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I. POSLOVNO POROČILO 
 
 
I.1 SPLOŠNI DEL 
 
 

I.1.1 Predstavitev Turizma Bled 
 
Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma je ustanovila  Občina Bled in 19 
soustanoviteljev iz gospodarstva Bleda, ki so podpisali pristopno izjavo septembra 1999, leta 
2001 je pristopilo še podjetje Alpetour d.d. 
Zavod vodi računovodske evidence in sestavlja letna poročila v skladu z Zakonom o 
računovodstvu, Zakonom o javnih financah in z drugimi predpisi, ki urejajo to področje. 
Zavod je uvrščen med določene uporabnike enotnega kontnega načrta za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  
 
 

I.1.2 Zakonska izhodišča in opis razvoja 
 
Zakon o  pospeševanju turizma (ZPT) je bil sprejet leta 1998 (Ur. List RS, št.57/98) in je 
opredelil ustanovitev in delovanje lokalnih turističnih organizacij. Na osnovi zakona je občina 
Bled septembra 1999  tudi sprejela odlok o preoblikovanju Direkcije za turizem Bled v LTO 
Turizem Bled. 
V letu 2003 se je Ministrstvo za gospodarstvo odločilo za pripravo novega Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT), ki naj bi bolj sledil izhodiščem turistične politike in 
sprejeti strategiji razvoja turizma. 
Novi ZSRT je bil sprejet na redni seji DZ 19.12.2003 in objavljen v Ur. listu 15.01.2004. 

V skladu z 19. čl. zakona so občine pristojne za načrtovanje, organiziranje  in izvajanje 
politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja ob upoštevanju usmeritev 
Strategije slovenskega turizma.   
Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na 
ravni turističnega območja se zagotavljajo  v proračunu občine iz namenskih virov 
financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.  
V skladu s 15. členom ZSRT je Turizem Bled konec leta 2004 od Ministrstva za gospodarstvo 
pridobil status, da deluje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma. Odločba MG  
je veljala za dobo 5 let, zato smo v lanskem letu  pričeli postopke za podaljšanje statusa. 
Julija 2009 pa smo z Ministrstva za gospodarstvo prejeli odločbo, da se »Turizmu Bled 
podaljša status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja 
turizma v okviru turističnega območja. Status se podaljša za obdobje petih let od dneva 
vročitve odločbe.« 
 
 

I.1.3 Namenski viri financiranja zavoda,  
 
ki jih opredeljuje ZSRT: 
- del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni lokalnim 
skupnostim v zaokroženem turističnem območju; 

- turistična taksa, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, ki 
so opredeljeni v 21. členu ZSRT. Turistično takso plačujejo domači in tuji gostje hkrati s 
plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni 
brezplačnega prenočevanja. 
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Pomembna novost ZSRT je bila, da se turistična taksa ne upošteva pri izračunu obsega 
lastnih prihodkov za posamezno občino iz prvega odstavka 25.čl. zakona o financiranju občin 
(20.čl.). 
Občine so dolžne zagotavljati, da se namenska sredstva iz drugega odstavka 20.čl. zakona 
(koncesija od iger na srečo in turistična taksa) porabijo za izvajanje dejavnosti spodbujanja 
razvoja turizma na ravni turističnega območja. 
 
 

I.1.4 Dejavnosti Turizma Bled 
 
Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu in 
jih predpisuje zakon so: 
- informacijsko turistična dejavnost, 
- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
- trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 
- organizacija in izvajanje prireditev, 
- razvoj in trženje skupne turistične infrastrukture. 
 
 

I.1.5 Zaposleni 
 

V juniju 2011 je  Diana Šebat  pričela porodniški dopust. 

V poletnem času so na Turizmu Bled opravljali obvezno prakso 3 študenti Višje strokovne 
šole za gostinstvo in turizem Bled. Nagrade študentom so izplačane v skladu z Uredbo o 
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo.  

Obvezno prakso je opravila tudi dijakinja Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. 

V skladu s sprejetimi aktivnostmi predstavljenimi v Planu dela za 2011 smo v maju za 
določen čas sprejeli  novo sodelavko za področje kongresnega turizma. Pogodba se je iztekla 
konec oktobra. 

Novembra je Turizem Bled za določen čas zaposlil Majo Rimahazi, ki je prej dobro leto na 
Zavodu delala kot študentka. 

Zavod je konec leta 2011 zaposloval 3 osebe in eno osebo za določen čas. 

 
I.1.6 Organi zavoda 

 
Najvišji organ zavoda je Svet zavoda, ki šteje 9 članov. V skladu z Aktom o ustanovitvi je 
predsednik sveta župan Občine Bled. Na podlagi prvega odstavka 11. Člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije pa je županska funkcija postala nezdružljiva s 
predsedovanjem svetu zavoda občinskega zavoda. 
V skladu z obstoječimi akti in statutom, seje sveta zavoda po pooblastilu vodi Zvone Špec. 
 
 

I.1.7 Poslovni izid in ocena poslovanja 
 
Turizem Bled je v letu 2011 realiziral 733.128 € prihodkov in 732.206 € odhodkov, kar 
pomeni, da so bili prihodki  višji od odhodkov za 922 €. 
 
V letu 2011 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki z 
upoštevanjem davka od dohodkov, v velikosti  435 €. 
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I.2 POSEBNI DEL 
 
Osnutek Plana Turizma Bled  je bil sprejel na 35. redni seji sveta zavoda, 10. septembra, 
2010, Plan dela Turizma Bled pa je bil sprejet na 36. redni seji Sveta zavoda, 16.2.2011. Plan 
je potrdil tudi Odbor za turizem. Na 2. redni seji občinskega sveta občine Bled, dne 
15.2.2011 pa je bil sprejet naslednji sklep:  
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Planu dela in finančnemu načrtu 
Turizma Bled za leto 2011. 
Kot je zapisano v Proračunu občine Bled (str. 81) so dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bo 
merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju turizma sledeči: 
- Uvajanje novih turističnih produktov 
- Povečanje prepoznavnosti območja kot turistične destinacije 
- Več turističnih nočitev in prihodov turistov in  obiskovalcev ter večji prihodek iz naslova 
turistične takse. 

 
 

I.2.1 Prihodki 
 
Turizem Bled je v letu 2011 realiziral 733.128 € prihodkov; iz naslova turistične takse je 
realiziral 310.000 € za potrjeni program in delovanje, 7.400 € za krajevne prireditve, 63.000 
€ za SP v veslanju, ter 265.847 € iz naslova lastne realizacije (trženja oglasnega prostora v 
tiskovinah, internetu, druge aktivnosti, sofinanciranje gospodarstva) ter 72.881 € z naslova  
RDO Gorenjska. Prihodki so bili za 7 indeksnih točk večji od planiranih.  
 
 
Tabela 1: Planirani in realizirani prihodki v letu 2011 
 

v € 

  Vrsta prihodka 
PLAN  
2011 

REALIZ. 
2011 Indeks  

  1 2 2/1 
A PRIHODKI      
1 Proračunski viri (pror.post. 12.2.1) 327.765 310.000 95 
2 Proračunski vir – prireditve (7.4.2.)   7.400  
3 Proračunski vir – SP Bled 2011 64.000 63.000 98 

4 
Ostali viri – lastna.real., sofinanciranje 
s strani gospodarstva 293.000 

 
265.847 91 

5 Proračunski viri za delovanje TD  14.000  
6 Prihodki RDO Gorenjska 0 72.881  
  PRIHODKI SKUPAJ 684.765 733.128 107 
 
 

1. Proračunska postavka – turistična taksa (12.2.1.) – 310.000 € 
 
V letu 2011 je Turizem Bled izstavil na Občino Bled zahtevke v višini 310.000 €, ki so bili vsi 
v roku poravnani. 
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2. Proračunska postavka – turistična taksa – prireditve - (7.4.2.) – 7.400 € 
 
Na osnovi sprejetih sklepov Prireditvenega sveta je bil Turizem Bled soorganizator krajevnih 
prireditev – pustni vikend, velikonočni koncert, veseli december ter nekaterih športnih 
prireditev. Turizem Bled ob prevzemu organizacije prevzame tudi vse stroške realizacije.  
 
V skladu z dogovorom je občina v letu 2011 sofinancirala te prireditve v višini 7.400 €.  
 
 

3. Proračunska postavka – turistična taksa – SP v veslanju 2011 – 63.000 €   
 
Občina Bled se je s pogodbo z organizatorjem SP v veslanju – podjetje SI Sport, VZ Slovenije 
in VK Bled zavezala, da bo v organizacijskem delu podprla prvenstvo s sredstvi v višini 
63.000 €. V skladu s sprejetim proračunom Občine Bled in planom Turizma Bled so bila 
dogovorjena sredstva del plana Turizma Bled. 
 
 

4. Ostali viri – 265.847 € 
 

• Sofinanciranje gospodarstva  
 

V skladu s podpisanim dogovorom o poslovnem sodelovanju z blejskimi hoteli in ostalimi 
turističnimi podjetji, z namenom bolj racionalnega in učinkovitega poslovanja, smo v letu 
2011 turističnemu gospodarstvu zaračunali sofinanciranje smučarskega avtobusa, tržnih 
manifestacij doma in po svetu, sejemskih in borznih nastopov  v okviru STO, Julijskih Alp in 
Bleda. Izdali smo večje število  promocijskih materialov, s skupnimi močmi izpeljali plan 
tržnega komuniciranja in nadgradili in izpeljali zimski program. 
 

 
• Lastna realizacija  
 

Največji delež na tej postavki imajo prihodki iz naslova trženja oglasnega prostora na 
spletnih straneh in v različnih publikacijah, ki jih realiziramo na Turizmu Bled. 

Pomemben delež predstavlja tudi koordinacija in izvedba zimske sezone v povezavi s 
kombinirano smučarsko vozovnico in smučarskim avtobusom. Zaradi slabe zime in velikega 
izpada gostov (predvsem angleških)  so bili prihodki nižji v primerjavi z lanskim letom, 
vendar so bili sorazmerno nižji tudi odhodki. 

Na postavki trženja prireditev so prihodki od novoletnega koncerta, najemnine stojnic, Hit 
parade. V letu 2011 je Turizem Bled tudi prvič prevzel organizacijo tradicionalne prireditve 
Alpski večer, ki vsekakor predstavlja velik organizacijski in finančni zalogaj. 

 
5. Proračunski vir - Delovanje TD Bled (12.2.1.) – 14.000  € 

 
Turistično društvo Bled koordinira delo vseh društev v občini in ima zaposlenega tudi tajnika 
za polovičen delovni čas. Tajnik skrbi za delovanja društva in tudi koordinira in vodi delo 
Turistično informacijskega centra, ki ga v skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled 
opravlja društvo.  
Turizem Bled je v letu 2009 pridobil sklep Ministrstva za gospodarstvo, da deluje v javnem 
interesu kar mu omogoča tudi neposredno pridobivanje namenskih sredstev zbrane turistične 
takse. 
Sredstva za delovanje TD Bled, Turizem Bled na podlagi zahtevka Občini Bled nakaže na 
Turistično društvo Bled.  
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6. Prihodki RDO Gorenjska 72.881  € 
 
Poslanstvo povezovanja na nivoju Gorenjske kot turistične destinacije je v skladu s sklepom 
Sveta regije gorenjskih županov prevzel Turizem Bled. Oblikovanje turistične destinacije ima 
za cilj, da bomo z regionalnim združevanjem vseh resursov (znanj, ljudi in sredstev) na 
mednarodnem turističnem trgu dosegli večjo privlačnost in konkurenčnost. 
V letu 2011 smo se uspešno prijavili na razpis ESRR in pridobili sredstva v višini 327.800 € za 
obdobje 3 let. Po realiziranih aktivnostih  in oddaji poročila, smo v dogovorjenem roku s 
strani MG prejeli 72.881 € za sofinanciranje projektov.  
 

I.2.2 Odhodki 
 
 

V letu 2011 smo realizirali 732.206 € odhodkov kar je za 7 indeksnih točk več od  planiranih 
odhodkov za leto 2011. 
Povečanje odhodkov je povezano z novimi aktivnostmi, ki jih je Turizem Bled prevzel v letu 
2011 – vodenje RDO Gorenjska, zagon Kongresnega urada Bled, prevzem organizacije 
Alpskega večera in seveda tudi Svetovno prvenstvo v veslanju.  
Po drugi strani pa smo se zavedali,  da bo leto 2011 težko in zelo intenzivno; tako zaradi 
omenjenih projektov kot tudi trajajoče finančne krize v svetu. Še vedno smo beležili upad 
gostov s pomembnega trga Velike Britanije, po naravni katastrofi na Japonskem, pa so 
japonske nočitve padle kar za 30%.  
Zavedali smo se, da je ravno v krizi potrebno strniti moči in povečati aktivnosti na področju 
promocije.  
 
 
Tabela 2: Planirani in realizirani odhodki v l. 2011 
 

v € 

  Vrsta odhodka 
PLAN 
2010 

PLAN 
2011 

REALIZ. 
2011 Indeks 

  1 2 3 3/2 
B ODHODKI     
1 Razvojni projekti 54.000 45.000 22.359 50 
2 RDO Gorenjska   7.765 72.881 939 
3 Prireditve na Bledu 123.000 100.000 106.106 106 
4 SP v veslanju  64.000 67.319 105 

5 
Krajevna promocija, tržno 
komuniciranje 102.000 100.000 90.588 91 

6 
Produkti, razvoj in trženje, 
zima 110.000 70.000      60.343 86 

7 Stroški lastne realizacije 46.500 55.000 95.156 173 
8 Stroški dela 135.000 142.000 109.524 77 
9 Stroški materiala in storitev  41.000 40.000 40.726 102 
10 Dejavnost TIC  47.500 58.000 66.001 114 
11 Amortizacija OS 4.000 3.000 1.203 40 
      

  ODHODKI SKUPAJ 663.000 684.765 732.206 107 
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I.2.2.1 Razvojni projekti  
 

1.1. Spletna stran www.bled.si 
 
Tudi v letu 2011 smo nadaljevali z razvojem našega najpomembnejšega medija – spletnega 
mesta turistične destinacije Bled, kjer obiskovalec dobi na enem mestu najpomembnejše 
informacije o Bledu.   
 
