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I. POSLOVNO POROČILO

SPLOŠNI DEL
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.
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. Po preteku
petletnega obdobja, smo v letu 2009 pričeli postopke za podaljšanje statusa.
Julija 2009 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.«
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.
Pomembna novost ZSRT je, 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.
Dejavnosti Turizma Bled

V občinskem proračunu so zagotovljena namenska sredstva za
izvajanje programa dela in
aktivnosti Turizma Bled, ki v skladu z aktom o ustanovitvi v okviru svojega delovanja
zagotavlja:
- oblikovanje celovite turistične ponudbe občine Bled,
- delovanje turistično informacijskega centra - TIC pri TD Bled,
- promocijo turistične ponudbe,
- sooblikovanje turistične ponudbe območja Julijskih Alp, Slovenije in njune promocije,
- vključevanje aktivnosti turističnih društev
- organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom,
- organizacijo in izvajanje velikih prireditev,
- sodeluje pri razvoju in trženju turističnih infrastrukturnih objektov.
Zaposleni
Diana Šebat se je v maju 2012 vrnila s porodniške odsotnosti.
V mesecu juniju je obvezno študijsko prakso opravljal študent Višje šole za gostinstvo in turizem
Bled. Vezano na projekt RDO Gorenjska smo za določen čas zaposlili študentko podiplomskega
študija na FDV. Zavod je v letu 2012 zaposloval 4 osebe.
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 je seje sveta zavoda po pooblastilu vodil Zvone Špec.
Poslovni izid in ocena poslovanja
Turizem Bled je v letu 2012 realiziral 847.305 € prihodkov in 845.636 € odhodkov, kar pomeni,
da so bili prihodki višji od odhodkov za 1.669 €.
V letu 2012 so bili zaposleni izjemno aktivni na lokalnem, regijskem in nacionalnem nivoju.
Direktorica zavoda Eva Štravs Podlogar je v letu 2012 še vodila Svet zavoda STO (konec leta je
zaradi reorganizacije in ustanovitve javne agencije SPIRIT, svetu zavoda potekel mandat).
Vse aktivnosti in projekti vezani na RDO Gorenjska so del finančnega poslovanja Turizma Bled,
seveda vodene na posebnem stroškovnem mestu. Tudi za področje delovanja RDO je bilo leto
2012 zelo pomembno, saj smo postavili osnove in izpeljali pilotski del projekt Zelena kartica
Gorenjske. Na lokalni ravni smo izvedli vse planirane aktivnosti in jih nadgradili z uspešnimi
kandidaturami za evropska prvenstva kot tudi izpeljanimi aktivnosti Kongresnega urada Bled.
POSEBNI DEL
Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2012 je bil sprejet na 3. korespondenčni seji
Sveta zavoda, dne 17.2.2012. Plan je potrdil tudi Odbor za turizem. Na 7. redni seji Občinskega
sveta Občine Bled, dne 28.2.2012 pri obravnavi 6. točke dnevnega reda pa je bil sprejet naslednji
sklep:
Občinski svet Občine Bled je potrdil Program dela Turizma Bled, zavoda za pospeševanje
turizma za leto 2012.
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
Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov in obiskovalcev ter večji prihodki iz naslova
turistične takse.

Prihodki
Turizem Bled je v letu 2012 realiziral 847.305 € prihodkov; iz občinskega proračuna 380.000 €
za potrjen program in delovanje, 212.360 € za RDO Gorenjska ter 254.945 € iz naslova lastne
realizacije (trženja oglasnega prostora v tiskovinah, internetu, druge aktivnosti, sofinanciranje
gospodarstva).
Tabela 1: Planirani in realizirani prihodki v letu 2012
v€
Vrsta prihodka

1
2
3
4

PRIHODKI
Proračun Občine Bled - dejavnost v
javnem interesu
Proračun Občine Bled - projektne
dejavnosti
RDO Gorenjska
Ostali viri – lastna.real., sofinanciranje s
strani gospodarstva
PRIHODKI SKUPAJ

PLAN
2012
1

REALIZACIJA
2012
2

Indeks
2/1

190.000

190.000

100

190.000
334.800

190.000
212.360

100
63

284.000
998.800

254.945
847.305

90
85

1. Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem interesu – 190.000 €
V skladu s sistemom pripravljanja občinskega proračuna se iz namenskih prihodkov zbrane
turistične takse namenja 190.000 € za sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled v javnem
interesu, kar predstavlja osnovo za dejanske aktivnosti delovanja v javnem interesu (zaposleni,
TIC in delovanje TD ter delno pokrivanje stroškov materiala in storitev).
2. Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti – 190.000 €
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju projektnih dejavnosti Turizma Bled, ki so
razvrščene v 3 glavne skupine:
- Razvojni projekti
- Krajevna promocija in tržno komuniciranje
- Krajevne prireditve
Iz naslova projektnih dejavnosti smo v letu 2012 realizirali 190.000 €, kar predstavlja 100 %
koriščenje.
Med razvojne projekte so vključeni, tako zagon KUB, RDO Gorenjska, trženje turistične
infrastrukture, Riklijeva sprehajalna pot, kot tudi pospeševanje zime.
Planirana sredstva iz proračuna tudi ne zadoščajo za realizacijo plana na področju krajevne
promocije in trženja, zato smo naredili vse za pridobivanje partnerjev.
3. RDO Gorenjska – 212.360 €
Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske opravlja naloge in funkcije regionalne
destinacijske organizacije. 18 gorenjskih županov je v letu 2011 na Svetu regije pooblastilo
Turizem Bled za izvajanje nalog Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske za obdobje treh
let od oddaje vloge na javni razpis.
Skladno s podpisano pogodbo je 18 gorenjskih občin v letu 2012 projekt podprlo v višini
126.073 €, od tega Občina Bled 16.712 €. Vse občine finančne obveznosti poravnajo v
dogovorjenem roku.
4. Ostali viri – 254.945 €
 Sofinanciranje gospodarstva – 40.858 €

V skladu s podpisanim dogovorom o poslovnem sodelovanju z blejskimi hoteli in ostalimi
turističnimi podjetji, z namenom bolj racionalnega in učinkovitega poslovanja, turističnemu
gospodarstvu zaračunamo sofinanciranje smučarskega avtobusa, tržnega komuniciranja,
promocijskih materialov, sejemskih nastopov in programov pospeševanja zime v skupni višini
40.858 €.
 Lastna realizacija – 214.087 €
Turizem Bled sicer deluje v javnem interesu, vendar s svojimi aktivnostmi deluje v smeri
javno zasebnega partnerstva. Samo na ta način uspešno oplemeniti javna sredstva in s
pridobitvijo partnerjev povečuje proračun za potrebne aktivnosti pri promociji turizma.
Med lastno realizacijo sodijo 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.
Na tej postavki so tudi prihodki iz naslova trženja prireditev in najemnine stojnic. V letu
2012 je Turizem Bled uspešno pridobil kandidature za večje, mednarodne prireditve, ki
so za Bled pomembne tako z vidika promocije kot tudi trženja kapacitet – namestitvenih
in turistične infrastrukture.

Odhodki
V letu 2012 smo realizirali 845.636 € odhodkov oz. 85% planiranih odhodkov v letu 2012.
Dejavnosti v javnem interesu smo realizirali v višini 102%, projektne dejavnosti pa v višini 80%,
znotraj projektne dejavnosti pa razvojne projekte v višini 68%, krajevno promocijo in tržno
komuniciranje 85% ter krajevne prireditve 106%.
Sredstva turistične takse iz občinskega proračuna namenjena realizaciji plana so bila za leto
2012 zelo omejena. Glede na gospodarsko in finančno situacijo v državi in glede na stanje v
velikih turističnih podjetjih je že ob polletju postalo jasno, da bo izjemno težko izpeljati vse
začrtane projekte, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.
Najtežja situacija je na krajevnih prireditvah, kjer bi moral biti na ravni občine sprejet sklep o
nadaljnjih aktivnostih oz. tradicionalnih prireditvah na Bledu, saj 40.000 €, kolikor nameni
proračun Občine Bled krajevnim prireditvam, ne pokrije niti osrednje blejske prireditve Blejski
dnevi, prav tako Alpski večer predstavlja strošek 27.000 € in realizira pa le 19.000 € prihodkov.
Tabela 2: Planirani in realizirani odhodki v letu 2012
v€
Vrsta odhodka
ODHODKI
1. Dejavnost v javnem interesu
1.1. Stroški dela
Stroški materiala in storitev ter
1.2. amortizacija
Turistično – informacijska dejavnost
1.3. in delovanje TD Bled
2. Projektne dejavnosti
2.1. Razvojni projekti
Krajevna promocija in tržno
2.2. komuniciranje

