vegetacija (jelša, vrba).
Voda
Poleg Blejskega jezera, ki predstavlja glavno vodno površino, se najbolj vodnato območje
nahaja na severni, severozahodni in zahodni strani grajskega hriba. Tam je več izvirov,
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potokov (Mišca, Rečica) ter močvirno območje Jezerca, ki je bilo še pred leti pogosto
poplavljeno. V zadnjih letih se to ne dogaja več zaradi hidromelioracijskih del. Čeprav
območje Jezerc že dolgo ni bilo poplavljeno, se je močvirni biotop ohranil in zagotovo
predstavlja ekološko, biotsko in botanično posebnost, vredno ogleda.
Raba prostora
Prostor predstavlja naravno zaledje Bleda, večinoma poraslo z gozdom, ki ima na južni,
bolj strmi strani varovalno funkcijo. V to naravno območje se predvsem s severne strani
zajeda kulturna krajina s kmetijsko rabo prostora.
Komunikacije
Prostor je dokaj dobro prepreden s cestami, saj le te obkrožajo celotno območje. Trenutno
je problematično pomanjkanje urejenih parkirnih površin, problem pa se v okviru
obravnavanega prostora že odpravlja z novim OPN in izgradnjo parkirišča za avtobuse
(že zgrajeno) in osebne avtomobile ob Športnem parku. Znotraj obravnavanega območja
so dobro prepredene poti, ki se medsebojno križajo in povezujejo potencialne programske
točke v kompleksu, neodvisno od motornih prometnih tokov.
Dostopi
Dostopi na območje so sorazmerno enakomerno porazdeljeni okoli oboda, v skladu s
siceršnjo javno prometno infrastrukturo, ki je dobro razvejana. To nam omogoča dostop v
območje z vseh strani, direktno pa tudi stik z novo severno razbremenilno cesto. Večina
najpomembnejših dostopov je sicer locirana na vzhodni strani iz smeri Bleda.
Varnost
Sprehajanje po območju je lahko in ne zahteva posebnih znanj ali opreme. Poti so dobro
speljane, delno tudi varovane in primerne za povprečnega obiskovalca, četudi nima
specialne obutve. Najbolj zahtevni so dostopi iz vzhodne strani, kjer pa so bile vse glavne
dostopne poti iz smeri Grajskega kopališča, centra Bleda in cerkvenega dvorišča proti
gradu po letu 2010 v celoti prenovljene. Poti so v veliki meri osvetljene, kjer je potrebno
pa opremljene z novimi stopnišči in varovalnimi ograjami.

5.1.2. Znamenitosti in zanimivosti grajskega kompleksa
Blejski kot je za obdobje zgodnjega srednjega veka arheološko najbolje raziskana mikro
regija v vzhodnih Alpah. Če pa temu dodamo še poznavanje pisnih virov in predvsem
analizo prostorske geneze na podlagi katastrskih analiz ter poznavanje razvoja
naselbinske urejenosti, potem v svetu prednjači. Na tem je mogoče graditi kulturno
promocijo Bleda in Slovenije ter razvijati vrsto unikatnih, atraktivnih turističnih doživetij za
potrebe vsebinsko najbolj zahtevnega individualnega butičnega turizma.
Vsebine, znamenitosti in zanimivosti, ki jih opisani prostor obsega in predstavljajo
programske točke oz. področja za razvoj in oblikovanje nove ponudbe so grafično
predstavljene na spodnji sliki in vsebinsko predstavljene v nadaljevanju.
20

Strategija upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 2025

Slika 3: Znamenitosti znotraj razširjenega grajskega kompleksa
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Vir: Povzeto in prirejeno po: Ureditev razširjenega blejskega grajskega kompleksa; Idejna zasnova. (Brutokrajinski arhitekti, 2014)

Skupno širšemu območju Blejskega kota je bogata arheološka dediščina, ki je bila
odkrita z obširnimi arheološkimi raziskovanji v preteklih desetletjih. Arheološko
preučevanje zgodnjesrednjeveške naselitve v Blejskem kotu temelji na odkritih grobiščih,
stavbnih ostankih in poteh. Na Bledu so bila za obdobje zgodnjega srednjega veka odkrita
sledeča arheološka najdišča: Brdo, Blejski grad (Na sedlu), Bodešče, Mlino, Otok,
Pristava, Sebenje, Spodnje Gorje, Sv. Martin, Zasip in Žale pri Bledu. Najpomembnejše
najdišče izmed vseh vsekakor predstavlja Pristava, kjer so odkrili ostanke naselbine in
veliko skeletno nekropolo. Nekateri grobovi (približno 147) pripadajo romanskemu
staroselskemu prebivalstvu iz časa pozne antike, kar 233 grobov pa pripoveduje zgodbo
o slovanskih naseljencih iz zgodnjega srednjega veka (grobišči sta bili drugo ob drugem).
Slovansko grobišče je bilo povezano s potjo, ki je vodila po hrbtu Pristave do
pripadajočega selišča v bližini, ker je bilo odkritih šest stavb (ostanki naselbine). Poleg
številnih nekropol ter ostankov naselja na Pristavi so bili tudi odkriti temeljenji zidovi cerkve
na Blejskem otoku. Zgodnjesrednjeveška poselitev v starejšem obdobju je bila
osredotočena predvsem na grajsko vzpetino, njeno okolico ter na območje Mlinega ob
jezeru, za mlajše obdobje pa je značilno, da se je poselitev razširila tudi na obrobje (Zasip,
Spodnje Gorje, Bodešče) (Zavodnik, 2019).
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1. Blejski grad
Blejski grad je zagotovo glavna atrakcija in tudi najpogostejša ciljna točka obiskovalcev.
Je eden najbolj prepoznavnih simbolov Slovenije, ki vsako leto privablja in navdihuje
nešteto tujih in domačih obiskovalcev. Ta mednarodno prepoznavni kulturni spomenik in
njegova širša okolica nudita odlično izhodišče za stalno nadgrajevanje ponudbe turistične
destinacije Bled, kar pa rezultira v še večji konkurenčnosti v svetu najbolj prepoznavnih in
edinstvenih destinacij. Strateško upravljanje gradu v navezavi na trajnostni, odgovorni
turizem je tako izrednega pomena in mora biti obravnavano z vso resnostjo, saj sta ravno
od pravilnih oz. morebitnih napačnih potez odvisna celoten imidž ter nadaljnji razvoj
destinacije.
2. Naselje Grad
Staro jedro, nekdaj vas pod hribom, se sicer ni ohranila v prvotni podobi, saj je v celoti
zgorela okoli leta 1910, vendar pa z nekaterimi objekti (cerkev sv. Martina, župnišče,
kulturni dom arh. Fürsta) vsekakor sodi med zanimivosti v okolici gradu. Vaško jedro je
bilo prenovljeno leta 2012.
3. Razgledišče Na pečeh
Poleg razgleda na grajske terase ponuja razgledišče Na pečeh najbolj spektakularen
razgled proti vzhodu in jugu. Od tu se vidijo Dežela (Lesce, Radovljica in okoliške vasi),
center Bleda, Jelovica, Straža, jezero ter Blejski grad. Razgledišče je locirano na prepadni
skali nad cerkvijo.
4. Jezerca
Močvirni biotop s posebno vodoljubno floro in favno ter zelo zanimivo lokacijo ob vznožju
gozda na koncu travnika. Zaradi hidroloških in biotopskih posebnosti kot zavarovano
območje sodi med bolj pomembne lokacije, ki jih je smiselno vključiti v programsko shemo
razširjenega grajskega kompleksa.
5. Naravni izviri
V območju razširjenega grajskega kompleksa se nahaja več naravnih vodnih izvirov:
- pod Višcami, locirani so tik ob Kidričevi cesti in se stekajo v jezero,
- nad ribogojnico na zahodni strani kompleksa.
6. Obelisk Adolfu Muhru
Obelisk na Višcah je sredi gozda. Očetu Adolfu Muhru, židovskemu trgovcu s premogom
iz Dunaja, ki je bil tudi lastnik gradu in celotnega gozdnega posestva, sta ga postavila
njegova sinova. Muhr je grad leta 1904 podaril svojima sinovoma, ki sta ga leta 1912
prodala družbi Grajsko posestvo s sedežem na Dunaju. Spomenik priča o zgodovini in
lastništvu gradu, ki je skozi zgodovino večkrat menjal lastnike. Obelisk je bil pred leti
popolnoma obnovljen s strani g. Laha.
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7. Rake, žage in mlini na Rečici
Na Rečici je tik ob potoku Mišca še viden kompleks mlinov in žag, ki so pred vojno delovali
na vodni pogon. Voda iz potoka Mišca je bila speljana preko rak v mline in žage, kjer so
mleli žito in žagali les. Od prvotnih objektov razen rak ni ostalo prav veliko, vendar bi ob
ustrezni prezentaciji lahko opozorili na zgodovino tega dela.
8. Mrakova domačija
Mrakova domačija stoji na najbolj severnem delu kompleksa v bližini novega priključka
severne razbremenilne ceste. Mrakova domačija je kulturni spomenik lokalnega pomena,
ki pripoveduje o načinu kmečkega življenja na temu območju. Domačija je danes v lasti
občine Bled, ki jo je odkupila leta 2014 in dala v upravljanje Zavodu za kulturo v letu 2017.
Domačija sestoji iz stanovanjske hiše, gospodarskega poslopja, dvorišča in območja
nekdanjega sadovnjaka (SZ stran). Hiša nosi izreden pomen, ker predstavlja specifični
stavbni razvoj, pogost za področje osrednje Gorenjske, poleg tega pa se ponaša z izredno
ohranjenostjo celotne zasnove notranjih in zunanjih prostorov. Gre za premožno kmečko
hišo, katere starejše razvojne faze verjetno segajo že v 17. stoletje. Grajena je iz kamna
in zidana v nadstropje, na njenem pročelju pa se nahaja relativno slabo ohranjena
poslikava s sv. Florijanom, zavetnikom pred požari ter povodnimi. Domačija ni izjemna
zgolj zaradi dobre arhitekturne ohranjenosti, temveč tudi zaradi v njej najdenih številnih
predmetov, ki pripovedujejo o kmečkem načinu življenja v prvi polovici 20. stoletja. Na
domačiji se je ohranilo okvirno 1600 enot premične dediščine, med katerimi so bili
predmeti za osebno rabo, oblačila, posoda, orodje in pripomočki, ki se jih uporablja v
kmetijstvu ter pri transportu, poleg tega pa so bila odkrita tudi živila in semena. Najdenega
je bilo tudi ogromno papirnatega gradiva, kot so stari časopisi, koledarji, zvezki, potrdila o
prodaji pridelkov, živine in lesa, osnutki različnih dopisov in izračunov, zbranih pa je bilo
tudi nekaj starejših dokumentov napisanih v nemščini, fotografij in praznih zvezkov.
Mrakova domačija s svojo zanimivo prostorsko zasnovo in zgodbo družine Slivnik
vsekakor nosi odličen potencial, da se razvije v muzej, ki bo prikazoval etnološko
dediščino blejskega podeželja, povezano s sodobno umetnostjo del umetniškega opusa
priznanega slovenskega kiparja Slavka Oblaka, ki je živel na Rečici, ustvarja pa na
Bavarskem. Njegovo umetniško ustvarjanje se ponaša z izvirnim dojemanjem narave in
življenja. Enega njegovih prepoznavnih znakov predstavljajo velike bronaste cvetlice, ki
so mu prinesle mednarodno priznanje in prepoznavnost.
9. Grajska pristava
Objekt se nahaja ob vznožju grajskega hriba in je bil nekdaj zgrajen za potrebe grajske
ekonomije. Območje je zelo bogato z arheološkimi najdbami, zato se v tem strateškem
obdobju na območju grajske Pristave načrtuje izgradnja Muzeja arheologije z manjšim
informacijskim centrom, ob njem pa se že gradi Muzej moderne umetnosti »Lah
Contemporary«3.

3

Obe investiciji sta podrobneje predstavljeni v točki 7.1.2. Investicije na širšem grajskem kompleksu.
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5.2.

Nova normalnost v turizmu kot posledica pandemije COVID-19

Turizem je dejavnost, ki jo je pandemija COVID-19 najbolj prizadela. Z vladnimi ukrepi za
omejitev pandemije se je turistična dejavnost praktično ustavila za več mesecev. Po
ponovnem odprtju se je izkazalo, da bo pandemija prinesla dolgoročne spremembe v
turizmu, ki pretežno izhajajo iz sprememb v turističnem povpraševanju. Obenem pa je
pandemija pospešila razmišljanja po hitrejšem uvajanju ukrepov za reševanje aktualnih
družbenih izzivov, ki so bili sicer prepoznani že pred pandemijo, kot so staranje
prebivalstva, podnebne spremembe, onesnaženost okolja in hitre tehnološke spremembe.
V številnih študijah, ki so bile pripravljene v času pandemije, se poudarja potreba po
razmisleku o nadaljnjem razvoju turizma, ki bo bolj odporen na krize in bo temeljil na
načelih trajnostnega razvoja in uporabi novih tehnologij, predvsem digitalnih rešitev. V tem
pogledu se torej ne pričakuje vrnitev v stare tirnice, temveč v oblikovanje novih modelov
razvoja turizma, ki bodo trajnostni, zeleni in vključujoči. Govorimo o novi normalnosti v
turizmu.
Novo normalnost v turizmu označujejo predvsem naslednje spremembe in trendi:

➔ Varnost in zaupanje turistov
Varnost in zaupanje turistov sta postala daleč najpomembnejša dejavnika za odločanje o
potovanju. Turisti pri tehtanju kam in ali sploh potovati, občutijo negotovost. Bolj kot
kadarkoli prej so pozorni na dejavnike, ki vplivajo na možnosti potovanj in njihovo varnost
med potovanji. Potovati želijo v destinacije, ki jim zagotavljajo varno in hkrati prijetno
izkušnjo. Ta nova realnost pomeni vpeljavo novih pravil in protokolov v poslovanje
turističnih ponudnikov in dosledno upoštevanje novih varnostnih ukrepov. V tem okviru bo
zelo pomembna jasna in časovno ustrezna komunikacija s turisti o varnostnih razmerah
in možnostih potovanja. Uporaba digitalnih orodij v tem kontekstu je neizogibna.

➔ Preusmeritev na potovanja doma ali v bližnje destinacije.
Turisti po prvem valu pandemije več potujejo doma ali v bližnje destinacije. Mednarodna
potovanja iz bolj oddaljenih krajev bodo po ocenah še nekaj let stagnirala. Kako hitro bo
prišlo do rasti tovrstnih mednarodnih potovanj pa bo odvisno predvsem od stopnje
precepljenosti in uspešne zagotovitve varnega potovanja. Turisti iz oddaljenih krajev bodo
za potovanja izbirali destinacije, ki bodo izkazovale visoko stopnjo varnosti.

