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Predstavitev ciljev, strategije in programa  

 

»Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030 Bled« je zelo jasno vpeljala sodobni pogled na 

razvoj turizma in vlogo zavoda za razvoj turizma. Glavni cilj je nadgradnja ponudbe v smeri višje 

kakovosti, bolj uravnotežene strukture nastanitev, butične ponudbe in razvoja avtentičnih 

doživetij, s čimer se bo krepila dodana vrednost.  

 

V strategiji so navedeni ukrepi za dosego ciljev:  

• Okrepitev destinacijskega managementa   

• Izboljšanje konkurenčnosti in butičnosti produktov   

• Kolektivna blagovna znamka Blejski lokalni izbor   

• Bled kot zelena destinacija (ZSST)   

• Prenova trženjskega modela – digitalno oglaševanje 

 

Poslovni načrt v največji možni meri sledi usmeritvam: 

- Strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-2025 

- Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030 

- Razvojnega načrta za Biosferno območje Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije 

2025 

 

Osrednji projekti in programski cilji 

 

Najpomembnejši parameter finančnega načrta je višina sredstev, ki jih bo občina namenila za delo 

zavoda. Ta so za leto 2022 v isti višini kot leto prej, torej EUR 925.000.  

 

Osrednji programski cilji so: 

 

Upravljanje z destinacijo s pomočjo: 

- Komunikacijskih in marketinških orodij, s pomočjo katerih informiramo tri ciljne javnosti, 

in sicer: domačine, goste, zaposlene v turizmu;  

- Oglaševanja destinacije in nenehno grajenje njene podobe s pomočjo orodij digitalnega 

marketinga v domači javnosti (domačini na destinaciji in slovenski gostje), strukturirani in 

natančno ciljani slovenski in tuji javnosti in v manjšem obsegu s pomočjo oglaševanja v 

klasičnih medijih 

- Trajnostne mobilnosti, osrednjih projektov, ki gradijo blagovno znamko destinacije 

- Sodelovanja pri odločanju Občine Bled in Republike Slovenije pri sprejemanju ključnih 

odločitev, ki so pomembne za turizem in okolje; (preko skupnosti Julijske Alpe, preko 

razvojnih agencij, neposredno pri pripravah različnih izhodišč in dokumentov Občine 

Bled).  

  

 



 

 

 

Digitalni marketing 

 

Digitalni marketing je osrednje orodje trženja destinacije. Poteka na več nivojih z vrsto digitalnih 

orodij, predvsem pa omogoča usmerjeno in targetirano trženje in oglaševanje ciljnim skupinam 

gostov. Digitalni marketing destinacije Bled vsako leto sledi izpostavljanju osrednjih prednosti 

Bleda pred ostalimi destinacijami, in sicer temelji na outdoor aktivnostih, predstavljanju naravne in 

kulturne dediščine, trajnostnega razvoja, promocije Blejskega lokalnega izbora in kulinarike. 

Vsako leto sproti aktivnosti uskladimo tudi z aktivnostmi skupnosti Julijske Alpe in Slovenske 

turistične organizacije. Ciljne države: bližnje države EU + Velika Britanija. Orodja in mediji, ki jih 

uporabljamo:   

 

• www.bled.si, socialna omrežja 

• Oglaševanje preko Googla in FB 

• Ažuriranje platfome Outdoor active in dodajanje novih vsebin 

• Dodajanje novih ponudnikov nastanitev na vmesnik Julijskih Alp 

• Sodelovanje v digitalni skupini skupnosti Julijske Alpe  

• Sodelovanje s podjetjem Arctur 

• Sodelovanje s podjetjem Forward 

• Izdelava 360-stopinjskega sprehoda na Malo Ojstrico 

• Optimizacija Yandex in Apple Maps profilov 

• Optimizacija povezav Google my Business profila z ustreznimi UTM značkami 

• Zakup orodja SEMRush, s pomočjo katerega bomo dobili podroben vpogled do številnih 

podatkov, ki nam bodo v pomoč pri naprednem odkrivanju možnosti izboljšav spletne 

strani na SEO področju 

• Tehnična optimizacija novih spletnih podstrani (urejanje META opisov in naslovov),  

• Optimizacija fotografij z lokacijskimi podatki na ključnih podstraneh 

• Prijava na razpis STO 2022, vodenje aktivnosti in administracija v zvezi z razpisom 

• Digitalno oglaševanje in ostale aktivnosti, ki bodo sofinancirane s strani razpisa STO 2022 

(aktivnosti bodo prilagojene zahtevam razpisa) 

• Pošiljanje tedenskih slovenskih Newslettrov in sezonskih Newslettrov na tuje naslove 

• Sporočanje doseženih kazalnikov pri razpisu MGRT 2018/2019 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

DigiRikli 

 

S projektom DIGIRIKLI BLED  Turizem Bled želi narediti naslednji korak v smeri 

ustvarjanja edinstvenih doživetij kulture  na inovativen način, z uporabo sodobnih orodij 

digitalizacije.  Z razvojem tovrstnih doživetij bomo nadgradili obstoječa doživetja za glavne ciljne 

skupine gostov in v destinacijo privabili nove obiskovalce. 

