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Uvod
Poslovno leto 2011 je bilo tako v pogledu finančnih in fizičnih rezultatov
kot tudi vsebinskem programu najintenzivnejše, pa tudi najuspešnejše od
začetka delovanja Zavoda za kulturo Bled.
Glavni motiv za tak obseg je bil predvsem visok jubilej – tisočletnica prve
omembe Blejskega gradu v pisnih virih. S pripravami na jubilejno leto smo
pričeli že v letu 2010 in takrat tudi razčistili glavno dilemo, kako v okviru
razpoložljivih sredstev najbolj učinkovito proslaviti tisočletnico – z
investicijami v nove pridobitve ali bogatim programom vrhunskih
prireditev. Kljub temu, da je bil tudi program prireditev bogat, smo
prednost in poudarek vseeno dali investicijam in prenovam, ki pomenijo
trajne pridobitve za Blejski grad.
Realizirane pridobitve pa pomenijo samo etape v okviru dokončanja
projekta celovite prenove Blejskega gradu, prav tako pa se nahajamo tudi
v teku programa funkcionalnega preurejanja Festivalne dvorane. Zato smo
v tem kontekstu v lanskem letu nadaljevali tudi s pridobivanjem projektne
dokumentacije za nadaljnje posege na obeh objektih.
V finančnem pogledu smo v preteklem letu realizirali prihodke v višini
1.674.870 EUR kar je pomenilo porast 14 % glede na leto 2010 oz. 8,1%
glede na plan. Razlog za to ugodno situacijo je v povečanem fizičnem
prometu (+ 12 % vseh obiskovalcev), prav tako pa tudi v višji vstopnini na
grad, ki smo jo uveljavili od 1.5.2011 dalje po tem, ko smo zaključili z
večino del v povezavi z novimi pridobitvami.
Na drugi strani so se tudi stroški povečali nad planirane predvsem zaradi
povečanega obsega storitev v povezavi z vložki v prenove in
proslavljanjem tisočletnice. Zanje smo se dodatno odločili po tem, ko smo
videli, da poslovanje v nasprotju z nekaterimi slabimi napovedmi in skepso
v času načrtovanja teče normalno.
Na koncu smo tako realizirali 140.732 EUR presežka prihodkov nad
odhodki, po odštetju davka pa je dokončni pozitivni rezultat 115.191 EUR.
Zasluga za to, da smo leto zaključili uspešno in realizirali celoten program
načrtovanih nalog gre predvsem celotnemu kolektivu, projektantom,
zunanjim sodelavcem pri organizaciji prireditev in pa visokim vložkom v
promocijo. Brez aktivnosti v medijih, predvsem v povezavi s tisočletnico,
odmevnosti in obiska ne bi bilo moč zagotoviti.
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2.

Poslovanje zavoda

2.1.

Poslanstvo zavoda

Zavod za kulturo Bled je tudi v letu 2011 posloval v skladu z
opredelitvami in usmeritvami Odloka o ustanovitvi in temeljnima
upravljavskima pogodbama za Blejski grad in Festivalno dvorano.
Osnovnim smerem
delovanja smo ob izvrševanju
upravljavske
funkcije dodali predvsem tudi vsebinsko bogatejši del kulturnega
programa, ki je potekal v glavnem v objektih v upravljanju in je opisan
kasneje.
2.2.

Strateški dokumenti

Delo in program aktivnosti v letu 2011 je zavod izvajal skladno z
usmeritvami sprejetih strateških dokumentov:
-

Strategijo upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2007-2016
Načrtom investicijskih vlaganj v Blejski grad
Programom fazne prenove Festivalne dvorane kot delom
Razvojnega programa Občine Bled 2009-2020.

2.3.

Poslovne prioritete poslovanja v letu 2011

Načrtovanje poslovanja za preteklo leto je potekalo pod vplivom dveh
pomembnih dejavnikov:
-

previdnosti zaradi določenih slabih tržnih napovedi, ki so se v
povezavi z recesijo pojavljale v času sprejemanja plana
bogatega načrta aktivnosti, s katerimi smo želeli počastiti
tisočletnico prve omembe.

Temu dejstvu smo prilagodili bistvene usmeritve v okviru poslovanja, ki
so bile:
v okviru celovite prenove gradu dokončati načrtovane pomembne
posege, ki bodo z letnico realizacije opozarjali, da so bili
dokončani in pridobljeni ob tisočletnici
realizirati program prireditev ob tisočletnici
realizirati program promocije tisočletnice in s tem obiska
objektov
stalno spremljati poslovanje, nadzorovati stroške in prilagajati
aktivnosti stanju realizacije
pridobivati projektno dokumentacijo kot pogoj za nadaljnje
posege in možnost udeležbe na razpisih.
Poročilo o najpomembnejših izvršenih aktivnostih sledi v nadaljevanju.
-
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3.
.
3.1.

Vsebinsko poročilo

3.1.

Investicija v prenovo glavne dostopne peš poti na grad

Blejski grad

Na osnovi projekta, ki ga je izdelal biro za
krajinsko arhitekturo Bruto iz Ljubljane, smo v letu
2011 dokončali prenovo glavne južne pešpoti na
Blejski grad iz smeri grajskega kopališča.
Dela na terenu so se pričela v mesecu oktobru
2010 in bila prekinjena v mesecu decembru zaradi
obilnih snežnih padavin in zmrzali. Nadaljevani
smo jih v mesecu marcu, dokončali v mesecu maju
in pot uradno slavnostno predali namenu
15.6.2011. Obiskovalci so novost sprejeli zelo
pozitivno, enako je bil projekt deležen pozitivne
ocene tudi s strani stroke ( članek v strokovnem
časopisu za arhitekturo Trajekt ). Pot je sedaj
urejena, zavarovana in omogoča lahek in varen
dostop na grad. Točnih evidenc sicer nimamo, a glede na stanje
ocenjujemo, da se je lani po poti nagrad povzpelo več deset tisoč
obiskovalcev.
3.2.