➔ Personalizacija je eden glavnih elementov novega razumevanja luksuza,
individualnost je norma.
Turisti zaradi želje po fizični distanci dajejo prednost personaliziranim doživetjem. To
pomeni izbiro manjših namestitvenih kapacitet in destinacij, ki ponujajo presonalizirana,
individualna doživetja v neokrnjenem naravnem in kulturnem okolju. Pomembna razvojna
prioriteta turističnih destinacij tako postaja določanje nosilne sposobnosti okolja in
posameznih prostorov v njej in na tej podlagi oblikovanje ponudbe, ki bo razpršila
obiskovalce po prostoru in časovno. Tudi v tem primeru bodo pomembno vlogo igrala nova
digitalna orodja, s katerimi bo možno kontrolirati število obiskovalcev v destinaciji in v
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posameznih prostorih znotraj nje (npr. digitalne vstopnice, načrtovanje obiska
znamenitosti v določenem času).

➔ Zelen, vključujoč in trajnostni razvoj.
Že pred pandemijo so se trendi povpraševanja jasno usmerili v zeleni in družbeno
odgovoren, trajnostni turizem. Ti trendi so se v času krize še okrepili. Turisti se vedno bolj
zavedajo pomena ohranjanja naravnega okolja, prav tako pa želijo prispevati k blaginji
lokalnih prebivalcev in ohranjanju kulturne dediščine. Zadnja raziskava Booking.com,
kaže, da turisti postajajo vedno bolj pozorni na to kako bodo potovali, pri čemer več kot
dve tretjini (69%) turistov pričakuje, da bodo turistične destinacije ponudile trajnostne
opcije potovanj (UNESCO, 2021). Destinacije, ki bodo trajnost postavile v jedro svojega
delovanja, bodo okrevale hitreje, poudarjajo strokovne institucije s področja turizma. V tem
kontekstu usmeritev Slovenije v zeleno, butično destinacijo pomeni veliko konkurenčno
prednost. Kot zelena, varna in odgovorna destinacija je Slovenija izpostavljena v številnih
promocijskih aktivnostih ter spletnih dogodkih tudi v času pandemije, z njo pa tudi tisti
turistični ponudniki, ki so se zavezali k izpolnjevanju pogojev Zelene sheme slovenskega
turizma. Bled je že prejel zlati znak zelene destinacije, kar zagotovo predstavlja
konkurenčno prednost do drugih destinacij (Turizem Bled, 2021).

➔ Turisti iščejo pristna doživetja narave in kulture.
Med segmenti, ki najhitreje okrevajo, so na prvem mestu aktivna doživetja, ki v primerjavi
z lani po ocenah mednarodnih študij beležijo zgolj 10% upad iskanj. V novih razmerah
raste tudi povpraševanje po kulturnih doživetjih. Ta segment turistične ponudbe je bil že
pred pandemijo eden najhitreje rastočih segmentov, ki je po oceni UNWTO že pred
pandemijo predstavljal 40% vseh turističnih potovanj (UNESCO, 2021). Razvoj turističnih
doživetij, ki bodo organizirani in izvedeni z lokalnimi prebivalci, na avtentičen način in bodo
pristno prikazovali naravno, kulturno in gastronomsko dediščino destinacije, postaja
temeljna smernica nadaljnjega razvoja turističnih proizvodov.

➔ Spremembe v trženju.
Pomemben del priprave na okrevanje je prilagoditev ponudbe spremenjenim okoliščinam.
V tem okviru je za spodbuditev povpraševanja pomembno intenzivno in ciljno trženje
turistične ponudbe na tistih trgih in segmentih turistov, ki bodo v novi normalnosti največ
potovali. Študije kažejo, da bodo v bolj oddaljene države z namenom sprostitve in
odkrivanja novih krajev in kultur potovali pretežno milenijci, ki bodo zaradi hitrega razvoja
možnosti dela na daljavo potovanjem namenili tudi več časa. Seniorji bodo raje izbirali
destinacije blizu doma (Smartvel, 2021).
.
➔ Digitalizacija.
Digitalizacija predstavlja priložnost za izboljšanje turistove izkušnje, omogoča brezstično
komunikacijo in interakcijo ter ciljno komunikacijo s turisti. Nove digitalne tehnologije pa
omogočajo tudi nove oblike interpretacije kulturne dediščine in s tem razvoj novih kulturnih
doživetij. Zato uvajanje digitalizacije tako v upravljanje objektov kulturne dediščine, razvoj
novih kulturnih doživetij z uporabo obogatene resničnosti ter komunikacijo in trženje
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predstavlja eno od najpomembnejših usmeritev destinacij in tudi eno od najpomembnejših
priporočil vrste študij o razvoju turizma in trendih v novi normalnosti.

➔ Poudarjena potreba po sodelovanju med turističnimi ponudniki, lokalno
skupnostjo in vlado za čim bolj uspešno okrevanje in razvoj trajnostnega
turizma.
Pomemben poudarek vseh študij nove normalnosti v turizmu je, da turistični ponudniki
sami, brez usklajene pomoči vlade in lokalnih skupnosti, ne bodo uspeli prilagoditi svojih
poslovnih modelov in razviti nova turistična doživetja. V skladu s tem študije poudarjajo
pomen sodelovanja med vsemi turističnimi deležniki in pa tudi finančno pomoč vlad in
lokalnih skupnosti pri razvoju novih atraktivnih turističnih doživetij, ki bodo poudarjali
avtentičnost, vključenost lokalnega prebivalstva in trajnostno naravnanost. V tem okviru
se izpostavlja pomoč vlad pri financiranju investicij v infrastrukturo in v pospešeno uvajanje
digitalnih tehnologij.

6. SWOT ANALIZA
Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti Blejskega gradu kaže, da ima Blejski
grad vrsto prednosti, ki se odražajo predvsem v njegovi lokaciji v eni najrazvitejših
turističnih destinacij v Sloveniji, v njegovi dosedanji razvitosti programov in vključenosti v
turistično ponudbo Bleda in Slovenije. Na drugi strani se Blejski grad sooča z nekaterimi
slabostmi, ki se odražajo predvsem v težki dostopnosti gradu, ki ostaja glavni izziv za novo
strateško obdobje. Dejstvo je, da je z ustreznimi razvojnimi aktivnostmi te slabosti možno
odpraviti in s tem tudi še bolje izkoristiti že dosežene prednosti in priložnosti, ki jih
Blejskemu gradu in njegovemu razvoju ponujajo ugodna lokacija in trendi v turističnem
povpraševanju na globalnem trgu, ki so usmerjeni v trženje edinstvenih doživetij v
lokalnem naravnem in kulturnem okolju. Glavne nevarnosti, ki lahko negativno vplivajo na
samo poslovanje in nadaljnji razvoj Blejskega gradu, izhajajo iz potencialnih neugodnih
gospodarskih gibanjih v svetu in posledično v Sloveniji. Za nadaljnji razvoj Blejskega gradu
je ključna izvedba in dokončanje načrtovanih investicij v izboljšanje dostopnosti do gradu
za obiskovalce z vzporednim razvojem novih, tržno zanimivih programov na širšem
območju grajskega kompleksa.
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Slika 4: SWOT analiza Blejskega gradu
PREDNOSTI

















enkratna lokacija, na kateri stoji objekt
mednarodno prepoznavna blagovna
znamka Bleda
večina objekta je v funkciji
prometna dostopnost do gradu in sistem
blejskih pešpoti, ki vodijo na grad
obstoj programov in organiziranih
dogodkov za različne ciljne skupine
obiskovalcev
obstoj povpraševanja na domačem in
tujem trgu
vzpostavljeno dobro sodelovanje s
turističnim gospodarstvom
bližina razvitih in znanih turističnih centrov
bližina pomembnih tranzitnih poti –
urejene avtocestne povezave
urejen promet z zadostnimi parkirišči za
avtobuse
možnost razvoja programov na območju
širšega grajskega kompleksa
utečeno upravljanje in trženje
vzpostavljeni optika, internetne
povezave, avdio vodenje, celotno wi-fi
pokritje objekta
popolnoma prenovljene strojne in druge
instalacije v zadnjih letih s protipožarno,
protivlomno signalizacijo in video
nadzornim sistemom
izkušnje upravljavskega kadra.

SLABOSTI






PRILOŽNOSTI






trend rast povpraševanja po kulturnih
doživetjih na domačem in tujem trgu tudi
v post COVID-19 času
dopolnitev in razvoj programa muzeja
možnosti oblikovanja dodatnih programov
na gradu poleg obstoječih, namenjenih
različnim ciljnim skupinam obiskovalcev
možnosti širitve ponudbe na območje
širšega grajskega kompleksa
izjemne kulturne in naravne znamenitosti
na širšem grajskem kompleksu, ki
predstavljajo
potencial
za
razvoj

težji dostop za funkcionalno ovirane osebe
ponudba zaradi prostorskih omejitev in
odvisnosti od vremena ni celo leto enako
bogata
ostaja pomanjkanje večjega zaprtega oz.
pokritega
prostora
za
organizacijo
prireditev neodvisno od vremena
neobstoječ
zadostni avtonomni vodni
protipožarni sistem
pomanjkanje kadrov za postavitev novih
vsebin in njihovo upravljanje – temeljna
naloga za prihajajoče obdobje na področju
kadrovske politike

NEVARNOSTI
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neugodna gospodarska gibanja v svetu in v
Sloveniji
ponavljanje epidemij in pandemij
neuspeh pri pridobivanju javnih finančnih
sredstev za izvedbo investicij (glede na
drastičen upad prihodkov iz tržne
dejavnosti, Zavod v srednjeročnem
obdobju ne bo sposoben financirati
investicij iz tržne dejavnosti tako kot v
prejšnjem strateškem obdobju
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edinstvene evropske kulturno-turistične
atrakcije v svetovnem merilu
vključevanje v promocijske aktivnosti
STO, ki pospešujejo obisk.











slabšanje kakovosti programov v primeru,
da nameravane prenove in posodobitve
ponudbe ne bodo realizirane
slabšanje
razmerja
vrednost
(ponudba)/denar
(vstopnina)
zaradi
pomanjkanja
novih
programov
za
obiskovalce
slabe turistične sezone na Bledu in v
sosednjih pokrajinah
slabšanje kakovosti storitev s strani
najemnikov
naravne katastrofe.

Vir: Avtor

7. STRATEGIJA RAZVOJA IN RAZVOJNI CILJI
S strategijo razvoja določamo glavne razvojne ciljne Blejskega gradu za to strateško
obdobje ter določamo temeljne usmeritve, ki jih bomo upoštevali pri določanju projektov
in aktivnosti za doseganje zastavljenih razvojnih ciljev.
Strategija razvoja in razvojni cilji Blejskega gradu prvenstveno temeljijo na doseženih
rezultatih poslovanja Zavoda ter identificiranih potencialih za nadaljnji razvoj ponudbe na
Blejskem gradu in širšem grajskem kompleksu. Pri tem pa upoštevajo nove razmere na
trgu in pričakovane trende v potovalnih navadah obiskovalcev, do katerih je prišlo zaradi
pandemije COVID-19.
Pri pripravi Strategije upravljanja Blejskega gradu 2021–2025 smo upoštevali tudi glavne
razvojne usmeritve in cilje na področju kulture in kulturne dediščine ter turizma na
nacionalnem in občinskem nivoju, s čimer želimo zagotoviti usklajenost Strategije s
strateškimi cilji države in občine ter našo strategijo in cilje oblikovati tako, da bo njihova
realizacija prispevala tudi k uresničevanju strateških ciljev države in občine. Na drugi strani
pričakujemo, da bodo razvojni ukrepi in aktivnosti države in občine prispevali k uresničitvi
naših načrtovanih investicij in razvojnih programov.

7.1.

Usklajenost s strateškimi dokumenti na državnem in občinskem
nivoju

Za oblikovanje strategije razvoja in razvojnih ciljev Blejskega gradu v tem strateškem
obdobju so relevantni naslednji strateški dokumenti s področja kulture, kulturne dediščine
in turizma na nacionalnem in občinskem nivoju:
➔ Nacionalni program za kulturo 2018 – 2025 (Ministrstvo za kulturo, 2017), ki kulturno

dediščino enako kot slovenski jezik prepoznava in priznava kot nadvse pomembno za
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ohranjanje nacionalne identitete in kakovosti življenja ter kot enega od pomembnih
dejavnikov trajnostnega razvoja Slovenije in v skladu s tem poudarja pomen
zagotavljanja ugodnih pogojev za celostno ohranjanje, predstavljanje in upravljanje
kulturne dediščine ter njeno vključevanje in povezovanje s turizmom in drugimi
dejavnostmi. Ob tem pa poudarja tudi pomen zagotovitve ustreznih virov financiranja
projektov na področju kulturne dediščine.
➔ Strategijo kulturne dediščine 2020 – 2023 (Ministrstvo za kulturo. Direktorat za

kulturno dediščino, 2019), katere splošni cilji so s pomočjo dediščine prispevati h
kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in
izboljšati odnos družbe do naše dediščine. Strategija je zasnovana celostno in
interdisciplinarno. Trije nosilni stebri – družba, razvoj in znanje – so podlaga za
določitev operativnih ciljev, ki so širšega družbenega pomena in bodo veljavni za
državo in dediščinsko področje kot celoto. Med cilji in ukrepi strategija navaja večje
osveščanje o družbenem pomenu kulturne dediščine, dostopnosti kulturne dediščine,
povečanje prepoznavnosti kulturne dediščine v Sloveniji in mednarodnem prostoru,
povečanje učinkovitosti pravnega in finančnega okvira ohranjanja in varstva dediščine
ter v tem okviru izboljšanju dostopa do finančnih virov tudi z javnimi subvencijami.
Nadalje Strategija kot cilje navaja tudi krepitev usposobljenost in učinkovitost javnega
sektorja pri varstvu dediščine in izboljšanje medresorskega sodelovanja, spodbujanje
razvoja trajnostnega kulturnega turizma, kreativnih industrij in drugih novih produktov
in storitev z uporabo dediščinskih virov, krepitev znanj, veščin in vrednot, povezanih z
dediščino ter spodbujanje digitalizacije in spletne dostopnosti dediščinskih vsebin.
➔ Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS (ZZSDNPK, Ur.