 

Projekt DIGIRIKLI BLED predstavlja prvi korak oz. začetek sistematičnega pristopa k razvoju in 

oblikovanju novih unikatnih doživetij z digitalnim inoviranjem kulturne dediščine. Začenjamo s 

pomembno osebnostjo Bleda - Arnoldom Riklijem, začetnikom zdraviliškega turizma na Bledu.  

 

V okviru projekta smo digitalizirati prve tri enote kulturne dediščine, povezane z Arnoldom 

Riklijem in na tej podlagi pripravili nov integralni turistični proizvod – Po poteh Arnolda 

Riklija, ki bo pomembno obogatil nabor obstoječih nosilnih turističnih proizvodov destinacije. 

Prve tri enote kulturne dediščine Arnolda Riklija, ki smo jih digitalizirali, so: 

 

➔ Riklijevo zdravilišče, vilo ki jo je dal zgraditi Arnold Rikli 

➔ Spomenik Arnoldu Rikliju na Straži 

➔ Vremensko hišica s spominsko ploščo Arnoldu Rikliju v Zdraviliškem parku na Bledu. 

 

Naš cilj je, da v okviru projekta razvijemo celovit produktni koncept dediščine Arnolda Riklija, ki 

bo predstavljal podlago za razvoj edinstvenih, zelenih, butičnih doživetij, prilagojenih željam in 

interesom glavnih ciljnih skupin gostov, pod skupnim imenom »Po poteh Arnolda Riklija«. V 

okviru tega projekta smo pripravili edinstveno doživetje, ki vključuje digitalizirane enote kulturne 

dediščine Arnolda Riklija.   

 

V marcu poteka testiranje aplikacije in objava v spletni trgovini. V fazi prijave produkta na poziv 

STO za edinstvena doživetja bomo pripravili komunikacijske elemente in izpolnili kriterije za 

prijavo na poziv.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Blejski lokalni izbor 

 

Nadaljevanje in razvoj produkta v vseh smereh in ravneh, končni cilj je vzpostavitev verige 

slovenskih izdelkov in storitev, ki se prodajajo on line in v fizičnih trgovinah na destinacijah. V 

preteklih dveh letih smo uspešno vzpostavili in razvili sistem certificiranja izdelkov pod znamko 

Bled Local Selection in skupno pridobili nabor 131 certificiranih izdelkov in jedi 35 različnih 

ponudnikov.  

 

V letu 2022 načrtujemo ponovno ocenjevanje treh kategorij prvega nivoja (rokodelski izdelki, 

prehranski in živilski izdelki, jedi in pijače, postrežene na gostinski način) in prehod na drugi nivo 

ocenjevanja za dve novi kategoriji, to so nastanitveni obrati in vodena gastronomska doživetja. 

Pred ocenjevanji bomo organizirali usposabljanja za vseh pet kategorij ponudbe, zainteresiranim 

pa omogočali konzultacije z zunanjo svetovalko, preko katerih ponudnikom zagotovimo 

strokovno pomoč pred prijavo izdelkov in jedi v sistem certificiranja in po samem ocenjevanju pri 

nadgradnji celostne grafične podobe izdelkov in umestitvi zgodbe izdelka v blejsko okolje.  

Nadgradnja sistema in prehod na drugi nivo ocenjevanja zahtevata vzpostavitev modela mreženja 

lokalnih akterjev, novih projektnih in delovnih skupin, oblikovanje ocenjevalnih dokumentov za 

dve novi kategoriji ter vzpostavitev vizualne podobe KBZ za nove kategorije ponudbe. 

Ocenjujemo, da bomo glede na predvideno časovnico ocenjevanja zaključili v mesecu juliju, 

septembra pa na svečanem dogodku podelili plakete novim prejemnikov certifikatov pod znamko 

BLS.  

 

Glede na pozitiven odziv udeležencev na lanskoletni študijski turi z ogledom dobrih praks KBZ 

Bohinjsko, tudi v letošnjem letu načrtujemo izvedbo študijske ture, z ogledom praks ene od 

kolektivnih blagovnih znamk v Sloveniji. Z dnem 28.1.22 smo se vključili tudi v Mrežo 

kolektivnih blagovnih znamk, vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko, v okviru katere bomo 

sooblikovali model platforme za informiranje, komuniciranje, trženje, prodajo, logistiko, 

distribucijo in evalviranje certificirane ponudbe, sodelovali pri skupnih raziskovalnih aktivnosti in 

si medsebojno izmenjevali izkušnje in znanje z ostalimi koordinatorji/koordinatoricami in 

ponudniki znotraj kolektivnih blagovnih znamko, vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko.  