Prenovitvena dela v kuhinji grajske restavracije

Zaradi dotrajanosti in posledične odločbe sanitarne inšpekcije smo v
kuhinji grajske restavracije morali interventno popolnoma sanirati vse
odtoke, električne instalacije in keramične obloge. Poseg je moral biti
zaključen do glavne sezone, k sreči pa smo lahko prenovo izvedli po
načrtih, katere smo že pridobili za prenovo. V tako prenovljene prostore je
najemnik – hotel Astoria – umestil potrebno opremo.
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3.3.

Priklop objekta Blejski grad na zemeljski plin

Skupaj s prenovo kuhinje smo
izvedli tudi generalni pregled in
potrebna
dela
na
plinskih
instalacijah in se z objektom Blejski
grad z mesecem aprilom preklopili
iz utekočinjenega na zemeljski plin.
S tem dejanjem smo se z enim od
objektov v upravljanju že prilagodili
občinski politiki priklapljanja javnih objektov na zemeljski plin. Istočasno
smo delno sanirali tudi objekt – spodnjo postajo žičnice in s tem ter
odstranitvijo plinske cisterne za utekočinjen plin izboljšali zunanji izgled
objekta.

3.4.

Stopnišče na mostovž s sanacijo terena

Mostovž na vstopni poti na grad
nad dvižnim mostom je priljubljena
točka, na kateri se fotografira
veliko število obiskovalcev. Mnogi
so se v preteklosti na mostovž
vzpenjali kar po terenu, kar je
skupaj z meteorno vodo ob nalivih
povzročilo izpiranje in erozijo
terena ter s tem grožnjo za veliko
smreko ob grajskem stolpu. Stanje
smo sanirali na terenu v površini ca
60 m2 ( izvajalec Arboretum Volčji potok) in izdelali nove stopnice na
mostovž ter zamenjali ograjo na njem ( Mizarstvo Koželj ).
3.5.

Preureditev prostorov v zgradbi na spodnji grajski terasi

S hotelom Astoria, najemnikom gostinskega lokala na spodnji terasi, smo
se dogovorili za zamenjavo prostorov glede na to, da je obstoječi bife
Tlačan po kvadraturi presegal njihove potrebe, poleg tega pa je bil v
uporabi samo v času poletne sezone. Na tak način smo prišli do novih
pridobitev.
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3.5.1. Povečan prostor za grajsko tiskarno
Grajska tiskarna se je iz okroglega stolpa
preselila v pritlični prostor na prvi grajski
terasi, ki je prostornejši in omogoča
večjemu
številu
obiskovalcev,
da
spremljajo prikaz starega načina tiskanja
na repliki Gutenbergovega tiskarskega
stroja, postavljenega na manjši podest.

3.5.2. Prenovljen prostor z razstavo o Primožu Trubarju
V urejen prostor nad tiskarno je Narodni muzej Slovenije postavil novo
razstavo o Primožu Trubarju, ki se smiselno navezuje na tiskarno in
Blejski grad. Primož Trubar naj bi na poti iz Tuebingena prespal na
Blejskem gradu junija 1561, prav tako pa sta bili prvi slovenski knjigi
natisnjeni na podobnem tiskarskem stroju, kot ga prikazuje replika v
tiskarni.

3.5.3. Prenovljen prostor Galerija Stolp
V prvem nadstropju okroglega
stolpa smo uredili
manjšo
galerijo Stolp, ki je namenjena
manjšim razstavam. Galerija je
ustrezno
opremljena
in
osvetljena in je v teku lanskega
leta po otvoritvi poleti gostila že
štiri razstave.
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3.5.4. Prenovljen spodnji gostinski prostor
Spodnji gostinski prostor se je preselil v pritličje stolpa, ki
smo ga prav tako prenovili ter opremili z ustreznimi
instalacijami ter opremo. Njegovo zmanjšanje je bilo
sporazumno dogovorjeno z najemnikom – hotelom Astoria,
saj je lokal namenjen predvsem servisiranju spodnje
terase v obdobju poletne sezone april – oktober.

3.6.

Nov degustacijski prostor ob grajski vinski kleti

V prostoru za grajsko vinsko kletjo
smo v prostoru, ki je bil v preteklosti
zapolnjen s starim hidroforjem in
raznimi
neuporabnimi
predmeti,
skupaj
z
najemnikom
(Vina
Dornberg) uredili manjši prostor za
skupine do 15 oseb. Prosto se lahko
koristi
tako
v
sklopu
raznih
aranžmajev na gradu kot tudi za
predstavitev
in
pokušnjo
vin
najemnika.
3.7.

Nov prostor grajska kovačnica
Preuredili smo tudi manjši prostor pod
muzejem, ki je v preteklosti služil za
skladiščenje in v njem v sodelovanju z
najemnikom - Umetnim kovaštvom
Šolar
Rajko
iz
Kamne
Gorice
ponazorili tradicijo kovaštva, ki se
sicer kot pomemben del naše
zgodovine, dediščine
in tradicije
omenja tudi v muzejski razstavi nad
kovačnico.
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3.8.

Posegi v okviru ureditve gradu

3.8.1. Ureditev ekološkega otoka
Na nivoju zgornjega parkirišča smo uredili
ekološki otok. Dolga leta so kontejnerji za
odpadke prosto stali na parkirišču in kazili
izgled okolice gradu, po novem pa so
umeščeni za lesenimi stenami in situacija
deluje urejeno.