list, 73/2019), v katerem je za investicijska in razvojna vlaganja v kulturo v letih od
2021 do 2027 predvidenih dodatnih 122,6 milijona javnih sredstev iz integralnega
proračuna, ki se bodo dodeljevala posameznim projektom na podlagi javnega razpisa
ali poziva.
➔ Načrt za okrevanje in odpornost (SVRK, 2021), ki v okviru Razvojnega področja:

pametna, trajnostna in vključujoča rast, Komponenta 4: Preoblikovanje slovenskega
turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine
posebno pozornost namenja financiranju investicij v infrastrukturo na področju kulture
in kulturne dediščine kot pomembnega elementa za ustvarjanje edinstvenih turističnih
doživetij. Za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine je načrtovanih skupaj 47 mio
EUR.
➔ Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (Ministrstvo za

gospodarski razvoj in tehnologijo, 2017), ki kulturno dediščino prepoznava kot enega
od ključnih elementov trajnostnega in butičnega turizma ter za ustvarjanje edinstvenih
5-zvezdičnih doživetij, poudarja pa potrebo po povezovanju ponudnikov, boljši
promociji in trženju ter izboljšanju kakovosti ponudbe. To je še dodatno poudarjeno
tudi v evalvaciji izvajanja strategije (Hosting d.o.o. , 2021), ki predstavlja glavne
smernice za pripravo nove turistične strategije za obdobje 2022-2028.
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➔ Načrt okrevanja in odpornosti slovenskega turizma 2020-2023 (STO, 2021), ki bo

podlaga za novo turistično strategijo, katere obdobje bo sovpadlo z dobo okrevanja.
Načrt sestavlja pet stebrov okrevanja in odpornosti slovenskega turizma:
- zagotavljanje varne, trajnostne in atraktivne izkušnje,
- ublažitev posledic krize in prilagoditev poslovanja,
- razumevanje potrošnikov in nova segmentacija,
- maksimiranje uporabe digitalne tehnologije,
- grajenje odnosov s turisti in lokalnimi skupnostmi.
➔ Strategijo trajnostnega razvoja občine Bled 20304 (Občina Bled, 2021), ki z vizijo

»Harmonija sobivanja v izjemnem naravnem in kulturnem ambientu Slovenije«
poudarja pomen ohranjanja in izkoriščanja potenciala kulture za krepitev pristnosti in
vrhunske pozicije Bleda ter kulturo Bleda postavlja v težišče strategije. V skladu s tem
je v strategiji navedenih več ukrepov in aktivnosti, ki so usmerjeni v vlaganja lastnih
(občinskih) sredstev in sredstev partnerjev v oživljanje pomembnih kulturnih
spomenikov in vzpostavljanje novih kulturno-umetnostnih in muzejskih vsebin na
Blejskem gradu, Blejskem otoku, Mrakovi in Sodarjevi domačiji, v prostorih sedanje
knjižnice in opuščenih objektih grajske pristave.
Poleg tega Strategija določa nov prenovljen trženjski model, s katerim Bled izboljšuje
strukturo gostov, krepi trajnostne/dolgoročno vzdržne trge in podpira potrebno
spremembo pozicije Bleda iz destinacije, ki jo moraš videti, v destinacijo, ki jo moraš
doživeti ('must see' v 'must experience'). Trženje se od dosedanje promocije premika
k digitalizaciji in bolj odgovornemu trženju, ki se osredotoča na zahtevnejšega in bolj
odgovornega ciljnega gosta, trgu pa premišljeno sporoča vrednote destinacije, ki je
del UNESCO MAB Biosfernega območja Julijske Alpe in predstavlja vstop v edini
slovenski narodni park. Nov koncept trženja sledi ciljem desezonalizacije,
povečevanju neodvisnosti od on-line rezervacijskih sistemov (OTA) in dvigovanja
vrednosti skozi celotno destinacijsko verigo.
➔ Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Bled iz leta 2014

(Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 34/2014, ter popravki, obvezne razlage in spremembe, Uradno glasilo slovenskih
očbin, št. 40/2014, 14/2015, 48/2016, 60/2017, 7/2018, 29/2018, 44/2019)), s katerimi
so določeni prostorski pogoji za ožje področje gradu (dvigalo) kot tudi za razširjeni
grajski kompleks in v tem okviru prometna ureditev grajske ceste, ureditev območja
grajske Pristave, ki predstavlja podlago za ureditev Muzeja sodobne umetnosti in
Arheološkega muzeja na območju grajske Pristave, ter drugih ureditev na razširjenem
grajskem kompleksu.

4

Strategija posodablja in nadgrajuje v letu 2018 pripravljeno Strategijo trajnostnega razvoja blejskega
turizma 2018 – 2025, ki zaradi bistveno spremenjenih razmer na turističnem trgu po pandemiji COVID-19,
v določenih delih ni več aktualna.
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7.2.

Temeljne strateške usmeritve

Temeljna strateška usmeritev Blejskega gradu je izkoristiti vse kulturne in turistične
potenciale, ki jih grad ima. Po zaključku pretežnega dela prenove Blejskega gradu osnovni
cilj postaja izgradnja dvigala na grad, ki bo bistveno prispevala k povečanju dostopnosti
gradu za širok krog obiskovalcev ter razvoj širšega grajskega kompleksa.
Temeljne strateške usmeritve razvoja Blejskega gradu v tem strateškem obdobju so:
➔ Spoštovanje kulturno-spomeniških smernic pri upravljanju in razvoju Blejskega

gradu.
Temeljno vodilo upravljanja in razvoja Blejskega gradu je upoštevanje in spoštovanje
obstoječega stanja, kakovosti, zaščit in omejitev, ki se nanašajo na ta prvovrstni
kulturni spomenik. V skladu s temeljnim vodilom bodo vse aktivnosti upravljanja in
razvoja vezane na presoje in odločitve stroke.
➔ Izgradnja dvigala na grad.

Izgradnja dvigala na grad ostaja edina večja investicija, ki jo je potrebno zaključiti v
tem strateškem obdobju. Z izgradnjo dvigala bo Blejski grad postal dostopen za ljudi,
ki zaradi funkcionalnih omejitev gradu sedaj ne morejo obiskati. Z izgradnjo dvigala bo
grad postal še bolj priljubljena točka za protokolarne dogodke, za katere se danes prav
zaradi težke dostopnosti raje izberejo druge lokacije.
➔ Celostna ureditev širšega grajskega kompleksa v Kulturno zgodovinski

doživljajski park Bled.
Ureditev širšega grajskega kompleksa predstavlja velik razvojni potencial in priložnost
za razvoj edinstvene evropske kulturno-turistične atrakcije v svetovnem merilu –
»Kulturno zgodovinski doživljajski park Bled«. Temeljna usmeritev v tem strateškem
odboju je tako izvedba investicij na širšem grajskem kompleksu na podlagi katerih bo
možno oblikovati nove tematske programe in atraktivna avtentična doživetja, ki bodo
komplementarna s ponudbo Blejskega gradu in tako obiskovalcem omogočala
celostno izkušnjo blejske naravne in kulturne dediščine ter njenega širšega okoliša.
➔ Oblikovanje visoko kakovostnih programov in doživetij kulturne in naravne

dediščine za obiskovalce z upoštevanjem omejitev, strokovnih mnenj in
izkušenj podobnih kulturno-zgodovinskih spomenikov v tujini.
Programi in doživetja kulturne in naravne dediščine za obiskovalce gradu in
Zgodovinsko kulturnega doživljajskega parka Bled bodo skrbno načrtovani. Glavno
vodilo bo kakovost za uravnotežene obsege različnih, tudi novih ciljnih skupin
obiskovalcev. Nova kulturna doživetja bodo temeljila na sodobni interpretaciji kulturne
dediščine, ki v ospredje postavlja želje in interese posameznih ciljnih skupin
obiskovalcev.
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➔ Razvoj in krepitev celostne blagovne znamke Blejskega gradu in Kulturno

zgodovinskega doživljajskega parka Bled kot ene najbolj prepoznavnih v
slovenskem in evropskem merilu.
Z ureditvijo ponudbe na širšem grajskem kompleksu v ospredje prihaja potreba po
oblikovanju celostne blagovne znamke Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka
Bled. V skladu s tem je oblikovanje celostne blagovne znamke ena od temeljnih
usmeritev tega strateškega obdobja
➔ Digitalizacija poslovanja in trženja.

Digitalizacija poslovanja in trženja Blejskega gradu bo v tem strateškem obdobju rdeča
nit delovanja Zavoda za kulturo, saj brez nadgradnje poslovanja in trženja s sodobnimi
digitalnimi orodji ne moremo zagotavljati konkurenčne pozicije na trgu. Zato je
temeljna usmeritev tudi uporaba sodobnih digitalnih tehnologij pri vseh pomembnih
aktivnostih upravljanja objektov in oblikovanju njihovih vsebin. Z intenzivnim
vključevanjem sodobnih digitalnih tehnologij v upravljanje, interpretacijo kulturne
dediščine in trženje se bo Blejski grad približal večjemu številu zainteresiranih
obiskovalcev doma in v tujini.
➔ Krepitev strateškega partnerskega sodelovanja in povezovanja s turističnim

gospodarstvom, občino in sorodnimi institucijami doma in v tujini, z namenom
krepitve pomena, vloge in skupne tržne pozicije na globalnem turističnem trgu.
Pri upravljanju in načrtovanju razvoja se bomo povezali s strokovnimi institucijami in
upoštevali izkušnje podobnih objektov v tujini. Še naprej bomo vzdrževali in krepili
povezave z občino in s partnerji iz turizma in kulture z namenom graditve enotnega
kakovostnega koncepta turistične in kulturne ponudbe Bleda in s tem prispevali k
glavnemu razvojnemu vodilu občine Bled »Harmonija sobivanja v izjemnem naravnem
in kulturnem ambientu Slovenije«.

7.3.

Vizija

Blejski grad bo po zaključku razvojnega ciklusa:

➔ Temeljni element prepoznavnosti Bleda in eden temeljnih prepoznavnih elementov
Slovenije.

➔ Najlepše ohranjen slovenski grad na eni najlepših lokacij v srednji Evropi.
➔ Grad, ki obiskovalcu nudi čudovit razgled na Bled z okolico, izlet v tisočletno zgodovino
in ga razvaja z enkratnimi doživetji in turističnimi programi.

➔ Grad z razširjenim grajskim kompleksom bo tvoril » Kulturno zgodovinski doživljajski
park Bled«, ki bo predstavljal unikat v Sloveniji in tem delu Evrope.
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7.4.

Razvojni cilji

Glavni kvalitativni razvojni cilji tega strateškega obdobja so:
➔ Z izgradnjo dvigala na grad zaključiti program prenove Blejskega gradu
➔ Pridobiti javne vire financiranja in uspešno izvesti program investicij na razširjenem

grajskem kompleksu
➔ Pripraviti in uspešno izvesti program oblikovanja digitalno obogatenih doživetij kulturne

in naravne dediščine na širšem grajskem kompleksu
➔ Oblikovati celostno blagovno znamko Zgodovinsko kulturnega doživljajskega parka

Bled
➔ Nadgraditi poslovanje in trženje s sodobnimi digitalnimi orodji in tehnologijami za

zagotavljanje konkurenčne pozicije na trgu in ustvarjanje nove dodane vrednosti
➔ Krepiti znanja, spretnosti in kompetence zaposlenih za uspešno izvajanje nalog na

vseh področjih.
Glavni kvantitativni cilji so:
➔ Doseči najmanj 5% letno rast obiskovalcev v obdobju do leta 2025
➔ Doseči najmanj 5% rast prihodkov v obdobju do leta 2025
➔ Po zaključku investicij zaposliti najmanj 17 novih kadrov.

8. URESNIČEVANJE STRATEGIJE
Temeljne strateške usmeritve in razvojne cilje do leta 2025 bomo uresničevali z izvedbo
projektov in aktivnosti v treh programskih stebrih:
1. Investicije na gradu, širšem grajskem kompleksu in na Bledu
2. Nova doživetja kulture v Kulturno zgodovinskem doživljajskem parku Blejski grad
3. Celovita blagovna znamka grajskega kompleksa in trženje.
Rdeča nit ali povezovalni element vseh treh programskih stebrov je digitalizacija, ki v tem
strateškem obdobju postaja glavno tehnološko orodje za upravljanje gradu, interpretacijo
kulturne dediščine, razvoj novih kulturnih doživetij in trženje celovite ponudbe gradu.
Intenzivno uvajanje digitalizacije v poslovanje Blejskega gradu zahteva izvedbo investicij
v nakup ustrezne tehnološke opreme.
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Slika 5: Programski stebri strategije upravljanja Blejskega gradu 2021 - 2025

1

2

3

INVESTICIJE
NA GRADU IN
ŠIRŠEM
GRAJSKEM
KOMPLEKSU

NOVA
DOŽIVETJA
KULTURE

CELOSTNA
BLAGOVNA
ZNAMKA IN
TRŽENJE

Kulturno
zgodovinski
doživljajski
park Bled

DIGITALIZACIJA

Vir: Lasten

Programski stebri so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

8.1.

Program investicij na gradu in širšem grajskem kompleksu

Po izvedbi celovite prenove objektov na gradu, v tem strateškem obdobju poleg glavnega
cilja izgradnje dvigala na grad prednost dobivajo investicije v obnovo in ureditev objektov
in posameznih programskih točk na širšem grajskem kompleksu ter investicije v nakup
tehnološke opreme za potrebe digitalizacije poslovanja, vsebinske prezentacije in trženja
Blejskega gradu. V okvir tega programskega stebra pa sodijo tudi investicije v redno in
investicijsko vzdrževanje gradu in širšega grajskega kompleksa.

34

Strategija upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 2025

Slika 6: Pregled najpomembnejših načrtovanih investicij do leta 2025

INVESTICIJE NA
BLEJSKEM
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• Izgradnja dvigala
• Nova oprema
Viteške dvorane
• Osvežitev
prostorov in
inštalacij,
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pred letom 2010

INVESTICIJE V
DIGITALIZACIJO
POSLOVANJA IN
TRŽENJA

INVESTICIJE NA
ŠIRŠEM
GRAJSKEM
KOMPLEKSU

• Nakup
programske
opreme za
digitalizacijo
poslovanja in
trženja

• Mrakova
domačija etnološki muzej,
galerija
umetnikaSlavka
Oblaka
• Arheološki muzej
z manjšim
informacijskim
centrom
• Muzej sodobne
umetnosti "Lah
Contemporary"
• Celostna
ureditev širšega
grajskega
kompleksa
• Muzej turizma na
Bledu

REDNO IN
INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE
• Vzdrževanje
objektov v
upravljanju
• Vsakoletno
urejanje zunanjih
površin
grajskega hriba

Vir: Lasten

8.1.1. Investicije na Blejskem gradu
Najpomembnejša investicija na gradu v tem strateškem obdobju je izgradnja dvigala na
grad. Drugih večjih investicij, z izjemo nakupa nove opreme v Viteški dvorani, na gradu v
tem strateškem obdobju ne načrtujemo.
➔ Investicija v izgradnjo dvigala na grad

Z izgradnjo dvigala na grad se bo pomembno izboljšala dostopnost gradu za številne
skupine obiskovalcev, katerim sedanji strmi dostop predstavlja nepremostljivo oviro
(invalidi, starejše osebe). Prav omogočanje dostopa tem skupinam je glavni razlog za
načrtovanje izgradnje dvigala. Z njegovo izgradnjo pa se bo izboljšala tudi konkurenčna
pozicija gradu v segmentu izvedbe protokolarnih aranžmajev. Za izgradnjo dvigala so bile
že v predhodnem strateškem obdobju izvedene sledeče aktivnosti :
- Izdelana in sprejeta vsa prostorska dokumentacija v okviru dopolnil k občinskemu
prostorskemu načrtu (OPN);
- Izdelana analiza variant rešitve, na osnovi katere bazira predlagana rešitev vrtanja v
grajsko skalo, ki je sprejemljiva tudi za kriterije ZVN in ZVKD;
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-

Izvedeno je bilo poskusno vrtanje po bodoči trasi dvigala in pridobljena geološka
analiza čvrstosti skale;
Pripravljene so Idejne zasnove izvedbe dvigala.