Na spletni strani bled.si vodimo register certificirane ponudbe, katerega bomo skušali na 

inovativen način umestiti v tiskano verzijo, bodisi v obliki brošure ali interaktivnega zemljevida. 

Znamko Bled Local Selection bomo promovirali na vseh naših kanalih in jo vključili v vse 

promocijske brošure Bleda. Ponudnikom bomo omogočili sodelovanje in predstavitev na naših 

dogodkih in jih spodbujali k aktivni udeležbi in prodaji izdelkov v okviru blejske tržnice. Ena od 

planiranih aktivnosti v tem oziroma naslednjem letu je tudi vzpostavitev spletne trgovine za 

prodajo izdelkov pod znamko BLS. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Vprašaj me, sem domačin (Ask me I'm local) 

 

Skupaj z Občino Bled in ostalimi partnerji tudi letos načrtujemo projekt Vprašaj me, sem 

domačin.  

 
1. KONCEPT  

 

Ask me I'm local oziroma Vprašaj me, sem domačin, je del destinacijskih ukrepov Bleda pri 

zagotavljanju osebne varnosti in informiranosti domačinov in gostov ter zavarovanja naravne in 

kulturne dediščine v času povečanega ali izjemno povečanega turističnega obiska, ki ga na Bledu 

pričakujemo med 15. junijem in 15. septembrom 2022 oziroma med 20. julijem in 20. avgustom 

2022. V projekt so vključeni informatorji, reditelji, redarji in policisti. Osrednje območje 

delovanja je Jezerska promenada oziroma območje od Grajskega kopališča do Grand hotela 

Toplice. 2. prioritetno območje je območje od parka nad Jezersko promenado do vključno glavne 

Avtobusne postaje Bled, saj na AP Bled ni info centra.   

 
2. CILJI  

 

Cilj projekta je »mehko upravljanje destinacije«, kar pomeni, da se zavedamo, da morata gost in 

domačin informacijo najprej imeti in dobiti na primeren način, šele nato posežemo po sankcijah. 

Delo informatorjev in rediteljev je v pomoč redarjem in policistom, predvsem pa je za izgled in 

vtis, ki ga kraj pušča tako pri domačinih kot gostih pomembno, da so informacije podane na 

strokoven, kompetenten in prijazen način.  

 
3. NALOGE 

 

Javni zavod Turizem Bled: Objavi razpis, poskrbi za opremo (info material, obleka) 

informatorjev in rediteljev, organizira izobraževanje, organizira nadzor nad delom in vrednotenje 

dela, poskrbi za plačilo informatorjem in rediteljem. Vodi interno komunikacijo in komunikacijo z 

ostalimi javnostmi.  

 

MIR: Sodeluje pri izobraževanju informatorjev in rediteljev, zagotovi v času njihovega dela na 

terenu vedno dosegljivo telefonsko številko in odziv. Deluje v skladu s predpisi občine in 

zakonodajo.  

 

PP Bled: Sodeluje pri izobraževanju informatorjev in rediteljev. Deluje v skladu s predpisi občine 

in zakonodajo. 

 

TD Bled: Sodeluje pri izobraževanju informatorjev in rediteljev. Informatorji in reditelji delo vsak 

dan začnejo in končajo v TIC – u na Jezerski promenadi, kjer podajo tudi svoje pripombe in 

predloge o delu in dnevnih izkušnjah. TD Bled vodi evidenco dela in mesečno poroča Turizmu 

Bled.  

 
4. KOORDINACIJA 

 



Koordinacijo med Turizmom Bled, TD Bled, PP Bled, Občino Bled in MIR opravlja JZ Turizem 

Bled. Koordinacijo dela informatorjev in rediteljev opravlja TD Bled.  

 
5. NAČIN DELA 

 

Celotno obdobje: 15.6.2022-15.9.2022 

Osrednje obdobje z več ekipami: 20.7.2022-20.8.2022 

  

Sodelovanje v skupnostih 

 

Alpski biseri: Na letni skupščini članov, ki je bila oktobra lani v Weissenseeju, je bila sprejeta 

nova strategija Alpine Pearls 5.0, ki za člane prinaša tudi nove zadolžitve, med drugim 

• pripravo Akcijskega načrta Alpine Pearls za Bled, ki mora biti sprejet na občinskem svetu; 

• določitev pooblaščenca, ki bo 20 ur tedensko namenil vsebinam Alpskih biserov.   

 

Način in vrsta izvedbe  oziroma uvedbe novosti še nista določeni, kot tudi ne terminski plan. 

Predsedstvo AP, v katerem  Slovenijo zastopa Klemen Langus, še pripravlja načrt dela, ki 

mora biti usklajen z novimi strateškimi usmeritvami. Poleg tega se bo združenje preoblikovalo v 

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje.  