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2011 je bilo na spletni strani zabeleženih 535.973 
obiskov (kar je 14,4% več kot v enakem obdobju v letu 2010), od tega 350.242 obiskovalcev 
(kar je 2x več kot v enakem obdobju v letu 2010), ki so si v povprečju stran ogledovali 3 
minute in 4 sekunde in ogledali 3,7 podstrani. Novih obiskovalcev je bilo 63,08%.  
 
Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije, sledijo Italijani, Britanci, Nemci, Madžari, Američani, 
Hrvati, Avstrijci, Srbi in Belgijci. V povprečju je bilo zabeleženih 1.468,42 obiskov na dan. 
Daleč največ obiskov je bilo zabeleženih 2. (4.583) in 3. avgusta (6.240), ko so na 
foxnews.com objavili članek o 10ih najlepših cerkvah 
(http://www.foxnews.com/travel/2011/04/20/10-most-beautiful-churches/) med katere so uvrstili 
tudi cerkev Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku. 66,83% jih je na spletno stran prišlo 
preko iskalnikov (94% preko Googla), 21,11% jih je bilo nanjo preusmerjenih iz drugih 
spletnih strani (14,8% preko pro-vreme.net, 14,75% preko webcamgalore.com, 6,78% 
preko foxnews.com, 5,89% preko facebook.com), 12,06% pa je bilo direktnih obiskov. Med 
ključnimi besedami, ki so jih uporabljali pri spletnih iskalnikih jih je največ uporabilo 
kombinacije naslednjih besed: bled, lake bled, bled slovenia, lago di bled, bled slowenien, 
lake bled slovenia, bled.si. 5 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobilnih 
telefonov (od tega 53,78% preko Applovih naprav).  
 
V skladu s podpisanimi pogodbami plačujemo letno članarino in gostovanje na strežnikih 
www.slovenia.info za vključitev Bleda na nacionalno turistično spletno stran, cc-
line.si/bled/admin pa za gostovanje statističnega portala.   
 
Od julija 2010 smo prisotni tudi na družabnem omrežju Facebook, kjer imamo uporabniški 
profil Turizem Bled (1400 prijateljev – jan. 2012), skupino Bled – Imago Paradisi (490 članov 
– jan 2012) in Facebook spletno stran Bled – Imago Paradisi (260 »lajkov« – jan. 2012), 
Slovenia. V skupini in na spletni strani objavljamo in vabimo na večje prireditve na Bledu, 
število prijateljev pa vztrajno narašča. Urejanje in vnašanje aktualnih vsebin v 2 jezikih 
zahteva veliko časa, vendar mislimo, da je prisotnost na največjem družabnem omrežju nuja. 
 
V letu 2011 smo pripravili razpisno dokumentacijo in izvedli poizvedovalni razpis za prenovo 
spletne strani. 
 
1.2. Izobraževanje  
 
V mesecu januarju smo v sodelovanju z VSŠTG,  LTO Kranjska Gora in LTO Bohinj  objavili 
vabilo za tečaj usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov z licenco. Odziv je bil nad 
pričakovanji. Prijavljenih je bilo kar 60 udeležencev.  Po predpisanem izobraževalnem 
programu je izpit v mesecu aprilu im maju opravilo kar 43 kandidatov, od tega 17 s širšega 
območja Bleda.  

Zaposleni se redno udeležujejo izobraževanja v organizaciji STO za urejanje portala 
www.slovenia.info. Zaposlene  so se udeležile izobraževanj na področju kongresnega turizma 
(Conventa), spletnega marketinga in uredništva spletnega portala in urejanja QR kod za 
področje projekta RDO Gorenjska. 
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1.3. Znamka blejskega turizma in CGP  
 
Pred leti smo repozicionirali turistično znamko Bleda. Do sedaj smo izdelali že veliko 
zanimivih komunikacij, ki izžarevajo novo identiteto blagovne znamke. 
Projekt posega v vse sfere komunikacij turističnega produkta Bled kot celote in je tako temelj 
vsem turističnim storitvam Bleda. 
Blejski znak izžareva obljubo, ki jo opredeljuje pozicijski stavek Podoba raja oziroma Imago 
paradisi in vtis, ki ga Bled naredi na vsakogar, ki ga prvič doživi - gre za umetnino narave. 
Domačinom in obiskovalcem naj bi komuniciral blejske vrednote: spoštovanje, mir, lepota, 
ugled, znanje, sodelovanje. 
 
1.4. Razvoj produktov 
 
Sprejeli smo nacionalno izhodišče za boljše trženje produktov v smislu razvoja zelenega 
turizma. Zato smo sprejeli nekatere pobude in aktivnosti, ki nas vodijo v to smer. 
V letu 2011 smo na novo zastavili ključne blejske produkte:  
 

- Kongresni urad Bled -  zavedamo se velikega potenciala poslovnega turizma na Bledu, 
zato smo prevzeli prve korake za ustanovitev in delovanje  Kongresnega urada Bled 

- Aktivno doživljanje Bleda oz. športni turizem – evidentirali smo 60 športov v 
katerih gostje lahko uživajo na Bledu in okolici. Organizirali smo 2 skupna sestanka z 
vsemi ponudniki in pripravili obsežen Aktivni vodič, ki je dostopen na spletu 
http://www.element.si/sportni-vodnik-po-bledu-oktober-1-43.pdf  

- Zima na Bledu – ustanovljena je bila delovna skupina za zimski turizem, ki bo pripravila 
izhodišča za boljše trženje zime 
 

1.5. Mednarodno sodelovanje in povezovanje  
 
-    Skupnost Alpine Pearls 
 
V letu 2011 smo se v združenju odločili za ponatis glavnih promocijskih materialov Alpine 
Pearls, ki so izdani v angl., nem., franc., ital. in slov. jeziku. 
Bled svojo ponudbo predstavlja tudi na spletni strani http://www.alpine-pearls.com/   kjer so 
s svojimi prodajnimi paketi prisotni tudi blejski hoteli. 
Skupaj z Alpine Pearls smo letos v maju organizirali odmevno študijsko potovanje za medije 
»Medienreise Alpine Crossing«, v okviru katerega so 25. in 26. maja obiskali Bled in 
Bohinj. Predstavnikom različnih medijev iz Avstrije, Italije in Nemčije smo pripravili poseben 
program, po katerem so v enem dnevu spoznali Bled na zelo trajnosten način; saj so se 
pripeljali z vlakom, po Bledu pa smo jih vodili z vlakcem, kolesi in  peš. 
Na Turizmu Bled koordiniramo sodelovanje in posredujemo informacije hotelskim prodajnim 
službam. 
Aprila 2011 se je direktorica skupaj s predsednikom uprave SHB udeležila strokovnega 
srečanja Alpine Pearls v Franciji. 
 
- Srečanje Vrba – Gemona – Bled  
 
Tradicionalno srečanje treh prijateljskih občin Vrbe, Gemone in Bleda je letos potekalo v Vrbi.  
Turizem Bled je že vsa leta koordinator  teh srečanj in skrbi za promocijo Bleda. 
Tema srečanja so bili mladi, ki naj prijateljstvo gojijo naprej. Učenci OŠ Bled so pripravili 
slike, ki so bile skupaj z ostalimi razstavljene na Občini v Vrbi. Tudi program je sestavljal 
otroški pevski zbor Do-Re-Mi in otroška folklorna skupina iz Ribnega. Predstavil se je tudi 
hotel Park s prodajo kremšnit. 
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- Henley, Anglija  
 
V lanskem letu smo sprejeli  pobudo veleposlanika v Londonu Iztoka Jarca in podprli 
dobrodelno prireditev, ki je prinesla veliko promocijo Bledu. Mesto Henley se lahko pohvali z 
najbolj prestižno »kraljevo« regato na reki Temzi, v njihovem veslaškem muzeju lahko 
zasledimo tudi naše športnike (Iztok Čop in Luka Špik). Letos junija so nas povabili na uradni 
obisk v želji, da navežemo stike na področju veslaškega športa. Zato je bil poleg župana in 
direktorice Turizma v delegaciji tudi veslač in trener VK Bled, Miha Pirih. 
 
 
1.6. Sprehajalni vodnik po Bledu in okolici  
 
Naša  želja je bila,  da bi na Bledu po desetletjih zopet dobili zanimiv in uporaben sprehajalni 
vodnik. Dobili smo veliko več! 
Knjigo »Čez osamelce in ledine Blejske kotline« odlikujejo zanimivi in bogati opisi poti, 
obsežen seznam ledinskih imen in starih imen, ki jih uporabljajo domačini in se bodo tako za 
vedno ohranila med nami. Vodnik bo marsikaterega bralca nagovoril  k  odkrivanju morda še 
neraziskane okolice Bleda, vzbudil zanimanje o okoliških vaseh, povečal znanje o starih 
imenih in običajih s tega območja. 
Vodnik bo pomenil tudi skupni izziv za ureditev sprehajalnih poti. 
Avtorju, Vladimirju Siliču je z bogatim izborom lepih fotografij uspelo, da prepriča  bralca k 
obisku in odkrivanju tega prelepega dela Gorenjske. 
Knjigo »Čez osamelce in ledine Blejske kotline«  smo založili na Turizmu Bled, s pomočjo in 
sodelovanjem Triglavskega narodnega parka in podjetjem RIKO. 
 
 

I.2.2.2 RDO GORENJSKA  
 
Po velikih aktivnostih usklajevanja na nivoju Gorenjske je bila pripravljena pogodba o 
podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije 
Gorenjske – Turizmu Bled, ki v najboljši meri povzema že izvedene in planirane aktivnosti 
RDO Gorenjska.  
 
Osnovo za sklepanje pogodbe predstavljajo: 
- sklepi 3. seje Sveta Gorenjske regije z dne 17. 1. 2011, 
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 – 2013, 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, 
- Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo 
aktivnosti  regionalnih destinacijskih organizacij (Uradni list RS, št. 42/10 z dne 28. 5. 
2010) (v nadaljevanju javni razpis). Na javni razpis je Turizem Bled v imenu RDO 
Gorenjska tudi uspešno kandidiral. 

Predmet pogodbe sta podelitev pooblastila za izvajanje nalog regionalne destinacijske 
organizacije Gorenjske (v nadaljevanju RDO Gorenjska) in sklenitev dogovora o 
sofinanciranju izvajanja nalog RDO Gorenjska, opredeljenih z vlogo Turizma Bled na javni 
razpis.  
Na podlagi sklepa 3. seje Sveta Gorenjske regije z dne 17. 1. 2011 so občine pooblastile 
Turizem Bled za izvajanje nalog Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske za obdobje 
treh let od oddaje vloge na javni razpis. 
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Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske opravlja naloge in funkcije regionalne 
destinacijske organizacije, določene v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 
2007 – 2011, in sicer: 

– razvojno (razvoj produktov in trgov),                                                
– distribucijsko,  
– promocijsko in  
– operativno.                             

 
Cilji in pričakovani neposredni in posredni učinki delovanja RDO Gorenjska, opredeljeni z 
vlogo na javni razpis v obdobju javnega pooblastila iz prejšnjega člena, so:  
 
Cilj 1: Povečanje obsega turističnega prometa 
Pričakovani posredni učinki konec 2015:   
- povprečna rast realizacije prenočitev za 2 % letno (izhodiščno leto 2009: 1.481.590) 
- povprečna rast realizacije prihodov za 2 % letno (izhodiščno leto 2009: 540.762) 
- podaljšanje sezone: rast v mesecih nizke sezone 
- zaustavitev trenda stagnacije povprečne dobe bivanja (zadržimo jo na 2,7 dni, s tem, da 
si prizadevamo povečati na 2,9 dni) 

- povečanje povprečne zasedenosti vseh stalnih nastanitvenih zmogljivosti: stanje 2008 - 
23,3 %  zasedenost za vse namestitve in 43,6 % zasedenost hotelskih zmogljivosti 
 

Cilj 2: Povečanje obsega turistične potrošnje 
Pričakovani posredni  učinki konec 2015:   
Povečanje turistične potrošnje za 2 % letno glede na 2011  
 
Cilj 3: Povečanje povpraševanja po posameznih produktih in s tem povečanje prodaje 
paketnih programov 
Pričakovani učinki ob zaključku pogodbe: 
- Novi ITP-ji vključeni v prodajne pakete hotelov oz. drugih ponudnikov 
Pričakovani posredni učinki konec 2015:   
- Po novih ITP produktih na osnovi konkretnih prodajnih paketov zagotoviti prihod 1.500 
novih gostov v destinacijo na leto 

 
Cilj 4: Vzpostavitev učinkovitih partnerstev in organiziranosti znotraj destinacije 
Pričakovani učinki ob zaključku pogodbe: 
- Delujoča RDO Gorenjska z vzpostavljenimi vsemi organi in učinkovito mrežo partnerstva 
v destinaciji kot tudi nacionalno 

 
 
V letu 2011so bili v okviru RDO Gorenjske izvedeni naslednji projekti:  
- posodobitev obstoječe spletne strani www.slovenian-alps.com, aktiviranje profilov in 
ažuriranje vsebin na družabnih omrežjih,  

- skupni nastop na sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, januarja v Ljubljani,  
- predstavitvi poslovni in splošni javnosti, septembra v Novem Sad, v Srbiji in oktobra v 
Münchnu v Nemčiji.  