PLAN
2012
1

REALIZACIJA
2012
2

Indeks
2/1

226.000
135.000

229.427
137.742

102
102

41.000

41.507

101

50.000
772.800
464.800

50.178
616.209
317.987

100
80
68

135.000

114.612

85

2.3. Krajevne prireditve
ODHODKI SKUPAJ
1.

173.000
998.800

183.610
845.636

106
85

Dejavnost v javnem interesu

1.1.
Stroški dela
Maja 2012 se je po porodniški odsotnosti na delo vrnila sodelavka Diana Šebat.
Vezano na projekt RDO Gorenjska smo sprejeli dodatno sodelavko, študentko
podiplomske študija na FDF, ki ima pogodbo za določen čas. Junija in avgusta je prakso
opravljal en študent VSŠTG Bled. Med stroški dela so zajeta tudi povračila stroškov
službenih potovanj zaposlenim.
1.2.
Stroški materiala in storitev ter amortizacija
Pod to postavko so zajeti stroški vodenje računovodstva, licence za vzdrževanje programov,
stroški bank, pisarniški material, poštnine, naročnine, najemnina in čiščenje poslovnih
prostorov.
Zavod obračunava amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in uporablja
amortizacijske stopnje v skladu z navodili. (UL RS 45/05).
1.3.

Turistično – informacijska dejavnost in delovanje TD Bled

 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.
Gostje, ki pridejo na Bled kot njihovo osnovno destinacijo, se zanimajo predvsem za pohodništvo,
kolesarjenje, sprehodi, veslanje, golf, plavanje, jahanje, potapljanje, panoramski poleti, poletno
sankanje, smučanje, sankanje, krpljanje, tek na smučeh, drsanje, jadralno padalstvo. V TIC-u
posredujejo informacije v zvezi z ribolovom in tudi prodajajo dovolilnice za revirje Ribiške družine
Bled. Pozimi prihajajo gostje po informacije o snežnih razmerah na smučiščih in tekaških progah. V
TIC-u gostje lahko kupijo SKIPASS Julijske Alpe in dobijo informacije o smučarskem avtobusu.
Goste zanimajo kulturne in naravne znamenitosti (Blejski grad, Vintgar, Blejski otok), iščejo
informacije o vstopninah, možnih dostopih, odpiralnem času in možnost za oglede. Veliko je
vprašanj o namestitvah in cenah le-teh.
Podajajo tudi informacije o ostali atrakcijah po Sloveniji (Postojna, Ljubljana, Posočje, Triglavski
narodni park, Kranjska Gora, Bohinj, Radovljica, Škofja Loka, …). V TIC-u imajo obiskovalci na
voljo veliko izbiro brezplačnih promocijskih gradiv, najbolj posegajo po zemljevidih.
Gostom je na voljo tudi računalnik z dostopom do interneta kot pomoč za načrtovanje poti, ki je
v poletnih mesecih zelo zaseden.
Obisk po posameznih mesecih precej niha, največji je v juliju in avgustu. Samo od maja do
septembra je TIC obiskalo 37.000 oseb, v celem letu pa preko 50.000.
Glede na veliko število obiskovalcev in zahtevanega prostora za tiskovine je prostorsko TIC zelo
omejen in ne omogoča kakovostnega podajanja informacij.
 Delovanje TD Bled
Turistično društvo Bled sodi med najstarejša društva v Sloveniji. 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 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 MG, da deluje v javnem interesu kar mu omogoča tudi
neposredno pridobivanje namenskih sredstev zbrane turistične takse.
Sredstva za delovanje TD Bled so bila v letu 2010 prvič prenesena na Turizem Bled ter nato na
podlagi mesečnih zahtevkov prenakazana na TD Bled.

2.

Projektne dejavnosti

2.1.
Razvojni projekti
2.1.1.
Kongresni urad Bled
Že v letu 2011 je Turizem Bled v okviru svoje dejavnosti - promocije destinacije Bled in
organizacije prireditev - razširil svojo dejavnost na področje MICE segmenta na Bledu.
V okviru strateškega načrta trženja kongresne destinacije Bled smo se skupaj s turističnim
gospodarstvom na Bledu, ki je izkazal velik interes za ustanovitev Kongresnega urada Bled
odločili za delavnice na temo – Kongresna destinacija Bled – vizija do 2020.
V prvih treh mesecih leta 2012 smo izpeljali 3 delavnice, ki jih je vodil Gorazd Čad in maja je
nastala brošura Kongresni Bled 2020.
V letu 2012 je Turizem Bled kot KUB izpeljal naslednje aktivnosti in dogodke:
1. Turizem Bled se je kot KUB predstavil na borzi Conventa 2012 v Ljubljani s
predstavitvijo Bleda kot destinacije za poslovne dogodke.
2. Skupaj z ostalimi deležniki na Bledu smo prevzeli organizacijo 2 študijskih tur po
Conventi in udeležencem predstavili blejsko MICE ponudbo. Pripravili smo program in
sodelovali pri organizaciji študijskih skupin; vse povabljene in priporočene s strani
kongresnega urada Slovenije in jim omogočili brezplačen program na destinaciji Bled.
3. Na Bledu smo letos prvič gostili festival turističnega marketinga Travel Zoom 2012.
Dogodek sicer v prvem letu še ni bil tako odmeven in obsežen kot smo si vsi želeli,
vendar bomo skupaj z organizatorjem (GoMice in Turistico) naredili vse, da bo dogodek
v prihodnjih letih pridobil na pomeni in obsegu. Kot kraj gostitelj smo pogodbo podpisali
za 3 leta.
4. Pripravili smo spremljevalni program in predstavitev destinacije udeležencem 8. Redne
skupščine Kongresnega urada Slovenije.
5. S PR aktivnostmi, predvsem pa ob sprejemu Plana dela turizma Bled za leto 2012 smo
tudi v domačih medijih izpostavili planirane aktivnosti kongresne in incentive
destinacije Bled v domačih medijih.
6. Sodelovali in oglaševali smo v reviji Kongres in se kot KUB predstavili tudi v brošuri
»Your meeting partners from SE Europe«.
7. Sodelovanje pri organizaciji blejskega dela FAM TRIPA BENELUX, ki je bil organiziran s
strani KUS in Intoursa.
8. Sodelovanje pri obisku udeležencev mednarodnega projekta IMEX Challenge na Bledu;
sprejem na Blejskem gradu.
2.1.2.
RDO Gorenjska
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. Turizem Bled je z uspešno prijavo na javni razpis za sredstva ESRR
prevzel vodenje triletnega projekta v skupni vrednosti 753.600 €.
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:
 Povečanje obsega turističnega prometa za 2% letno,
 Povečanje obsega turistične potrošnje za 2% letno,
 Povečanje povpraševanja po posameznih produktih in s tem povečanje prodaje paketnih
programov,



Vzpostavitev učinkovitih partnerstev in organiziranosti znotraj destinacije.