 

European cities marketing: Bled je član tega združenja. Glavna prednost je dostopnost do 

strokovnih vsebin in izobraževanj, ki so se jih že udeležile nekatere sodelavke.  

 

Skupnost Julijske Alpe 

 

Skupnost Julijske Alpe ima za svoje delovanje ustanovljene 4 centre, in sicer: za identiteto, 

trženje, razvoj in upravljanje.   

 

Center za identiteto: Svetovanje in pripravo kreativnih rešitev promocijskega materiala za 

klasično in digitalno oglaševanje svetovanja za KBZ destinacijam, medsektorsko povezovanje s 

slo. gospodarstvom, sodelovanje pri pripravi JA artiklov. 

Center za trženje: Upravljanje z digitalnimi mediji (spletna stran, socialna omrežja, ostale stične 

točke, newsletter)  

Koordinacija in povezovanje uredniške skupine (sestanki, koordinacija nalog in regijskih 

projektov z vsebinskega vidika, svetovanje in pomoč urednikom)  

Sodelovanje z zunanjimi izvajalci (agencije, predstavniki različnih digitalnih orodij // SI in EN)  

Priprava materialov za komunikacijo s ponudniki (priprava vabil, izvedba delavnic) 

Poročanje (direktorjem in uredniški skupini)  

Urejanje arhiva 

Center za razvoj:  

 

Priprava projektov 

 

Priprava projektov za črpanju sredstev iz programov EU in Sklada za okrevanje in razvoj nove 

finančne perspektive 2021-2027 (stroški zunanjih izvajalcev) 

  



Juliana Trail 

Sofinanciranje izdaje vodnikov JT, priprava in izdaja zgodb Juliana Trail, vsebinska nadgradnja, 

vstopne table, table na postajah JPP, trasiranje novih pristopnih etap 

 

Juliana Bike  

Označitev poti modre tablice (PZS) 

Pregled poti (2x-3x letno) zunanji izvajalec 

 

Kartica Julijske Alpe 

Nadgradnja kartice 

 

Kolektivne blagovne znamke 

Sofinanciranje razvoja KBZ, dodatna svetovanja strokovne komisije (zunanji izvajalci) 

 

Juliana Ski Tour 

Priprava predstavitve produkta (tici, zainteresirana tur. gospodarstvo), pomoč pri odprtih 

vprašanjih (zunanji izvajalec) 

 

 

Juliana - plezališča 

V letu 2022 se v sodelovanju s PZS in projektom OSP (Opremljanje slovenskih plezališč) pripravi 

projektna naloga s postavitvijo ciljev ureditve in pravilne ter varne opreme v izbranih naravnih 

plezališčih v Julijskih Alpah. 

 

Zelena shema slovenskega turizma 

Bled je četrto leto del destinacij, ki so združene v tej nacionalni certifikacijski shemi. Sledenje 

trajnostnemu razvoju zahteva nenehno izobraževanje, spremljanje novosti, sodelovanje na 

delavnicah. Sodelovanje v zeleni shemi je prepleteno praktično z vsemi dejavnostmi Turizma 

Bled, od produktov in storitev do sodelovanja v skupnostih. Aplikacija je narejena tako, da 

spremlja vse pomembnejše projekte tako občine kot ostalih zavodov ter seveda turističnega 

gospodarstva.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Upravljanje produktov in storitev zavoda  

 

Prireditve 

V letošnjem letu je za prireditve na voljo manj denarja kot v predkoronskih letih, ker je tudi 

proračun nižji. Zato smo se odločili, da večino denarja namenimo osrednjim prireditvam poleti, ki 

bodo zgoščene od konca maja do septembra.  

Pri organizaciji prireditev letos še bolj kot pretekla leta sodelujemo z Zavodom za kulturo, saj so 

stroški prireditev visoki za oba zavoda, želimo pa, da skupaj pripravimo prireditve na nivoju, ki si 

ga Bled zasluži. Letošnje leto bo prvo leto, ko bomo poletne prireditve – upamo, lahko izpeljali 

kot pred korono. Javna zavoda  - Zavod za kulturo in Turizem Bled ter občina Bled smo se zato 

odločili, da obiskovalci letos, v upamo prvem pravem pokoronskem poletju,  ne smejo dobiti 

občutka, da so zaradi pomanjkanja denarja prireditve na Bledu okrnjene. Poleg tega je leto 60 let 

slovenske popevke, ki bo tudi rdeča nit visokokakovostnih dogodkov na Bledu.  

 

Ostale poletne prireditve:  

Kulinarični dogodki na promenadi, razstave, dogodki v sodelovanju z društvi.  

S potapljači smo se dogovorili, da bomo Legendo o potopljenem zvonu letos uprizorili dvakrat – 

poleti in za božič. Poleti lahko naredimo tudi dve uprizoritvi ali več, če bo to potrebno. 