3.8.2. Prenovljena razsvetljava na Grajski cesti in na parkirišču
Svetilke ob cesti na grad in na parkirišču izvirajo iz časa
prenove gradu in so zaščitene s strani ZVKD. Glede na
dotrajanost in poškodbe smo vsa svetila obnovili,
opremili z varčnimi žarnicami ter prenovili tudi stebre
(brušenje, pleskanje ) ter napeljavo.

3.8.3. Sanacija lesenih površin
Zaradi dotrajanosti smo zamenjali balkonsko
ograjo na manjšem balkonu ob okroglem
stolpu, pokrov vodnjaka in kritino iz skodel na
zidcu, ki je del grajskega obzidja na spodnji
terasi. Posebej zahtevna je bila sanacija
lesenih vrat v Viteški dvorani, daj jih je bilo
zaradi dolgoletnega delovanja sonca ( južna
stran ) skoraj nemogoče odpirati.
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3.8.4. Ureditev prostora za posaditev cepiča trte iz Lenta
Na zgornji terasi smo ob muzejskem traktu uredili
in zaščitili prostor za posaditev cepiča najstarejše
trte iz Lenta, ki smo ga na posebni prireditvi in po
za to predpisanem protokolu posadili 11.10.2011.
Za lokacijo smo se
določili po posvetu s
strokovnjaki – vinogradniki in upamo, da bo trta na
njej dobro uspevala.

3.8.5. Urejevanje zelenih površin v okviru in izven objekta
Arboretum Volčji potok je tudi v letu 2011 v skladu z dogovorom in
sprejetim ureditvenim načrtom opravil obrezovanje dreves in zelenja na
gradu in dvakrat zamenjal sadike v vseh koritih in gredicah. Prav tako smo
na osnovi sklepa pristojne komisije odstranili nekaj med zimo
poškodovanih dreves na grajskem hribu.

3.9.

Vzdrževalna in instalacijska dela

V teku leta smo izvedli večje število posegov
za
izboljšanje
in
prenovo
elektro
instalacijskega sistema. Sanirana sta bila
elektromotorja v črpališču za oskrbo z vodo,
prenovljeni sta bili elektro omarici v črpališču
in na gradu ter instalirani trije priključki za
trifazni tok za različne potrebe. Prav tako so
bile izvedena vsa dela za potrebe pravilne in
varne oskrbe novega sistema zunanje osvetlitve gradu ter odstranjena
zastarela svetila za osvetljevanje objekta ter žice za dovod energije.
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3.10. Nova osvetlitev Blejskega gradu
Zadnja je bila v
mesecu
juniju
zaključena investicija
v
novo
zunanjo
osvetlitev Blejskega
gradu. Poseg je bil
vsled novega zakona
o pravilnem osvetljevanju
objektov
in
zahtev Zavoda za
varstvo kulturne dediščine zelo zahteven.
Osnova zanj je bil
projekt osvetlitve, ki
je vseboval načine
napajanja, osvetlitve, vgradnje in krmiljenja svetil in je bil predstavljen
kolegiju ZVKD Kranj. Poleg tega so bile pred začetkom montaže izvedene
tri testne instalacije osvetlitve z namenom določitve pravega načina
osvetljevanja in barve svetlobe. Izvajalca smo izbrali na javnem razpisu
(Firma Arelsi, Ljubljana), uporabljena pa je najsodobnejša varčna
tehnologija led svetil firme Guzzini iz Italije. Projekt je po mnenju večine
uspel in Blejski grad dostojno umešča v blejsko podobo tudi ponoči.
3.11. Prenova sanitarij v Festivalni dvorani
V
preteklem
letu
smo
popolnoma prenovili sanitarije v
Festivalni
dvorani. Sanitarni
elementi, keramika, predvsem
pa instalacije (odtoki) so bili že
dokaj izrabljeni , stari več kot 20
let, saj je bila dvorana zadnjič
prenovljena leta 1989. Prenova
je bila izvršena tako, da v
nadaljevanju omogoča gradnjo
dvigala za prvo nadstropje do
malih dvoran, saj je to v tem
trenutku
ena
glavnih
pomanjkljivosti glede na kongresne standarde. Za izvedbo smo izvedli
javni razpis, izbran ponudnik izvedbe del pa je bilo podjetje P-grad iz
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Bohinjske Bistrice, ki je dela izvedlo
podizvajalci.

v sodelovanju z našimi lokalnimi

3.12. Pridobljena projektna dokumentacija
Tudi v letu 2011 smo nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije
z bodoče posege na objektih v upravljanju. Pridobljeni so bili:
Blejski grad:
Idejni načrt za aktiviranje podstrešja muzejskega trakta
Idejni načrt za aktiviranje podstrešja nad restavracijskim traktom
Idejne zasnove za vstopni hall in pozicijo dvigala
Festivalna dvorana:
Načrt zunanje ureditve s soglasji
Elaborat Energetski pregled objekta Festivalna dvorana
Idejni načrt za funkcionalno prenovo malih dvoran in tehničnih
prostorov
Idejni načrt preureditve sistema ogrevanja na plin
Idejni načrt instaliranja prezračevanja in klimatizacije malih
dvoran in tehničnih prostorov.
Vsi idejni projekti (z izjemo idejnih zasnov za dvigalo) so narejeni
podrobno, tako da je pridobitev projektov za izvedbo in za gradbeno
dovoljenje na njihovi osnovi možna v zelo kratkem času.
Pred dokončnimi odločitvami za realizacijo funkcionalne prenove v
Festivalni dvorani bo s strani občine in z našim sodelovanjem izveden še
postopek preverjanja možnosti prilagajanja programa v dvorani
kongresnim standardom za kongresne centre, ki jih je za našo državo
uveljavil Kongresni urad Slovenije.
4.