V letu 2012 so bili v okviru RDO Gorenjske izvedeni naslednji projekti:
 skupna predstavitev turističnih krajev Gorenjske na sejmu Turizem in prosti čas, v
januarju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani;
 izvedba nagradne igre na sejmu TIP v januarju in na Facebooku med januarjem in
marcem;
 predstavitev splošni javnosti na Festivalu slovenskih viž v narečju na Vrbskem jezeru pri
Celovcu v juniju;
 novinarska konferenca pred predstavitvijo splošni javnosti na Vrbskem jezeru v maju;
 nadaljevanje aktivnosti na spletni strani www.slovenian-alps.com in aktivnosti na
družabnih omrežjih;
 najem sistema MGuide;
 odkup fotografij in vzpostavitev spletnega foto albuma za potrebe promocije destinacije
Gorenjske;
 izvedba javnega naročila za ITP Zelena kartica gosta Gorenjske;
 izvedba začetne faze produkta »Zelena kartica gosta Gorenjske«;
 izdelava letaka in kataloga ponudnikov Zelene kartice gosta Gorenjske;
 vzpostavitev distribucijske mreže ponudnikov kartic in ugodnosti Zelene kartice gosta
Gorenjske;
 izdelava tiskovine Motoristične poti Gorenjske v treh jezikih;
 izdelava tiskovin Koledar glavnih prireditev na Gorenjskem v letu 2013 v šestih jezikih;
 izvedba novinarske konference in poslovne konference v Milanu v juliju 2012;
 predstavitev na sejmu v Novem Sadu v septembru;
 oglasi v reviji Oddih, v podporo sejmu TIP v Ljubljani, 2 oglasa v Novem Sadu vzporedno
s predstavitvijo na sejmu, oglas v Moji Gorenjski v podporo Zeleni kartici gosta
Gorenjske;
 pristopili smo tudi k izvedbi vmesne evalvacije in spremljanja izvajanja obstoječe
Strategije razvoja in trženja sonaravnega razvoja turizma Gorenjske 2010-2015 in
revidiranje modela delovanja RDO Gorenjske po letu 2013.
 Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas 2012, 26.-29. januar
Največji turistični sejem v Sloveniji, Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, ki je potekal med 26. in
29. januarjem 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, smo za skupno predstavitev
izkoristile tudi za promocijo Gorenjske. V okviru plana projekta RDO Gorenjska za letošnje leto,
je bila to prva načrtovana aktivnost.
Skupni predstavitveni prostor smo oblikovali z RDO Smaragdna pot, ki povezuje Severno
Primorsko in Goriško regijo. Poleg zrcalne podobe »zelenih« stojnic, sestavljenih iz lesenih
zabojev, smo v sredino postavili Aljažev stolp in planinsko postojanko. Obiskovalci so se lahko
na planinski postojanki okrepčali, v Aljaževem stolpu pa ogledali predstavitev kratkega filma
Sfinga. Na drugi strani pa je bila postavljena stojnica Goriških Brd.
Prvi sejemski dan smo izkoristili za predstavitev novinarjem in na sejem povabili gorenjske
župane. Na otvoritveni slovesnosti sejma je potekala tudi podelitev nagrade Jakob; nagrada za
odličnost in kakovost v turizmu. Lani je to prestižna nagrada šla v roke Hotelu Triglav Bled, v
letošnjem letu pa jo je za projekt Ekološka vasica gozdnih vil, prejel Camping Bled.
Gorenjci smo za obiskovalce pripravili tudi nagradno igro, na stojnicah pa predstavili lokalno
kulinarično ponudbo.
Za gostinski del je poskrbela Srednja gostinska in turistična šola Radovljica. Za cvetlične
aranžmaje pa Biotehniški center Naklo. Pomagal pa nam je tudi Mercator.
Največ povpraševanja med obiskovalci je bilo po aktivnih počitnicah (predvsem pohodništvu in
kolesarjenju), ponudbi za otroke in družine ter nastanitvah. Spraševali so še po organiziranih
aktivnih počitnicah, kulinarični ponudbi. Izredno dobro sta bila sprejeta koledar glavnih
prireditev na Gorenjskem in zemljevid Gorenjske.

 Predstavitveni workshop (B2C) RDO Gorenjska na trgu Avstrijska Koroška, Vrbsko
jezero, 8. junij 2012
Med načrtovanimi predstavitvami v okviru programa RDO Gorenjske, smo se v letu 2012 odločili
za predstavitev končnim kupcem na Avstrijskem Koroškem. Ta regija ima namreč velik potencial
za obisk koroških turistov na Gorenjskem, ki pa še ni dovolj izkoriščen. Prav zato smo se odločili,
da promocijo Gorenjske združimo z 12. Festivalom slovenskih viž v narečju, ki se ga je udeležilo
približno 1500 ljudi.
Predstavitveni workshop RDO Gorenjska je potekal v petek, 8. junija 2012 na Vrbskem jezeru Wörtherseebühne v Celovcu. Turistični kraji Gorenjske so se predstavili na šestih stojnicah pri
vhodu na prireditveni prostor.
Predstavitev turističnih krajev Gorenjske je bila med obiskovalci prireditve izredno dobro
sprejeta. Precej izmed njih jih Gorenjsko kar dobro pozna. Veseli so bili informacij o novostih,
kolesarskih poteh in manj znanih krajih na Gorenjskem. Prav tako so se razveselili pogostitve, ki
smo jo pripravili na stojnicah.
29.5.2012 smo v podporo predstavitvi organizirali novinarsko konferenco na Vrbskem jezeru, ki
so se je udeležili blejski župan Janez Fajfar ter Eva Štravs Podlogar in Maja Rimahazi s Turizma
Bled.
 Predstavitev Gorenjske v Milanu, 2. julij 2012
Gostje iz Italije v zadnjih letih predstavljajo najbolj pomembno skupino gostov glede na
ustvarjene nočitve. V letošnjem letu v Sloveniji beležimo zmanjšanje števila nočitev s strani
italijanskih gostov, najbolj v zdraviliščih in na obali, manj pa na Gorenjskem.
Na UO RDO Gorenjska smo se odločili, da še pred počitnicami nagovorimo tako italijanske
poslovne partnerje kot tudi novinarje.
V ponedeljek 2.7.2012 smo s pomočjo predstavništva STO v Milanu organizirali odmevni
dogodek. Za predstavitev smo izbrali lokacijo v strogem centru Milanu, v neposredni bližini
katedrale. Workshop na katerega smo povabili poslovne partnerje je bil v zunanjem atriju. Na
workshopu so se poleg predstavnikov posamezne destinacije Gorenjske predstavljali tudi
predstavniki največjih hotelskih podjetij.
Zanimanje je bilo veliko in z udeležbo tujih poslovnih partnerjev smo bili zadovoljni.
Workshopu je sledila predstavitev partnerjem v posebej pripravljeni dvorani.
Predstavili smo naše promocijske aktivnosti v okviru projekta Regionalne destinacijske
organizacije Gorenjska, ki ga delno sofinancira 18 občin, delno pa EU iz ESRR. Ker gre za krepitev
prepoznavnosti in razvojnih potencialov Gorenjske smo podali nekaj splošnih informacij o
turistični ponudbi krajev na Gorenjskem, prav tako pa tudi naše konkretne ponudbe in
pomembne mednarodne športne prireditve, ki jih vsako leto gostimo na Gorenjskem.
 Odkup fotografij in vzpostavitev spletnega foto albuma za potrebe promocije
destinacije Gorenjske
Pridobili smo 10 avtorskih turističnih fotografij destinacije Gorenjske iz natečaja Picture
Slovenia, ki je lepo uspel, saj je natečaj dosegel 270.000 ogledov. Za Gorenjsko smo pridobili
izbor 10 top fotografij. Bilo je ustvarjenih tudi 64 turističnih avtorskih fotografij, od tega v
povprečju po 3 na občino. Izbor fotografij upošteva predvsem namen uporabe za promocijo
območja.
 Sejemska predstavitev v Novem Sadu
Na 45-em Mednarodnem sejmu turizma med 27. in 30.9.2012 v Novem Sadu, Srbija smo se
predstavili kot regija Gorenjska, pod znamko Slovenske Alpe. Mednarodni sejem turizma
predstavlja najpomembnejši dogodek v Vojvodini na katerem se je letos predstavila turistična
ponudba ne samo Srbije, ampak tudi Hrvaške, Avstrije, Črne Gore, Madžarske in Slovenije.
Predstavitvena stojnica Slovenskih Alp je bila atraktivno opremljena z velikimi fotografijami in
razdeljena na poletno in zimsko ponudbo.