 

Dodatno pojasnilo:  

Prireditve so del nenehnih preigravanj različnih akterjev na destinaciji, odvisne od financ in 

prostorskih pogojev ter idej. Prepričani smo, da če bi destinacija stopila skupaj in se poenotila, bi 

Bled lahko imel prireditve in dogodke na najvišji ravni.  

  

 

Zimska pravljica: ponovno v neokrnjeni izvedbi.   

 

Outdoor 

 

V letošnjem letu bomo v sodelovanju s turističnimi društvi, zunanjim strokovnim sodelavcem, 

Občino Bled in JP Infrastruktura Bled skrbeli za vzdrževanje pohodnih poti in usmerjevalnih ter 

informativnih tabel. Turizem Bled skrbi za okoli 220 km pohodnih poti v občini.  

Posebno pozornost bomo tudi letos namenili tematskim potem, ki so pomemben dodatek ponudbi 

aktivnosti v naravi.  

 

 

Kartica gosta 

20.3.22 preneha delovati zimska kartica gosta, ki je ponudnikom poleg brezplačnih prevozov do 

bližnjih smučišč Krvavca in Vogla ter Pokljuke, ponujala tudi vrsto zgodnosti na področju 

mobilnosti, aktivnosti, znamenitosti in gostinskih storitev. Predvidoma konec aprila bo začela 

delovati poletna kartica gosta 2022, v okviru katere načrtujemo zagotovitev čim več ugodnosti za 

goste, ki bivajo na Bledu 2 dni ali več. Sodelovali bomo tudi z drugimi destinaciji na območju 

Julijskih Alp in v nabor ugodnosti vključili tudi sosednja območja. K sodelovanju v partnerski 

shemi kartice JA:Bled bomo skušali privabiti še več nastanitvenih obratov ter pred poletjem 



organizirati predstavitve kartice in ugodnosti v hotelih ter s tem spodbuditi receptorje k izdajanju 

kartic in jih predvsem informirati o aktualni ponudbi na destinaciji.  

 

Zimski produkti  

V letošnjem letu smo ob ugodnih snežnih razmerah poskrbeli za ureditev tekaških prog na Bledu. 

Preko aplikacije outdooractive, dostopne na naši spletni strani bled.si, so si obiskovalci lahko 

ogledali trase prog in poiskali informacijo o trenutnem stanju prog. Vse do 20.3.22 obratuje tudi 

zimski prevoz – Bled Winter Shuttle, pri čemer je prevoz organiziran vsak dan (enkrat dnevno) do 

Vogla in Krvavca, med tednom prav tako enkrat dnevno vozimo na Pokljuko. Kot novost smo 

uvedli novo linijo, in sicer brezplačen zimski shuttle Zatrnik-Pokljuka. Tako gostom kot 

domačinom omogočamo brezplačno parkiranje na parkirišču pod Blejskim gradom. Avtobus vozi 

med vikendi, štirikrat dnevno, z možnostjo prevoza v obe smeri. Možnost koriščenja brezplačnega 

parkirnega prostora omogočamo preko aplikacije, s katero voznik na avtobusu potnikom validira 

vhodni listek in jim omogoči izhod iz parkirišča v roku 16 ur. Vsak uporabnik dodatno prejme tudi 

brezplačen kupon za uporabo tekaških prog na Pokljuki in 20% popust pri izposoji opreme. 

Na področju trajnostne mobilnosti bomo gradili tudi tekom naslednje zimske sezone. Glede na 

statistiko prepeljanih potnikov in odzivov uporabnikov bomo po koncu letošnje sezone naredili 

evalvacijo in pripravili predlog izboljšav za zimske prevoze v sezoni 22/23.  

Blejski zimski smučarski avtobus je bil pretekla leta vzpostavljen v tesni povezavi z produktom 

Ski pass JA, v katerega žal letos nista vključena niti smučišče Vogel niti Kranjska Gora. V 

naslednji zimski sezoni bomo prilagodili produkt zimskega avtobusa potrebam glede na ponudbo 

zimskih aktivnosti v okoliških centrih.    

 

  

Kongresni urad Bled 

Program dela predvideva udeležbo na borzah in workshopih, predvsem borze Conventa v 

Ljubljani, ki bo tudi v letošnjem letu izvedena v avgustu ter na drugih izbranih dogodkih. 