Prireditve

4.1.

Prireditve ob tisočletnici prve omembe Blejskega gradu

Tisočletnico prve omembe Blejskega gradu v pisnih virih smo glede na
simboliko letnic 1011 – 2011 počastili s programom enajstih
pomembnejših prireditev. Prireditve so bile sledeče :
1.

22.5.2011: premierna uprizoritev
predstave »Z mogočno roko«
Predstava napisana za priložnost
slavnosti ob tisočletnici, ki pa jo je
možno za skupine ponoviti.
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2.
23.5.2011:
celodnevne
predstave
gledališke skupine Gašperja Lambergarja na
gradu in slavnostni ognjemet
Skupina je na gradu nastopila štirikrat v teku
dneva za vse, ki so si ta dan ogledali Blejski grad

3.

24.5.2011: obisk in koncert godbe
na pihala iz Brixna na gradu ter
obisk beneških gondol na jezeru
S svojim obiskom nas je počastila tudi
godba iz pobratene občine Brixen, s
katero
nas
vežejo
stoletne
zgodovinske vezi.

4.
4. – 5.6.2011: srednjeveški dnevi
na Blejskem gradu.
Dvodnevna prireditev z udeležbo skupin
iz
Namčije,
Madžarske,
Italije
in
Slovenije. Nastopi so se odvijali na gradu
trikrat dnevno.

5.
6.6.2011: slavnostni koncert
Moškega pevskega zbora Triglav
Lesce - Bled
Koncert ob 10. letnici zbora z gosti –
zborom Maelgwn Male Voice Choir iz
Walesa – se je odvijal v Festivalni
dvorani.
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6.
16.6.2011: slavnostna otvoritev
prenovljene sprehajalne poti na Blejski
grad
Prenova poti je bila največja in
najzahtevnejša
letošnja
investicija
Zavoda za kulturo Bled.

7.

17.-19.6.2011: Grajska poroka na
Blejskem gradu
Na tridnevni prireditvi, ki je potekala na
Bledu in v okolici so se na gradu poročili
pari iz občin, s katerimi je pobratena
Občina Bled ( Brixen, Vračar, Dubrovnik )

8.
30.6.-20.7.: Festival Bled
Na Festivalu Bled, ki je tudi letos
potekal pod vodstvom g. Jerneja
Brenceta in smo ga na zavodu tako
finančno kot tudi organizacijsko podprli,
je bilo izvedenih 16 koncertov na štirih
lokacijah – v Festivalni dvorani, Vili
Bled ( Oranžerija ), cerkvi sv. Martina in
en koncert v Radovljici. Poleg koncertov
je tudi letos potekalo tradicionalno
mednarodno tekmovanje za violino.

9. 4.-7.8. in 1.- 4.9.2011: Okarina
Etno Festival Bled
Festival je imel v preteklem letu
izjemoma dvojni program v dveh delih,
saj je bil septembrski del organiziran
tudi z namenom nudenja zabave in
glasbenih
užitkov
udeležencem
Svetovnega prvenstva v veslanju, kjer
je bil zavod zadolžen za organizacijo
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in izvedbo tega dela programa. V osmih večerih je skupno nastopilo 12
različnih ansamblov iz Slovenije, Gvineje,Škotske, Konga, Italije,Velike
Britanije, Antigue, Gane, Nigerije in Luksemburga.

znamenitosti.

10.
11.10.2011: posaditev
cepiča trte iz Lenta na
Blejskem gradu
V posebej za to urejen prostor
na zgornji terasi na gradu je
bila
posajena
potomka
znamenite trte iz Lenta v
Mariboru
v upanju, da bo
uspevala
in
pomagala
povezovati
dve slovenski

11.
2.12.2011: zaključna prireditev s
promocijo zbornika Blejski grad – 1000
let prve omembe.
V teku slavnostnega leta je nastajala knjiga
– zbornik, v katerem 15 strokovnjakov iz
različnih pogledov opisujejo Blejski grad kot
kulturni spomenik, arhitekturni dosežek in
izjemno
pomemben
del
blejske
in
slovenske zgodovine. Knjigo smo v 1000
izvodih izdali skupaj z Narodnim muzejem
Slovenije in jo slavnostno predstavili
javnosti na zaključni prireditvi 2.12.2011 v
Festivalni dvorani ob zaključku programa
prireditev v slavnostnem letu.
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4.2.

Ostale prireditve in kulturni projekti

1. V teku poletne sezone je bilo ob torkih
in četrtkih na gradu organiziranih 22
nastopov gledališke skupine Gašperja
Lambergarja
z
baročnimi
in
srednjeveškimi uprizoritvami.

2.

Organizirali in podprli smo promocijo
knjige Rezljana vrata na Slovenskem
avtorja domačina Vladimirja Siliča

3.

Organizirali smo tri razstave v novi Galeriji Stolp na gradu:
-

fotografsko razstavo domačina – mojstra fotografije Francija
Ferjana na temo Blejski grad

-

razstavo fotografij, povzetih iz knjige Rezljana vrata na
Slovenskem avtorja Vladimirja Siliča

-

razstavo o lectarstvu gostile Lectar iz Radovljice (g. Andrejaš)
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4.

Ostale prireditve na gradu:
- Prireditve v času krompirjevih počitnic
- Prireditev ob obisku 200.000 obiskovalca
- Štirje nastopi zborov v adventnem času

5.

Podprli smo organizacijo razstav Impresionisti in Picassojeva
keramika galerije Deva Puri v Pristavi.
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6.

Fizični podatki

5.1.