Veliko obiskovalcev je Slovenijo in Gorenjsko že poznalo, nekateri so jo že obiskali ali jo imajo
namen obiskati. Pri starejših obiskovalcih je bilo čutiti nostalgijo ob spominu na destinacijo, ki so
jo v preteklosti pogosto obiskovali. Med mlajšimi obiskovalci pa je seveda zaznati zelo slabo
poznavanje ponudbe Gorenjske, zato so naše informacije prišle zelo prav.
 Tiskovine Slovenske Alpe
Med svoje aktivnosti smo vključili razvoj novega ITP-ja Motoristični vodnik po Gorenjski in ga
prvič predstavili na velikem motorističnem srečanju na Koroškem. Motoristični vodnik je bil zelo
dobro sprejet, saj je prvi tovrstni vodnik v destinaciji. Natisnjen je bil v slovenščini, angleščini in
nemščini.
Za promocijo in predstavitev projekta Zelena kartica gosta Gorenjske smo jeseni natisnili
informativne letake, konec leta pa še Katalog ponudnikov Zelene kartice gosta Gorenjske.
V decembru smo natisnili Koledar prireditev na Gorenjskem za leto 2013.
 Aktivnosti na spletni strani in družabnih omrežjih
Na spletnem portalu Gorenjske – Slovenske Alpe www.slovenian-alps.com smo med 1.1.2012 in
31.12.2012 zabeležiti 75.781 obiskov, kar je 68,41% več kot v istem obdobju v letu 2011. Od
tega je bilo 63.835 edinstvenih obiskovalcev (66,92% več kot v istem obdobju v letu 2011), 83%
je bilo novih obiskovalcev. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (60,90%), sledi Hrvaška
(7,22%), ZDA (3,77%), Italija (3,29%), Nemčija (3,07%), VB (2,50%), Srbija (1,48%), Avstrija
(1,36%), Madžarska (1,14%) in BiH (0,94%). Povprečni obiskovalec je za obisk strani porabil
minuto in pol in obiskal 2,71 podstrani.
72,29% obiskovalcev je stran našlo preko spletnih iskalnikov (od tega 94,78% prek Googla),
20,69% je bilo na stran preusmerjenih iz drugi spletnih strani (od tega 36,59% prek google.si,
10,80% prek google.com, 9,43% prek facebook.com, 8,29% prek bled.si, 2,32% prek google.hr,
1,80% av-sm.si, 1,72% prek admin.slovenian-alps.com, 1,70% prek kranjska-gora.si, 1,42% prek
google.it, 1,21% prek google.de), 7,01% pa jih je direktno vstopilo na stran. Najbolj pogoste
ključne iskalne besedne in besedne zveze so bile: kranjska noč 2012, Bled, Slovenian Alps,
slovenske
Alpe,
Bohinj,
Škofja
Loka,
Radovljica
in
Bohinjsko
jezero.
Najbolj pogosto obiskana podstran je bila Vodnik po regiji / Slovenske Alpe Gorenjska. Sledijo
Koledar dogodkov, Zasebne sobe in apartmaji, Turistična kmetija, Vodnik po regiji / Bohinj,
Vodnik po regiji / Bled, Region guide / Skofja Loka in Vodnik po regiji / Triglavski narodni park.
4,64 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobilnih naprav (od tega 58,32%
preko Applovih naprav).
Facebook spletna stran Slovenian Alps je na datum 31.12.2012 imela 3949 všečkov
(oboževalcev). K povečanju števila oboževalcev (teh je bilo 1.1.2012 1780) je pripomoglo tudi
tedensko objavljanje novic in nagradna igra, ki smo jo izvedli med januarjem in marcem 2012.
 MGuide – pametni vodnik
V okviru projekta RDO Gorenjska mesečno plačujemo najem osemnajstih QR kod. Vse občine so
prejele table s QR kodami, ki so jih namestile na informacijske točke, QR kode v elektronski
obliki pa vključile v tiskovine in na različne točke v njihovih krajih. Namen QR kod je, pridobitev
osnovnih informacij o kraju s tem, ko skenirajo QR kodo s pametnim telefonom.
 Zelena kartica gosta Gorenjske
V aprilu 2012 smo objavili javno naročilo storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni
objavi »Zelena kartica gosta Gorenjske – razvoj, distribucij in promocija produkta«. Na podlagi
javnega razpisa in prejetih ponudb z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka JN
01/2012, z dne 17.05.2012, smo izbrali izvajalca, Dinocolor d.o.o. vodilnega partnerja s
partnerjem AV studio d.o.o., kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila. Do
konca leta smo uspeli pridobiti preko 180 predstavnikov ugodnosti in ponudnikov kartic, izdali
letak in katalog ponudnikov Zelene kartice gosta Gorenjske in uredili elektronsko predstavitev
kartice in ponudnikov na spletni strani www.slovenian-alps.com. Partnerji so poskrbeli za

marketinško podporo in tehnično podporo pri zasnovi sistema Zelene kartice in čitalcev, ki so jih
distribuirali partnerjem skupaj z nalepkami za označitev partnerjev in uredništvo ter tisk
tiskovin povezanih z Zeleno kartico ter spletne strani.
Z dnem podpisa pogodbe (25.5.2012) je izvajalec pričel z izvedbo 1. (Razvoj produkta »zelena
kartica« in zasnova pilotne izvedbe) in 2. faze (Pilotna izvedba, postavitev podpornega spletnega
mesta, izdelava naprednih funkcionalnosti, vzpostavitev terminalske mreže in promocije projekta)
storitev razvoja, distribucije in promocije Zelene kartice.

O Zeleni kartici gosta Gorenjske

S turistično kartico ugodnosti lahko gostje
Gorenjske koristijo posebne popuste za oglede
številnih
turističnih
znamenitosti,
izjemne
kulinarične užitke, pestre športne aktivnosti in
ostala nepozabna doživetja v regiji. Veljavna je 30
dni od datuma aktivacije pri prenočitvi na
Gorenjskem. Zelena kartica gosta Gorenjske je lahko
v fizični obliki (kartica) ali v elektronski obliki
(koda).
Na voljo je pri izbranih ponudnikih nastanitev, na
enostaven način se lahko naroči tudi na spletni
strani www.slovenian-alps.com, v letu 2013 pa tudi preko mobilne aplikacije Slovenian Alps
Travel Guide. Aktivira se pri ponudniku namestitev ob prenočitvi.
Z eno kartico lahko ugodnosti koristi cela družina (dva odrasla z otroki).
Seznam ponudnikov ugodnosti se nahaja v katalogu, ažuriran seznam aktualnih ugodnosti pa na
www.slovenian-alps.com.
Ko uporabniki kartice v fizični obliki ne potrebujejo več, jo lahko vrnejo na TIC ali kateremu od
ponudnikov iz kataloga. To kartico se nato reaktivira za drugega uporabnika, s tem pa se poudari
skrb za okolje.
2.1.3.
Riklijeva sprehajalna pot
Kot partner smo se priključili projektu »Zdravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki«, ki ga je
Zavod za kulturo prijavil kot evropski projekt LAS - gorenjska košarica 2011 na BSC.
Temeljni namen projekta je, da goste in prebivalce Bleda animira k aktivnostim, ki tako kot
nekoč potekajo v naravnem okolju Bleda, po metodah A. Riklija, prilagojenih današnjemu času in
po prenovljenih poteh, na kateri udeleženci spoznavajo omenjeno naravno in kulturno
dediščino. Koncept programa je, da predstavlja zdrav način življenja in aktivnosti katere lahko
izvajamo tako individualno kot organizirano ali v okviru turističnega paketa poteka v vseh letnih
časih.
V marcu smo Zavodu za kulturo nakazali 15.000 EUR za obnovo Riklijeve sprehajalne poti na
grad, ki je tudi del projekta. Glede na poročilo Zavoda za kulturo so do avgusta pridobili
kompletno dokumentacijo z vsemi soglasji, do konca leta 2012 pa je bila pot tudi gradbeno
urejena. V letu 2013, ko se projekt zaključi, je potrebno na poti opraviti samo še zaključna dela.
Na Turizmu Bled smo v sklopu projekta vse poletje, enkrat tedensko izvajali aktivnost »bosi po
rosi«, ki smo jo tudi oglaševali v naših publikacijah in na spletu. Poskrbeli smo tudi za opise
Riklijevih poti. V sodelovanju s hoteli so gostom pripravljali tudi »Riklijev zajtrk«.
2.1.4.