Informacije o udeležbi na dogodkih si izmenjujemo z deležniki na destinaciji in Kongresnim 

uradom Ljubljana z namenom, da smo kot destinacija zastopani v čim večji meri. Za udeležence 

Convente bomo organizirali dvodnevni fam trip, pri izvedbi katerega bomo sodelovali s partnerji 

KUB. Sodelovali bomo pri aktivnosti Kongresnega urada Slovenije in podpirali dejavnosti 

Slovenskega ambasadorskega programa. Skupaj s partnerji KUB bomo pripravili vsebino 

novičnikov z aktualnimi novostmi in informacijami na destinaciji in predlagali kongresne 

ambasadorje/ambasadorke za leto 2022. Z obstoječimi ambasadorji bomo vzpostavili stik preko 

destinacijskega srečanja oziroma dogodka za lokalne ambasadorje, v okviru katerega bi pripravili 

poldnevno doživetje na destinaciji z namenom mreženja in spoznavanja ponudbe. V sodelovanju s 

Kongresnim uradom Slovenije bomo pripravili sistem enotnega poročanja statističnih podatkov o 

kongresni dejavnosti na destinaciji. Načrtujemo izvedbo internega fam tripa, na katerem bi DMC-

jem pokazali nekatera doživetja Bleda, ki jih morda še ne poznajo in s tem spodbudili trženje 

Bleda za incentive potovanja in spremljevalni program za udeležence kongresov v Ljubljani. Na 

spletno stran bled.si/srečanja bomo dodali nekaj vsebin in ob podpori partnerjev vnašali termine 

kongresov in mednarodnih dogodkov na Bledu. Glede na preteklo dogajanje na področju 

delovanja KUB in dileme glede poslanstva urada, bi bilo smiselno skupaj z novim vodstvom 

zavoda in partnerji urada pripraviti smernice za prihodnja leta in začeti s pripravo strategije MICE 

Bled do leta 2030.  

  



 
Finančna tabela 

 
 

 

 



Ključne tematike - Letni uredniški načrt za leto 2022 - Turizem Bled

Okvirni razpored 

tem po ključnih 

kriterijih

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
DODATNE IDEJE IN 

PREDLOGI

Okvirne komunikacijske 

teme po ključnih 

produktih

*PR podpora dejavnostim 

spodaj

*PR podpora 

dejavnostim spodaj

*PR podpora dejavnostim 

spodaj

*PR podpora 

dejavnostim spodaj

*PR podpora 

dejavnostim spodaj

*PR podpora dejavnostim 

spodaj

*PR podpora 

dejavnostim spodaj

*PR podpora 

dejavnostim spodaj

*PR podpora 

dejavnostim spodaj

*PR podpora 

dejavnostim spodaj

*PR podpora 

dejavnostim spodaj

ASK ME izobraževanje test za veliko noč delo delo delo delo evalvacija

Digitalni marketing

*Ažuriranje spletne strani 

*socialna 

omrežja*newslettri* 

Dodajanje novih 

ponudnikov nastanitev na 

vmesnik Julijskih Alp* 

Pošiljanje pogodb 

ponudnikom nastanitev 

na vmesnik Julijskih Alp* 

Sporočanje doseženih 

kazalnikov pri razpisu 

MGRT 2018/2019* 

Ažuriranje platfome 

Outdoor active * 

Sodelovanje v skupini 

urednikov skupnosti 

Julijske Alpe in aktivnosti 

* Sodelovanje Arctur, 

Forward

*Ažuriranje spletne 

strani*socialna omrežja* 

newslettri* Ažuriranje 

platfome Outdoor active 

* Sodelovanje v skupini 

urednikov skupnosti 

Julijske Alpe* 

Sodelovanje s 

podjetjema Arctur, 

Forward* Zakup orodja 

SEMRush*Pošiljanje 

sezonskih Newslettrov 

na tuje naslove* analiza 

digitalnih aktivnosti, 

kanalov TB 2021

*Ažuriranje spletne 

strani* socialna omrežja* 

Newslettri*Ažuriranje 

platfome Outdoor active 

*Sodelovanje v skupini 

urednikov skupnosti 

Julijske Alpe*Sodelovanje 

s podjetjema Arctur, 

Forward*Tehnična 

optimizacija novih spletnih 

podstrani (urejanje META 

opisov in naslovov) 