- Natisnjen je bil  koledar glavnih prireditev po celotni Gorenjski za leto 2012 v srbskem, 
nemškem in slovenskem jeziku, 

- Izdelani so bili podporni  promocijski materiali v skladu s CGP - 3 roll up panoji,  
transparenti  

- Izdelan in natisnjen je bil  zemljevid Gorenjske, ki bo podlaga produktnim brošuram 
- Vseh 18 občin je dobilo QR kodo 
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Na spletnem portalu Gorenjske – Slovenske Alpe www.slovenian-alps.com je v letu 2011 moč 
zabeležiti 44.998 obiskov, kar je 42% več kot v letu 2010. Od tega je bilo 38.244 edinstvenih 
obiskovalcev (40% več kot v letu 2010). 83.94% je bilo novih obiskovalcev. Največ 
obiskovalcev je bilo iz Slovenije (58,4%), sledi Hrvaška (9,4%), Italija (3,6%), ZDA (3,3%), 
Nemčija (2,8%), Srbija (2,2%), VB (2%), BiH (1,3%), Madžarska (1,2%) in Avstrija (1,2%). 
68,03% obiskovalcev je stran našlo preko spletnih iskalnikov, 22,27% je bilo na stran 
preusmerjenih iz drugi spletnih strani, 9,69 pa jih je direktno vstopilo na stran. Najbolj 
pogoste ključne iskalne besedne in besedne zveze so bile: slovenian alps, slovenske alpe, 
škofja loka, bohinj, pokljuka, skofja loka, radovljica, bled, kranjska gora in triglavski narodni 
park. 
Najbolj pogosto obiskana podstran je bila Nastanitve > Turistične kmetije, > Zasebne sobe 
in apartmaji, Vodnik po regiji > Slovenske Alpe-Gorenjska, Kaj početi > pohodništvo, 
Smještaj > Privatne sobe, apartmani, Accommodation > Private Rooms, Appartments, 
Vodnik po regiji > Škofja Loka.  
 
Facebook spletna stran Slovenian Alps je v januarju 2012 imela 1790 članov lajkov. Twiter 
profilu Slovenian Alps je januarja 2012 sledilo 99 ljudi. Oba profila sta bila vzpostavljena 
oktobra 2011. 
 
Podrobnejše poročilo o aktivnostih RDO GORENJSKA, ki so ga potrdili tudi gorenjski župani 
na Svetu regije je priloga poročilu. 
 

I.2.2.3 Prireditve na Bledu  
 

Prireditve predstavljajo pomemben del odhodkov v realizaciji Turizma Bled. To je verjetno 
razumljivo za razvit turistični kraj z ambicijami, da se tako obiskovalci kot domačini dobro 
počutijo in lahko izbirajo med pestro ponudbo kulturnih in športnih prireditev.  
Naša  opredelitev je kakovostna nadgradnja tradicionalnih prireditev in razvoj novih.  
 
Novoletni gala koncert smo organizirali  1. januarja, 2011. Koncert v letu 2011 je bil 20. 
po vrsti, znan in priljubljen tako med domačini in gosti. Nastopil je simfonični orkester s 
skladateljem in dirigentom Lojzetom Krajnčanom in vrhunskimi solisti.  
 

Veseli december je sklop prireditev, ki se odvijajo v adventnem času in do sredine januarja 
(oz. do konca hrvaških in ruskih počitnic). Zato realizacija stroškov v letu 2011 zajema 
predvsem silvestrske in januarske dogodke. 
Po dolgem obdobju je bilo silvestrovanje 2010/2011 tudi z živo glasbo na promenadi in       
tako domači kot tuji gostje so bili zelo zadovoljni. 
 
Mednarodni balonarski festival Bled 2011 – 4. – 6. februar 2011 
Letos smo v sodelovanju z balonarskim klubom Slovenian Skywalkers uspešno izvedli 3 
dnevni mednarodni balonarski festival, ki so se ga udeležili balonarji iz več kot sedmih 
evropskih držav. Za polete z baloni je bilo veliko zanimanja, zato so bili le ti vselej polni. 
Veliko gledalcev pa se je zbralo na prav posebnem nočnem dvigu balonov (»night glow«).  
Prireditev so spremljali tudi številni mediji,  ki so poskrbeli za odmevnost dogodka. 
 
Pokal Bleda v zimskem plavanju – 5. februar 2011 
Po izredno uspešni prireditvi Svetovno prvenstvo v ledenem plavanju, ki je med 22. In 24. 
Januarjem 2010 potekalo na Bledu, smo se na Turizmu Bled odločili, da tudi v februarju 2011 
izvedemo tovrstno tekmovanje, v nekoliko manjšem merilu. Ker se je na tekmovanje prijavilo 
le pol ducata tekmovalcev smo se na koncu odločili za predstavitev tega zanimivega športa  
pred Vilo Prešeren, z željo promocije tega dogodka za leto 2012. Med udeleženci tega  
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dogodka je bil tudi Borut Strel, s katerim smo stopili v partnerski stik za promocijo in izvedbo 
tekmovanja v letu 2012.  
 
Med ostale prireditve sodijo krajevne turistične prireditve.  
Pustne prireditve so vključevale dogajanje na pustno soboto (sprevod in dogodek v TPC), 
nedeljo (pustna zabava v KD Ribno) ter na pustni torek (pustovanje za najmlajše v TPC). 
Prireditve so sicer dobro obiskane, žal pa ne moremo govoriti o pravem pustnem vzdušju na 
Bledu, ki bi ga podprli tudi številni pustni plesni večeri (kar je včasih že bilo) oz pustno 
okrašene izložbe trgovin in lokalov na Bledu.  
 
Finale IBU pokala v biatlonu (18. -21. Marec) je potekal v Športnem centru Pokljuka na 
Rudnem polju. Gre za  pomembno svetovno tekmovanje, saj tekmovalci lahko kvalificirajo za 
nastope v naslednji sezoni biatlonskega svetovnega pokala.  
 
Velikonočne prireditve pomenijo dopolnitev prazničnemu vzdušju na Bledu. Tako sta že 
tradicionalna dva dogodka, ki potekata v organizaciji Turizma Bled – nedeljski koncert v 
Cerkvi sv. Martina in promenadni koncert Godbe Gorje.  
 
Že tradicionalni 25. Alpski večer je letos prvič  potekal v organizaciji Turizma Bled. Alpski 
večer je narodno zabavna prireditev, ki vsako leto privabi večje število domačih in tujih 
obiskovalcev. Na letošnji prireditvi  je letos sodelovalo večje število domačih in tujih  narodno 
zabavnih in zabavnih ansamblov med njimi tudi Ansambel Saša Avsenika  in seveda Alpski 
kvintet, ki so v letu 2011 praznovali kar 45 letnico obstoja.  
 
Sodelovali smo tudi pri  tradicionalnem barmanskem prvenstvu za  Pokal Bleda. 
   
Blejskim  dnevom smo tudi letos   posvetili veliko pozornosti. V letu 2011 smo se iz 
racionalnih razlogov odločili, da petkov večer namenimo laserju (brez ognjemeta), v soboto 
pa glasbeni ognjemet. 
Zaradi obnove električnega omrežja na promenadi smo želeli popestriti gostinsko ponudbo 
na tem delu prizorišča Blejskih dnevov. Vsebinsko v programu ni bilo večjih sprememb v 
primerjavi z lanskim letom. Glasbeni program smo popestrili tudi z koncerti   lokalnih 
izvajalcev John Doe, Express Band in Preprosto črni, v soboto pa gostili skupino Rock'n'Band. 
Nedeljski program je bil tradicionalno narodno-zabavno  obarvan. Nastopili so gostujoči 
ansambel Ziachmusikanten iz Belgije in ansambel Gregorji. Vse tri dni smo gostili tudi godbo 
Gorje. Novost je bila umetna plezalna stena in ustvarjalne delavnice v Zdraviliškem parku. 
 
Vsi gostinci na promenadi pa so bili enotno opremljeni s pagodami, kar je polepšalo podobo 
promenade in bilo ob danih vremenskih razmerah (zelo deževen vikend) izredno dobrodošlo. 
Za sejem domače in umetnostne obrti smo si izposodili nove, lične stojnice iz okoliških občin. 
Promocijski prostor pa smo namenili tudi Svetovnemu prvenstvu v veslanju – prodajna 
stojnica za artikle in promocijska stojnica z ergometri za obiskovalce. 
Žal je muhasto vreme vplivalo na okrnitev določenih točk programa, zato smo lučke na 
jezeru prestavili na otvoritveno slovesnost Svetovnega prvenstva v veslanju. 
 
Blejsko poletje zajema sklop prireditev na različnih lokacijah, ki se odvijajo v poletnih 
mesecih od junija do vključno septembra.  Večeri na zgornji terasi v Trgovskem centru, 
otroški program ter sejem domače in umetnostne obrti v Zdraviliškem parku.  
Ker pa je v najbolj obiskanem času leta še veliko drugih prireditev, smo v juniju izdali 
koledar prireditev, ki je vključeval  prireditve v občini Bled, ki so jih pripravili različni 
organizatorji.  
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Že od leta 2004 prirejamo Narodno zabavno Hit parado oz. Oberkrainerfest v mesecu 
novembru. Na prireditvi, ki je vsako leto predvidoma tretjo soboto v novembru (19.11. v letu 
2011) je nastopilo osem priznanih narodno zabavnih ansamblov tako iz Slovenije kot iz 
tujine, prireditev pa zadnja leta vodita ga. Katja Tratnik ter g.Ingo Rotter.  Gostje prihajajo 
na Bled iz nemško govorečih področij, tako iz Avstrije, Nemčije, Švice, Južne Tirolske, pa tudi 
iz Francije in Madžarske (Slovencev je le za vzorec). Veliko jih pride že v petek, saj na Bledu 
že v petek, prav za njih,  priredimo narodno zabavni koncert, veliko pa si jih odide ogledat 
zibelko narodno zabavne glasbe  - Gostilno Avsenik v Begunje, kjer za njih tudi že v petek in 
nato v soboto prirejajo narodno zabavne koncerte. Samo zaradi te tradicionalne prireditve se 
na Bled sredi novembra realizira preko 2.500 nočitev. 
 
V decembru smo poskrbeli za številne tradicionalne prireditve in adventni sejem domače in 
umetnostne obrti na Terasi Kavarne Park, ki je bil osrednje prizorišče za večino prireditev v 
tem času. Legenda o potopljenem zvonu je privabila veliko število obiskovalcev. 
Na božični dan smo skupaj z MPZ Blejski odmev priredili  božični koncert v župnijski cerkvi. 
Krog prijateljstva katerega program se je zaključil v Veliki Zaki z Blejsko vodno 
simfonijo, je bil deležen veliko pozitivnih komentarjev. Ravno zaradi pozitivnega odziva tako 
domačih obiskovalcev kot tujih gostov bomo kljub velikemu finančnemu vložku, nadaljevali s 
krepitvijo dogajanj na Bledu pozimi. Zadnji dan v letu se tradicionalno prične s 
silvestrovanjem za otroke v TC, zvečer pa so domači in tuji obiskovalci uživali na 
Silvestrovanju na prostem  z ansamblom Gregorji na blejski promenadi. 
 
Preko celega leta skrbimo za ažurno objavo vseh prireditev na Bledu na naši spletni strani 
www.bled.si – Program prireditev. Objavimo prireditve, ki jih organiziramo, oz. nam jih v 
vednost pošljejo organizatorji ali drugi posredniki informacij. Tedensko turistično poročilo 
pošiljamo na cca 500 naslovnikov. Med njimi so seznami novinarjev, blejskega turističnega 
gospodarstva, turističnih agencij, blejskih nastanitvenih objektov, pomembnejših blejskih 
institucij, kulinaričnih ponudnikov, ponudnikov domače in umetnostne obrti in ostalih 
zainteresiranih. Izpostavimo pomembnejše prireditve in posredujemo hiperpovezavo na našo 
spletno stran, kjer si lahko prejemniki elektronske pošte, vsak trenutek ogledajo najbolj 
ažurno obliko programa prireditev na Bledu. Glavne prireditve za naslednje leto, pa so 
objavljene že jeseni prejšnjega leta.    
Skrbimo tudi za ažurnost podatkov na spletni strani www.slovenia.info, kjer poleg splošnih 
turističnih informacij o Bledu, mesečno (oz. poleti tedensko) objavimo tudi pomembnejše 
dogodke. 
 