Blejski grad – podatki o obiskovalcih

Blejski grad je v letu 2011 obiskalo skupno 235.038 obiskovalcev, kar je
rezultat, ki ga bo v bodoče težko ponoviti. V primerjavi z letom 2010 je
bilo obiskovalcev 12 % več. Razlog za tako povečanje obiska je zagotovo
v slavnostnem letu in promociji, s katero smo javnosti vzpodbujali k obisku
in jih opozarjali na jubilej, prireditve ter nove pridobitve.
Porast smo zabeležili pri vseh strukturah obiskovalcev in sicer je bilo
individualnih obiskovalcev 7% več, skupinskih gostov 13,5 % več,
pogodbeni partnerji so nam pripeljali 4 % obiskovalcev več, najavljenih
gostov v restavraciji je bilo 24 % več, udeležencev porok pa je bilo 16 %
več.
Struktura obiskovalcev po segmentih je sledeča :

Obiskovalci Blejskega gradu
skupina do 21pax
7%

skupina 22 pax +
22%

individualci
49%

restavracja
7%
prost vstop
2%poroka
1%
pogodbeni
partnerji
12%

Glede na obisk po mesecih je stanje enako kot v preteklosti. Večino
obiska (87 %) realiziramo v času april – oktober, 58 % obiska pa v
obdobju junij – september. Najpomembnejši mesec je bil avgust (16,7%)
kljub temu, da je bil lani zaradi Svetovnega prvenstva v veslanju v zadnji
tretjini meseca obisk gradu slabši. Udeleženci prvenstva so na Bledu
stanovali tudi 10 dni in več ter so grad morda obiskali enkrat, medtem ko
bi se v normalni situaciji v takem času v namestitvenih objektih zamenjalo
2 – 3 krat več gostov, potencialnih obiskovalcev gradu. Na drugi strani pa
je potrebno poudariti, da je več kot 24 ur direktnih prenosov veslanja po
svetu, kjer se je na TV ekranih velikokrat pojavljal tudi Blejski grad,
pomenilo veliko promocijo, ki jo je težko finančno izmeriti.
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Celotna tabela z vsemi podatki se nahaja v prilogi, struktura obiska po
mesecih pa je sledeča:
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V strukturi obiskovalcev predstavljajo največji delež domači obiskovalci
(23,3 %), sledijo pa Angleži (14,5%), Japonci (12,5%), Italijani (11 %),
Nemci ( 5,6%), Izraelci (5,5%), Rusi (3,8%),Madžari (3,7%),Hrvati (3,6%),
Španci (2,5%), in Američani (2,3%). V nadaljevanju sledi 10 evropskih
držav s Kitajsko in Tajvanom s ca 0,1 – 1% obiskovalcev, nekaj manj kot
20.000 obiskovalcev pa predstavljajo turisti iz ostalih držav celega sveta,
katerih deleži v odstotkih ne dosegajo 0,1%.
Tudi letos lahko kot uspeh ocenimo dejstvo, da smo na gradu realizirali
povprečno ceno vstopnice v višini 6,10 EUR na obiskovalca, kar
predstavlja 76% najvišje cene vstopnice. Pri tem so upoštevane vse
strukture obiskovalcev, tudi otroci in obiskovalci brez plačane vstopnine
(občani, novinarji, gratisi po uzancah itn.). Če pa upoštevamo samo
obiskovalce, ki so plačali vstopnino (brez gratisov), pa je povprečna cena
na obiskovalca 6,76 EUR, kar predstavlja 84 % najvišje cene. Ta dejstva
dokazujejo, da smo pri tem zdržali velik pritisk na cene, ki je bil sicer v
teku lanskega leta prisoten predvsem na področju organiziranega turizma
(skupine na krožnih potovanjih itn.).
Blejski grad tako takoj za Postojnsko jamo ostaja druga najbolj obiskana
kulturna in turistična znamenitost v Sloveniji s pisano, večinsko
mednarodno strukturo obiskovalcev.
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5.1.1. Organizacija porok
Organizacija porok je bila tudi v
letu 2011 eden
pomembnejših
delov poslovanja. Na gradu se
poročajo tako domači kot tudi tuji
pari, od katerih je največ Angležev,
Ircev in Škotov. Produkt je zanimiv
tudi za hotele in ostalo turistično
gospodarstvo
,
saj
mladoporočenca in svati ostanejo
na Bledu dlje od povprečja, včasih
tudi 7 dni ali več. V tem času si
mnogi ogledajo tudi druge kraje in znamenitosti v Sloveniji.
Politika Upravne enote Radovljica do lokacij porok je v zadnjih letih
postala zelo liberalna, saj se danes poroke organizirajo na več lokacijah
na Bledu (Vila Bled, hoteli,zasebne vile) in tudi v okolici ( Bohinj, na ladji
na jezeru itn.).To pomeni za nas tudi konkurenco, še posebej zato, ker na
gradu vzdržujemo objektu ustrezen nad standard, ki tudi stane več, a
brez upoštevanja tega poroka ni mogoča. V zadnjih letih je bilo na gradu
tako med 50 in 60 porok letno.
S prenovo grajskega kompleksa se je polepšalo tudi okolje svečanega
dogodka. Morda je tudi to vplivalo na dejstvo, da smo imeli v slavnostnem
letu 2011 na gradu zopet več porok. Poročilo se je 62 parov, od tega je
bilo 35 parov iz tujine, 27 parov pa iz Slovenije. Skupaj smo s tem
produktom ustvarili 40.863,22 EUR prihodkov, kar je skoraj 19 % več kot
načrtovano.
5.2.