Vse navedeno omogoča dokaj hitro izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja ( DGD).
V tem strateškem obdobju je ključna pridobitev javnih virov financiranja izgradnje, kjer kot
možne vire načrtujemo sredstva Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj za
spodbujanje investicij v lokalno kulturno dediščino in pa sredstva Načrta za okrevanje in
obnovo, ki posebno pozornost namenja financiranju investicij v infrastrukturo na področju
kulture in kulturne dediščine – obnova in ohranjanje (skupaj 47 mio EUR), kot
pomembnega elementa za ustvarjanje edinstvenih turističnih doživetij (SVRK, 2021).
Slika 7: Idejna zasnova izgradnje dvigala na Blejski grad

Vstop v vhodni prostor
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Koridor do dvigala

Izstop na zgodnji grajski terasi

Vir: Zavod za kulturo Bled / Študija dostopov na Blejski grad – Elea iC d.o.o.Ljubljana
➔ Oprema Viteške dvorane

Kot že omenjeno v uvodu je Viteška dvorana drugi največji prostor na gradu. V dvorani je
prostora za okrog 80 sedežev oz. 100 oseb (stoje), v primeru postavitve z mizami pa je
kapaciteta ca 50 oseb. Glede na to, da smo v okviru investicije leta 2015 pridobili dodatno
dvorano na podstrešju nad muzejem za manj zahtevne aranžmaje (prikaz filmov, sestanki,
manjše predstavitve, razstave) Viteška dvorana vse bolj postaja lokacija za zahtevnejše
aranžmaje, kot so:
- Protokolarni aranžmaji
- Slavnosti
- Manjši koncerti in druge kulturne prireditve.
Temu primerna bi morala biti tudi notranja oprema, ki pa v tem trenutku nekoliko zaostaja
za nivojem, ki ga je sicer možno ustvariti na lokaciji Blejskega gradu. Zato se v
prihajajočem obdobju načrtuje nabava kvalitetne in tudi oblikovno dovršene opreme za ta
prostor.

8.1.2. Investicije na širšem grajskem kompleksu
Neizkoriščenost okolice gradu, ki je bila nekoč sestavni del posestva (Pristava, stara
naselbina pod gradom itn.), predstavlja velik razvojni potencial in priložnost za razvoj
edinstvene evropske kulturno-turistične atrakcije v svetovnem merilu – »Kulturno
zgodovinski doživljajski park Bled«.
Z namenom zaščite prostora pod grajsko vzpetino pred nakupom tega prostora za
dejavnosti, ki ne bodo povezane s kulturo, smo s pogodbo 23.12.2015 te površine
odkupili, s tem pa tudi pridobili možnosti za nadaljnji razvoj atraktivnih in avtentičnih
doživetij kulturne in naravne dediščine na širšem grajskem kompleksu. Za širitev
grajskega kompleksa je bil v preteklem strateškem obdobju pripravljen celovit idejni
program, ki je bil tudi potrjen na programskem svetu.
Za realizacijo izvedbe nekaterih investicij na širšem grajskem kompleksu aktivnosti že
potekajo. Za Mrakovo domačijo je pripravljena projektna dokumentacija in vložena vloga
za izdajo gradbenega dovoljenja, Muzej moderne umetnosti »Lah Contemporary« pa je
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že v fazi gradnje. Stavbna pravica, na osnovi katere poteka gradnja, je bila z investitorjem
firmo Artarhiv d.o.o. Ljubljana ustanovljena 15.9. 2016.
V tem strateškem obdobju načrtujemo izvedbo naslednjih investicij:
➔ Ureditev etnološkega muzeja v Mrakovi domačiji

Zgradbi Mrakove domačije predstavljata eno zadnjih prvobitnih kmetij, ohranjenih na
področju Bleda. Aktivno kmečko življenje v njej se je končalo pred približno petdesetimi
leti. Zaradi specifike objekta jo je Občina Bled odkupila in z odlokom razglasila za kulturni
spomenik lokalnega pomena (EŠD 14640, objavljeno v Ur.l.RS št. 111/2008).
Obnova Mrakove domačije na Rečici sodi v širši kontekst predstavitve naravne in kulturne
dediščine občine Bled. Eden glavnih ciljev obnove je kvalitetna dopolnitev raznovrstne
kulturno-turistične ponudbe na območju, ki ga upravlja Zavod za kulturo Bled. V letu 2017
je Občina Bled kulturni spomenik prenesla v upravljanje Zavodu za kulturo Bled. Ta je v
letu 2021 pripravil Koncept zasnove interpretacijskega načrta za domačijo pr'Mrako
(Deanović, 2021), ki predstavlja podlago za izvedbo investicije v obnovo domačije in njeno
ureditev v sodoben etnološki muzej.
Mrakova domačija ali »pr' Mrako« bo nudila obiskovalcem sodoben vpogled v kmečki
način življenja v preteklosti, ko je bila vez med zemljo, letnimi časi in človekom še izvorno
prvinska, kruta in lepa hkrati. Dodatne dejavnosti in prireditve na domačiji bodo
obiskovalcem ponudile osebno izkušnjo stika z zemljo, ekološko pridelano hrano ter
raznovrstno ponudbo sodobnih izdelkov iz bogate slovenske kulturne tradicije. Turistična
ponudba bo dopolnjena s kiparskimi deli mednarodno znanega Slavka Oblaka, ki
rodbinsko izhaja iz te kmetije. Umetnik se je rodil leta 1934 na Rečici, živi in dela pa na
Bavarskem. Njegovo umetniško ustvarjanje se ponaša z izvirnim dojemanjem narave in
življenja. Enega njegovih prepoznavnih znakov predstavljajo velike bronaste cvetlice, ki
so mu prinesle mednarodno priznanje in prepoznavnost (Zavodnik, 2019).
Investicija bo zajemala obnovo obeh objektov Mrakove domačije, stanovanjske hiše in
gospodarskega poslopja ter ureditev vrta.
Osnovno programsko izhodišče, interpretacijski in poslovni načrt za hišo je, da se s
postavitvijo opreme in predmetov prikaže običajen dan v življenju hiše druge polovice 20.
stoletja.
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Slika 8: Mrakova domačija

Zunanji izgled

Notranjost stanovanjske hiše
Vir: Zavod za kulturo Bled, 2021

Gospodarsko poslopje je bilo večkrat predelano, zato nima tako velike vrednosti kot
stanovanjski objekt. Programsko sodijo v gospodarski objekt vse podporne dejavnosti, ki
bodo služile za potrebe kulturno-turističnega obiska in sicer:
- recepcija s trgovino in nadzorom obeh objektov,
- sanitarije za obiskovalce in zaposlene (z garderobo),
- tehnični prostori (ogrevanje, prezračevanje),
- večnamenska dvorana v nadstropju za 100–150 ljudi z galerijo umetniških del Slavka
Oblaka,
- oprema za pripravo manjših prireditev in dogodkov v dvorani,
- majhen lokal z mini kuhinjo,
- umestitev dodatne interpretacije domačije, ki predstavlja domačijo kot celoto (klet,
kuhanje šnopsa),
- širitev objekta za potrebe funkcionalnih prostorov na severovzhodu (zasilna kritina).
V objekt se bo gradbeno poseglo do te meje, da se zadosti vsem navedenim funkcijam, a
se pri tem ohranjajo tradicionalni detajli in zunanji izgled objekta.
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Slika 9: Gospodarsko poslopje Mrakove domačije

Vir: Zavod za kulturo Bled, 2021

Vrt se smiselno krajinsko uredi tako, da bo imel nekdanjo funkcijo in s sodobnimi
interpretacijskimi sredstvi obiskovalcem dopuščal stik z zemljo. Potrebna je avtentična
zasaditev sadnega drevja, vrt z začimbami in domačim cvetjem. V njem bo prostor za
večje skulpture kiparja Slavka Oblaka.
Celotno domačijo bo potrebno zaradi nadzora obiskovalcev in varnosti ograditi s primerno
ograjo in urediti samo en možen dostop do vhoda v domačijo skozi recepcijo.
➔ Arheološki muzej na grajski Pristavi

Grajska Pristava predstavlja osrednji del širitve grajskega kompleksa. Na njej je poleg
Muzeja sodobne umetnosti »Lah Contemporary« (predstavljen v naslednji alineji),
predvidena izgradnja Arheološkega muzeja, saj je prav to območje eno od najbolj bogatih
po arheoloških najdbah.
Vsebinska zasnova muzeja bo temeljila na prizadevanju, da bo s svojo vsebino privlačna
za zelo širok spekter obiskovalcev. Glede na vrsto arheoloških najdb bo novi arheološki
muzej specializiran predvsem za tematiko 'Slovani v Alpah', zato bo večinoma prestavljal
obdobje zgodnjega srednjega veka. Obiskovalci se bodo v muzeju spoznali z najdbami in
dediščino arheoloških najdišč v Blejskem kotu ter širše Slovanov v Alpah, po drugi strani
pa se bodo pobližje srečali z arheologijo kot vedo – spoznali bodo kako potekajo
izkopavanja, zakaj sploh izkopavamo, kakšne talente in spretnosti potrebuje arheolog, ipd.
Arheološki muzej bo predstavljal pomembno programsko točko za oblikovanje novih
atraktivnih kulturnih doživetij, z močno izobraževalno noto, ki so podrobneje predstavljena
v okviru 2. programskega stebra.
Pri oblikovanju arhitekturne zasnove objekta, v katerem se bo nahajal Arheološki muzej,
se nameravajo ohraniti nekdanji gabariti prejšnje stavbe, poleg tega naj bi na isti način
ostala ohranjena tudi klet. Objekt bo razdeljen na tri sklope, dva izmed njih bosta služila
kot del turistične ponudbe:
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-

-

-

Arheološki muzej, ki bo obsegal več kot polovico celotnega objekta. Tematika muzeja
bo imela naslov ''Slovani v Alpah''. V muzeju bodo predstavljeni artefakti, ki bodo v
razstavne namene pridobljeni iz depojev Gorenjskega muzeja v Kranju ter Narodnega
muzeja v Ljubljani.
Informacijski center za Kulturno zgodovinski doživljajski park, ki bo ključno
središče, kjer bodo obiskovalci lahko pridobili vse pomembne informacije v zvezi s
ponudbo parka. Tu bo tudi mesto, kjer se bo lahko dogovorilo za vodene oglede po
Zgodovinskem doživljajskem parku ali pa za delavnice, ki se bodo odvijale v okviru
tega (tudi če bodo nekateri izvajalci delavnic imeli svoje prostore izven kompleksa
parka).
Operativni prostor za Blejski grad, ki bo služil kot skladišče za hrambo različne
dopolnilne opreme, ki se v tistem trenutku ali pa letnem času ne potrebuje pri
organizaciji prireditev, dogodkov ali drugih dejavnosti na Blejskem gradu.

Slika 10: Idejni načrt Muzeja arheologije

Vir: Zavod za kulturo Bled, 2021

➔ Muzej sodobne umetnosti »Lah Contemporary«

Muzej sodobne umetnosti »Lah Contemporary« predstavlja največjo in najpomembnejšo
investicijo na grajski Pristavi v okviru razširjenega grajskega kompleksa.
Realizacija programa »Pristava« bi ob upoštevanju prioritet upravljavske strategije do leta
2020 (predvsem zaradi načrtovane izgradnje dvigala) predstavljala prevelik finančni
zalogaj za Zavod. Zato smo po pridobitvi zemljišč in objektov na njih objavili javni razpis
za interes sovlaganja v razvoj programov na tem prostoru v obliki javno zasebnega
partnerstva. Na razpis se je javilo podjetje Artarhiv d.o.o. iz Ljubljane in izkazalo zahtevane
garancije za realizacijo izgradnje muzeja sodobne umetnosti. Na tej osnovi je bila
sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice 15.9.2016. Partner na tem prostoru že
izvaja investicijo v objekt Muzej sodobne umetnosti po projektu svetovno znanega
arhitekta Davida Chipperfielda.
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Zasnovo Muzeja sodobne umetnosti »Lah Contemporary« sta oblikovala dva pomembna
vidika - okoliška pokrajina ter velikost in specifikacije posameznih umetniških del, ki bodo
na ogled v muzeju.Celotna površina muzeja bo obsegala okoli 4.900m2, od tega bo dobrih
2.500 m2 namenjenih razstavni dejavnosti. V njem bodo na ogled stalna postavitev
umetniških del iz obsežne zasebne zbirke »Lah Contemporary« ter druge gostujoče
razstave. Zbirka »Lah Contemporary« obsega okoli 500 umetniških del domačih in tujih
avtorjev. V njej so med drugimi tudi dela Anselma Kieferja, Williama Kentridgea,
Ilye&Emilie Kabakov, Shirin Neshat. Vsekakor so pomemben del zbirke tudi dela
slovenskih umetnikov, kot so Zoran Mušič, Marjetica Potrč, Jakov Brdar, skupina Irwin in
kolektiv NSK.
Poleg razstavnih prostorov bo del muzeja namenjen tudi drugim oblikam kulturno
umetniškega delovanja. V okviru tega je bil že leta 2015 ustanovljen Raziskovalni center
Lah Contemporary, ki je v prvi vrsti posvečen delu Zorana Mušiča, a tudi skrbi za
dokumentarno gradivo o stalni zbirki in razstavni dejavnosti. Del muzeja bosta še
specializirana knjižnica in manjša večnamenska dvorana namenjena koncertom in drugim
dogodkom. Obiskovalcem bosta na voljo tudi muzejska trgovina in kavarna. Zunanje
površine okoli objekta bodo urejene v skladu s krajinskim načrtom. Del teh pa bo namenjen
postavitvi parka skulptur.
Slika 11: Arhitekturna zasnova Muzeja sodobne umetnosti »Lah Contemporary«