 

I.2.2.4 Svetovno prvenstvo v veslanju, Bled 2011 
 
Leto 2011 je bilo v znamenju  Svetovnega prvenstva v veslanju, ki smo ga na Bledu 
gostili že četrtič. Turizem Bled je bil aktiven že pri pridobivanju prvenstva in seveda tudi pri 
realizaciji. SPV je bilo obeleženo v vseh publikacijah Turizma Bled. Direktorica Eva Štravs 
Podlogar je bila tudi aktivna članica organizacijskega odbora. 
Skrbeli smo za prenos informacij s strani OO do turističnega gospodarstva na Bledu,  kot tudi 
do Slovenske turistične organizacije. 
V času prvenstva smo dodatno povečali obseg prireditev v TC in Zdraviliškem parku v 
popoldanskem času, po zaključku tekmovanj. 
Pomagali smo KRŠ pri postavitvi zelo zanimive razstave Moderne zgodovine Bleda, kot tudi 
galeriji Deva Puri pri razstavi Picasso in slovenski impresionisti na Pristavi. 
Sodelovali smo pri scenariju in izvedbi otvoritvene slovesnosti prvenstva, ki se je za vedno 
vtisnila v lep spomin vsem obiskovalcem. Slavnostni govornik je bil predsednik države, 
predsednik OKS, ministri in veliko visokih gostov.  
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Sodelovali smo pri spremljajočih dogodkih in sprejemih (sprejem za novinarje, sodnike, 
nations dinner, FIS-a delegati..). 
Organizirali in vodili smo trgovino s spominki SP Bled 2011 v Trgovskem centru na Bledu. 
Zadolženi smo bili za sprejem visokih gostov v VIP šotoru. Po potrebi smo nudili dodatno 
podporo pri sprejemu novinarjev in visokih gostov; kot je bil sir Steve Redgreve.  
V pričakovanju svetovnega prvenstva smo povečali količine blejskih materialov in veslanju 
tudi po vsebini  namenili več pozornosti (v mini info je bil vključen tudi program prvenstva).  
Svetovno prvenstvo v veslanju je bil izjemno pomemben in uspešen dogodek za Bled in 
Slovenijo. V času SP smo bili deležni veliko medijske pozornosti (mednarodno samo 
pozitivne, doma smo se ukvarjali s pripombami o zmanjšani potrošnji v času prvenstva). 
Samo Eurosport je SP Bled 2011 namenil 15 ur prenosa v katerem si je Bled ogledalo 120 
milijonov gledalcev. Sodelovalo je 1.213 veslačev iz 68 držav, 900 spremljevalcev, 150 
uradnih oseb FISA in 350 novinarjev. 
Ta največji športni dogodek leta 2011 v Sloveniji si je v živo ogledalo preko 42.000 
obiskovalcev (od šolske mladine do obiskovalcev z vsega sveta). Odmevnost prvenstva pa je 
nakazala že spektakularna otvoritev s  6.000 gledalci. 
Preko OO SP  je bilo nameščenih 63 od 68 reprezentanc; skupaj pa skoraj 2.500 oseb.  
V sklopu Svetovnega prvenstva v veslanju je bilo ustvarjenih več kot 40.000 nočitev. 

 
I.2.2.5 Krajevna promocija in tržno komuniciranje  

 
5.1. Tiskani promocijski materiali –  iz rednega letnega plana aktivnosti  
 
Natisnili smo knjižico  Mini informacije, ki smo jih ustrezno ažurirali in dopolnili z novo 
ponudbo. Do glavne sezone smo natisnili   Koledar prireditev poletje 2011 v 10.000 
izvodih (program prireditev je ena izmed standardnih knjižic, ki jih pripravimo vsako leto in 
zajema program od julija do Veselega decembra). Vse materiale je po predhodnem naročilu 
(zaradi oddaljenosti lokacije skladišča s katerim imamo večni problem) možno prevzeti na 
Turizmu Bled.  Natisnili smo splošen blejski prospekt, ki oblikovno ostaja enak, le dodali 
smo stran s kulinariko. 
Ponatisnili smo tudi tematske letake za Narodno zabavno prireditev Hit parada – 
Oberkrainerfest Bled 2011 in Alpski večer za potrebe nemškega trga. Izdelali smo plakate za 
torkovo poletno športno prireditev »Bosi po rosi«.   
 
Izdelali smo vložne liste za splošen prospekt v francoskem, ruskem,  japonskem, hebrejskem 
in španskem jeziku. V količini 70.000 komadov smo natisnili zemljevid – trganko v velikosti 
A3 z označenimi pohodnimi potmi in naslovi hotelov.  
 
Sodelovali smo pri izdaji knjižice Bled in your Pocket. Glede na dobro sodelovanje z STO je 
bil Bled vključen med izbrane prireditve v tiskovini najpomembnejših prireditev v Sloveniji v 
letošnjem letu. 
 
Natisnili smo tudi koledar prireditev Veseli december v več jezikovnih variantah.  
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5.2. Promocijski materiali JA 

 
Skupaj s Skupnostjo Julijske Alpe in Slovensko turistično organizacijo smo se angažirali za  
izdajo novega prospekta Julijske Alpe v slovenskem, nemškem, italijanskem, angleškem in 
francoskem jeziku. Prospekt sodi med  zelo priljubljene s strani obiskovalcev sejmov in borz.  
 
 
5.3. Sejemske in borzne predstavitve smo organizirali po  programu in v sodelovanju s 
Slovensko turistično organizacijo ter na osnovi usklajenega dogovora v okviru skupnosti 
Julijske Alpe, katero koordinira Turizem Bled. V okviru skupnih stroškov promocijskih 
aktivnosti (ki predstavljajo 62.000 €) je Bled soudeležen s 34% deležem.  
 
 
Tabela 3: Sejemske in borzne predstavitve v letu 2011 v okviru JA  
 
SEJEMSKE IN BORZNE PREDSTAVITVE  v letu 2011 (v okviru Julijskih Alp) 

Št. Datum Naziv sejma / borze Kraj 
1 11. – 16.1. Vakantiebeurs Utrecht 
2 20. – 23.1. Matka – Nordic Travel Fair Helsinki 
3 13. – 16.1. Outdoor Show  London 
4 15. -23.01.  CMT Stuttgart 
5 19. – 23.1. FITUR Madrid 
6 20. – 23.2. IFT  Bratislava 
7 3. – 7.2. Vakantie Salon Bruselj 
8 4. - 6.2.  Horizont Outdoor  Karlsruhe 
9 10. – 13.02.  Holiday World  Praga 
10 26. – 27.2.  Weits&Wandelbeurs Amsterdam 
11 3.3. – 6.3. Utazas Budimpešta 
12 24. – 28.2. IFT – Međunarodni sajam 

turizma 
Beograd 

13 23. – 27.2. F.re.e (C – B – R) München 
14 

10. – 14.3. 
ITB – Internationale 
Tourismus Börze 

Berlin 

15 7. 10.11. WTM London London 
    
 
Na vseh navedenih sejmih je bilo največ zanimanja za odkrivanje narave in pohodništvo. V 
letošnjem letu smo v združenju Julijske Alpe poskrbeli za novo animacijo, ki smo jo prvič 
predstavili gostom na slovenski stojnici v Bruslju. Izdelali smo repliko Aljaževega stolpa v 
naravni velikosti kot simbol in ponos Slovenije ob 20-letnici samostojnosti. Seveda so bile 
tudi brošure in dodatni programi zelo skoncentrirani na pohodništvo. 
Kar 6 od naštetih sejmov smo izpeljali v okviru GIZ-a pohodništvo (gospodarsko interesno 
združenje) katerega član je tudi Turizem Bled.  Na Bledu imamo žal samo 3 kategorizirane 
pohodniške hotele (Krim, Park, Ribno), vendar so na vseh sejmih prisotne tudi splošne 
informacije o Bledu. 
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Tabela 4: Samostojne predstavitve Bleda  
 
DRUGE PREDSTAVITVE 
(samostojne in/ali v sodelovanju z STO) 
Št. Datum Naziv sejma / borze Kraj 
1. 21.1. Slovesna otvoritev častnega 

konzulata Republike Slovenije 
v Belfastu na Severnem Irskem 

Belfast 

2.  27 . – 30.1. Alpe-Adria: Turizem in prosti 
čas 

Ljubljana 

3. 24.-25.5. IMEX  Frankfurt 
4. 26.-27.05. SIW Podčetrtek 
5. 28.-29.05. Promocija SP Bled 2011 München 
6. 12.-16.06. Vladni in gospodarski obisk 

Indije 
Mumbai, New 
Delhi, Bangalore 

 
Otvoritev slovenskega častnega konzulata v Belfastu na Severnem Irskem, ki je 
potekala pod okriljem Veleposlaništva RS v Londonu, smo v sodelovanju s pisarno STO 
v Londonu popestrili s predstavitvijo Slovenije in turistične destinacije Julijske Alpe, s 
poudarkom na kulturnem izročilu in naravnih lepotah. Turizem Bled je poskrbel za pogostitev 
vseh prisotnih s tradicionalnimi slovenskimi jedmi. Dogodek so predstavniki slovenskega 
turističnega gospodarstva izkoristili tudi za srečanje s potencialnimi poslovnimi partnerji na 
Severnem Irskem. 
 
Na sejmu Turizem in prosti čas smo se prvič predstavili skupaj z ostalimi občinami 
Gorenjske (z izjemo občin Šenčur in Jezersko). Kot regija smo imeli na voljo 6 informacijskih 
pultov, poleg katerih je bila izjemna atrakcija replika Aljaževega stolpa. Med 16.000 
obiskovalci sejma so pretežno Slovenci, ki so za informacijskim pultom Bleda, Bohinja in 
Kranjske Gore največ povpraševali po pohodniških in kolesarskih zemljevidih, zanimale pa so 
jih tudi novosti v teh krajih. 
 
Kot predsednica Sveta zavoda STO je bila Eva Štravs Podlogar povabljena na »Politicians 
forum«, ki je spremljevalni dogodek specializirane poslovne borze IMEX v Frankfurtu. 
Osnovna tema foruma je bila učinkovitost poslovnih dogodkov in izzivi prihodnosti.  
 
Turizem Bled se je predstavljal na slovenski incoming borzi SIW, ki je tudi letos privabila 
veliko agentov iz vsega sveta. Po borzi je bilo organiziranih nekaj študijskih tur in Bled je za 
vikend obiskalo 50 agentov iz različnih dežel sveta, ki smo jim predstavili blejsko turistično 
ponudbo. 
 
Turizem Bled je prevzel promocijo Svetovnega prvenstva v veslanju  na  svetovnem 
pokalu v Münchnu. Imeli smo stojnico z vsemi potrebnimi informacijami in obiskovalce tudi 
postregli z domačimi dobrotami. 
 
S strani Vlade RS je prišel apel, da naj se uradnemu obisku predsednika vlade v Indiji, 
poleg močne gospodarske delegacije pridruži tudi turizem. Slovenski turizem je bil 
predstavljen s strani STO in Bleda.  
 
5.4. Oglasi v medijih so seveda izjemno pomembni za promocijo. Letos je bil pritisk 
oglaševalcev izjemen. Glede na zelo omejene finančne možnosti smo zelo racionalni pri 
naročanju plačanih oglasov v medijih. Včasih je oglaševanje v le-teh tudi pogoj za PR 
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članek. Kljub temu so planirana sredstva hitro počrpana, saj so cene oglasov v slovenskih 
medijih nerazumno visoke. V slovenskih medijih so plačani oglasi izključno povezani s 
programom prireditev ter oglasi v tiskanih medijih Slovenske turistične organizacije (Next 
exit).  
 
Oglaševali smo tudi  v brošuri Bled in your pocket, saj je to eden od zagotovil, da Bled ima 
ta vodniček. Imamo letno pogodbo z revijo Salon, ki jo dobijo gostje boljših hotelov po vsej 
Sloveniji. Oglašujemo v lokalnih časopisih: Gorenjski Glas, ki je večkrat tudi naš medijski 
sponzor ter Naše novice.  
 
Sodelujemo z nekaterimi radijskimi postajami po Sloveniji, ki so naši partnerji tudi pri 
brezplačnem pokrivanju novic z Bleda. Prav tako sodelujemo v oddaji »Dobro jutro, 
Slovenija«.  
 
Oglaševali smo v brošurah tour operatorjev TUI in Neckermann. Predstavili smo se v 
katalogu »Best of Slovenia«.  
 
Lahko pa se pohvalimo z nekaterimi izjemnimi odzivi v tujih medijih, ki smo jih podkrepili tudi 
s plačanim oglasom, npr. National Geographic Traveller. 
 
Na domači sceni pa je bil najbolj odmeven nastop v popularni oddaji »Na zdravje!« v kateri 
smo se predstavili kar dvakrat; enkrat samostojno kot Bled in drugič z blejskim gradom in 
Alpskim večerom. 
 
Maja 2011 smo z Beograjskim radiom Antena izpeljali tudi odmevno promocijsko akcijo 
za poslušalce, ki ji je sledilo javljanje v živo dveh nagrajencev z  Bleda. 
   
Sodelovali smo s slovenskim predstavništvom v Münchnu in oglaševali v odmevni brošuri 
»Slowenien überrascht«, kjer smo oglaševali Alpski večer in Hit parado.  
 
Oglaševali smo v reviji Alpen Adria ter Slovenija vabi; brošuri, ki pokrivata območje od Alp do 
Jadrana. 
 
Podprli smo tudi blejske tiskane izdaje: knjigo Skrivnostne podobe raja ter  1000 letni Blejski 
grad, publikacijo turističnega krožka Beli lokvanj. 
 
 
5.5. V letu 2011 smo na Bledu spremljali številne novinarje in študijske skupine. Iz 
obiskov so nastali odlični članki in oddaje, zato je pomembno, da novinarske in študijske 
obiske opozorimo na čim več naravnih in kulturnih znamenitosti, posebnosti in lepot. Glede 
na atraktivnost in enkratnost samega kraja, pa tudi dobrega  in profesionalnega sodelovanja 
turističnega gospodarstva na Bledu smo v letu 2011 sprejeli številne udeležence študijskih 
obiskov in se vključili v aktivnosti STO, ki so imele izjemen odziv za Bled. 
 
Morda je tudi to eden od razlogov za pojavljanje Bleda v svetovnih medijih, v prestižnih 
navedbah top 10 oz. najbolj atraktivnih krajev na svetu. 
 