Trženje turistične infrastrukture

Evropsko prvenstvo v Teakwondoju 2013 (22.-28.4.)
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. Sredi maja

je Eva Štravs Podlogar na Svetovnem prvenstvu v Teakwondoju v Sofiji kongresu predstavila
kandidaturo Bleda za leto 2013. Delegati so se med Slovenijo in Rusijo odločili za Bled. Pričakuje
se od 500 do 700 tekmovalcev, ki bodo ves teden bivali na Bledu.
Evropsko prvenstvo v broomballu 2013 (31.10.-3.11)
Skupaj s slovensko zvezo smo pripravili kandidaturo za Evropsko prvenstvo v broomballu, ki
naj bi novembra na Bled pripeljala 300 udeležencev. Ob kandidaturi smo morali poravnati
kavcijo v višini 4.000 eur. Kandidaturo smo dobili in Evropsko prvenstvo bo v Športni dvorani
novembra 2013.
Evropsko prvenstvo v kegljanju na ledu 2013 (12.-17.3.)
Skupaj s Slovensko kegljaško zvezo smo uspešno kandidirali za Evropsko
prvenstvo v kegljanju. Za promocijske namene in kot vabilo smo na
Turizmu Bled izdelali letak in logotip prvenstva ter tudi profil na
facebooku.
Župan Janez Fajfar in Eva Štravs Podlogar sta obiskala prizorišče
Evropskega prvenstva, ki je bilo leta 2012 v Nemčiji in imela krajši
sestanek s predsednikom zveze in ga povabila na Bled.
Lastne realizacija
Stroški lastne realizacije nastajajo z realizacijo projektov, povezanih s trženjem objektov
turistične infrastrukture. Sem je vključeno še trženje ostalih programov na Bledu in spominkov
ter knjige Čez osamelce in ledine blejske kotline, katere smo bili založnik.
2.1.5.
Zima na Bledu
V prvi polovici leta smo veliko energije namenili razvoju novih produktov, ki smo jih definirali
skupaj z blejskim turističnim gospodarstvom; ustanovljena je bila delovna skupina za zimski
turizem, ki naj bi pripravila izhodišča za boljše trženje zime.
Na Turizmu Bled smo skupaj s partnerji nadgradili »Advent na Bledu«z Župnijo Bled pripravili
nov dogodek za advent – Dan potice na blejskem otoku. Februarsko dogajanje smo popestrili s
pokalom Bleda v zimskem plavanju ter marca s Festivalom Travel Zoom.
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 smo tudi v sezoni 2011/2012 zaznali upad smučarskih gostov. Večina zimskih
smučarskih gostov prihaja iz Anglije, Srbije, Rusije in Hrvaške.
Sezona 2011/2012 je bila prva sezona, ko ni obratovala Straža, saj konec decembra blejski
hotelirji niso sprejeli predloga Infrastrukture Bled o sofinanciranju (cca 30.000 €) stroškov
zasneževanja. Ravno tako v zimski sezoni 2011/2012 ni več delovalo smučišče Kobla, ki je šlo v
stečaj. Na srečo pa so bili dobri naravni snežni pogoji na Voglu.
Finančno smo podprli tudi pripravo tekaških prog na Bledu in skrbeli za dnevno ažurirane
informacije na spletni strani o stanju prog.
Programi pospeševanja zime
- Veseli december je sklop prireditev, ki se odvijajo v adventnem času pa vse tja do konca
hrvaških in ruskih počitnic v januarju. V letu 2012 je bil drugi adventni vikend nadgrajen z
dogodkom Dan potice na Blejskem otoku, ki je bil zelo dobro sprejet med gosti. Tretji
adventni vikend je minil v znamenju svetovnega pokala v biatlonu. Tudi Legenda o
potopljenem zvonu vsako leto privabi veliko število obiskovalcev in jo agenti vključujejo v
svoje programe. Po legendi je v cerkvi sv. Martina tradicionalen Božični koncert, v letu
2012 je bil to čudovit koncert v izvedbi MPZ Blejski odmev. Konec leta pa smo številnim
gostom in obiskovalcem polepšali obisk Bleda z Blejsko vodno simfonijo s katero smo
zaključili dogodek Krog prijateljstva. Novoletni koncert je bil prestavljen s 1.1. na 30.12.
kar se je pokazalo kot prava odločitev, saj je 2. januar po novem delovni dan in tudi gostje, ki

-

-

silvestrujejo na Bledu se že vračajo domov. Silvestrsko popoldne je bilo namenjeno otrokom
na tradicionalnem Silvestrovanju za otroke, lep večer in lepa noč, pa sta nam omogočila tudi
lepo silvestrovanje na prostem.
Mednarodni balonarski festival Bled 2012
Mednarodni balonarski festival je bil v letu 2012 zaradi izredno slabega vremena
odpovedan. Vzporedno s festivalom smo tokrat želeli pripraviti še pohod na Hom z Zvezo za
nordijsko hojo Slovenije, vendar je tudi ta del odpadel.
Pokal Bleda v zimskem plavanju – 11. februar 2012
Po izredno uspešni prireditvi Svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, ki je med 22. in 24.
januarjem 2010 potekalo na Bledu in prvemu poizkusu izvedbe Pokala Bleda v zimskem
plavanju v letu 2011, ko smo izvedli le ekshibicijsko plavanje, je zaledenelo Blejsko jezero
11. februarja 2012 privabilo lepo število udeležencev in gledalcev. Na ta dan je temperatura
vode v jezeru dosegla 3°C, v kopališču Grand Hotela Toplice, pa so se v »bazen« z 8 do 10 cm
debelo ledeno skorjo podali drzni plavalci. Med 44 udeleženci iz kar desetih držav, je bilo
največ Slovencev, sledili so Britanci in Američani ter posamezniki iz Nemčije, Avstralije,
Finske, Irske, Kostarike in Maroka. Na predvečer prireditve smo v Hotelu Kompas Bled
predvajali plavalska filma: »Winter Swimming« režiserja Jacka Brighta, ki se nam je pridružil
na prireditvi in spregovoril nekaj besed o tem športu ter film »Mož, ki je preplaval
Amazonko«. Pokal Bleda v zimskem plavanju je otvoril Jack Bright z vzdržljivostnim
plavanjem na 200m. Udeleženci tekmovanja so se pomerili v disciplinah 25m in 50m prosto
in prsno, nekateri pa so se preizkusili v netekmovalni disciplini »pingvini« - skok v vodo.
Gledalci so prireditev spremljali tako v kopališču kot tudi na jezeru. Za odmevnost dogodka
so poskrbeli tako domači kot tuji mediji. Na podlagi dobrih izkušenj v letu 2012, bomo
dogodek ponovili v letu 2013.

2.1.6. Informacijsko središče Triglavska roža – Regijski turistično – naravovarstveni info
center
Projekt skupnega info centra v stavbi TNP je bil predstavljen in potrjen na svetu regije že v letu
2011. V letu 2012 je Občina Bled zelo aktivno pristopila k realizaciji projekta, saj se je izkazalo,
da se TNP ne more prijaviti na EU razpis. Investitor je tako Občina Bled, Turizem Bled pa skupaj
s TNP vsebinski partner pri projektu.
Osnovni cilji projekta visitor centra so:
pridobiti atraktivno in na modernih tehnologijah zasnovano regijsko turističnonaravovarstveno informacijsko središče za obiskovalce na centralni in obiskani lokaciji v
regiji,
razpršiti obisk med različnimi turističnimi kraji in atrakcijami v regiji in prispevali k bolj
načrtnemu usmerjanju obiskovalcev znotraj parka v regiji (regionalni in naravovarstveni
cilji),
povečati dostopnost do kakovostnih informacij o parku, območjih NATURA 2000 in
Gorenjski regiji,
omogočiti promocijo kakovostnih lokalnih izdelkov in storitev iz parka in regije
(trajnostni lokalni razvoj),
vzpostaviti pogoje za izobraževanje in sodelovanje med parkom, lokalno skupnostjo in
turizmom,
povečanje izvenpenzionske potrošnje turistov v regiji,
izboljšati kakovost in dostopnost informiranja obiskovalcev Bleda ter vseh tranzitnih
gostov na poti proti Bohinju, Gorjam in Pokljuki ter ostalim delom Gorenjske,
krepiti naravovarstveno ozaveščenost obiskovalcev o parku kot zavarovanem območju,
zaokrožiti mrežo informacijskih mest v TNP,
omogočiti pogoje za nadaljnjo krepitev turistične destinacije Gorenjske.
2.1.7. Demochange
Gre za EU projekt, ki ga je pripravil Urbanistični inštitut RS in v katerega so se vključile
gorenjske občine med njimi tudi blejska. Osrednja tema projekta so demografske spremembe, ki
so eden ključnih izzivov današnje Evrope. V alpskem prostoru so zaradi značilnosti, kot so redka
poseljenosti, draga infrastruktura, pomanjkanje delovnih mest in izseljevanje prebivalstva, te