Festivalna dvorana

Potrebno ugotoviti, da je bilo poslovanje Festivalne dvorane manj uspešno
kot poslovanje Blejskega gradu. Recesija v okviru kongresnega
turističnega prometa, ki je bila v ca 40 % znižanju opazna že v letu 2010,
se je v letu 2011 še poglobila. Po informacijah kongresnih organizatorjev
je močno prisotno varčevanje tako pri sponzorjih poslovnih srečanj kot
tudi pri udeležbah. Posebno se je stanje poslabšalo v mesecu oktobru, ko
so bili odpovedani trije kongresni aranžmaji, ki bi Festivalni dvorani skupaj
prinesli 11 dni zasedenosti in je to pomenilo več kot 15.000 EUR izpada
dohodka. Zato smo na tem segmentu tudi zaostali za načrtovanimi
rezultati. V preteklem letu so se med hotelskim gospodarstvom, LTO
Turizem Bled in tudi z našim sodelovanjem začele aktivnosti za
ustanovitev Kongresnega urada Bled, od katerega lahko pričakujemo
močnejše vložke v segment kongresnega turizma na krajevni ravni in s
tem tudi povečanje števila aranžmajev za Festivalno dvorano.
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Dosegli smo 104 dni izrabe dvorane delno ali v celoti, kar je 5 % nižje kot
v letu 2010. Največji problem predstavlja omenjeno dejstvo, da se težko
tržimo samo kot ponudba dvoranskih kapacitet, poleg tega pa obstaja
vrsto primerov, ko organizatorji dobijo dvorane poceni ali celo zastonj, če
se odločijo za koriščenje kompleta storitev v kongresnih centrih in
kongresnih hotelih.
Dogodki v dvorani v letu 2011 so razvidni iz priložene tabele.

6.

Kongresni dan
Glasbeni koncert
Gledališka
predstava
Razstava
Prireditev
Ostalo

19
29

Skupaj:

104

7
13
16
20

Poslovanje objektov - splošno

Poslovanje v objektih , ki ju imamo v upravljanju, je celo leto potekalo
normalno, neprekinjeno in brez večjih problemov. Edina izjema pri tem je
bila zahteva sanitarne inšpekcije v kuhinji na Blejskem gradu, katero je
bilo potrebno odpraviti do meseca julija. Glede na to, da je bilo zaradi
slavnostnega leta in glavne sezone to nesprejemljivo, smo sanacijo, ki jo
omenjamo med investicijami, izpeljali interventno takoj v mesecu marcu,
ko je restavracija najmanj obiskana. Nadaljnji problem je bila le še
prekinitev dovoda vode iz črpališča, ki pa smo jo sanirali z remontom
črpalk in sanacijo elektro omarice.
Pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci je bila situacija sledeča :
Storitve fizičnega in tehničnega varovanja :
Storitve varnostne službe smo koristili za področje fizičnega varovanja v
muzejskih prostorih, zunanjih površinah in na splošno pri organizaciji
porok in prireditev, za prenos gotovine in nadzor pri alarmnih sistemih za
muzej. Za Festivalno dvorano imamo dogovor za občasne nočne obhode
varnostnika.
Sprememba glede na predhodno leto, ko smo z mesecem aprilom
angažirali lastnega varnostnika v muzejskih prostorih, se je izkazala za
dobro v dveh pogledih. Oseba, ki smo jo angažirali kot varnostnika v
muzeju ( g. Marjan Zupan ) , ima za opravljanje dela vse kvalifikacije,
poleg tega pa istočasno opravlja tudi funkcijo informatorja v muzeju. To
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njegovi vlogi daje dodano vrednost, ki so jo pohvalili tudi mnogi
obiskovalci. V finančnem smislu pa smo kljub temu, da se je s tem
povečal strošek dela v okviru delovne skupnosti, na drugi strani zmanjšali
strošek zunanjih storitev varovanja in v celoti privarčevali na tem
segmentu 15 % glede na predhodno leto.
Storitve čistilnega servisa:
Storitev čistilnega servisa smo se posluževali za oba objekta in sicer za
grad stalno, za Festivalno dvorano pa ob večjih aranžmajih in pogosto tudi
glede na večkratno bolniško odsotnost naše zaposlene delavke, ki pa je
po prvi polovici leta odšla v pokoj. Angažirali smo novo delavko in delež
čiščenja s strani zunanjega servisa se je zmanjšal, delno pa tudi zaradi
odpovedi oktobrskih aranžmajev. Zaradi velikega števila prireditev in
stalnega vzdrževanja čistoče v slavnostnem letu je strošek čiščenja sicer
nekaj nad planom, je pa nižji od leta 2010 za 16 %.
Finančna služba:
Od začetka poslovanja zavoda nam finančni servis kvalitetno opravlja
finančna služba Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. in tako je bilo
tudi v preteklem letu.
Sistem identifikacije obiskovalcev ,prodaje vstopnic in informacijski
sistem:
Sistem » Dragon ticketing » nam poleg običajnega sistema prodaje
vstopnic nudi tudi analitski servis in možnost internetne prodaje vstopnic
ter izdelave akreditacij za potrebe Festivalne dvorane. Z delovanjem smo
zadovoljni in je potekalo brez tehničnih ali drugih problemov, enako tudi
delovanje sistema v okviru uprave.
Za vse zunanje izvajalce lahko ugotovimo, da so v letu 2011 svoje delo
opravljali v redu in na naše zahteve odreagirali hitro in kvalitetno.
.
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7.