Izbor seznamov na katerih se je Bled znašel in objav v tujih medijih v letu 2011 smo navedli 
pod točko I.3.3. 
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Tabela 5: Seznam obiskov študijskih skupin v letu 2011 

 
SEZNAM OBISKOV ŠTUDIJSKIH SKUPIN V LETU 2011 
 
Datum  Država Skupina št. oseb 

JANUAR  

20. - 
21.1.2011 

 Mednarodno  Študijska skupina Conventa 40 

29.1.2011  Francija Študijska Conventa 4 

FEBRUAR  
     

MAREC  
4.3.2011  Hrvaška Strokovna skupina gostov iz Hrvaške 30 
19.3.2011  Japonska Blue Guide Slovenia Journalist: Kenichi Kawahara 1 
12.-
13.3.2011 

 Mehika Travel + leisure Mexico (Fabien Jean Albert Tijou, 
fotograf, Juan Jose Robledo Tangarife, novinar)  

2 

21.3.2011  Velika Britanija Eddie (Michael) The Eagle Edwards + 3 guests + 
director + cameraman 

6 

APRIL  
3.4.2011  Rusija Študijska tura: Key corporate clients največje 

ruske MICE agencije Nicko Travel (SOTEX, TEVA, 
BIN bank, TMK group, Lerov Merlen, Nicko travel, 
Czech Airlines) 

11 

5.-8.4.2011  Albanija Albanian UNDP Exchange Program – Kukes 
Region 

14 

9.4.2011  Turčija  Ekipa turške televizije Show Turk 3 
9.4.2011  Koreja Eurail press tour Korea (Global Travel News, 

Travie & Style H, JoongAng Ilbo, Maeil Busines 
Daily) 

6 

10.4.2011  Brazilija Študijska tura: Skupina Brazilskih MICE agentov 
(TO Raidho, TO Teresa Perez, TO Casa Imagine, 
TO Designer, TO Duo, TO Altur, TO Platinum, TO 
Portfolio, TO TAM Viagens, TAM – Brazil airline 
company, TOP DMC) 

14 

16.4.2011  Slovenija Finalistke mednarodnega projekta Miss Earth 
Slovenia za Miss Earth International 

12 

18.4.2011  Turčija  TÜRSAB visit (FAM trip) 20 

25.4. – 
1.5.2011 

 Srbija Zmagovalka akcije Antenina potera v Beogradu 4 

MAJ  
6.5.2011  Japonska Snemalec BS-TBS Toshiyuki Shimizu 1 
7.-8.5.2011  Češka Obisk čeških županov 50 
7.5.2011  Španija Press Tour For Spanish media 14 
12.5.2011  Katar Obisk predstavnikov Al-Attiyah group of Trading 

Cos in First Choice Travel 
2 

12.5.  Avstrija ORF Steiermark 3 
22.-
24.5.2011 

 Velika Britanija Ann Lee in Edward Stalley (UK Metro) 2 

22.-
23.5.2001 

 Rusija Poslovno turistični obisk ruskih turističnih agentov 
Prokopyev (Columb) in soproga, Vyacheslav 
Shishov (M-tour) 

3 

25.5.2011  Španija Tour operatorji: Selvatours, Atlantida Viatges, 
Yokmok Adventures 

4 

25.-
26.5.2011 

 Mednarodno (Avstrija, 
Italija, Nemčija) 

MEDIENREISE ALPINE PEARLS 30 

25.5.2011  Velika Britanija Dan in Sian Damon (BBC), Peter Millar (The 
Times), Edward Steen (European Voice)  

4 

26.5.2011  Finska Reijo Härkönen, novinar travel revije Markalehti 1 
26.5.2011  Belgija Matthieu Legros, predstavnik Arethema – 

Belg.Tour Operator in  Laurent Louis, PSG 
2 
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Brussels 
27.5.2011  Grčija Obisk EPLO – European Public Law Organization 40 
28.5.2011  Velika Britanija TUI-UK  6 
29.5.2011  Rusija RUSSIAN FAM TRIP (International Travel Centre 

Germany) 
42 

29.5.2011  mednarodno Študijska tura SIW 50 
JUNIJ  
10.-
12.6.2011 

 Mednarodno (Singapur, 
Avstralija, Finska) 

Obisk novinarjev: Emma Ventura (The Weekend 
Australian), Elisabeth Baulch (Ninemsn.com.eu), 
Angela MacDonald-Smith (Australian Financial 
Reviwe, Spohisticated Traveller magazine), Emma 
Gardiner (Unique Tourism Collection), Elaine Ee 
(CNNGo and SC Global), Danny Yeo (NuYou, 
ICON, Lianhe Zaobao, zbCOMMA), Cai Haoxiang 
(The Straits Times), Hanna-Kaisa Nurmi (Finnair) 

8 

16.6.2011  Mednarodno (Hrvaška, 
Srbija) 

Obisk hrvaških in srbskih novinarjev za področje 
golf destinacij 

8 

23.6.2011  Francija Obisk francoskih novinarjev 8 

24.06.  ZDA George R.R. Martin – scenarist in pisatelj po oceni 
Forbes lestvic sodi med 100 najvplivnejši ljudi na 
svetu 

3 

30.6.2011  Italija Sky Dove TV 3 

JULIJ  
2.7.2011  Irska Edward Leahy in Paula Hayes: RTE Website-

National Broadcaster of Ireland 
2 

7.7.2011  Oman TV ekipa iz Omana 5 

7.7.2011  Avstralija Graham D. Stephenson, freelance poponiški 
pisatelj in fotograf 

1 

8.-9.7.2011  Madžarska Jet Set golf and luxury lifestyle English-Hungarian 
quarterly magazine 

4 

9.7.2011  Japonska Japonski novinarji BS Nippon 3 

10.7.2011  Mednarodno (Belgija, 
Nizozemska) 

MICE agenti – FAM trip 32 

15.7.2011  Avstralija Isaac Willson, Lexus magazine 1 

16.-
17.7.2011 

 Španija Španski novinar David Monfil (revija Viajar) 1 

28.7.2011  ZDA AFN Europe TV – USA TV station team 4 

29.-
31.7.2011 

 Srbija TO Beograd 22 

AVGUST  
8.8.2011  Italija Federico Borlandelli Varady, Fabio Colleta – obisk 

novinarja in fotografa revije Gentleman 
2 

27.8.2011  Belgija Belgijska novinarka, Steps City Magazine 1 

     

SEPTEMBER  
7.9.2011  Francija Predstavitev destinacije za francoske TO – 

outdoor specialiste 
8 

7.9.2011  Kanada Joanne Blain, Laura Arsie, ženska revija Moore 2 

8.9.2011  mednarodno Blejski strateški forum 2011 35 

9.09.2011  Ukrajina Nacionalna TV – snemanje oddaje Ferrie of Life 5 

15.9.2011  Španija Španski predstavniki turističnih agencij 6 

22.-
23.9.2011 

 Velika Britanija TUI UK, RSM Trip September (direktorji in vodje 
regijskih prodajnih centrov po UK) 

45 
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28.9.2011  Indija Fam trip Indija  

30.09.2011  Francozi Predstavniki francoskih MICE agencij 20 

30.09.2001  Srbija Novinarji – Elle, Gloria, Lisa, TV B92, TV Avala, TV 
RTS1 

15 

OKTOBER  
1.-2.10.  Nizozemska in Belgija Novinarji- Cosmopolitan, Playboy, The Luxory list, 

Wit Wedding, Jackie,  
12 

6. 10.  Taiwan Urednik Mook Publ, Lin Chih-Heng, Travel Guide 
Slo, Hrv, ČG; naklada 60.000 

1 

7.10.  Avstrija Agenti iz dežele Salzburg: TUI, Vorderegger 
Reisen, Reiseburo Gordon, Habersatter Reisen, 
Mediatour 

12 

8.10.  Španija El Mundo: Esther Alvarado Parra – novinarka, 
Cristina Gallego Candel - fotografinja 

2 

14.10.  Kitajska Tour operatorji in novinarji 16 

15.10.  Španija Španska TV 3 

16.10.  Benelux Pelican, Mutsumi Fukui in Frederic Lemione 3 

18.10.  Kitajska Urednik, glavni urednik in fotograf revije National 
Geographic Traveler China 

3 

20.10.  Avstrija Udeleženci ATBA-e 9 

25.10.  Japonska Skupno študijsko potovanje za japonske novinarje 6 

25.10.  Slovenija Vojaška delegacija  8 

28.10.  Slovenija Promocija Slovenije v Essenu 2 

NOVEMBER  
7. – 10.11.  Velika Britanija Novinarka Heidi Fuller Love – freelance in 

fotografinja Ms. Manning 
2 

11.-13.11.  Avstrija Werner Ringhofer novinar Kärtner Monat in das 
Alpe adria- magazin 

1 

13.11.  Belgija TV ekipa programa RTL TVI 6 

20.-23.11  Velika Britanija Novinar Easy Jet magazine Jonathan Knott 1 

20.-24.11.  Velika Britanija Fotograf Easy Jet magazine James Baker 1 

DECEMBER  
Skupaj 753 oseb 
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I.2.2.6 Produkti, razvoj in trženje, zima  

 
6.1. Zima na Bledu 
 
Turizem Bled je koordinator sistema Ski pass Julijske Alpe, sistema enotne smučarske 
vozovnice z vključenim avtobusom.  Sistem je sicer deloval normalno od decembra do 
sredine marca, vendar pa je v sezoni 2010/2011 potrebno izpostaviti velik upad gostov. 
Število prodanih ski pass kart se je prepolovilo v primerjavi s prejšnjo sezono. Večina zimskih 
smučarskih gostov prihaja iz Anglije, Srbije, Rusije in Hrvaške. Samo  Angleži so v prvih 3 
mesecih ustvarili kar 30 % manj nočitev kot leto poprej. 
Podprli (finančno)  smo tudi pripravo tekaških prog s strani TSK Bled na Pokljuki in Bledu in 
skrbeli za dnevno ažurirane informacije na spletni strani o stanju prog. 
 
6.2  Ustanovitev kongresnega urada Bled 
 
Od začetka meseca aprila je Turizem Bled na pobudo turističnega gospodarstva  v okviru 
svoje dejavnosti, promocije destinacije Bled in organizacije prireditev, razširil svojo dejavnost 
na področje trženja kongresov in dogodkov na Bledu. Za ta namen smo sprejeli  novo 
sodelavko za določen čas od maja do oktobra. 
V okviru strateškega načrta trženja kongresne destinacije Bled v letu 2011 se je Turizem 
Bled v mesecu maju udeležil poslovne borze IMEX 2011 v Frankfurtu. Na Borzi smo skupaj s 
Kongresnim uradom Slovenije ustvarili skupno bazo (250) pridobljenih kontaktov gostujočih 
potencialnih organizatorjev dogodkov, predsednikov združenj, MICE agencij itd. Po IMEX-u 
smo iz tega naslova na Bledu sodelovali v 'Fam Tripu' ruskih potencialnih strank po Sloveniji 
(tabela študijskih skupin, str. 17, št. 29) ki so že pokazali interes za sodelovanje, s poslanim 
povpraševanjem za konferenco v začetku septembra. Žal se zaradi zasedenosti kapacitet v 
tem terminu ni bilo možno dogovoriti za sodelovanje za ta dogodek.  
V mesecu maju je Turizem Bled, kot predstavnik kongresne destinacije, kandidiral na razpisu 
za gostitelja festivala turističnega marketinga Travel Zoom 2012  (z izdelavo ponudbe po 
predpisanih pogojih). Izbrana destinacija naj bi Travel Zoom gostila vsaj 3 leta, predvideno 
število udeležencev festivala je 400-500, termin marec. V juniju smo prejeli obvestilo, da je 
bil Bled izbran za gostitelja festivala. 
V tem času je Turizem Bled tudi zaprosil za članstvo v Kongresni urad Slovenije, s čimer 
želimo Bled boj vključiti v aktivnosti  kongresne destinacije Slovenije.  
 
6.3  Kandidature 
 
-  Evropsko prvenstvo v Teakwondoju 2013 
Na Bledu smo leta 2007 gostili Svetovno prvenstvo v Teakwoondoju in prireditev je zelo lepo 
uspela in ostala v lepem spominu vsem udeležencem. Zato smo sprejeli pobudo  slovenske 
TKW zveze, da kandidiramo za Evropsko prvenstvo 2013.  
-  Evropsko prvenstvo v broomballu 2013 
Skupaj s slovensko zvezo smo v pripravi kandidature za Evropsko prvenstvo v broomballu, ki 
naj bi na Bled pripeljala 400 do 500 udeležencev. 
 

3) Stroški lastne realizacije  
 

Stroški lastne realizacije nastajajo z realizacijo projektov, povezanih s trženjem objektov 
turistične infrastruktura ter trženjem ostalih programov in spominkov ter sprehajalnih kart. 
V letošnjem letu smo prvič prevzeli organizacijo Alpskega večera, ki je bil tako finančno kot 
organizacijsko velik izziv, že tradicionalno pa organiziramo Narodno-zabavno HIT parado, ki 
seveda tudi predstavlja pomemben del prihodkov, saj so tudi stroški organizacije zelo visoki. 
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4) Stroški dela  
 

Na zavodu Turizem Bled so bile od 1.1. do 31.12. redno zaposlene 3 osebe, od novembra 
dalje pa še sodelavka za določen čas za nadomeščanje porodniške.  
Junija je pričela porodniško sodelavka Diana Šebat.  Junija so delno pričeli opravljati prakso 
študenti VSŠTG. 
 
 

5) Stroški materiala in storitev  
 
Sem so zajeti stroški vodenje računovodstva, licence za vzdrževanje programov, stroški 
bank, pisarniški material, poštnine, naročnine, najemnina in čiščenje poslovnih prostorov. 
 

6) Dejavnost TIC in TD 
 

� TIC Bled 
V skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled o opravljanju dejavnosti turistično 
informacijskega centra; nakazujemo mesečne dotacije TD Bled za opravljanje dejavnosti TIC-
a (sprejem obiskovalcev po urniku, nudenje brezplačnih informacij, ugotavljanje mnenj, 
sprejemanje in posredovanje pritožb in drugo). Blejski TIC je eden redkih v Sloveniji, ki je 
odprt vse dni v letu. Obisk po posameznih mesecih precej niha, največji je v juliju in avgustu, 
TIC je v letu 2011 obiskalo okoli 40.000 oseb. Gostje največ sprašujejo po informacijah v 
zvezi z ogledi lokalnih znamenitosti (grad, otok, soteska Vintgar), voznih redih, odpiralnih 
časih, itd.., poslužujejo se brezplačnih tiskovin, med katerimi so najbolj priljubljeni 
zemljevidi.  
 V poletnih mesecih med aktivnostmi, po katerih sprašujejo, prevladuje pohodništvo in  
kolesarjenje. 
 