➔ Ureditev glavnega trga na grajski Pristavi

Ureditev glavne trga na grajski Pristavi predstavlja zadnjo investicijo, s katero se bo
zaključila celostna ureditev tega območja. Trg v bistvu predstavlja skupni prostor, vez
med Muzejem arheologije in Muzejem sodobne umetnosti »Lah Contemporary«. Za
ureditev glavne trga je že pripravljena idejna zasnova (Slika 12).
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Slika 12: Idejna zasnova ureditve glavnega trga na grajski Pristavi

Vir: Zavod za kulturo Bled, 2021

➔ Celostna ureditev razširjenega grajskega kompleksa

Kulturno zgodovinski doživljajski park bo obiskovalcem ponujal atraktivne kulturno
turistične proizvode, ki bodo komplementarni s ponudbo Blejskega gradu in tako
obiskovalcem omogočali celostno izkušnjo blejske naravne in kulturne dediščine ter
njenega širšega okoliša.
V tem okviru v tem strateškem obdobju načrtujemo ureditev vseh sprehajalnih poti na
razširjenem območju, ki bodo povezovale glavne programske točke (Jezerca, obelisk
Adolfu Muhru, mlini in žage na Rečici, vodni izviri na Višcah, razgledišče na Pečeh) in
obiskovalcem nudile možnost sprostitve in rekreacije v naravnem okolju, upravljalcu pa
oblikovanje raznovrstnih atraktivnih in avtentičnih tematskih programov. Ureditev
sprehajalnih poti vključuje ureditev signalizacije in nakup grafične opreme za posamezne
programske točke. Ta bo temeljila na novi celostni grafični podobi, ki bo pripravljena v
okviru izdelave celovite blagovne znamke Kulturno zgodovinskega doživljajskega
parka Bled.
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Slika 13: Načrtovana ureditev sprehajalnih poti na razširjenem grajskem
kompleksu

Vir: Idejna zasnova ureditve razširjenega grajskega kompleksa (Bruto-krajinski arhitekti, 2014)

Celostna ureditev širšega grajskega kompleksa upošteva novo ureditev prometa in
gibanja obiskovalcev na razširjenem grajskem kompleksu, po kateri se promet ustavi na
novih parkiriščih tik ob severni razbremenilni cesti. Parkirišče za avtobuse je že zgrajeno
s strani Zavoda za kulturo, izgradnjo parkiriščih za avtomobile pa bo izvedla Občina Bled
predvidoma do leta 2023. To parkirišče bo postalo glavna vstopna točka, od katere se
gibanje obiskovalcev odvija samo še po urejenih sprehajalnih poteh ali z organiziranimi
»shuttle« prevozi do glavnega trga pred muzejema na grajski Pristavi in na Blejski grad.
➔ Muzej turizma na Bledu

Bled z jezerom, otokom in Blejskim gradom je po Analizi percepcije turističnih destinacij
spletnih uporabnikov5 (ARHEA, 2018) najbolj izpostavljena slovenska destinacija med
spletnimi uporabniki in je pogosto enačena s Slovenijo ali celo nadrejena (turisti poznajo
V Analizo so bili vključeni spletni uporabniki iz naslednjih držav: Avstrija, Italija, Nemčija, Švica,
Francija, Beneluks, Združeno kraljestvo, (Ruska federacija).
5
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Bled, ne vedo pa, v kateri državi se nahaja). K temu je pripomogla predvsem 150 letna
tradicija turizma na Bledu. V obdobju od romarjev na otok, ki jih lahko štejemo za prve
obiskovalce Bleda, pa do danes, ko je Bled cilj potovanj na globalni ravni, so kraj obiskali
milijoni ljudi in večinoma očarani od lepot obisk priporočali naprej. Kljub temu, da
obiskovalci na več načinov lahko spoznavajo tisočletno zgodovino kraja, pa mesta, ki bi
bilo v celoti posvečeno turizmu kot pomembnemu delu zgodovine in najpomembnejšemu
vzroku za blejsko prepoznavnost, zaenkrat ni. To vrzel bomo skušali zapolniti s postavitvijo
Muzeja turizma na Bledu v prostorih sedanje knjižnice, ki se pomladi 2022 seli v nove
prostore. Lokacija se nahaja v centru Bleda in ima vse avtorizacije v smislu namembnosti,
zato z aktivnostmi oblikovanja koncepta in posledično postavitvijo lahko začnemo takoj.

8.1.3. Investicije v digitalizacijo poslovanja in trženja
Digitalizacija poslovanja in trženja Blejskega gradu bo v tem strateškem obdobju rdeča nit
delovanja Zavoda za kulturo, saj brez nadgradnje poslovanja in trženja s sodobnimi
digitalnimi orodji ne moremo zagotavljati konkurenčne pozicije na trgu. V letu 2021 je
Zavod za kulturo Bled že izvedel nekaj investicij v digitalizacijo poslovanja in trženja in
sicer je popolnoma prenovil spletno stran ter razvil aplikacijo za elektronski nakup kart s
spletno trgovino.
V tem strateškem obdobju bomo vzporedno z nastajanjem Kulturno zgodovinskega
doživljajskega parka Bled dali velik poudarek kreaciji lastne serije spominkov in
prodajnega programa, njihovi prodaji in s tem ustvarjanju dodatnih prihodkov. Prav tako
bomo investirali v nakup potrebne tehnološke opreme, s katero bomo vzpostavili
najsodobnejše informacijske sisteme na vseh informacijskih točkah, in zagotovili
najsodobnejše možnosti za prezentacijo kulturne dediščine in kulturnih doživetij s pomočjo
novih digitalnih orodij za obiskovalce parka ter za virtualno predstavljanje kulturne
dediščine in doživetij na spletu.

8.1.4. Redno in investicijsko vzdrževanje
Po obsežnem investicijskem ciklu v obnovo objektov Blejskega gradu in ostalih izvedenih
investicij se povečuje tudi potreba po skrbnem rednem in investicijskem vzdrževanju
Blejskega gradu in tudi širšega grajskega kompleksa.
V okviru rednega vzdrževanja bomo skrbeli za vzdrževanje visokega nivoja urejenosti
naravnega okolja in čistoče okolice ter dostopnih poti na grad ter zagotavljali sprotno
odpravljanje vseh poškodb in posledic naravnih vplivov (košnje, žled, lubadar, viharji,
odmiranje dreves in zasaditve novih).
V okvir rednega vzdrževanja sodi tudi vsa komunalna, energetska in varnostna
infrastruktura, ki je bila v preteklem strateškem obdobju sicer večinoma prenovljena ali na
novo urejena, vendar kljub temu v izogib večjim okvaram in škodi zahteva redno
vzdrževanje.
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8.2.

Program nadgradnje obstoječe ponudbe in razvoj novih doživetij
kulturne in naravne dediščine Blejskega gradu

Prenova gradu in izvedba načrtovanih investicij v širitev grajskega kompleksa
predstavljata izjemno podlago za kakovostno nadgradnjo obstoječe kulturne ponudbe
Bleda. S tem bo omogočen razvoj novih, avtentičnih doživetij kulture v Kulturno
zgodovinskem doživljajskem parku, ki bodo v ta prostor privabile tudi nove ciljne skupine
obiskovalcev iz Slovenije, bližnjih evropskih držav ter v daljšem časovnem obdobju
ponovno tudi iz drugih, bolj oddaljenih držav6.
Kulturno zgodovinski doživljajski park bo predstavljal edinstveni park v Sloveniji in v širši
regiji, kjer bodo obiskovalci spoznavali kulturno dediščino s sprehodom po neokrnjeni in
zanimivi naravi, brez prometa, le par minut od jezera. Razvoj novih doživetij kulturne in
naravne dediščine z uporabo najsodobnejših digitalnih tehnologij tako v interpretaciji kot
tudi informiranju bo dvignila kakovost in edinstvenost parka v vrh ponudbe kulturnih
doživetij v Sloveniji in širši regiji.
Povezanost kulturne dediščine in edinstvene narave na območju doživljajskega
parka predstavlja glavno razlikovalno prednost do podobnih objektov kulturne
dediščine. Urejena prometna ureditev, ki omogoča lahek dostop do parka, kjer pa ni več
prometa, to razlikovalno prednost le še povečuje.
Načrtovane projekte in aktivnosti tega programskega stebra delimo na tri sklope in sicer:
1. Nadgradnja obstoječe ponudbe na gradu
2. Razvoj novih digitalno obogatenih doživetij v Kulturno zgodovinskem doživljajskem
parku Bled
3. Oblikovanje celostne blagovne znamke Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka
Bled.

Številne mednarodne študije kažejo, da bodo turisti v prvih letih po pandemiji COVID-19 potovali
predvsem v bližnje destinacije. Zato v tem strateškem obdobju ciljamo predvsem na bližnje evropske
države.
6
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Slika 14: Program nadgradnje obstoječih in razvoj novih doživetij kulture

NADGRADNJA OBSTOJEČE PONUDBE NA GRADU

• Obisk gradu
• Muzej na gradu
• Kongresni, poslovni, incentive aranžmaji
• Poroke
• Protokol
• Kulinarika
• Prireditve
• Ostali aranžmaji

RAZVOJ NOVIH DIGITALNO OBOGATENIH DOŽIVETIJ V
KULTURNO ZGODOVINSKEM DOŽIVLJAJSKEM PARKU

• Nova grajska zgodba
• Inovativna interpretacija posameznih programskih točk
• Digitalno inoviranje kulturne dediščine

OBLIKOVANJE CELOSTNE BLAGOVNE ZNAMKE
KULTURNO ZGODOVINSKEGA DOŽIVLJAJSKEGA
PARKA BLED

Vir: Avtor

Projekte in aktivnosti posameznega sklopa podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

8.2.1. Nadgradnja obstoječe ponudbe na gradu
Temeljni motiv za obisk tudi v tem strateškem obdobju ostaja obisk Blejskega gradu z vso
obstoječo ponudbo, ki pa jo bomo nadgradili z novimi vsebinami in predvsem digitalno
obogateno interpretacijo, prilagojeno novim razmeram in novim trendom v povpraševanju
na turističnem trgu po pandemiji COVID-19. Cilj nadgradnje obstoječe ponudbe na gradu
je privabiti nove ciljne skupine obiskovalcev (individualne obiskovalce, družine, manjše
skupine, mlade…).
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Osrednji segmenti ponudbe Blejskega gradu v tem strateškem obdobju bodo:
➔ Blejski grad kot ena največjih blejskih in slovenskih znamenitosti

Blejski grad je poleg jezera z edinim slovenskim naravnim otokom in okolice
najpomembnejši sestavni del podobe Bleda. Obisk gradu s prekrasnim pogledom na Bled
z okolico bo tudi v bodoče najpomembnejši motiv za obisk večine obiskovalcev. Izgradnja
dvigala na grad bo omogočila dostop številnim obiskovalcem, predvsem tistim, ki danes
gradu zaradi strmega dostopa ne morejo obiskati.
➔ Muzej na Blejskem gradu

Muzej na gradu je bil v letu 2008 popolnoma prenovljen tako v smislu prostorov kot tudi
nove muzejske zbirke. Prikaz zgodovine Bleda od pradavnine do danes je zanimiv za vse
obiskovalce, še posebej pa za mlado publiko, ki obiskuje grad v okviru šolskih izletov in
izobraževalnih programov. Vendar pa hiter tehnološki razvoj in nove oblike in načini
interpretacije kulturne dediščine zahtevajo stalno prilagajanje postavitve novim trendom,
željam in interesu obiskovalcev. Zato Narodni muzej Slovenije v tem strateškem obdobju
načrtuje novo postavitev (predvidoma 2022/2023). Pri novi postavitvi se bo upoštevala
tudi načrtovana izgradnja arheološkega muzeja na grajski Pristavi, tako, da se bodo
vsebine obeh muzejev dopolnjevale in ne podvojevale.
➔ Kongresni, poslovni in incentive aranžmaji

Bled je eden najpomembnejših kongresnih in poslovnih centrov v Sloveniji. Obisk gradu
bomo še naprej uvrščali v:
- kongresne aranžmaje kot del kulturnega in sprostitvenega programa,
- poslovne aranžmaje (programi za obiske partnerjev, slavnosti ob podpisih pomembnih
pogodb, poslovni protokol),
- incentive aranžmaje v obliki celovitih programov samo na gradu ali kot del programa,
ki sicer poteka v drugih objektih in lokacijah,
- t.i. »team building« aranžmaje, ki postajajo pomemben segment turističnega
povpraševanja.
➔ Poroke

Kljub dejstvu, da se je trg lokacij, kjer danes lahko potekajo poroke, v zadnjih letih zelo
sprostil, ostaja Blejski grad pogosto izbrana lokacija za organizacijo predvsem tistih
poročnih aranžmajev, za katere se zahtevajo enkratna, atraktivna lokacija, organizacija
in zanimiva dopolnilna ponudba na enem mestu. Za ta produkt imamo:
- enkratni objekt in lokacijo,
- ustrezno znanje o formalnih postopkih, navadah in običajnih željah strank,
- partnerje za izvedbo atraktivnih programov na gradu (gledališko skupino, najemnike v
tiskarni in vinski kleti ter vrhunsko kulinarično ponudbo),
- promocijsko že sodelujemo z ustreznimi mediji, ki obdelujejo to področje,
- dobro sodelujemo tudi z vrsto domačih in tujih organizatorjev poročnih aranžmajev in
s turističnimi agencijami ki poroke organizirajo tudi kot del turističnih aranžmajev na
Bledu.
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➔ Protokol

Ogled Blejskega gradu je že od nekdaj sestavni del programa protokolarnih obiskov. Ti
se na Bledu tradicionalno odvijajo že od sredine prejšnjega stoletja dalje. Z izgradnjo
dvigala na grad se bo ta segment ponudbe pomembno okrepil, saj težka dostopnost na
grad danes, kljub izredni lokaciji, ambientu in opremljenosti prostorov za izvedbo
protokolarnih obiskov, predstavlja najbolj pogost razlog za izbiro druge, bolj dostopne
lokacije.
Na področju ponudbe za protokolarne obiske in dogodke, bomo tudi v tem strateškem
obdobju sodelovali z:
- državnim protokolom v okviru obiskov in dogodkov najvišjega nivoja,
- s protokolarnimi službami ministrstev,
- organizatorji poslovnih protokolarnih srečanj,
- organizatorji občinskih in regionalnih protokolarnih dogodkov.
Svoje obstoječe znanje in izkušnje bomo še nadgradili z ustreznim izobraževanjem na
tem področju.
➔ Kulinarika