spremembe občutnejše. Vse alpske občine se soočajo z naraščajočim deležem starejšega
prebivalstva. Tudi predstavniki Turizma Bled smo se udeležili 3 delavnic v okviru projekta
Demochange in sodelovali pri izdaji brošure »Poti za vse generacije«.
2.1.8. Projekt CentraLab, Centralno-evropski živi laboratorij za prostorske inovacije
Vključili smo se tudi v evropski projekt CentraLab, v katerem kot partner sodeluje Fakulteta za
organizacijske vede (FOV), kot podizvajalec FOV pa Geodetski inštitut Slovenije. V okviru
projekta bo izdelanih vrsto spletnih in mobilnih aplikacij s področja ekoturizma (npr. na temo
kmečkega turizma, dejavnosti v naravi, mehke mobilnosti), katere bodo dosegljive tudi na
www.bled.si.
Vsebina aplikacij bo vizualizirana in podprta z geolokacijo, kartografskim in multimedijskim
gradivom. Turistom bodo omogočale lažje načrtovanje in boljši izkoristek svojega bivanja na
turistični destinaciji. Prilagojene bodo socialnemu profilu turista, upoštevale bodo različne
kategorije ponudbe, omogočale bodo sestavljanje personaliziranih itinerarjev, ponujale bodo
možnost ocenjevanja turistične ponudbe in kolaborativne vnose podatkov o destinacijah.
Aplikacije bodo lahko dosegljive preko spleta, mobilnih telefonov in tudi preko inovativnih
tiskanih kartografskih izdelkov. Cilj aplikacij je svetovanje turistu na način, ki bo prilagojen
njegovim preferencam, pridobitev več podatkov pred ali med obiskom, ogled nekaterih
destinacij vnaprej, ocenjevanje po obisku in izmenjavo informacij s prijatelji.
2.2.
Krajevna promocija in tržno komuniciranje
2.2.1.
Tiskani promocijski materiali
Natisnili smo tematske letake za Evropsko prvenstvo za kegljanje na ledu, ki bo od 12.-17. marca
2013 na Bledu. Prav tako smo natisnili tematske letake za Narodno zabavno prireditev Hit
parada – Oberkrainerfest Bled 2012 in Alpski večer - za potrebe nemškega trga. V Ruhpolding
smo odšli z letaki za IBU Biatlon Pokljuka, kjer smo skupaj s hoteli in agencijo Kompas naredili
privlačne pakete za bivanje na Bledu in v Bohinju od 12.-16.12.2012.
Ponatisnili smo letake (vložne liste za splošen prospekt) za japonski in ruski trg.
Sodelovali smo pri izdaji kataloga Pohodništvo v Sloveniji in za Bled zakupili dve strani, kjer smo
predstavili Bled ter pot skozi Vintgar in pot na Debelo peč.
Do glavne sezone smo natisnili Koledar prireditev 2012. V letošnjem letu smo združili koledar
prireditev in turistične informacije v brošuro, ki zajema tako prireditve do meseca novembra,
kot znamenitosti na Bledu, informacijo o turističnih agencijah, gostinskih obratih, prenočitvenih
objektih, športni infrastrukturi, informacijo o parkiranju, zemljevid Bleda.
Finačno podpiramo in tako pripomoremo k realizaciji knjižice Bled in your Pocket, kamor
prispevamo tudi fotografije.
V količini 100.000 komadov smo natisnili zemljevid – trganko v velikosti A3. Gre za promocijsko
trganko, pri kateri je na eni strani zajeto območje od Karavank do Bohinjskih gora, na drugi
strani pa ožji zemljevid Bleda s splošnimi podatki.
Smo partner v projektu Vozni redi v Alpah, ki ga izdaja CIPRA in kraji v Julijskih Alpah za
podporo uporabi javnega prevoza.
V avgustu je izšel prenovljen splošni blejski prospekt v količini 100.000 komadov v štirih
jezikih (slo, nem, ang, ita).
V sodelovanju z Občino Bled in Zavodom za kulturo Bled smo natisnili promocijske mape
ter promocijske vrečke s podobo Bleda pozimi in poleti.
V novembru smo izdali koledar prireditev Veseli december v več jezikovnih variantah (slo, nem,
ita, ang).
Vse materiale je po predhodnem naročilu možno prevzeti na Turizmu Bled. Še vedno imamo
probleme s skladiščenjem tiskovin, trenutno velja dogovor s TNP, da nam odstopijo prostor v
prostorih Triglavskega narodnega parka.
2.2.2.

Multimedijske predstavitve

Na Turizmu Bled smo se v letu 2011 odločili, da pristopimo k naročilu novega promocijskega
filma. Želeli smo nov, svež pristop k turistični ponudbi in podobi Bleda, zato smo se odločili za
sodelovanje z mlado, a profesionalno ekipo, združeno v skupino Vizualist.
Ekipa mladih, ambicioznih ustvarjalcev avdio-video produkcije, z odličnim smislom za detajle ter
občutkom za prikazovanje sicer »vsakdanjih« slik, ki skozi njihovo delo dobijo težo, nam je
postregla z izdelkom s katerim smo zelo zadovoljni. V veliko veselje nam je, da je imel v prvem
tednu predvajanja na spletu zelo veliko ogledov. Žal pa nam v letu in pol vreme ni omogočilo
zimskih panoramskih posnetkov, zato bo film narejen in predstavljen v dveh delih.
Film
si
je
možno
ogledati
tudi
na
spletni
strani
www.bled.si.
Film je bil premierno predstavljen tudi na slovesnosti ob občinskem prazniku 10.4.2012 in bil
zelo lepo sprejet. DVD-je s filmom smo morali v letu 2012 kar nekajkrat ponatisniti.
2.2.3.
Obiski novinarjev, študijskih skupin in mednarodno sodelovanje
V letu 2012 smo na Bledu sprejeli številne novinarje in študijske skupine. Iz obiskov so
nastali odlični članki in oddaje, ki so imeli izjemen odziv za Bled, zato je pomembno, da
novinarske in študijske obiske opozorimo na čim več naravnih in kulturnih znamenitosti,
posebnosti in lepot.
Izbor tujih medijskih objav, ki opisujejo Bled v letu 2012, smo navedli ob koncu poročila.
Tabela 3: Seznam obiskov novinarjev in študijskih skupin v letu 2012
Datum
JANUAR
15.-16.1.

Država

Skupina

št. oseb

Turčija

Yasemin Şan (Oniva Tour – Istanbul –
Turčija) – Conventa study trip

1

FEBRUAR
7.-8. in
10.-12.2.
10.2.

Velika Britanija

Jonathan Knott (freelance journalist)

1

ZDA

Ariston Anderson + spremljevalka
(Huffington Post)

2

21.-22.2.

Danska

dansko-slovenski inovacijski tabor
(univerza Aalborg)

4

APRIL
8.4.

Brazilija

2

13.4.

Italija

28.4.
29.4.

Španija
Španija

UOL in Cool Magazine – novinar Eduardo
Vessoni Lopes in pomočnik Andre Luiz de
Lima
Ponatis vodiča Guida Verde – Masimiliano
Bagioli
Fam Trip
Španski novinar in fotograf medija
Destinos

Abeer Seliman, Holiday Factory Package
Tours, Dubaj
Globo TV (snemanje dokumentarnega
filma)
Stanley Johnson (Daily Mail)
Chunxian Qian, največja časopisna
agencija Xinhua v Pekingu

1

MAJ
16.5.
24.5.

Združeni Arabski
Emirati
Brazilija

25.5.
25.5.

Velika Britanija
Kitajska

1
27
2

6
1
1

JUNIJ
10.6.

Velika Britanija

Študijski obisk medijev iz Velike Britanije
»The Capitals of Slovenia« - obisk
Maribora in Ljubljane ter nedeljski obisk
Bleda

5

11.6.

Estonija

Estonian regional tourism organizations

18

12. – 16.6.

Belgija

Novinarja luksuznega operaterja
Caractere: Tour Explorer

2

14.6.

Gruzija

Gruzijska nacionalna turistična agencija

6

14. – 15.6.

Avstrija

ABTA Združenje avstrijskih turističnih
podjetij – letno srečanje

75

16.6.

Finska

Pekka Tapani in Juuso Paloniemi – Mondo 2
travel magazine

30.6. –
1.7.

Velika Britanija

Jack Frederick Davidson and Natasha
Lloyd-Owen – Sunday post

2

JULIJ
6.7.

Japonska

Kyodo Television

5

9. in 10.7.

ZDA (Kalifornija)

Ashley Colburn Productions – snemanje
dokumentarnega filma

5

14.7.

Nemčija

Bavarska TV (Bayerischer Rundfunk) Travel documentary Fernweh

4

25.-27.7.