� Za delovanje TD Bled 
Glede na pridobljen status s strani MG, da  Turizem Bled deluje v javnem interesu je mogoče 
tudi neposredno pridobivanje namenskih sredstev zbrane turistične takse. 
Sredstva za delovanje Turističnega društva Bled v višini 14.000 € je  Turizem Bled na podlagi 
mesečnega zahtevka Občini Bled nakazal na Turistično društvo Bled.  
 

� TIC  Brnik 
Na letališču J.Pučnik na Brniku je postavljena info točka, ki jo je še do konca leta 2011 
upravljal Turizem Bled skupaj s partnerji – SPOT-om, kraji v JA in ostali pogodbeni partnerji. 
S pogodbo smo se obvezali, da bo info točka zastopana z informatorjem in materiali vsak 
dan po 12 ur (v povprečju od 9.00 do 21.00). Stroške informatorjev pokrivamo partnerji – 
SPOT, Turizem Bled, Zavod za kulturo Bled, LTO Kranjska Gora, Turizem Bohinj, LTO Bovec, 
LTO Sotočje, Turizem Kranj in  Postojnska jama. 
Večina obiskovalcev še vedno sprašuje po informacijah o letališču, kako priti do Ljubljane in 
ostalih mest. Zanimivo je tudi to, da veliko ljudi pride v Slovenijo brez vnaprejšnjega 
načrtovanja počitnic in potem želijo od informatorjev, da jim sestavijo plan, kaj naj si 
ogledajo. Povprašujejo predvsem po glavnem mestu, Bledu, Bohinju, Portorožu. 
V letu 2012 bo TIC Brnik prevzel Turizem Kranj, saj ima večje zaledje informatorjev, pri 
katerih smo vedno pazili, da so bili doma iz okolice Brnika. 
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7) Amortizacija OS  
 

Zavod obračunava amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in 
uporablja  amortizacijske stopnje v skladu z navodili. (UL RS 45/05). 
 

Tabela 6: Realizacija plana Turizma Bled v letu 2011 
 

        V EUR 

Vrsta prihodka/odhodka 
SPREJET 

PLAN 2011 
REALIZACIJA 
31.12.2011 

Indeks 
2/1 

 
1 2 2/1 

VRSTA PRIHODKA  EUR EUR    
Proračunski vir - turistična taksa (12.2.1.)  327.765 310.000 95 
Proračunski vir - prireditve (7.4.2.) 0 7.400   
Proračunski vir - SP Bled 2011 64.000 63.000 98 
Ostali viri 293.000 265.847 91 
Proračunski viri TD -  delovanje društva   14.000   
Prihodki RDO Gorenjska   72.881   
PRIHODKI SKUPAJ 684.765 733.128 107 

    VRSTA ODHODKA         
Razvojni projekti 45.000 22.359 50 
Spletna stran www.bled.si  

 
3.762   

Izobraževanje 
 

782   
Znamka blejskega turizma in CGP 

 
3.469   

Razvoj produktov  
 

2.956   
Mednarodno sodelovanje in povezovanje   (Alpine 
Pearls, partnerska mesta) 

 
8.633   

Sprehajalni vodnik po Bledu in okolici   2.757   
RDO Gorenjska 7.765 72.881 939 
Prireditve na Bledu 100.000 106.106 106 
Blejski dnevi 

 
35.837   

Blejsko poletje 
 

14.268   
Gala novoletni koncert 

 
16.629   

Veseli december 
 

29.164   
Ostale prireditve  (pust, velika noč, Riklijevi šp.dnevi, 
Triatlon, Zdraviliški park..) 

 
10.208   

SP v veslanju, Bled 2011 64.000 67.319 105 
Krajevna promocija, tržno komuniciranje 100.000 90.588 91 
Tiskani promocijski materiali - Bled                  
(splošni prospekt Bleda, mini info,  koledar prireditev, 
tematski letaki,…) 

 
34.632   

Sejemske predstavitve (samostojne, skupni pult JA) 
 
    

- skupni pult JA 
 

9.363   
- samostojne 

 
16.742   

Oglasi v medijih (tiskani, elektronski, avdio in video) 
 

14.861   
Obiski novinarjev in študijskih skupin 

 
14.990   

Produkti, razvoj trženje, zima 70.000 60.343 86 
Zima na Bledu 

 
    

- ski pass   25.549   
- ski bus   20.813   
Kongresni urad   13.981   
Stroški lastne realizacije 55.000 95.156 173 
- lastna realizacija, Alpski večer, HIT parada       
Stroški dela 142.000 109.524 77 
Stroški materiala in storitev 40.000 40.726 102 
Dejavnost TIC in TD 58.000 66.001 114 
- TIC Bled pri TD Bled 

 
34.000   

- TIC Brnik 
 

18.001   
- dejavnost TD   14.000   
Amortizacija OS 3.000 1.203 40 
ODHODKI SKUPAJ 684.765 732.206 107 
     EUR   
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) 

 
922   

Davek od dohodka 
 

487 
 Celotni neto dobiček 

 
435 
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I.3 SPREMLJANJE CILJEV  V LETU  2011 
 
 
Lahko zapišemo, da smo na Turizmu Bled uspešno sledili in uresničevali  dolgoročne cilje, ki 
so bili  opredeljeni v Proračunu občine Bled (str. 81) za področje turizma: 
 
� Uvajanje novih turističnih produktov  
� Povečanje števila ustvarjenih nočitev za 3%  
� Povečanje prepoznavnosti območja kot turistične destinacije 
 
 

• www.bled.si – stalno povečevanje obiskanosti domače spletne 
strani. Skrbimo za aktualnost in se vključujemo v ostala socialna 
omrežja. 
 

• Turizem Bled je prevzel funkcijo regionalne turistične organizacije 
RDO Gorenjska. 

 
• Turizem Bled je pričel postopke za ustanovitev Kongresnega urada 
Bled 
 

• Zanimanje tujih novinarjev za Bled iz zelo različnih držav je letos 
izjemno. In lepo je videti tudi pozitivne odmeve njihovih obiskov. 

 
• Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične 
destinacije Bled.  

 
• Distribucija različnih promocijskih materialov, ki smo jih realizirali 
na Turizmu Bled v sodelovanju s partnerji  

 
• Turizem Bled je sodeloval na vseh odmevnejših predstavitvah 
slovenskega turizma in širše.  
 

I.3.1 Uvajanje novih turističnih produktov 
 

V letu 2011 smo na novo zastavili naslednje blejske produkte:  
 

� Kongresni urad Bled  
� Aktivno doživljanje Bleda oz. športni turizem  
� Zima na Bledu  
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I.3.2 Povečanje števila ustvarjenih nočitev za 3% 
 

 
Tabela 7:  Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2011 in primerjava z letom 2010 
 

  leto 2011    INDEKS 2011/2010  razmerje domači - tuji 

  domači 200 tuji 2001 SKUPAJ 204 domači tuji skupaj % domači % tuji 

januar *1,3 1.867 20.635 22.502 93 91 92 8 92 

februar *2,3 2.562 10.687 13.249 82 97 94 19 81 

marec *3 2.300 14.999 17.299 66 97 92 13 87 

april *4 3.095 31.674 34.769 99 125 122 9 91 

maj *5  2.412 38.694 41.106 103 98 98 6 94 

junij 2.813 51.836 54.649 122 106 107 5 95 

julij 3.561 81.381 84.942 79 102 101 4 96 

avgust 3.342 91.427 94.769 108 101 101 4 96 

september *6 2.579 55.789 58.368 123 109 110 4 96 

oktober *7 3.474 32.218 35.692 110 109 109 10 90 

november 4.011 13.424 17.435 188 113 124 23 77 

december *8 2.227 16.593 18.820 90 88 88 12 88 

skupaj 34.243 459.357 493.600 101 103 103 7 93 

 
Vir: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma (hoteli, kamp, Penzion Mlino, Vilo Prešeren in Youth 
Hostel Bledec) 
*1 - v januarju 2010 smo gostili WSC in WWMG, skupaj cca. 4.000 nočitev 
*2 - v februarju 2011 so bile zimske počitnice v Sloveniji prvič združene v en termin. 
*3 - Zaprti hoteli: Park 23.1.2011 do 13.3.2011, Grand Hotel Toplice 4.2.2011 do 2.3.2011., Ribno od 2.-9.2.2011, Jadran od 9.1. 
do 31.3., Trst od 3.1. do 31.3., Kompas med 9. in 16.1., Vila Bled - 5.-22.2. 
*4 - Velika noč bila v letu 2011 konec aprila, medtem ko leto prej na začetku meseca;  
*5 - maja 2010 smo gostili svetovni pokal v veslanju 
*6 - med 28.8. in 4.9.2011 smo gostili Svetovno prvenstvo v veslanju 

*7 - Camping Bled je zaključil sezono 17.10. (zelo lepa jesen) 
*8 - 10. in 11. decembra smo na Pokljuki gostili Celinski pokal OPA; v letu 2010 smo gostili SP v biatlonu, v 2011 pa ne 
 

  
V letu 2011 so največ nočitev ustvarili gostje iz Italije (12%), Nemčije (10%) in Velike 
Britanije (9%). Sledijo gostje iz Slovenije (7%), Nizozemske (6%) in ZDA (5%).  
Padec nočitev japonskih gostov zaradi naravne nesreče je bil na letni ravni  19%.  
Največjo rast med državami z 2 in več % ustvarjenih nočitev na Bledu, beležimo pri gostih 
Belgije (I 156), Avstrije (I 129), Hrvaške (I 118), Madžarske (I 110), Nizozemske (I 109) in 
ZDA (I 110). Na nemškem trgu smo po treh letih zabeležili ponovno pozitivno rast (I 109). 
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I.3.3 Povečanje prepoznavnosti območja kot turistične destinacije:  
Bled v očeh svetovne javnosti 

 
Bled je v letu 2011 doživel kar nekaj odmevnih objav. Med drugim se je pojavil tudi na nekaj 
naslovnicah svetovno najbolj  prepoznavnih revij in tudi na nekaterih najbolj obiskanih 
spletnih turističnih portalih. 
 
 
1) NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER  
 
Blejsko jezero se je pojavilo na naslovnici revije National 
Geographic Traveller pod naslovom 'Country escapes' – 'Beg v 
naravo'.  
 
National Geographic Traveller (julij / avgust 2011) v Veliki 
Britaniji predstavlja Bled, kot eno izmed desetih top destinacij 
v Evropi za pobeg v lepo, urejeno in neokrnjeno naravo in ga 
predstavlja kot "Alpsko pustolovščino v Slovenijii". 
Seznanjajo z dejstvom, da Bled leži na vstopu v Triglavski 
narodni park in zato ponuja številne možnosti za vse tiste, ki 
radi preživljajo svoje počitnice v naravi. 
Izpostavili so tudi lesene kamp hiške v Campingu Bled, kot 
edinstven in izviren kraj za prenočitev. 
 
http://www.natgeotraveller.co.uk/about_us/press_room/8511   
 
 
2) FOOD AND TRAVEL 
 
V dvojni izdaji britanske revije 'Food and Travel – Kulinarična 
popotovanja' avgust / september je v članku z naslovom 
'The lake districts' - Jezerska območja predstavljeno Blejsko 
jezero med najlepšimi jezeri na svetu od Anglije do Peruja. 
Poleg članka se na naslovnici pojavi Blejski grad pod 
naslovom 'Slovenia's Castle in the sky'. 
     
 http://www.foodandtravel.com               
 
 
3) TRAVEL UK MSN 
 

Tania Ahsan, je konec januarja 2011 na spletni strani 
Travel UK MSN objavila prispevek z naslovom »Quickie 
wedding destinations of the world«, med katere je umestila 
Slovenijo oz. bolj natančno blejski grad in blejski otok.  
 
http://travel.uk.msn.com/royal-wedding/photos.aspx?cp-
documentid=155849299&page=7  
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4) TABI MONOGATARI NAGOYA  
 
Bled se je pojavil tudi na naslovnici julijske izdaje znane japonske 
revije Tabi monogatari Nagoya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) TRAVEL YAHOO: BLEJSKO JEZERO MED NAJLEPŠIMI NA SVETU 
 
Spletni portal travel.yahoo je med deset najlepših jezer na svetu uvrstil tudi blejsko. Blejsko 
jezero je v konkurenci hrvaških Plitviških jezer, Peyto Lake iz Kanade, Atitlana iz Gvatemale 
škotskega Loch Lomonda, Gardskega jezera iz Italije, Francoskega jezera Annecy, Crater 
Laka iz ZDA, jezera Nakuru iz Kenije in jezera Matheson z Nove Zelandije. Ocenjevalce so 
navdušili grad, razgled z gradu in otok s cerkvijo.  
 
http://data.si/sl-SI/a-2156/travel-yahoo-blejsko-jezero-med-najlepsimi-na-svetu  
http://travel.yahoo.com/p-travelguide-488195-bled_vacations-i  
 
6) HITCHED.CO.UK 
 
Angleški spletni portal za popotnike Hitched.co.uk je objavil članek o Blejskem gradu.  
 
http://www.hitched.co.uk/weddings-abroad/bled-castle-141.html    
 
7)  FM4 – ORF.AT 
 
Novinar Chris Cummins je za ORF napisal članek o Bledu. Piše o naravnih in kulturnih 
znamenitostih in o zgodovini Bleda, Slovenije, o posebnostih Slovencev, o športnikih, ki 
naredijo veliko pozitivnega za promocijo Slovenije itd.  
 
http://fm4.orf.at/stories/1684381  
 
8)  DIEPRESSE.COM 
 
 »Slowenien/Julische Alpen: Jedem sein kleines Paradies«, članek Monike Hippe, je bil 
objavljen reviji Die Presse v januarju 2011. Članek opisuje Bled, Triglavski narodni park, 
Bohinj in Kranjsko Goro in opisuje Bled skozi pripovedi domačinov. 
 
http://diepresse.com/home/leben/reise/623634/SlowenienJulische-Alpen_Jedem-sein-
kleines-Paradies 
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9) FOX NEWS 
 
2. avgusta 2011 so na spletni strani foxnews.com objavili seznam 10 najlepših cerkva na 
svetu, na katerega so umestili tudi cerkev Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku.  
 
http://www.foxnews.com/travel/2011/04/20/10-most-beautiful-churches/  
 
10) GOLF VACATION AND LIFESTYLE 
 
Kitajska revija Golf vacation and lifestyle je decembra 2011 objavila članek »Balkan Peninsula 
Wild Beauty«, kjer so med drugim objavili tudi celostransko fotografijo vedute Bleda in dve 
strani o Blejskem golf igrišču. Članek opisuj doživetja avtorja o svojem popotovanju po 
Balkanu. 
 