*Optimizacija fotografij z 

lokacijskimi podatki na 

ključnih podstraneh* 

Prijava na razpis STO 2022

*Ažuriranje spletne 

strani* socialna 

omrežja*Newslettri* 

razpis STO 

2022*Dodajanje 

praktičnih informacij pri 

znamenitostih na spletni 

strani* Sodelovanje v 

skupini urednikov 

skupnosti Julijske 

Alpe*Sodelovanje s 

podjetjema Arctur, 

Forward

*Ažuriranje spletne 

strani*socialna 

omrežja*Newslettri*raz

pis STO 2022*Izdelava 

360-stopinjskega 

sprehoda na Malo 

Ojstrico* Sodelovanje v 

skupini urednikov 

skupnosti Julijske 

Alpe*Sodelovanje s 

podjetjema Arctur, 

Forward* Pošiljanje 

sezonskih Newslettrov 

na tuje naslove

*Ažuriranje spletne 

strani*socialna 

omrežja*Newslettri*razpis 

STO 2022*Sodelovanje v 

skupini urednikov skupnosti 

Julijske Alpe*Sodelovanje s 

podjetjema Arctur, 

Forward* Optimizacija 

Yandex in Apple Maps 

profilov

*Ažuriranje spletne 

strani* socialna 

omrežja*Newslettri* 

razpis STO 

2022*Sodelovanje v 

skupini urednikov 

skupnosti Julijske 

Alpe*Sodelovanje s 

podjetjema Arctur, 

Forward*Optimizacija 

povezav Google my 

Business profila z 

ustreznimi UTM 

značkami

*Ažuriranje spletne 

strani*socialna 

omrežja*Newslettri*raz

pis STO 

2022*Sodelovanje v 

skupini urednikov 

skupnosti Julijske 

Alpe*Sodelovanje s 

podjetjema 

Arctur,Forward* 

sezonski Newslettri na 

tuje naslove

*Ažuriranje spletne 

strani*socialna omrežja* 

Newslettri*razpis STO 

2022*Dodatni blogi na 

spletni 

strani*Sodelovanje v 

skupini urednikov 

skupnosti Julijske 

Alpe*Sodelovanje s 

podjetjema 

Arctur,Forward

*Ažuriranje spletne 

strani* socialna 

omrežja* Newslettrov* 

razpis STO 

2022*Sodelovanje v 

skupini urednikov 

skupnosti Julijske 

Alpe*Sodelovanje s 

podjetjema Arctur, 

Forward

*Ažuriranje spletne 

strani*socialna 

omrežja*Newslettri*raz

pis STO 

2022*Sodelovanje v 

skupini urednikov 

skupnosti Julijske 

Alpe*Sodelovanje s 

podjetjema Arctur, 

Forward* tuji Newslettri

 

digitalno oglaševanje po 

trgih

bližnje države EU + Velika 

Britanija

bližnje države EU + Velika 

Britanija

bližnje države EU + Velika 

Britanija

bližnje države EU + Velika 

Britanija

bližnje države EU + Velika 

Britanija

bližnje države EU + Velika 

Britanija

bližnje države EU + Velika 

Britanija

Blejski lokalni izbor

*Vzpostavitev sistema 

znamčenja za vodena 

gostinska doživetja

*Vzpostavitev sistema 

znamčenja za vodena 

gostinska doživetja

*Vzpostavitev sistema 

znamčenja za vodena 

gostinska 

doživetja*nadgradnja 

sistema za prvi nivo 

verig ponudnikov 

*Vzpostavitev sistema 

znamčenja za 

nastanitvene 

obrate*Ocenjevanje 3 

kategorij 1.nivoja

*Ocenjevanje 3 

kategorij 

1.nivoja*Mreža KBZ po 

modelu Izvorno 

slovensko     

*Mreža KBZ po modelu 

Izvorno 

slovensko*Ocenjevanje 

nastanitvenih 

obratov*Ocenjevanje 

vodenih gostinskih 

doživetij*Svetovanja, 

aktivnosti po 

ocenjevanjih 

*Svetovanja, aktivnosti po 

ocenjevanjih 

*Svetovanja, aktivnosti 

po ocenjevanjih*Mreža 

KBZ po modelu Izvorno 

slovensko

*Svetovanja, aktivnosti 

po 

ocenjevanjih*Podelitev 

certifikatov 

*študijska tura ali borza 

za ponudnike na 

destinaciji 

*Mreža KBZ po modelu 

Izvorno slovensko 

Kartica JA Bled

* zimska                *zimska, aktivnosti za 

poletno

*zimska *20.april poletna *poletna *poletna *poletna *poletna *poletna *poletna *poletna, velja do 

20.november

*zimska

Kongresni urad Bled

*Priprava vsebine za e-

novičnik v okviru 

Slovenskega 

ambasadorskega 

programa

*Priprava vsebine za e-

novičnik v okviru 

Slovenskega 

ambasadorskega 

programa

*Destinacijsko srečanje 

za lokalne ambasadorje

*Destinacijsko srečanje 

za lokalne ambasadorje

*Prijave za kongresne 

ambasadorke/ambasadorje 

2022

*Conventa fam trip 

Bled*Udeležba na borzi 

Conventa 

*Udeležba na dogodku 

za ambasadorje v živo 

*Udeležba na borzi 

IBTM Barcelona

Poslovni dogodki, 

študijske, vodenja

*letno poročilo Bled v 

očeh svetovne javnosti 

*vodeni ogledi Bleda

*mednarodna ekipa 

turističnih 

managerjev*obisk 

belgijskega novinarja La 

Libre*obisk angleških 

novinarjev The 

Sun*vodeni ogledi 

Bleda*IMTM Tel Aviv-

JA*F.R.E.E. 