Restavracija na gradu v povezavi s ponudbo vrhunskih vin v grajski kleti omogoča izvedbo
različnih kulinaričnih doživetij v izjemnem ambientu Blejskega gradu skozi celo leto. Z
najemnikom restavracije, Gostinstvo Jezeršek (Gostinstvo Jezeršek, 2021), ki je vodilno
podjetje na področju kulinarike v Sloveniji in vrhunski ponudnik kreativnih kulinaričnih
rešitev ter kulinaričnih izkušenj po meri posameznika, bomo razvili nove, posebne
ponudbe za:
- bankete, koktajl partije, grajska kosila in večerje,
- individualne obiskovalce in skupine,
- slavnostno ponudbo za razne poslovne aranžmaje, obletnice, poroke, protokolarna
kosila itn.
- vezane programe z drugimi ponudniki na gradu.
Pri tem bomo sledili konceptu ponudbe lokalnih regionalnih jedi, pripravljenih na sodoben
in prefinjen način. Z okrepitvijo kulinaričnih doživetij na gradu tudi sledimo trendu v
turističnem povpraševanju in Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2017), ki prav ta segment uvršča med
nosilne turistične produkte v Slovenije.
➔ Prireditve

Kljub določenim prostorskim omejitvam, predvsem v pogledu velikosti in do izgradnje
dvigala v pogledu dostopnosti, grad predstavlja odlično lokacijo za izvedbo posebnih
prireditev. Z izvedbo programa posodobitev in prenove gradu ter ureditvijo Viteške
dvorane smo pridobili možnosti za celoletno organiziranje prireditev, vendar še vedno z
maksimalno kapaciteto 100 oseb. Organizacija večjih prireditev je zato še vedno odvisna
od vremena in zato omejena na poletno sezono.
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V skladu s temi omejitvami in z upoštevanjem zahtev varovanja objekta, bo organizacija
prireditev usmerjena v organizacijo manjših prireditev s srednjeveškimi vsebinami, v
prireditve, ki bodo vezane na legende in zgodovino Bleda, koncerte, gledališke igre in
podobne prireditve za manjše število udeležencev. Cilj tega strateškega obdobja je, da
Blejski grad postane prepoznana lokacija, ki poleg vedno lepega pogleda na Gorenjsko
obiskovalcem stalno nudi tudi kulturne dogodke, ki se odvijajo v vseh mesecih, ko
vremenski in drugi pogoji to omogočajo.
Program prireditev bo poleg obstoječih lokacij na gradu vključeval tudi druge lokacije na
širšem grajskem kompleksu, predvsem na lokaciji Grajskega parka, ki prav tako
predstavljajo enkratno ambientalno okolje za izvedbo manjših prireditev.
➔ Ostali aranžmaji na gradu

S prenovo podstrešnih prostorov nad muzejem smo pridobili prostor za organizacijo
razstav, projekcij, delavnic, »team buildingov«, tematskih sestankov in podobnih
dogodkov. Grad bo tudi v tem strateškem obdobju ostal izjemna lokacija za razne
predstavitve, snemanje promocijskih spotov in snemanje ekskluzivnih oddaj ali filmov.
Predvsem slednje predstavlja pomemben promocijski potencial, zato bo ponudbi gradu
kot lokacije za snemanje v tem strateškem obdobju dana še posebna pozornost.
Tudi pri teh aranžmajih se bo strogo upoštevalo omejitve, ki jih ima grad z vidika varovanja
objekta, njegovega statusa pomembnega kulturnega spomenika in števila obiskovalcev,
ki jih lahko sprejme.

8.2.2. Razvoj novih doživetij v Kulturno zgodovinskem doživljajskem parku
Ureditev novih programskih točk na širšem grajskem kompleksu predstavlja priložnost za
uresničitev ideje o razvoju Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled. Idejni
koncept razvoja parka je bil že potrjen s strani programskega sveta. V tem strateškem
obdobju bo poudarek dan razvoju atraktivnih, avtentičnih kulturno zgodovinskih doživetij,
ki bodo pomembno dopolnjevali obstoječe proizvode gradu in ustvarjali novo dodano
vrednost tako gradu, regiji in Sloveniji ter na grad privabili nove ciljne skupine
obiskovalcev.
Pri pripravi novih doživetij bomo sledili viziji Slovenije, ki je »postati vodilna evropska
država v digitalno obogatenih izkušnjah nepremične kulturne dediščine« (Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, 2019).
Razvoj novih kulturnih doživetij bo temeljil na:
- novi grajski zgodbi, ki dogajanje postavlja v širši grajski kompleks,
- inovativni predstavitvi in interpretaciji vsebin posameznih programskih točk,
- digitalizaciji kulturne dediščine.
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➔ Nova grajska zgodba

Temelj razvoja novih kulturnih doživetij je nova grajska zgodba, ki dogajanje postavlja v
širše območje gradu, v prostor »Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled«.
Vsebina nove grajske zgodbe izhaja iz konkretnih zgodovinskih dejstev, ki jih v
pustolovsko pripoved povezuje slovanska mitologija in staroselski način življenja na tem
prostoru. Vsebina zgodbe se osredotoča na številne bogate vsebine tega območja, ki
bodo sicer po vsebinskih sklopih predstavljene tudi v posameznih objektih. Zgodba
pripoveduje in opozarja na pomen tega izjemnega prostora, o posameznih vidikih življenja,
detajlih, ki se povezujejo v celoto, v krog življenja, ki pa ga v sklepnem dogodku zgodbe
doživimo na kulturnem spomeniku, na Blejskem gradu. Zgodba se dotika različnih
zgodovinskih obdobij od nastanka kamnin grajskega hriba do 19. stoletja. Obravnava
arheološko, srednjeveško, kmetijsko, naravovarstveno, mitološko in staroselsko tematiko.
Namen zgodbe je ozaveščanje pomena ohranjanja ravnovesja na tem izjemnem a
občutljivem prostoru. Na osnovi preteklih dogodkov prikazuje, uči o pomenu zmernega
sobivanja in medsebojnega spoštovanja, hkrati pa v strnjeni zgodbi oriše bogato
raznovrstno zgodovino dogajanja na tem območju.
➔ Inovativna predstavitev in interpretacija vsebin posameznih programskih točk

Nova kulturna doživetja bodo temeljila na sodobni interpretaciji kulturne dediščine, ki v
ospredje postavlja želje in interese posameznih ciljnih skupin obiskovalcev. Za
posamezne programske točke širšega grajskega kompleksa, ki so podrobneje
predstavljene v točki 4.1.2. Znamenitosti in zanimivosti grajskega kompleksa, bomo v tem
strateškem obdobju pripravili podrobne vsebine, ki bodo na atraktiven način podajale
glavne značilnost, zgodovino in zgodbe ter jih smiselno povezali z drugimi atraktivnostmi
ter kulturno in naravno dediščino širšega območja Bleda.
Glavna izhodišča pri razvoju interpretacije vsebin posameznih programskih točk so
naslednja:
-

Mrakova domačija; interpretacija življenja na kmetiji skozi 4. letne čase. Interpretacija
bo dopolnjena z animacijo, ki jo bo mogoče spremljati skozi digitalne pripomočke, npr.
očala - hololens, ki omogočajo ogled povečane realnosti (AR), 3D animacije, igrane 2
in 3D filme. V gospodarskem poslopju se 4. letne čase interpretira skozi opremo,
projekcije. Poleg obeh objektov je tretji del interpretacije domačije vrt, ki bo urejen tako
v smislu življenja na kmetiji in zasajen s tipičnimi lokalnimi rastlinami in drevjem. Na
vrtu se bo lahko v celoti pripravilo izkustveno interpretacijo: z grabljami, motiko ali
morda drugim kmečkim orodjem (Deanović, 2021).

-

Arheološki muzej; prezentacija in interpretacija arheoloških najdb z glavno tematiko
''Slovani v Alpah'', z razvojem videoiger/igrifikacijo in replik najdb kot sodobnih modnih
dodatkov.

-

Obelisk Adolfu Muhru; pojasnjevalna oz. informacijska tabla, ki bo obiskovalcu
predstavila Adolfa Muhra tudi kot enega od lastnikov Blejskega gradu ter njegovo
pomembnost za Bled, poleg tega pa bi pojasnila še umetnostno zgodovinske vidike
spomenika (nastanek, avtor, legenda o Sv. Hubertu, obnove).
51

Strategija upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 2025

-

Naselje grad; inovativna prezentacija zgodovine naselja z vodenjem po naselju ter
ogled cerkve Sv. Martina, z možnostjo interaktivne izkušnje obiskovalca (možnost
posebne maše, prenočitev v starem Farovžu).

-

Rake, žage in mlini na Rečici; interpretacija gozdarske tradicije Bleda povezano z
zaokroženo zgodbo o Sloveniji kot eni izmed najbolj gozdnatih dežel na svetu, tipičnih
drevesnih vrstah, razvojem gozdarske industrije na Bledu in njenega pomena za
lokalno prebivalstvo.

-

Jezerca; sodobna prezentacija tega izjemnega močvirnega biotopa z informacijskimi
tablami, ureditvijo dostopov in poti ter organiziranimi vodenji, na katerih obiskovalci
izvedo vse o značilnih rastlinskih in živalskih vrstah v močvirju in na grajskem hribu,
hkrati pa se spoznajo tudi s pomembnostjo naravovarstva.

-

Razgledišče na Pečeh; spektakularen razgled proti vzhodu in jugu, kjer se lahko vidi
Blejski grad, center Bleda, Blejsko jezero, Straža, Jelovica, Lesce ter Radovljica se
izkoristi za interpretacijo zgodb in posebnosti posameznih območji, ki so vidni z
razgledne točke.

-

Vodni izviri pod Viščcami in nad ribogojnico; interpretacija vodne sheme Bleda –
o zgodovini nastanka Blejskega jezera, njegovih pritokih in ostalih rekah v njegovi
okolici, povezano z interpretacijo jezerskih in rečnih živali, ki bivajo na območju
blejskih voda.

Vsebine novih kulturnih doživetij se bodo povezovale z ostalo turistično ponudbo in
atrakcijami Bleda, pri čemer izpostavljamo povezavo s kulinarično ponudbo ter sprostitvijo
in rekreacijo v naravi.
➔ Digitalno inoviranje kulturne dediščine Kulturno zgodovinskega doživljajskega

parka Bled
Dobre vsebinske podlage in interpretacije predstavljajo podlago za oblikovanje digitalno
obogatenih doživetij in izkušnje kulturne dediščine Kulturno zgodovinskega doživljajskega
parka Bled.
Uporaba sodobnih digitalnih tehnologij pri razvoju kulturnih doživetij v tem
strateškem obdobju predstavlja glavno prioriteto in izziv, od katerega je v veliki meri
odvisno ohranjanje konkurenčnosti oz. atraktivnosti Blejskega gradu in celotnega
doživljajskega parka Bled. Zato načrtujemo uporabo sodobnih tehnologij pri vseh
pomembnih aktivnostih upravljanja objektov in oblikovanju njihovih vsebin.
Čeprav je varovanje fizične kulturne dediščine primaren ukrep varstva, moramo poskrbeti,
da bo kulturna dediščina tam, kjer so njeni potencialni uporabniki, tudi v digitalnem svetu;
na spletu, v mobilnih aplikacijah, video igrah, v digitalnih registrih, spletnih knjižnicah.
Digitalno obogatena izkušnja kulturne dediščine je namreč glavni trend v ponudbi kulturnih
doživetij v svetovnem merilu, saj uporaba teh orodij (obogatena resničnost, 3D skeniranje
in 3D tisk, spletne platforme) ob sočasnem spoštovanju dediščine in varovalnih režimov
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(z uporabo neinvazivnih tehnologij) ter razvoju ustreznih znanj in veščin, ki povezujejo
dediščinsko stroko s podjetniškimi veščinami in pristopi (art & design thinking, poslovni
modeli, uporabniška izkušnja, digitalni marketing) upraviteljem kulturne dediščine
omogočajo prijazno in zanimivo posredovanje vrednot naravne in kulturne dediščine
obiskovalcem, izrabljajo potenciale naprednih tehnologij za večjo interakcijo,
zapomnljivost, povednost in globalno prepoznavnost turističnih izkustev (Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, 2019).
Ker z digitalnimi tehnologijami običajno uporabimo drugačne načine posredovanja vsebin,
npr. vizualno atraktivnejše, z bolj razčlenjenimi in obrazloženimi informacijami ter
vključujoč obiskovalca, so tovrstne rešitve privlačne tudi za skupine, ki se ne štejejo za
ljubitelje kulturne dediščine. Nove interaktivne tehnologije in novi načini digitalnega
pripovedovanja zgodb tako ne le prepričujejo prepričanih, ampak lahko širijo krog
obiskovalcev.
V skladu s tem bomo v tem strateškem obdobju razvijali digitalno obogatena kulturna
doživetja. Obiskovalcem bomo omogočili spoznavanje kulturne dediščine skozi igro,
izkustva in praktična doživetja. Pri tem bomo sledili strokovno priznanemu procesu
digitalnega inoviranja kulturne dediščine, ki vključuje tri korake: oblikovanje izkušnje,
implementacija in lansiranje (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2019).
Digitalne tehnologije bomo uporabili pri interpretaciji posameznih programskih točk, ki
bodo sicer označene z informacijskimi tablami, vendar opremljene tudi s QR kodami. Te
bodo obiskovalcem omogočile dostop do podrobnejše in atraktivne interpretacije in z njo
povezanimi drugimi vsebinami kulturne in naravne dediščine območja. Interpretacija v
muzejih bo temeljila na uporabi drugih sodobnih digitalnih tehnologij kot so 3D
prezentacija, obogatena resničnost ipd.

8.2.3. Oblikovanje celostne blagovne znamke Kulturno zgodovinskega
doživljajskega parka Bled
Z ureditvijo ponudbe na širšem grajskem kompleksu v ospredje prihaja potreba po
oblikovanju celostne blagovne znamke Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka
Bled. V skladu s tem je oblikovanje celostne blagovne znamke ena od glavnih aktivnosti
tega strateškega obdobja.
Celostna blagovna znamka bo razvila hierarhijo blagovnih znamk posameznih
programskih točk ter jih povezala v krovno blagovno znamko Kulturno zgodovinskega
doživljajskega parka Bled, ki bo predstavljala temeljno vodilo za:
-

oblikovanje ponudbe in tematskih programov doživljajskega parka v prihodnje,
oblikovanje Celostne grafične podobe (CGP) celotnega doživljajskega parka,
pozicioniranje in trženje Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka v tem
strateškem obdobju.
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Blagovna znamka bo povzela zgodbo Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled
in na tej podlagi opredelila temeljno sporočilo, vrednote, obljube ter glavne elemente
diferenciacije Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled na trgu, ki so:
-

edinstvena povezanost kulturne in naravne dediščine, ki omogoča spoznavanje in
uživanje kulture in kulturne dediščine v izjemnem naravnem okolju,
visok nivo interpretacije kulturne in naravne dediščine z najsodobnejšimi digitalnimi
tehnologijami,
odlična dostopnost do vstopa v park, neposredno ob severni razbremenilni cesti,
brez motenj prometa v parku.

8.3.