11) TRAVEL WORLD CHINA 
 
Revija Travel World China Kitajska je v 
novembrsko-decembrski številki na štirih objavila 
članek »Discover the Balkans: Slovenia, 
Montenegro, Albania and Croatia« in enostranski 
oglas STO. Revija je imela v tistem času 10.000 
naročnikov (40% turističnih agencij, 20% 
organizatorji MICE, 15% direktorjev 500 
najuspešnejših podjetij na Kitajskem, 10% 
turističnih novinarjev, 8% organizatorjev 
potovanj v državni upravi…).   
 
http://www.e-travelworld.cn/e-mag/vol46/  
Objava o FAM tripu kitajskih agentov in novinarjev je bila vključena na njihovo spletno stran 
http://www.e-travelworld.cn/visit_balkans_en.asp  
 
 
12)  YAHOO TRAVEL 
 
Na spletni strani Yahoo Travel je bil objavljen članek Beth Collins, ki je med 12 najlepših 
jezer na svetu umestila tudi Blejsko jezero. Avtorica Blejsko jezero opisuje kot najbolj dih 
jemajoč razgled v Sloveniji, obdano z gorami v vseh smereh. Ob obisku Bleda naj ne bi smeli 
spregledati Blejskega gradu in otoka, ter pozvoniti na zvon želja, zaplavati v jezeru ali 
bazenih s termalno vodo. 

http://l.wbx.me/l/?p=1&instId=b9fbee0e-dae0-48d4-8678-
107233ccd522&token=34879417bfb2d7f298a6a4d42800cdb633f10ac500000130abd305da&u
=http%3A%2F%2Ftravel.yahoo.com%2Fp-interests-40253002  

13)  AUTOeWEEKEND 
 
Italijanska revija AutoeWeekend je objavila članek o 
potovanju po Bledu, ki ga kraj z izjemno lepoto, ki je 
idealen za počitnice italijanov, saj se nahaja le pol 
ure od Italijansko-Slovenske meje. 
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14)  MONAT 
 
Avstrijska Koroška revija Monat, je objavila članek Wernerja 
Ringhoferja »Schön Bled«. 

15)  VOTRAVIA 
 
Španska revija Votravia je objavila članek ob 1000-letnici Blejskega 
gradu. 

http://www.votravia.com/noticia.asp?valor=379 

16)  ELIKSIR EKO 
 
Srbska revija Eliksir Eko je na dveh straneh objavila članek 
»Turizam za dušu i telo«, ki opisuje vtise novinarja Rodomirja 
Čubranovića po Bledu. 

http://www.rehabilitacija.com/Eliksir%20405.pdf  

17)  BRASIL TRAVEL NEWS 
 
V reviji Brasil Travel News so objavili članek Emanuele Franco o Sloveniji, ki med drugim 
opisuje tudi Blejsko jezero. 
 
www.brasiltravelnews.com.br  

18)  HENLEY STANDARD 
 
Britanski časnik Henley Standard, je 17.6.2011 objavil članek Siana Gordona, z naslovom 
»Slovenian rowing capital could be third twin town«. Članek opisuje obisk Slovenskih 
predstavnikov v Hanleyu, kot dežele, ki bo v tem letu gostila svetovno prvenstvo v veslanju. 

http://www.henleystandard.co.uk/news/news.php?id=934345   
 

19)  THE GUARDIAN 
 
Avgusta 2011 je bil na speltni strani Britanskega častnika the Guardian objavljen članek 
Jonathana Knotta z naslovom »Master strokes: wild swimming in Slovenia«, ki govori o 
Martinu Strelu in plavanju v rekah in jezerih v Sloveniji, tudi v Blejskem. 

http://www.guardian.co.uk/travel/2011/aug/26/swimming-slovenia-lakes    
 
20)  MATKALEHTI 
 
Po obisku Slovenije, je finski novinar Reijo Härkönen za revijo Matkalehi napisal članek »Pieni 
mutta runsas Slovenia« (o majhni a bogati Sloveniji), ki je izšel v novembrski izdaji, te 
priljubljene finske poptniške revije. 
 
http://www.matkalehti.fi/index.php?name=Show&nodeIDX=159190  
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21)  MEDIOS MEXICO, TRAVEL AND LEISURE 
 
V mehiški  reviji Travle and Leisure je bil objavljen prispevek o 
Sloveniji z naslovom »Planeta Eslovenia«, ki med drugim govori 
tudi o Bledu, o njegovih naravnih lepotah in možnosti športnega 
udejstvovanja preko celega leta.  
 
22)  VOYAGES 
 
Konec julija 2011 je bil v francoski reviji Voyages objavljen članek 
z naslovom »Slovénie : entre forêts lacs et montagnes» 
 

23)  STEPS 
 
Belgijska revija Steps city magazine De Rand in Brussel, je v 
novembersi številki objavila PR članek STO v Bruslju, avtorice 
Nine Tack. Fotografija Bleda je vključena kot uvodna fotografija 
članka. 
 
24)  1TV RUSIJA 
 
Nacionalna ruska televizija je objavila dva televizijska prispevka o 
Bledu. 
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5719/fi9437   
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5719/fi9497  
 
 
25)  EuroPodróże 
 
Poljska revija EuroPodróże je objavila članek Michala 
Domanskega »Sielska i anielska Słowenia«, na prvi strani 
katerega je fotografija Bleda. 

26)  ZbBz – SINGAPUR TRAVEL JOURNEY 
 
Naslovnico singapurske revija ZbBz krasi fotografija Bleda. 
Članek o Bledu na štirih straneh predstavi Bled in delček 
Ljubljane. 

27)  THE AUSTRALIAN 
 
Novembra je bil na spletni strani The Australian objavljen članek 
Emme Verture »Slovenia from the inside out«. 

http://www.theaustralian.com.au/travel/slovenia-from-the-
inside-out/story-e6frg8rf-1226195995518  
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28)  SONNTAG AKTUELL 
 
9.1.2011 objavljen članek z naslovom »Die Schöne im See« 
Monike Hippe. 

29)  TRAVELINGBOY.COM 
 
Ed Boitano je na spletni strani travelingboy.com objavil članek o 
Sloveniji z naslovom »Backdoor to Europe – Smart and Stylish 
Slovenia«, kjer razkrije nekaj slovenskih zgodb, med drugim tudi 
Blejsko.  
 
http://www.travelingboy.com/archive-travel-ed-slovenia.html  
 
 
30)  GOLF RESAN 
 
Švedska revija je v drugi številki  izdaje v letu 2011 objavila 
članek z naslovom »En bortglömd pusselbit« (Pozabljeni del 
sestavljanke), ki govori o Sloveniji in vključuje Blejsko igrišče 
za golf. 

 
31)  KOREA EURAIL PRESS 
 
Korea EURAIL PRESS je v letu 2011 poskrbel za tri objave  v različnih medijih o Bledu in 
Sloveniji z do 300.000 bralci. 
 
  
 
 
 
 



 34

 

II. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma, spremlja svoje računovodske evidence in 
izkaze  skladno z določili Zakona o računovodstvu, Pravilnika o  razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Navodili o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnika o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava ter Slovenskih računovodskih standardov (SRS  36). 
 
Sestavni del računovodskega poročila so: 
1. Pojasnila k bilanci stanja; 
2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 
 
 
 
II.1 POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2011 
 

II.1.1 SREDSTVA 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
 
Pregled  dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2011 po nabavni, odpisani in 
neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR). 
 
Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna 

vrednost 
Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

Odpisanost 
sredstev 

1 2 3 4 5=3:2x100 
Neopredmetena dolgoročna 
sredstva in DAČR 

393 393 0 100,00 

Oprema in druga opredmetena o.s. 21.226 18.765 2.461 88,40 
Dolgoročne finančne naložbe 713 62  651 8,70 

 
SKUPAJ 22.332 19.220 3.112 86,06 
 
 
Pregled  vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti  na dan 31. 12.  2011 in 
primerjava s predhodnim letom (v EUR). 
 
Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna vrednost 

po stanju 
predhodnega leta 

Nabavna vrednost 
po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Neopredmetena dolgoročna 
sredstva in DAČR 2.271 393 17,29 
Oprema in druga opredmetena o.s. 21.053 21.226 100,82 
Dolgoročne finančne  naložbe 350 651 186,00 
SKUPAJ 23.674 22.270 94,07 
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V letu 2011 so se osnovna sredstva zavoda  Turizem Bled  povečala iz naslova novih nabav 
(dva računalnika, en monitor) v višini 1.840 EUR in zmanjšala iz naslova izločitve odpisanih 
osnovnih sredstev v višini 1.667 EUR. 
 
Nabavna vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v primerjavi s  
predhodnim  letom zmanjšala za 5,93 %, predvsem zaradi prenosa dolgoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev na kratkoročne časovne razmejitve, in sicer za tisti del odloženih 
stroškov, ki bo bremenil poslovni izid leta 2012. 
 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 
Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev  na dan 31. 12. 
2011 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) 
 
Vrsta kratkoročnih sredstev in 
aktivnih časovnih razmejitev 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Denarna sredstva v blagajni 226 127 56,19 
Dobroimetje pri bankah 36.642 12.773 34,86 
Kratkoročne terjatve do kupcev 33.599 30.936 92,07 
Dani predujmi in varščine 191 0 0,00 
Druge kratkoročne terjatve 1.815 2.737 150,80 
Aktivne časovne razmejitve 10.089 23.400 231,94 
SKUPAJ 82.562 69.973 84,75 
 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 30.936 EUR, od tega nezapadle terjatve 
v višini 14.589 EUR, zapadle terjatve pa v višini 16.347 EUR. Izkazane kratkoročne terjatve 
po stanju na dan 31.12.2011 so se  v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 7,93 %, 
saj se veliko pozornosti posveča izterjavi zapadlih terjatev. 
 
Večjo spremembo je zaznati na aktivnih časovnih razmejitvah, ki so bile oblikovane iz 
naslova kratkoročno odloženih stroškov in so se povečale za 13.311 EUR. 
 
Celotna izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2011 so 
se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 15,25 %, predvsem na račun zmanjšanja 
dobroimetja pri bankah.  
 
 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 
 
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo  127 EUR. Znesek gotovine v blagajni je v 
skladu s sklepom o blagajniškem maksimumu  št.3.  
 
 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN FINANČNIH USTANOVAH 
 
Dobroimetje pri banki - EUR 
* Gorenjska banka d.d.: 12.773 EUR 
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KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                               30.936 EUR 
 
Terjatve do kupcev na zadnji dan obračunskega obdobja  so se glede na stanje terjatev 
preteklega leta zmanjšale, kar zavod  pozitivno ocenjuje  glede na povečano  nelikvidnost v 
državi  in glede na naravo poslovanja in  poznavanje kupcev. Zavod oziroma strokovne 
službe so  v letu 2011 glede na situacijo v državi še dodatno povečale aktivnosti v zvezi z 
izterjavo zapadlih terjatev.      
 
1. Terjatve do poslovnih partnerjev v Sloveniji znašajo 30.936 EUR. Na dan 
31.12.2011  je zavod izkazoval za 16.347 EUR zapadlih terjatev. Gre predvsem za naše 
stalne poslovne partnerje, s katerimi terjatve zapiramo z izkazanimi obveznostmi do njih, 
in sicer na podlagi medsebojnih kompenzacij.  Za vse ostale zapadle terjatve so bili 
poslani opomini. 

  
2.  Do poslovnih partnerjev v tujini zavod ne izkazuje terjatev. 
 
3. V letu 2011 zavod ni oblikoval  popravkov vrednosti terjatev. 
 
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                           2.737 EUR 
 
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo: 
* terjatev za vstopni DDV    
  
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  23.400 EUR 
 
Aktivne časovne razmejitve zavoda Turizem Bled predstavljajo kratkoročno odložene stroške, 
ki bodo bremenili prihodnje obračunsko obdobje (obveznosti do dobaviteljev so nastale v 
letu 2011, strošek pa se nanaša na obračunsko obdobje 2012). 
AČR v letu 2011 vključujejo: 
* stroške novoletnega koncerta,  telefona, komunalnih storitev,  poslikave vlaka Julijske Alpe,  
novoletnega ognjemeta, letne naročnina časopisa Delo, reklamnega oglasa v reviji Easy Jet 
(objava v letu 2012), marketinški festival Travel zoom 2012.   
 
C. ZALOGE 
 
Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2011 in primerjava s 
predhodnim letom (v EUR) 
 
Vrste zalog Vrednost po stanju 

predhodnega leta 
Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Zaloge materiala 0 9.162 0,00 
 
Zavod  izkazuje  na dan 31.12.2011 zaloge materiala v višini 9.162 EUR, ki vključujejo zaloge 
naslednjih publikacij:  splošni prospekt Bleda, »Čez osamelce in ledine Blejske kotline« ter  
mini informacije.  
 