München*Workshop 

Italija - virtualno*

 *sprejem delegacije 

SILA *vodeni ogledi 

Bleda *sprejem in 

predavanje za študente 

VSŠ *obisk avstrijske 

novinarke Laure 

Anninger, Alpine Pearls * 

BMT Napoli

*Ekipa 10 agentov 

ZDA*vodeni ogledi 

Bleda*Argus Bike Festival 

na Dunaju-STO *workshop 

Zürich, Padova * BIT 

Milano *mednarodna 

delegacija MOP

*SIW*vodeni ogledi 

Bleda

*Gostovanje folklorne 

skupin sosednjih 

držav*vodeni ogledi 

Bleda

*vodeni ogledi Bleda *vodeni ogledi Bleda *vodeni ogledi Bleda *vodeni ogledi Bleda *vodeni ogledi Bleda *vodeni ogledi Bleda

Publikacije, 

izobraževanja v 

organizaciji TB

*trganka (zemjevid) *mini 

informacije*blejska 

turistična 

borza*srečanje 

blejskega turističnega 

gospodarstva

*linijski prevozi *ponatis splošni blejski 

prospekt

*zimski časopis*letak hit 

parada

*Slovenia Green * letno poročilo zelena 

shema 2021

*sprotno dodajanje po 

modulih*zimska kartica 

gosta*zimski 

prevozi*BLS*

*sprotno dodajanje po 

modulih*poročilo zimska 

kartica*poročilo zimski 

shuttli*poročilo stanje 

jezera*BLS*priprava na 

tekmovanje TOP 100

*sprotno dodajanje po 

modulih*izobraževanja*p

oletna kartica

*Najbolj trajnostne 

prireditve v Sloveniji 

(izpostaviti tudi iniciativo 

Manj plastike, več 

trajnosti)         *Zeleni 

dan (20.5.) *sprotno 

dodajanje po 

modulih*izobraževanja*

poletna kartica

*sprotno dodajanje po 

modulih*izobraževanja*

poletna kartica

*sprotno dodajanje po 

modulih*izobraževanja*pol

etna kartica

*sprotno dodajanje po 

modulih * izobraževanja  

*poletna kartica

*sprotno dodajanje po 

modulih*izobraževanja

*poletna kartica

*sprotno dodajanje po 

modulih*izobraževanja*

poletna kartica

*sprotno dodajanje po 

modulih*izobraževanja*

poletna kartica

*poročilo 2022*plan 

2023

VEČJE PRIREDITVE IN 

DOGODKI

razstava Atelje Bled v 

FD*plesna predstava indijske 

skupine parradox*

  prvomajska regata legenda o potopljenem 

zvonu-uvod v poletje * 

poslovni tek trojk

veteransko evropsko 

prvenstvo v 

veslanju*mednarodna 

veslaška regata*retro 

automobiles touring* 

festival dobrega počutja* 

CIOFF folklorne skupine na 

Bledu*Nočna 

10ka*kolesarska 

postajanka Alpe

riklijev pohod*blejski dnevi-

slovenska popevevka*

poletje na Bledu*poletna 

hokejska liga*kino 

bled*strateški forum

triatlon* zimska pravljica, priprava *hit parada * zimska 

pravljica

*Svetovni pokal v biatlonu 

(Pokljuka)*zimska 

pravljica*božično novoletni 

koncert* legenda

Dodatni top dogodki 

(ostali kulturni, 

gastronomski in 

tradicionalni dogodki) 

*Okviren seznam, 

osvežujemo sproti glede 

na razmere in info s 

terena

srednjeveški 

dnevi*delavnica 

improvizacije in 

kompozicije*poletna noč

festival Bled* Carmen

STO-Pomembni 

komunikacijski dogodki  - 

POSLOVNI DOGODKI IN 

BORZE *Okviren seznam, 

osvežujemo sproti 

Expo Dubaj WS Osrednja 

Slovenija 13.1.

Expo Dubaj WS Mediteranska 

Slovenija 9.2.;                         

Conventa: 23.2.-24.2.

Expo Dubaj WS Termalna 

Slovenija 1.3.;                  ITB 

Virtual: 9.3.-13.3.

Wrokshop Francija: TBD

ETC skupščina in trajnostna 

delavnica (enkrat v maju 

2022)

SIW on Boutique tour 31.5.-

1.6.

IMEX Frankfurt: 31.5.-2.6.

SIW on Boutique tour 31.5.-

1.6.

Workshop Madrid: TBD

SITE Special Impact Series 

Slovenija (Ljubljana) 27.7.-30.7. 

???

DST?

IMEX ZDA: 11.10.-13.10.

DST?

WTM London: 7.11.-9.11.

IBTM Barcelona: 29.11.-

1.12.

DigiRikli

testiranje aplikacije * 

konec meseca uvdeba 

edinstvenega doživetja

fotografiranje, video o 

Rikliju

prijava doživetja na 

poziv STO

priprava letnega 

poročila MGRT