Promocijske aktivnosti

Poslovanje objektov, ki jih imamo v upravljanju,
proračunsko ni podprto in v celoti smo odvisni od
tržnih dejavnosti. Zato je naša edina možnost za
uspešno gospodarjenje in ustvarjanje sredstev za
poslovanje in razvoj močna prisotnost na trgu s
spodbujanjem obiskovalcev in organizatorjev za obisk
Blejskega gradu in najeme Festivalne dvorane za
razne prireditve. Večinoma to lahko dosegamo s
promocijskimi aktivnostmi.
Slavnostno leto je bilo izjemno tudi glede na število
oglasov, člankov, konferenc za medije in medijskih
javljanj, v okviru katerih smo javnosti obveščali o
tisočletnici, pridobitvah in jih vabili na obisk.
Aktivnosti smo najintenzivneje izvajali v poznem pomladanskem in
zgodnjem poletnem času in prepričani smo, da je ta promocija v veliki
meri pripomogla k visokemu obisku.
Z našimi promocijskimi aktivnostmi smo skušali animirati predvsem
sledeče segmente naših obiskovalcev:
-

individualne goste, ki so prisotni v regiji in na Bledu
organizirane skupine na potovanjih v Slovenijo in po Evropi
individualce, ki si itinerarje oblikujejo sami glede na informacije iz
medijev in so v tranzitu
domače obiskovalce iz kraja in cele Slovenije.

Na osnovi teh usmeritev smo:
-

izdelali celostno podobo tisočletnice
elemente celotne podobe uporabljali pri vsem komuniciranju,
okraševanju na gradu in v kraju itn.
organizirali tri konference za medije in plasirali vanje večje število
sporočil
izdelali in distribuirali večje število obvestil vseh vrst v povezavi s
tisočletnico in prireditvami ob tej priložnosti
na gradu brezplačno gostili veliko število novinarjev in TV ekip, ki
so vključevali informacije v razne medije
sodelovali s hotelskimi hišami in distribuirali naše promocijske
materiale na tržnih manifestacijah bodisi direktno ali preko skupnih
informatorjev na sejmih
sodelovali s turističnimi agencijami in tudi sofinancirali reklamne
oglase v brošurah organizatorjev potovanj
s promocijskimi materiali in objavami na plakatih in panojih smo
opozarjali turiste na Blejski grad tudi v sosednjih krajih
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-

tranzitne goste in voznike smo skušali privabiti tudi z giga panoji ob
avtocesti
individualne goste smo za obisk skušali obveščati z večjim številom
oglasov v časopisih ,revijah , specializiranih in ostalih medijih itn.

Promocijske aktivnosti so bile zaradi specifičnega leta večinoma
namenjene Blejskemu gradu, medtem ko je način promocije Festivalne
dvorane drugačen ( B2B, direktno trženje z organizatorji poslovnih
konferenc in srečanj) in ni zadovoljivo. Glede na to, da je povpraševanje
za ta segment v Sloveniji še vedno nižje in gre večinoma za ponudbo
večjega sklopa povezanih storitev, ki jih sami ne obvladujemo (
namestitve, transport, tehnika itn. ) pri organizaciji promocijskih aktivnosti
nismo avtonomni. Zato toliko več pričakujemo od novoustanovljenega
Kongresnega urada Bled, ki naj bi povezal vse ponudnike v kongresni
produkt, v okviru katerega bi potem na krajevnem nivoju preko izvajalca
organizacije celotnih dogodkov Festivalno dvorano lažje plasirali kot
lokacijo in sestavni del kongresnih dogodkov. Sicer smo se udeležili
specializiranega kongresnega sejma Conventa v Ljubljani, a za
sistematično trženje je to premalo.
.
8.
Ostale poslovne aktivnosti
8.1.

Seje sveta zavoda

Svet zavoda se je v letu 2011 sestal štirikrat in sicer februarja , julija,
novembra in decembra. Svet je
obravnaval vsa najpomembnejša
vprašanja iz svojih pristojnosti in v zvezi s poslovanjem zavoda - sprejel
zaključni račun za leto 2010, spremljal poslovanje zavoda v teku
slavnostnega leta in sprejel informacijo o poslovanju po devetih mesecih
ter sprejel plan za leto 2012.
8.2. Kadri
Pri kadrih zavoda je v letu 2011 prišlo do dveh sprememb. Z mesecem
aprilom smo zaposlili varnostnika na gradu g. Zupana ( informacija v
poglavju o varovanju ), zavod pa je poleti zaradi odhoda v pokoj zapustila
g. Lemeš. Nadomestila jo je ga. Malej. Tako je bilo na koncu preteklega
leta stanje zaposlenih, 6 na Blejskem gradu ( oskrbnik, 4 blagajniki,
varnostnik ) 2 v Festivalni dvorani ( oskrbnik in čistilka) in 3,5 delavci v
upravi ( direktor,svetovalka,animatorka in fakturistka /2 ), skupaj torej 12
delavcev od tega ena delavka s polovičnim delovnim časom.
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8.3. Sodelovanje z institucijami in partnerji
Delo zavoda je tudi v preteklem letu potekalo v sodelovanju z institucijami
na področju kulture in turizma, saj sta predvsem objekta v upravljanju z
njima zelo ozko povezana.
Ministrstvo za kulturo:
Na ministrstvu smo komunicirali predvsem z Direktoratom za kulturno
dediščino in sicer direktorico direktorata g. Damjano Pečnik in gospo
Tanjo Černe. Na osnovi razgovorov smo nadaljevali z aktivnostmi priprave
projektne dokumentacije, ki predstavlja temelj za začetek postopka
kandidature za pridobivanje sredstev EU in nadaljnje prenove gradu.
Aktivnosti peljemo v sodelovanju z Restavratorskim centrom pri Zavodu za
varstvo kulturne dediščine Slovenije in v smislu idejnih načrtov smo
nadgradili Konservatorsko – restavratorski načrt za grad, katerega smo že
pridobili v preteklosti in predstavlja podlago za nadaljevanje načrtovanja
prenov. Po pridobitvi določenih soglasij bomo v nadaljevanju pristopili še k
pridobivanju vseh izvedbenih projektov in projektov za gradbena
dovoljenja.
Regionalna razvojna agencija BSC Kranj in ostali evropski projekti:
V teku leta smo od BSC dobili potrditev, da smo na osnovi kandidature
dobili potrjen projekt » Zadravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki », v
katerem sodelujemo s Turizmom Bled in podjetjem Rodeotrade. V okviru
projekta bo zavod nosilec izvedbe druge prenovljene (Riklijeve)
sprehajalne poti na grad in predstavitve Riklija na gradu, Turizem Bled bo
pomagal pri investiciji v prenovo poti, kulinaričnem programu in pri
promociji, podjetje Rodeotrade pa pripravilo in izvedlo program petih
športno rekreativnih dnevnih aktivnosti, ki bodo izvedene pod Riklijevim
sloganom » Sonce, voda, zrak…« v naravi na Bledu in v okolici.
Poleg navedenega smo se udeležili še dveh kandidatur za evropska
sredstva :
- z Občino Bled in pobratenimi občinami smo se (žal neuspešno)
udeležili razpisa Evropa za državljane in izpadli zaradi premajhnega
števila točk. Problem naše kandidature je bil predvsem v nosilni
temi in premajhni disperziji pobratenih občin. Za temo smo izbrali
kulturno sodelovanje med pobratenimi občinami in skušali srečanje
izvesti izven sezone tudi z namenom učinka realiziranih nočitev.
Očitno pa je bilo, da so zadostno število točk prinašale predvsem
teme, ki so se dotikale demokracije, ekologije in sobivanja različnih
narodnosti in struktur v današnji Evropi. Ker je razpis stalen in ima
dva roka letno, bomo z drugo temo skušali ponovno kandidirati
letos.
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-