I.  AKTIVA SKUPAJ  82.247 EUR 
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II.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 
Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah na 
dan 31. 12. 2011 ter primerjava s predhodnim letom (v EUR) . 
 
Vrste kratkoročnih časovnih 
obveznosti in PČR 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Kratkoročne obveznosti do 
zaposlenih 8.620 7.102 82,39 
Kratkoročne  obveznosti do 
dobaviteljev 78.894 76.397 96,83 
Druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 6.878 6.533 94,98 
Kratkoročne obveznosti iz 
financiranja 0 0 -- 
Pasivne časovne razmejitve 4.177 4.130 98,87 
SKUPAJ 98.569 94.162 95,53 
 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih vključujejo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in 
povračil, ki so bile  izplačane 10.1.2012, torej po zaključku poslovnega leta. 
 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 
 
Kratkoročne obveznosti v višini 76.397 EUR prestavljajo obveznosti do dobaviteljev obratnih 
sredstev. Te so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 2.497 EUR oziroma za 3,17%. 
 
V okviru kratkoročnih obveznosti zavod na dan 31. 12. 2011 izkazuje nezapadle obveznosti v 
višini 61.324 EUR in zapadle obveznosti v višini 15.073 EUR, ki so bile poravnane v mesecu 
januarju.   
 
Zavod izkazuje  obveznosti do domačih dobaviteljev v višini  70.266 EUR  in do tujih  
dobaviteljev v višini 6.131 EUR.  
 
 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo: 
 
* kratkoročne obveznosti za dajatve   1.799 EUR 
* obveznost za obračunani DDV 2.316 EUR 
* neto sejnine sveta zavoda 1.931 EUR 
* davek od dohodkov pravnih oseb                                                   487 EUR 
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Obveznost za obračunani DDV je bila poravnana  31. 1. tekočega leta. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 
 
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod ne izkazuje. 
 
 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
V letu 2011 Zavod izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 4.130 EUR, in sicer: 
 
* kratkoročno odloženi prihodki za novoletni koncert                      4.130 EUR 
 
 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah na dan 31. 12. 2011 ter 
primerjava s predhodnim letom v EUR. 
 
Vrste lastnih virov in dolgoročnih 
obveznosti 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju  
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Splošni sklad 893 893 100,00 
Presežek odhodkov nad prihodki -26.574 -26.139 98,36 
Druge dolgoročne obveznosti 12.981 12.981 100,00 
Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje in obveznosti za 
dolgoročne finančne naložbe  765 350 45,75 
    
 
 
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Druge dolgoročne obveznosti vključujejo: 
*  ustanovni kapital    12.102 EUR 
*  revalorizacija ustanovnega kapitala        879 EUR 
 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SRESTVA 
 
Obveznost je sestavljena iz obveznosti  za sredstva iz občinskega proračuna za nabavo  
srebrnikov, kot dolgoročne finančne naložbe.  
 
POSLOVNI IZID 
 
V letu 2011 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki z 
upoštevanjem davka od dohodkov, v velikosti  435 EUR. 
 
II. PASIVA SKUPAJ   82.247 
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II. 2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV OD 1.1.2011 DO 31.12.2011 
 
 

II. 2.1 PRIHODKI 
 
Zavod Turizem Bled je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu 
2011 pridobil naslednje prihodke: 
1. Poslovne prihodke 
2. Finančne prihodke 
3. Druge prihodke 
 
 
Sestava prihodkov po vrstah v letu 2011 (v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava prihodkov 

1 2 3 
Prihodki od poslovanja 707.677 96,53 % 
Finančni prihodki 118 0,02 % 
Drugi prihodki 25.333 3,46% 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0,00 % 
Celotni prihodki 733.128 100,00 % 
 
 
Primerjava prihodkov v letu 2011 s tistimi v predhodnem letu ( v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki 

predhodnega leta 
Prihodki  

tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Prihodki iz poslovanja 602.666 707.677 117,42 
Finančni prihodki 

299 118 
39,40 

 
Drugi prihodki 2.220 25.333 1.141,13 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0,00 
Celotni prihodki 605.185 733.128 121,14 
 
96,53 % prihodkov zavoda predstavljajo prihodki od poslovanja in so se v primerjavi z 
predhodnim letom povečali za 17,42 %. Bistveno pa so se v letu 2011 povečali tudi drugi 
prihodki iz naslova pridobljenih nepovratnih sredstev.  
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Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2011 (v EUR) 
 
Vrste prihodkov Prihodki  iz 

proračunskih 
virov 

Prihodki iz 
neproračunskih 

virov 

Sestava virov 
prihodkov 

1 2 3 4 
Prihodki iz poslovanja 441.948 265.729 60,28 % 36,25 % 
Finančni prihodki  0 118  0,02 % 
Drugi prihodki          25.333 0 3,46 % 0 % 
Prevrednotovalni poslovni prihodki   0  0,00 % 
Celotni prihodki 467.281 265.847 100,00 % 
 
 
1 .Sestava poslovnih prihodkov v letu 2011(v EUR) 
 
 
Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava poslovnih  
prihodkov 

1 2 3 
Prih. od prodaje proizvodov in stor. 707.677 100% 
Prih. od prodaje materiala in blaga 0 0 
Prihodki iz poslovanja 707.677 100% 
 
 
Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2011 s tistimi v predhodnem letu (v EUR) 
 
Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki 

predhodnega leta 
Poslovni prihodki 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Prih.od prodaje proizvod. in stor. 602.666 707.677 117,42 
Prih.od prodaje materiala in blaga 0 0 0,00 
Prihodki iz poslovanja 602.666 707.677 117,42 
 
2. Finančni prihodki  v znesku  118 EUR  so sestavljeni iz: 
prihodkov  od obresti, stroškov opominov in prihodkov iz prejšnjih let.  
 
3. Drugi  prihodki  v višini 25.333 EUR so izkazani iz naslova pridobljenih nepovratnih 
sredstev - javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj  za 
izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. 
 
4. Prevrednotovalnih poslovnih  prihodkov zavod nima izkazanih.  
 
 

II.2.2 ODHODKI 
 
Odhodki so razčlenjeni na: 
 
1. Poslovne odhodke 
2. Finančne odhodke 
3. Druge odhodke 
4. Prevrednotovalne poslovne odhodke 
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Sestava odhodkov po vrstah v letu 2011(v EUR) 
 
Vrste odhodkov Odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava odhodkov 

1 2 3 
Stroški blaga, materiala in stor. 615.784 84,10% 
Stroški dela 105.899 14,46% 
Amortizacija 1.203 0,16% 
Ostali drugi stroški 6.430 0,88% 
Finančni odhodki 48 0,01% 
Drugi odhodki 2.824 0,39% 
Prevrednotovalni posl. odhodki 18 0,00% 
Celotni odhodki 732.206 100,00% 
 
 
Primerjava odhodkov v letu 2011 s tistimi v predhodnem letu (v EUR) 
 
Vrste odhodkov Odhodki 

predhodnega leta 
Odhodki  

tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Stroški blaga, materiala  in storitev 471.707 615.784 130,54 
Stroški dela 120.232 105.899 88,08 
Amortizacija 1.022 1.203 117,74 
Ostali drugi stroški 6.400 6.430 100,47 
Finančni odhodki 39 48 123,10 
Drugi odhodki 2.908 2.824 97,11 
Prevrednotovalni posl. odhodki 1.725 18 1,06 
Celotni odhodki 604.033 732.206 121,22 
 
Glede na preteklo leto so se povečali  stroški blaga in storitev in sicer za 30,54 %  in  
predstavljajo 84,10 % skupnih stroškov. Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom 
zmanjšali  za 11,92 % in predstavljajo 14,46 % skupnih stroškov, in sicer zaradi porodniške 
odsotnosti zaposlene osebe. 
 
Strošek amortizacije se je povečal za 17,74% kar je posledica novih nabav sredstev,  in 
predstavlja 0,16 % delež v skupnih stroških.  
 
Ostali drugi stroški so nastali iz naslova članarin po zahtevkih Občine Bled in članarin v 
mednarodnih stanovskih organizacijah. 
 
Drugi odhodki predstavljajo delež 0,39% v skupnih stroških in so se zmanjšali v primerjavi s 
preteklim letom za 2,89%. Glavnino drugega odhodka predstavljata donaciji, in sicer za 
prireditve. 
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1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2011 (v EUR ) 
 
Vrste poslovnih odhodkov Poslovni odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Sestava poslovnih  
odhodkov 

1 2 3 
Stroški materiala 47.905 6,57% 
Stroški storitev 567.879 77,86% 
Stroški dela 105.899 14,52% 
Amortizacija 1.203 0,16% 
Ostali drugi stroški 6.430 0,88% 
Poslovni odhodki skupaj 729.316 100,00% 
 
 
*Stroški materiala v vrednosti 47.905 EUR predstavljajo 6,57 % vseh poslovnih odhodkov. 
Zajeti so stroški reklamnega in ostalega materiala.  
 
*Stroški storitev v vrednosti 567.879  EUR predstavljajo 77,86 % poslovnih odhodkov. 
Največji stroški storitev so: 
. stroški storitev organizacije 250.254 EUR 
. stroški smučarskih kart    45.673 EUR 
. stroški reklamnih oglasov     34.895 EUR 
. stroški storitev  TIC     48.000 EUR 
. stroški najemnin     11.389 EUR 
 
 
*Stroški dela v vrednosti 105.899 EUR predstavljajo 14,52 % vseh poslovnih odhodkov. 
Stroški dela sestavljajo: 
. plače in nadomestila plač  84.447 EUR 
. prispevki za socialno varnost delodajalcev 13.596 EUR 
. drugi stroški dela      7.856  EUR 
 
Plače se  izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem in ostalo 
veljavno zakonodajo.  
Prehrana in prevoz so se izplačevali do višine Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z 
delom in drugih dohodkov. 
 
 
*Amortizacija  je izkazana v višini 1.203 EUR. 
Zavod je amortizacijo obračunal po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 
Amortizacijske stopnje so v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS,št.45/05, 114/06-4831, 
138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10).  
 
*Ostali drugi stroški v vrednosti  6.430 EUR  so stroški članarin članarin mednarodnim 
stanovskim organizacijam. 
 
 
2. Finančni   odhodki  v znesku 48  so stroški zamudnih obresti do dobaviteljev in tečajnih 
razlik ter parskih izravnav. 
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3. Drugi odhodki v višini 2.824 EUR so nastali iz naslova donacij, upravnih taks in 
nepriznanega odbitnega DDV. 
 
4. Prevrednotovalni poslovni odhodki  so odhodki odpisanih osnovnih sredstev, ki so 
uničena. 
 
 
 
PRESEŽEK PRIHODKOV 
 
Zavod je poslovno leto 2011 zaključil uspešno in ustvaril 435 EUR presežka prihodkov nad 
odhodki. Zaposlene so glede na rezultate in poročilo izpolnile in presegle planirane aktivnosti 
za leto 2011. 
 
 
 
Bled, 24. 02. 2012 
 
 
Ida Kavčič          
IK Svetovanje d.o.o.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Štravs Podlogar 
Turizem Bled  
direktorica  
 

 
 
 
 
 
Bled, februar 2012 
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Priloga 1: BILANCA STANJA 

na dan 31.12.2011 

(v eurih, brez centov) 

 
ČLENITEV   

Oznaka za 
AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  SREDSTVA       

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 3.112 4.071 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 002 393 2.271 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 393 393 
02 NEPREMIČNINE 004 0 0 
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 21.226 21.053 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 007 18.765 19.210 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 651 350 
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 69.973 82.562 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 013 127 226 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 12.773 36.642 
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 30.936 33.599 
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 191 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 2.737 1.815 
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 23.400 10.089 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 9.162 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 
31 ZALOGE MATERIALA 025 9.162 0 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 
34 PROIZVODI 028 0 0 
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 032 82.247 86.633 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 94.162 98.569 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 7.102 8.620 
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 76.397 78.894 
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23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 6.533 6.878 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 039 0 0 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 4.130 4.177 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 -11.915 -11.936 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 893 893 
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 26.139 26.574 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 12.981 12.981 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 056 0 414 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 350 350 
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 060 82.247 86.633 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

    
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 
pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega 
uporabnika + kontrolna številka). 
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Priloga 2: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

od 1. januarja do 31. decembra 2011 

     (v eurih, brez centov) 

 
ČLENITEV   

Oznaka za 
AOP 

ZNESEK 
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče 
leto 

Predhodn
o leto 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 860 707.677 602.666 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 707.677 602.666 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 118 299 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 25.333 2.220 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 733.128 605.185 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 615.784 471.707 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 47.905 55.419 

461 STROŠKI STORITEV 874 567.879 416.288 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 105.899 120.232 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 84.447 95.560 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 13.596 15.385 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 7.856 9.287 

462 G) AMORTIZACIJA 879 1.203 1.022 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 881 6.430 6.400 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 48 39 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 2.824 2.908 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 884 18 1.725 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 18 1.725 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 732.206 604.033 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 888 922 1.152 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 487 0 
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del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(888-890) 

891 435 1.152 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 894 2 3 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 
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OBČINA BLED 
 
 
 
 
 
Bled, 19.3.2012 
 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 

 

 

 

 

Svet zavoda Turizma Bled je na svoji 41.redni seji, ki je bila v ponedeljek, 19.marca, 
2012 
pod točko 2: Poslovno računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2011 
sprejel naslednji sklep: 
 

 

 

 

Sklep št.296: SZTB je sprejel Poslovno računovodsko poročilo Turizma 
Bled  za leto 2011. 
 

 

 

 

 

 

Po pooblastilu  
    Član Sveta zavoda Turizma Bled Zvone Špec l.r. 
 
 