ZDA (Ohio)

Amanda Williams – blogerka
www.dangerous-business.com

1

AVGUST
8.8.

Indija

Bollywood študijska tura

2

24.8.

Japonska

Snemalna ekipa Kyodo TV – za turistično
agencijo Club Tourism

2

29. in
30.8.

Francija / VB,
Belgija

Novinarka Joanna Pays za revijo The
Corporate Traveller in zmagovalec
nagradne igre iz Belgije

2

29.-31.8.

Danska

Direktorji agencije Novasol

8

31.8.

Belgija

Joanna Pays – The Corporate Traveller

2

Snemanje filma indijske produkcije
Bollywood

45

SEPTEMBER
4.9.2012
Indija
19.-20.9.

Avstrija

GEUS TV - Snemanje turistične oddaje za
ORF 3

4

22.9.

Turčija

Turška TV

4

25.9.

Velika Britanija

TUI UK

8

27.9.

Japonska

Ayako Ito – kampanija Austrian Airlines

3

Deep Europe – članek za revijo Austrian
Airlines Inflight Ichibo – senri
28.9.

Češka

Češka nacionalna TV (org. Sava)

3

29.9.

Brazilija

Brazilska TV – CineMauro Produções –
Canal off, Globosat – snemanje serije
Aerials: In the search of the Perfect Shot

4

OKTOBER
12.-13.10.

Velika Britanija

Britanski novinar Paul Da Silva

2

15.10.

Izrael

Izraelski novinarji (Yedioth Haronot,
5
Globes Magazine, Haaretz, Jerusalem Post,
CEO Yossifon PR)

20.10.

Rusija

Predstavniki ruskih turističnih agencij

8

23. in
Češka
25.10.
NOVEMBER

Češka nacionalna TV

6

10. in
11.11.

Nizozemska

Dreamhouse – produkcijska hiša Max

8

Velika Britanija

Jack Losh in Melissa Gage – The Sun

2

DECEMBER
23.12.

Turizem Bled se aktivno vključuje tudi v sodelovanje z delegacijami iz različnih držav sveta.
Tabela 4: Seznam obiskov mednarodnih delegacij v letu 2012

Datum
17.-19.3.
21.3.

Država
32 držav sveta
ZDA

8.5.

Kitajska

21.5.
11.6.

Norveška
Estonija

19.6.
21.6.

Koreja
Koreja

28.6.
4.10.
6.11.

Izrael
Luksemburg
Črna Gora

Skupina
Challenge Future
Gostujoči dirigent iz ZDA v gosteh
orkestra slovenske vojske
Delegacija umetnikov, akademikov in
politikov (v okviru Konfucijskega inštituta
Ljubljana)
Hordaland County Council
Predstavniki estonskih regionalnih
turističnih organizacij

št. oseb
80
4

Korejska vladna delegacija
Korejska delegacija (Female senior
officials of local governments)
Obisk Izraelskega ministra za turizem
Delegacija Evropskega računskega sodišča
Namestnik načelnika Generalštaba vojske
Republike Črne Gore, polkovnik Zoran
Lazarević z delegacijo

15
14

50
5
18

9
65
8

V letu 2012 nas je kar nekaj tujih delegacij zaprosilo za predstavitev naše organiziranosti in
regijskega delovanja. Obe korejski delegaciji in estonsko delegacijo smo popeljali na grad in
po Bledu ter jim nato v hotelu, kjer so bivali pripravili PPT prezentacijo o naših aktivnostih v
lokalnem okolju, na regionalnem v okviru RDO Gorenjska in na nacionalnem nivoju, saj je Eva
Štravs Podlogar do konca leta 2012 vodila Svet zavoda STO.
Sodelovanje pri projektu Clusters Cord
Turizem Bled je bil aktivno vključen v evropski projekt Clusters Cord: Grozdi srednje Evrope.
Znotraj turističnega dela tega evropskega projekta, je bil Turizem Bled z dvema predstavnicama,
vključen na več dogodkih preko telekonferenc. Udeležili sta se 1. foruma, ki je potekal 3. in 4.
aprila v Italiji, kamor smo bili vabljeni, da predstavimo Gorenjsko regijo in delovanje RDO
Gorenjska, ter 2. foruma, ki je potekal 13. in 14. novembra v Kranju in na Bledu. Sodelovanje pri
projektu se je zaključilo z Zaključno konferenco 5. in 6. februarja 2013 v Pragi. Pobuda za
vključitev Turizma Bled kot nosilca RDO Gorenjske v projekt je prišla s strani BSC Kranj, s
katerim smo podpisali tudi pogodbo o sodelovanju.
Skupnost Alpine Pearls
Občina Bled je vključena v skupnost Alpine Pearls in skupaj s partnerji smo se zavezali k razvoju
trajnostnega turizma. Udeležili smo se študijskega obiska perl Rosengarten-Latemar in Moena.
Zeleni team iz SHB je bil na delovnem obisku v Werfenwengnu.
Blejsko turistično ponudbo predstavljamo tudi na spletni strani www.alpine-pearls.com, kjer so
s svojimi prodajnimi paketi prisotni tudi blejski hoteli.
V marcu smo realizirali obisk novinarke iz Italije, ki je prišla na pobudo AP, skupaj smo se
predstavljali na borzi v Milanu.
2.2.4.

Sejemski nastopi

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 je Bled
soudeležen s 34% deležem.
Tabela 5: Sejemske in borzne predstavitve v letu 2012 (v okviru Julijskih Alp)

Št.

Datum

Naziv sejma

Informator

1

10.1. - 15.1.

Vakantiebeurs Utrecht

Bohinj

2

12.1. - 15.1.

Outdoor show London

Bovec

3

12.1. - 15.1.

Ferienmesse Dunaj

Bled

4

18.1. - 22.1.

FITUR Madrid

Bled

5

19.1. - 22.1.

Matka Helsinki

Bovec

6

2.2. - 6.2.

Vakantie Salon Bruselj

Sotočje

7

9.2. - 12.2.

EMITT Istanbul

Kranjska Gora

8

9.2. - 12.2.

Holiday World Praga

Bohinj

9

10.2. - 12.2.

Fiets & Wandelbeurs Amsterdam

GIZ

10

14.2. - 15.2.

IMTM Tel Aviv

Kranjska Gora

11

16.2. - 19.2.

BIT Milano

Sotočje

12

20.2. - 24.2.

FREE München

Bohinj

13

23.2. - 26.2.

IFT Beograd

Bovec

14
15

1.3. - 4.3.
7.3.-11.3.

UTAZAS Budimpešta
ITB Berlin

Bled
Bovec

16

29.3. - 1.4.

Destination Randonne Pariz

GIZ in Radovljica

17

31.3. - 1.4.

Argus Bike Dunaj

KRG in GIZ

18

30.8. – 2.9.

Tour Natour Duesseldorf

GIZ

19

31.8. – 2.9.

Euro Bike Friedrichshafen

Kranjska Gora

20

7. -13.11.