Program trženja Blejskega gradu

Priprava in izvajanje programa trženja predstavlja stalno nalogo in aktivnost upravljavca
Blejskega gradu. Pri tem je potrebno imeti stalno pred očmi tudi dejstvo, da zavod od svoje
ustanovitve dalje posluje popolnoma brez proračunskih dotacij. Določilo upravljavske
pogodbe, da je zavod pooblaščen tudi za upravljanje z večino ustvarjenih sredstev na
Blejskem gradu na osnovi vstopnin in drugih tržnih aktivnost, predstavlja kvalitetno osnovo
za realizacijo upravljavskih in razvojnih aktivnosti. Uspešno trženje je tako temeljna
predpostavka poslovanja zavoda.
Rezultati poslovanja Zavoda za kulturo Bled do leta 2020 kažejo, da je Zavod uspešno in
učinkovito izvajal program trženja. Nove razmere na trgu zaradi pojava COVID-19,
intenziven razvoj novih sodobnih informacijskih tehnologij (digitalizacija) in širitev ponudbe
na širši grajski kompleks pa narekujejo pomembne prilagoditve in nadgradnjo programa
trženja, s katerimi bo Zavod lahko zagotavljal uspešno trženje celotnega Kulturno
zgodovinskega doživljajskega parka Bled tudi v bodoče po koncu kriznega obdobja.
Program trženja Blejskega gradu v tem strateškem obdobju izhaja iz doseženih rezultatov
trženja gradu v preteklem strateškem obdobju, vendar ob tem upošteva vse spremembe
v načinu življenja, željah in interesih ter potovalnih navadah kot posledice pandemije
COVID-19.
Temeljne usmeritve trženja Blejskega gradu v tem strateškem obdobju so:
-

prilagoditev primarnih ciljnih trgov novim razmeram na trgu; prioritetni trgi so Slovenija
in bližnje evropske države
usmerjeno trženje na ciljne skupine kupcev - segmente, ki iščejo butičnost, mir,
uživanje v avtentičnih kulturnih doživetjih in aktivnosti v naravi,
poudarek na promociji varnosti in ponudbi personaliziranih doživetij,
maksimiziranje uporabe digitalnih tehnologij v trženju,
aktivno vključevanje ponudbe v trženjske aktivnosti Bleda, Julijskih Alp in Slovenije.

Visoka negotovost glede razvoja pandemije in njenih posledic na potovalne navade ljudi
zahteva stalno spremljanje in sprotno prilagajanje trženjskih aktivnosti aktualnim
razmeram na trgu. V skladu s tem program trženja predstavlja le okvir trženjskih aktivnosti,
ki bodo bolj podrobno opredeljene v letnih programih trženja Zavoda za kulturo Bled.
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8.3.1. Pozicioniranje na trgu in diferenciacija
Program trženja temelji na kreiranju t. i. enkratne tržne posebnosti (angl. USP – unique
selling proposition), ki predstavlja osnovo za pozicioniranje ponudbe na trgu in glavne
elemente diferenciacije do drugih podobnih ponudnikov.
Pri oblikovanju temeljne pozicije in diferenciacije smo upoštevali temeljna sporočila
Slovenije in Bleda, ki so izražena v vizijah razvoja slovenskega turizma in razvoja občine
Bled.
Temeljna sporočila Slovenije kot turistične destinacije
Vizija: »Zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika
in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Destinacija petzvezdičnih doživetij«.
Vir: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, 2017)

Temeljna sporočila Bleda:
Občina Bled 2030 – »Harmonija sobivanja v izjemnem naravnem in kulturnem
ambientu Slovenije«.
Vizija: »Občino Bled 2030 označuje pristno, ohranjeno, odporno in trajnostno upravljano
ter oblikovno harmonično okolje, kjer kakovostno sobivajo vse generacije, obiskovalci in
dejavnosti. Bled ambicioznih trajnostnih ciljev in zelenega turizma ne le obljublja, ampak
jih udejanja«.
»Bled izboljšuje strukturo gostov, krepi trajnostne/dolgoročno vzdržne trge in podpira
potrebno spremembo pozicije Bleda iz destinacije, ki jo moraš videti, v destinacijo,
ki jo moraš doživeti ('must see' v 'must experience')«.
Vir: Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030 (Občina Bled, 2021)

Pozicioniranje Blejskega gradu na ciljnih trgih
Blejski grad se pozicionira na ciljnih trgih kot edinstveni kulturno zgodovinski doživljajski
park z enkratno dominantno pozicijo vpeto v podobo Bleda kot alpskega bisera, ki s
ponudbo avtentičnih in digitalno obogatenih doživetij kulturne in naravne dediščine
ustvarja priložnosti za nepozabna doživetja, narejena po meri za družine, pare in
posameznike, ki si želijo:
- spoznati in uživati v izjemni tisočletni kulturni in naravni dediščini Blejskega gradu in
širšega območja Bleda in sodobni umetnosti,
- raziskovati bogato arheološko in etnološko dediščino v živo in s skokom v virtualni svet
preteklosti,
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se sproščati, rekreirati v naravnem okolju z izjemnimi pogledi na Blejsko jezero in
Triglavski narodni park,
uživati v vrhunski kulinariki in druženju z lokalnimi ustvarjalci na prireditvah v
edinstvenem ambientu grajskega območja.

Skupni imenovalec vsega je visoka kakovost doživetij. Medtem ko smo jih do sedaj
večinoma skušali ponuditi obiskovalcem na Blejskem gradu, sedaj to ponudbo širimo na
celoten razširjeni grajski kompleks.
Glavne točke diferenciacije do podobnih kulturnih spomenikov
Blejski grad ima že danes naslednje razlikovalne prednosti do drugih kulturnih
spomenikov:
-

-

-

enkratna dominantna pozicija in vpetost kompleksa Blejskega gradu v podobo Bleda
kot našega alpskega bisera, ki je na mednarodnem trgu pogosto bolj prepoznaven kot
Slovenija (ARHEA, 2018)7,
muzejska predstavitev, ki na atraktiven način prikazuje Bled kot zgodovinsko
pomembno kulturno središče, vključno z izkopaninami iz edinega doslej odkritega
slovanskega najdišča v Alpah,
izvirne in kakovostne ponudbe vseh ponudnikov storitev na gradu,
ponudbe zbirke izvirnih spominkov, izdelkov in simbolov, vezanih na identiteto ter
zgodovino Blejskega gradu in okolice, ter
izvirnih in kakovostnih produktov in ponudbe za obiskovalce gradu.

Po izvedbi načrtovanih investicij na širšem grajskem kompleksu v tem strateškem obdobju
in pripravi digitalno obogatenih doživetij kulturne in naravne dediščine bo grad pridobil še
dodatne razlikovalne prednosti, ki ga bodo dvignile v vrh ponudbe kulturnih doživetij v
Sloveniji in širši regiji in Evropi. Nove razlikovalne prednosti Kulturno zgodovinskega
doživljajskega parka Bled bodo:
-

-

edinstvena povezanost kulturne in naravne dediščine, ki omogoča spoznavanje in
uživanje kulture in kulturne dediščine v izjemnem naravnem okolju,
visok nivo interpretacije kulturne in naravne dediščine z najsodobnejšimi digitalnimi
tehnologijami,
prepletanje vsebin iz obdobja tisočletne zgodovine kraja, od pradavnine, prve pisne
omembe leta 1004 do modernega umetniškega ustvarjanja – vse zaokroženo v
kulturno doživljajskem parku ob vznožju Blejskega gradu,
odlična dostopnost do vstopa v park, neposredno ob severni razbremenilni cesti,
brez motenj prometa v parku.

Rezultati analize kažejo, da je najbolj izpostavljena slovenska destinacija med spletnimi uporabniki Bled,
ki je pogosto enačen s Slovenijo ali celo nadrejen (turisti poznajo Bled, ne vedo pa, v kateri državi se
nahaja).
7
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8.3.2. Ciljni trgi in ciljne skupine obiskovalcev
Geografska segmentacija
Pandemija COVID-19 je spremenila potovalne navade turistov. Ti v tem času negotovosti
raje potujejo doma ali v bližnje destinacije, kamor odpotujejo večinoma z lastnim prevozom
ali organizirano z avtobusi. Večina študij in raziskav napoveduje, da bo ta trend prisoten
še nekaj let. To pomembno spreminja obstoječo strukturo ciljnih trgov Blejskega gradu,
saj je v času pred pandemijo grad obiskalo 80% tujih gostov, pretežno iz oddaljenih trgov
na osnovi letalskih povezav.
Zato bodo v tem strateškem obdobju primarna tržišča:
- Slovenija
- bližnje evropske države, iz katerih je možen prihod z avtom, torej sosednje države in
centralna Evropa: Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Češka, Slovaška,
Srbija, Nizozemska, Poljska, pa tudi Francija in Španija.
Trženjske aktivnosti bodo prioritetno usmerjene v primarna tržišča, pri čemer bomo
posebno pozornost namenili trženju na Slovenskem trgu, ki bo v prvih letih tega
strateškega obdobja zagotovo zelo pomemben ciljni trg.
Med sekundarna tržišča uvrščamo druge, bolj oddaljene države, ki so odvisne od
letalskih povezav. Med njimi izpostavljamo nekatere države, iz katerih je v času pred
pandemijo prišlo največ obiskovalcev: Kitajska, Južna Koreja, Japonska, Hong Kong,
ZDA, Velika Britanija, Skandinavija, Rusija.
Slika 15: Primarni in sekundarni trgi

Primarni trgi
Sekundarni trgi

Vir: Prirejeno po Google Maps, 2021
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Trženjske aktivnosti na sekundarnih trgih bomo usklajevali glede na možnost potovanja
oz. glede na vzpostavljene letalske povezave.
Kljub temu, da sekundarna tržišča ne bodo v ospredju trženjskih aktivnosti Blejskega
gradu v prvih letih tega strateškega obdobja, bomo na njih vseeno izvajali virtualne
trženjske aktivnosti. S tem želimo ohranjati prisotnost na teh trgih in ohranjati vez z
organizatorjih potovanj, s katerimi smo že sodelovali in s katerimi bomo skušali obnoviti
sodelovanje, ko bodo razmere to omogočale.
Ciljne skupine obiskovalcev
Ciljne skupine gostov smo opredelili glede na način prihoda in glavni motiv prihoda. Pri
določanju ciljnih skupin gostov smo upoštevali strukturo obiskovalcev pred in med
pandemijo ter trende v turističnem povpraševanju med in po pandemiji. Pri določanju
ciljnih skupin obiskovalcev smo upoštevali tudi ciljne skupine gostov turistične destinacije
Bled.
Po načinu prihoda so glavne ciljne skupine obiskovalcev:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Obiskovalci, ki obiščejo grad individualno.
Obiskovalci konferenc, seminarjev, team buildingov in drugih poslovnih dogodkov.
Obiskovalci, protokolarnih dogodkov.
Obiskovalci organiziranih izobraževalnih aranžmajev (šolski izleti in ekskurzije).
Udeleženci prireditev.
Obiskovalci turističnih aranžmajev (v drugi polovici tega strateškega obdobja).

Pri določanju ciljnih obiskovalcev glede na njihov motiv obiska, smo upoštevali glavne
motive prihodov obiskovalcev na Bled, saj so gosti, ki obiščejo Bled pomembna ciljna
skupina tudi za Blejski grad. Glavni motivi prihodov na Bled so:
➔ doživetja, kjer je prvenstveni motiv vezan na aktivnost posameznika, para ali družine

(energija, individualizem, izražanje samega sebe, lastne potrebe, aktivno doživetje),
in
➔ druženje, kjer je prvenstveni motiv družba ali družina (bližina, povezanost, skupni
interes, kompromis) (Pompe, 2018).
➔ sprostitev, kjer je prvenstveni motiv vezan na posameznike in pare (čustvena in
fizična regeneracija, polnjenje z energijo, uživanje).
Doživetja digitalno obogatene kulturne in naravne dediščine, ki omogočajo sprostitev
in rekreacijo v naravi in kulinarične užitke, je glavni motiv obiska Blejskega gradu in po
ureditvi tudi Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled. Ciljne skupine
obiskovalcev za doživetja so:
- družine, pari in posamezniki,
- ljubitelji kulture in kulturne dediščine, ki želijo spoznati celostno zgodovino Blejskega
gradu in širšega območja, ali pa so ljubitelji posameznih delov kot npr. arheologija,
etnologija, posamezna zgodovinska obdobja itd.,
- ljubitelji umetnosti,
- ljubitelji naravne dediščine,
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kulinarični navdušenci.

Druženje na prireditvah, porokah, team buildingih, poslovnih dogodkih je drugi motiv
obiska Blejskega gradu. Ciljne skupine obiskovalcev so:
- posamezniki, družine in pari za obisk prireditev,
- organizatorji porok, konferenc, team buildingov in drugih poslovnih dogodkov.
Izobraževanje, spoznavanje kulturne in naravne dediščine je tretji motiv, z glavno
ciljno skupino šol.
Protokolarni dogodki v izjemnem naravnem in kulturnem ambientu, kjer glavno ciljno
skupino predstavljajo ministrstva in drugi organizatorji protokolarnih dogodkov.
V prvih letih tega strateškega obdobja (2021 – 2023) načrtujemo, da bo primarna ciljna
skupina obiskovalcev, ki bodo Blejski grad in Kulturno zgodovinski doživljajski par obiskali
individualno, bodisi kot sestavni del njihovega obiska Bleda, bodisi kot njihov primarni
motiv obiska Bleda ali se bodo udeležili prireditev, predavanj in drugih kulturnih dogodkov.
Med organiziranimi aranžmaji bodo v tem obdobju primarna ciljna skupina organizatorji
tema buildingov, manjših poslovnih dogodkov, protokolarnih dogodkov in prireditev.
Za turistične aranžmaje načrtujemo, da se bo njihov delež povečal v zadnji polovici tega
strateškega obdobja – odvisno od nadaljnjega dogajanja v zvezi s pandemijo in možnosti
potovanj tudi iz bolj oddaljenih krajev. Vsekakor načrtujemo prej porast organiziranja
aranžmajev z avtobusnim kot pa letalskim prevozom.