skupaj s partnerji iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške smo se prijavili
na projekt » Castle hubs«, v katerem bomo skušali predvsem
promocijsko, delno pa tudi s spodbujanjem vsebinskih dopolnitev
povezati gradove v srednji Evropi in tako povečevati obisk. Rezultati
kandidature bodo znani v mesecu juniju 2012.

Turistično gospodarstvo:
Tudi v teku lanskega leta smo dobro sodelovali z vsemi gospodarskimi
subjekti v blejskem turizmu. Sodelovanje je nujno, saj na tak način lahko z
raznimi aktivnostmi, predvsem na področju promocije in kreacije turističnih
programov, soustvarjamo vedenje in interes za obisk Blejskega gradu kot
enega temeljnih elementov blejske turistične ponudbe. Sodelovali smo pri
sestankih direktorjev podjetij in sestankih oseb, ki so pri podjetjih
zadolžene za trženje.
Najpomembnejši partnerji pri tem so bili:
-

-

Sava hoteli Bled, saj je njihova služba za trženje ponovno vključila
oglase za obisk Blejskega gradu v preko pol milijona svojih
prospektov, ki so bili distribuirani v devetih državah centralne in
vzhodne Evrope. Rezultat je viden pri rasti obiska iz teh držav.
Turizem Bled, ki je naše promocijske materiale vključil v vse tržne
manifestacije, katerih se je udeležil Bled in na grad pripeljal veliko
število novinarjev, ki delajo za različne medije.
Turistične agencije Kompas Bled, Panoramic, TT promet in Liberty
iz Ljubljane, ki so obisk Blejskega gradu vključile v itinerarje skupin
na poti po Evropi. To so bile predvsem skupine iz Azije (Japonska,
Koreja), Izraela in Združenih držav Amerike. S posredovanjem teh
agencij je na grad prišlo preko 40.000 obiskovalcev.
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9.

Zaključek

Za nami je izjemno leto, v katerem smo praznovali tisočletnico prve
omembe Blejskega gradu v pisnih virih. Izjemno pa je bilo tudi po številu
ustvarjenih novih pridobitev, organiziranih prireditev, realiziranih obiskov
in ustvarjenih prihodkih, ki so tako realizacijo omogočili. Še enkrat je
namreč potrebno poudariti, da so bili vsi dosežki ( z izjemo dotacije
Občine Bled k prenovi sanitarij v Festivalni dvorani v višini 25.000 EUR )
realizirani s prihodki iz poslovanja zavoda.
Leto se je začelo s skromnimi obiski, a velikim številom aktivnosti, ki so
bile v investicijskem smislu v glavnem končane do 22. maja 2011, ko so
se začele slovesnosti in prva prireditev ob tisočletnici. Močan kasnejši
odziv obiskovalcev nam je omogočil, da smo se odločili še za nekatere
dodatne aktivnosti in leto,uspešno zaključili z rezultati, opisanimi v
poročilu.
Že v uvodu napisano trditev, da bo dosežene obsege težko ponoviti, bomo
v bodoče vseeno skušali potrditi in nadgraditi, morda ne takoj v
prihajajočem letu , kasneje pa zagotovo. Leto 2012 bo namreč moralo biti
naravnano varčevalno, prihodki pa namenjeni predvsem razvojnim
projektom in poplačilu za nekatere aktivnosti, ki so bile realizirane v letu
2011. Zato lahko podobno intenzivna obdobja in obsege ponovno
pričakujemo v letih 2013 in kasneje, saj upamo, da bomo lahko nadaljevali
z zastavljenimi projekti celovite prenove Blejskega gradu in funkcionalne
posodobitve Festivalne dvorane ter z novimi pridobitvami in močnim
trženjem še močneje vzbudili željo za obisk in poslovno sodelovanje.

Direktor:
Matjaž Završnik
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