8.3.3. Trženjski splet
Zavod za kulturo Bled bo na osnovi navedenih izhodišč za vsako leto pripravil program
trženja, ki bo sestavljen iz ustreznega spleta trženjskih aktivnosti, s katerimi bo v dani
situaciji možno doseči optimalen učinek. Negotovost na trgu, ki bo po mnenju številnih
strokovnjakov trajala še nekaj let, zahteva stalno spremljanje dogajanja in trendov na trgu
in sprotno prilagajanje trženjskih aktivnosti aktualni situaciji.
Trendi v turističnem povpraševanju, pospešen razvoj informacijsko komunikacijskih
tehnologij (IKT), usmerjenost v udejanjanje trajnostnega razvoja in posledice pandemije
COVID-19 zahtevajo bistveno spremembo tradicionalnih trženjsko komunikacijskih
konceptov. Ti se v novih razmerah razvijajo v smer družbeno odgovornega trženja, v smeri
koncepta povabljenega gosta, dela na zaupanju, verodostojnih informacijah in
vsebinskem marketingu. Temelj novih trženjsko komunikacijskih konceptov pa postaja
digitalizacija. Trženje se je preselilo na splet in v skladu s tem zahteva vpeljavo vseh
najsodobnejših digitalnih tehnologij ne le v razvoj doživetij, temveč tudi v trženje.
Glavna orodja tržnega komuniciranja so: pospeševanje prodaje, oglaševanje, direktni
marketing in odnosi z javnostmi.
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Glavni trženjski kanali do posameznih ciljnih skupin obiskovalcev so: spletne strani,
družbena omrežja in klasični mediji (tiskani, radio, TV), sejmi, razstave in drugi promocijski
dogodki, študijske ture za poslovne partnerje (TO/TA), novinarje, vplivneže in blogerje.
Slika 16: Trženjski splet Blejskega gradu

OGLAŠEVANJE / PROMOCIJA
• promocijske

aktivnosti in informiranje ciljnih skupin preko spletne strani
Blejskega gradu
•digitalno oglaševanje in informiranje preko družbenih omrežij (za obiskovalce:
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest; za poslovne partnerje:
LinkedIn, Poslovni Twitter)
•oglaševanje v specializiranih/strokovno vplivnih domačih in tujih medijih na
vseh primarnih ciljnih trgih
•oglaševanje v lokalnih TV in pri ponudnikih turističnih namestitev na Bledu in v
širši regiji
•vsebinska predstavitev ponudbe in doživetij v spletnih predstavitvah in tiskanih
publikacijah Turizma Bled, Julijskih Alp in STO
•distribucija lastnih tiskanih publikacij na promocijskih dogodkih doma in v tujini
ter dostopnost elektronske verzije zainteresirani publiki
•oglaševanje na jumbo plakatih ob avtocesti .

POSPEŠEVANJE PRODAJE
•prodajne kampanje na družbenih omrežjih
•udeležba na sejmih, razstavah in drugih dogodkih povezanih s kulturo in
doživetji kulturne in nravne dediščine
•udeležba na webinarjih, ki jih organizira STO na ciljnih trgih
•udeležba na roadshowih in workshopih, ki jih organizira STO in pokrivajo ciljne
skupine obiskovalcev ter ciljne trge
•sprejem študijskih tur za TO/TA in druge poslovne partnerje (vplivneže,
bolggerje)
•organiziranje promocijskih aranžmajev na gradu.

DIREKTNI MARKETING
promocija in informiranje preko sms
•promocija in informiranje preko e-pošte.
•

ODNOSI Z JAVNOSTMI
•redne novinarske konference
•predstavitve, članki v klasičnih medijih (radio, TV, tiskani)
•spletni novičnik
•povabila specializiranim novinarjem , vplivnežem in bloggerjem za obisk gradu.
Vir: Avtor
60

Strategija upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 2025

8.3.4. Strateški partnerji trženja
S ciljem optimizacije virov (finančnih in kadrovskih) za učinkovito trženje bo Zavod za
kulturo Bled v tem strateškem obdobju še okrepil sodelovanje na področju trženja in
informiranja z STO in Turizmom Bled.
Strateški partnerji trženja Blejskega gradu so tudi:
-

subjekti s področja turizma v regiji (informacijski centri, lokalne turistične
organizacije, hoteli, namestitveni objekti in ostali ponudniki turističnih storitev),

-

turistične agencije, organizatorji potovanj, organizatorji izletov za stacionarne
goste,

-

izobraževalne institucije (šole),

-

organizatorji krožnih potovanj po Evropi,

-

avtobusna podjetja iz ciljnih trgov,

-

so(organizatorji) kulturnih dogodkov,

-

mediji.

9. ORGANIZACIJA IN KADRI
Usposobljeni in motivirani kadri so ključnega pomena za uspešno upravljanje Blejskega
gradu. V Zavodu za kulturo Bled je na dan 30.11.2021 zaposlenih 20 oseb.
S širitvijo poslovanja na širši grajski kompleks in z oblikovanjem novih digitalno
obogatenih doživetij kulturne in naravne dediščine v Kulturno zgodovinskem doživljajskem
parku se ustvarjajo potrebe po novih kadrih, ki bodo imeli ustrezna znanja in kompetence
za učinkovito izvajanje novih nalog. V skladu v tem strateškem obdobju načrtujemo 17
novih zaposlitev.
V prvi fazi se bomo interno kadrovsko okrepili predvsem v smislu prilagajanja novim
načinom komuniciranja in trženja novih pridobitev že v fazi njihovega nastajanja. Poleg
tega se bomo posvetili tudi internemu strokovnemu vodenju in povezovanju Zavoda z
izvajalci, ki bodo kreirali vsebine v nastajajočih muzejih ter skrbeli za to, da bodo
predstavitve zasnovane moderno, razumljivo širokemu krogu obiskovalcev, predvsem pa
tudi tržno naravnane. Kadre za operativno izvajanje upravljanja novih pridobitev bomo
iskali šele v fazi realizacije projektov.
Pregled načrtovanih zaposlitev po delovnih enotah in delovnih mestih s predvidenimi
termini zaposlitev je razviden iz Tabele 2.
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Tabela 2: Pregled načrtovanih novih zaposlitev v obdobju 2022 - 2025
DELOVNA ENOTA/ NAZIV DELOVNEGA
MESTA
REŽIJA ZAVODA
Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove
medije
Strokovni sodelavec /muzejski kustos
Informatik
MUZEJ TURIZMA
Vodja muzeja
Informator in prodajalec v trgovini
MUZEJ ARHEOLOGIJE Z INFO TOČKO
Vodja
Informator in prodaja v trgovini
MRAKOVA DOMAČIJA - ETNOLOŠKI
MUZEJ
Vodja
Informator in prodaja v trgovini
SKUPAJ

ŠTEVILO NOVIH
ZAPOSLITEV
3

PREDVIDENO
LETO ZAPOSLITVE

1

2022

1
1
4
1
3
5
1
4

2023
2024/2025

Po izvedbi investicij.

5
1
4
17

Vir: Zavod za kulturo Bled, 2021

Z izvedbo načrtovanih investicij in programov bo Zavod za kulturo pomembno prispeval k
odpiranju novih delovnih mest v občini. Pri tem moramo upoštevati tudi multiplikativne
učinke na število novih delovnih mest pri partnerjih in turističnih ponudnikih v občini, ki
bodo vključeni v oblikovanje in izvajanje novih programov in doživetij kulturne in naravne
dediščine Kulturno zgodovinskega doživljajskega parka Bled (turistični vodniki, oblikovalci
digitalno obogatenih vsebin, turistični ponudniki, ponudniki e-mobilnih storitev, izdelovalci
avtentičnih spominkov, idr.).

10.VIRI FINANCIRANJA RAZVOJA
Za uspešno izvedbo načrtovanih investicij in programov Strategije upravljanja Blejskega
gradu v obdobju 2021–2025 je treba zagotoviti zadostna finančna sredstva.
Zavod za kulturo Bled je od prevzema Blejskega gradu v upravljanje v letu 2007 vse
investicije, razvojne aktivnosti in redno poslovanje zavoda financiral iz sredstev
pridobljenih na trgu. Pandemija COVID-19 in počasno okrevanje je to možnost bistveno
okrnila. Zavod za kulturo Bled tako v tem strateškem obdobju načrtuje, da bo s tržnimi
prihodki lahko financiral le razvoj programov in doživetij. Programa načrtovanih investicij
na Blejskem gradu (predvsem izgradnje dvigala na grad) in na širšem grajskem kompleksu
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pa Zavod sam, brez finančne pomoči iz javnih in drugih virov, ne bo sposoben financirati
izključno z lastnimi sredstvi.
Načrtovani viri financiranja investicij v tem strateškem obdobju so tako v pretežni meri
javna sredstva in v tem okviru predvsem:
-

sredstva državnega proračuna: kulturni evro, drugi viri za financiranje investicij v
kulturno dediščino;
sredstva strukturnih skladov EU in v tem okviru sredstva, predvidena v Načrtu za
okrevanje in odpornost (47 mio EUR za investicije v kulturo in kulturno dediščino);
sredstva partnerjev, ki bodo vlagala v izvedbo programov v skladu z možnostmi, ki jih
določa Zakon o javno zasebnem partnerstvu.

Okvirna višina in natančnejša struktura financiranja bo opisana v investicijskih programih
za izvedbo posameznih investicij in podrobneje predstavljena v letnih programih dela
Zavoda za kulturo Bled.
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11.TERMINSKI NAČRT

PROGRAMSKI STEBER
INVESTICIJE NA GRADU IN ŠIRŠEM GRAJSKEM KOMPLEKSU
1. INVESTICIJE NA GRADU
Izgradnja dvigala
Nova oprema Viteške dvorane
Osvežitev prostorov in inštalacij, prenovljenih pred letom 2010
2. INVESTICIJE NA ŠIRŠEM GRAJSKEM KOMPLEKSU
Mrakova domačija - etnološki muzej, galerija kiparja Slavka Oblaka
Arheološki muzej z manjšim informacijskim centrom
Muzej sodobne umetnosti "Lah Contemporary"
Celostna ureditev širšega grajskega kompleksa
Muzej turizma na Bledu
3. INVESTICIJE V DIGITALIZACIJO POSLOVANJA IN TRŽENJA
Nakup programske opreme za digitalizacijo poslovanja in trženja
4. REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Vzdrževanje objektov v upravljanju
Vsakoletno urejanje zunanjih površin grajskega hriba
NADGRADNJA OBSTOJEČE PONUDBE IN RAZVOJ NOVIH DOŽIVETIJ KULTURNE IN
NARAVNE DEDIŠČINE BLEJSKEGA GRADU
1. NADGRADNJA OBSTOJEČE PONUDBE NA GRADU
Obisk gradu, Kongresni, poslovni, incentive aranžmaji, Poroke, Protokol, Kulinarika, Prireditve
Ostali aranžmaji
Muzej na gradu - prenova
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PROGRAMSKI STEBER
2. RAZVOJ NOVIH DIGITALNO OBOGATENIH DOŽIVETIJ V KULTURNO ZGODOVINSKEM
DOŽIVLJAJSKEM PARKU
Nova grajska zgodba
Inovativna interpretacija posameznih programskih točk
Digitalno inoviranje kulturne dediščine
3. OBLIKOVANJE CELOSTNE BLAGOVNE ZNAMKE KULTURNO ZGODOVINSKEGA
DOŽIVLJAJSKEGA PARKA BLED
Izdelava celostne grafične opreme na osnovi celostne grafične podobe kompleksa, ki vodi
obiskovalce, jih informira in razlaga posamezne zanimivosti.
Ureditev signalizacije, ki obiskovalcu v vsakem trenutku pomaga pri orientaciji v prostoru in
usmerjanju k obisku želenega dela kompleksa.
TRŽENJE
1. PRIPRAVA LETNIH NAČRTOV TRŽENJA
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Izvedba načrtovanih investicij, predvsem investicij v izgradnjo dvigala, ureditev
etnološkega muzeja v Mrakovi domačiji, Arheološkega muzeja in celostni zunanji ureditvi
širšega grajskega kompleksa je v pretežni meri odvisna od uspešnosti pridobivanja javnih
sredstev za financiranje njihove izvedbe, saj Zavod v tem strateškem obdobju po
drastičnem upadu števila obiskovalcev in s tem prihodkov zaradi pandemije COVID-19 ne
bo sposoben financirati njihove izvedbe z lastnimi prihodki.
Tudi izvedba vseh ostalih investicij in projektov, ki se bodo financirali iz lastnih sredstev
Zavoda, je odvisna od trajanja pandemije in s tem povezanega ponovnega začetka rasti
potovanj.
Terminski načrt izvedbe se bo zato sproti prilagajal aktualni situaciji na trgu.

12.ZAKLJUČEK
Blejski grad je eden najpomembnejših slovenskih kulturnih spomenikov in ena najbolj
obiskanih turističnih zanimivosti v naši državi. S ciljem zagotovitve sistemskega
strateškega pristopa k njegovi ohranitvi kot kulturnega spomenika in k njegovi aktivni
vpetosti v strateški razvoj turistične destinacije Bleda, Gorenjske in ne nazadnje cele
države, je bila v letu 2007 pripravljena in sprejeta prva Strategija upravljanja Blejskega
gradu 2007–2016 (kasneje novelirana do leta 2020), ki je vključevala jasne smeri razvoja
tega kulturnega spomenika v prihodnjem strateškem obdobju.
Po štirinajstih letih uspešnega upravljanja in izvedbi celovite prenove Blejskega gradu (z
izjemo izgradnje dvigala na grad), Blejski grad vstopa v novo strateško obdobje, ki bo
bistveno drugačno in prinaša vrsto izzivov glede možnosti nadaljnjega uspešnega razvoja.
Pandemija COVID-19 je pomembno vplivala na poslovanje Blejskega gradu. Zmanjšanje
števila obiskovalcev v letu 2020 je povzročilo, da je Zavod prvič ustvaril presežek
odhodkov nad prihodki. Počasno okrevanje in še vedno visoka negotovost glede zaključka
pandemije in pomembne spremembe v potovalnih navadah obiskovalcev, ne obetajo hitre
povrnitve števila obiskovalcev na stanje pred pandemijo in zato tudi zmanjšujejo
investicijsko sposobnost Zavoda, da bi s tržno dejavnostjo lahko še naprej financiral
investicije in razvojne programe. To bi lahko zavrlo kontinuiteto stalnega inoviranja in
razvoja Blejskega gradu in ogrozilo načrtovano širitev ponudbe na širši grajski kompleks.
S tem pa Blejski grad lahko hitro izgubi pozicijo vodilne kulturno turistične znamenitosti
Slovenije.
Po drugi strani ima Blejski grad z možnostjo širitve ponudbe visoko kakovostnih,
avtentičnih doživetij kulturne in naravne dediščine na širše grajsko območje idealno
priložnost, da z izvedbo načrtovanih investicij in pripravo digitalno obogatenih doživetij
kulturne in naravne dediščine v Kulturno zgodovinskem doživljajskem parku Bled ne le
ohrani, temveč še izboljša svojo pozicijo na trgu in postane edinstveni kulturno doživljajski
spomenik Slovenije in Evrope.
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Temeljni pogoj za to pa je zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za izvedbo
načrtovanih investicij tokrat s poudarkom na javnih virih. Strateški dokumenti in programi
na ravni države to možnost dopuščajo. Naša naloga je, da to možnost z aktivnim
sodelovanjem vseh akterjev na področju kulture in turizma na lokalni in državni ravni tudi
v čim večji meri izkoristimo.
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