WTM London

Bled

Na vseh navedenih sejmih je bilo največ zanimanja za naravno in kulturno dediščino in
pohodništvo. Vedno več je tudi vprašanj o velikih mednarodnih prireditvah, tako športnih kot
festivalih. Vsa poročila s sejmov so zbrana na Turizmu Bled in se posredujejo prodajnim službam
po hotelih na Bledu in v destinaciji Julijske Alpe.
WTM London
V okviru predstavitve Slovenije in slovenske turistične ponudbe sta letos izstopala dva projekta s
katerima pa je Bled tudi posredno povezan:
- osrednja tema in animacija je bila vezana na projekt Eurobasket 2013. Glede na
dejstvo, da so Jesenice gostitelj skupine B, se v hotelih že pojavlja povečanje zanimanja za
rezervacije v tem terminu.
- Projekt Egozero se je premierno predstavil na WTM s primerom trajnostnega potovanja
po Sloveniji, kot pilotski projekt pa so vzeli regijo Julijske Alpe. Glede na inovativnost
projekta je bil deležen veliko medijske pozornosti in pozornosti strokovne javnosti. Tudi
to je bil eden od razlogov, da so se tokrat borze udeležili tudi 3 župani – Bohinja, Bleda in
Kobarida.
Slovenska stojnica je bila lepo opremljena, med drugim tudi z veliko fotografijo Bleda. V skladu z
našim planom na borzi WTM vedno najemom info pult v okviru skupnosti Julijske Alpe, saj je to
najbolj racionalno. Hoteli in posamezni ponudniki pa pri STO zakupijo mize za poslovne
sestanke. Na Turizmu Bled ocenjujemo letošnjo predstavitev kot uspešno. Ob aktualnih
sestankih z mediji in potencialnimi novimi agencijami smo se skupaj s partnerjem, TA Inghams
dogovorili tudi za aktivnosti ob uvedbi nove charterske povezave z Londonom, ki bo velikega
pomena za Bled. Partner je v potrditev resnosti odločitve predstavil tudi novi katalog za poletje
2013 z Bledom na naslovnici.
Druge predstavitve
Turistična borza SIW 2012
Letošnja, že 15. turistična borza SIW 2012 (Slovenian Incoming Workshop) je bila v Kranjski
Gori od 17.-19. maja in je združila 92 ponudnikov turističnih nastanitev, agencij, atrakcij in
destinacij na eni strani ter 103 predstavnik kupcev na drugi. Kupci so prišli iz Avstrije, Belgije,
Hrvaške, Češke, Danske, Francije, Nemčije, Madžarske, Indije, Iraka, Izraela, Italije, Norveške,
Romunije, Rusije, Srbije, Slovaške, Španije, Švedske, Švice, Nizozemske, Turčije, ZAE, Velike
Britanije in ZDA. Na Turizmu Bled smo se aktivno vključili tudi v študijsko turo za tuje
udeležence, ki je bila realizirana po zaključku workshopa.
Festivala italijanskih jezer
Blejsko in Bohinjsko jezero sta se med 25. in 27. majem udeležila Festivala italijanskih jezer,
kamor sta bila povabljena kot posebna gosta. Na festivalu z bogatim kulturnim in koncertnim
dogajanjem se je na stojnicah predstavilo 28 italijanskih jezer. Poleg župana Janeza Fajfarja sta

za promocijo skrbela predstavnik bohinjskega turizma in Maja Rimahazi s Turizma Bled;
obiskovalce festivala smo očarali tudi s potujočo tiskarno mojstra Janeza, domačimi dobrotami
in narodnimi nošami. Svojega navdušenja ni skrival niti tamkajšnji župan, ki nas je povabil, da se
festivala udeležimo tudi prihodnje leto.
Dobrodošli doma, Ljubljana
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, nas je v letošnjem letu ponovno povabilo, da
se udeležimo srečanja Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki je letos potekal, 4.7.2012 na Bregu
pri Ljubljanici. Bled je bil edini turistični kraj, ki se je predstavljal na tej prireditvi. Večinoma so
razstavljali ponudniki domače in umetnostne obrti, predstavniki časopisov, založništev in drugih
storitev, ki so blizu Slovencem po svetu.
Koncept prireditve je izredno dober. Tudi sama organizacija prireditve je bila dobra, žal pa
organizatorji niso storili kaj dosti na promociji. O tem so potožili tudi Slovenci po svetu, ki so se
slučajno znašli na prireditvi in rekli, da zanjo sploh vedeli niso. Temu primeren je bil tudi obisk,
saj je bilo obiskovalcev izredno malo.
Predstavitev na slovenskem veleposlaništvu v Kopenhagnu
V petek, 30.11.2012 je potekala predstavitev
Slovenije
v
Kopenhagnu.
Dogodka,
organiziranega s strani Veleposlaništva RS na
Danskem, Slovenske turistične organizacije,
Turizma Bled , Občine Bled in Adrie Airways, se
je udeležilo preko 30 organizatorjev potovanj in
turističnih agencij iz Skandinavije. Cilj dogodka je
bil spodbuditi večje povpraševanje in dvig števila
skandinavskih gostov ter njihovih prenočitev v
Sloveniji. V poslovnemu delu promocije je
najprej pozdravil veleposlanik RS na Danskem
Bogdan Benko, sledila je predstavitev slovenske
turistične ponudbe s strani Karmen Novarlič; Bled in blejsko turistično ponudbo sta predstavila
blejski župan Janez Fajfar in direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar.
V nadaljevanju se je predstavila še Adria, Sava hoteli ter podjetje Medico. Promocijski projekt
vseh vpletenih partnerjev dokazuje uspešno sodelovanje slovenske gospodarske diplomacije.
London 2012
V času Ol v Londonu je STO skupaj z ambasadorjem RS v Londonu g. Iztokom Jarcem in vodjem
predstavništva Tinetom Murnom pripravil dva dogodka v »improvizirani slovenski hiši«. 28.
julija je bil sprejem, ki so se ga udeležili športniki, predstavniki OKS in navijači, 29. julija pa je bil
organiziran »brunch« za novinarje, ki se ga je udeležilo 20 novinarjev. Predstavitev turistične
ponudbe smo pripravili skupaj z Turizmom Ljubljana in STO.
Natour Alps Kobarid
Turistična borza, ki je potekala 12.10.2012 v Kobaridu, za aktivno preživljanje prostega časa je
bila v primerjavi s preteklim letom precej bolje pripravljena. Turizem Bled je imel zapolnjene
vse termine za sestanke in se sestal z osemnajstimi predstavniki iz različnih evropskih držav. V
letošnjem letu se je borze udeležilo tudi precej agentov, ki se ukvarjajo z MICE ponudbo.
Nekateri že delujejo v Sloveniji, drugi začenjajo. Večino zanimajo predvsem aktivni programi in
se želijo povezati z enim partnerjem, drugi želijo vse organizirati sami. Zaželene so bile tako
splošne informacije – kaj se lahko na Bledu vse počne, kot tudi kontakti agencij, ki organizirajo
športne aktivnosti in MICE, kot tudi hotelov.
GIZ Pohodništvo in kolesarjenje
Turizem Bled je partnerska destinacija v GIZ-u. Člani GIZ-a so tudi blejski hoteli Krim, Ribno in
Park. Naš skupni interes je sodelovanja s skupnim delovanjem ter usklajevanjem aktivnosti
doseči sinergijske učinke razvoja in trženja turističnih produktov pohodništvo in kolesarjenje v
Sloveniji in destinaciji;

GIZ je ključni strateški partner STO-ju za področje pohodništva in kolesarjenja, ki združuje
večino ponudnikov z znakom specializacije za pohodništvo in kolesarjenje.
V okviru skupnega programa smo se predstavili na sejmu v Londonu, Amsterdamu, Parizu in na
Dunaju in izdali prenovljeno brošuro pohodništvo.

2.2.5.

Oglaševanje v medijih

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. 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.
Oglaševali smo tudi v brošuri Bled in your pocket, saj je to eden od zagotovil, da Bled ima ta
vodniček.
Sodelujemo z nekaterimi radijskimi postajami po Sloveniji, ki so naši partnerji tudi pri
brezplačnem pokrivanju novic z Bleda.
Tudi letos se lahko pohvalimo z nekaterimi izjemnimi odzivi v tujih medijih; kot npr. blejska
naslovnica v ameriški reviji Travel&leisure in Tv oddaje na kitajski, japonski in brazilski TV.
2.2.6.

Spletna stran www.bled.si

V letu 2012 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 2012 je bilo na spletni strani zabeleženih 575.688
obiskov (kar je 7,41% več kot v enakem obdobju v letu 2011), od tega 373.217 edinstvenih
obiskovalcev (kar je 6,56% več kot v enakem obdobju v letu 2011), ki so si v povprečju stran
ogledovali 2 minuti in 40 sekund in ogledali 3,42 podstrani. Novih obiskovalcev je bilo 62,59%.
Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (40%), sledijo Italijani (13,5%), Britanci (6,3%), Nemci
(5,6%), Madžari (5,3%), Hrvati (3,6%), Avstrijci (3,3%), Američani (2,6%), Srbi (1,7%) in
Izraelci (1,3%). V povprečju je bilo zabeleženih 1.577 obiskov na dan.
Največ obiskov je bilo zabeleženih v času Pokala Bleda v zimskem plavanju (11. in 12.2.), 6.
junija (3.044), ko je bil na ruski spletni strani: http://dirty.ru/ comments/350334, objavljen
članek s povezavo na spletno stran www.bled.si, v času Blejskih dni (20. - 22.7.) ter v Božično –
novoletnem času (25. – 31.12.).
71,88% jih je na spletno stran prišlo preko iskalnikov (od tega 93,67% preko Googla), 17,03%
jih je bilo nanjo preusmerjenih iz drugih spletnih strani (16,71% preko webcamgalore.com,
13,15% preko pro-vreme.net, 4,67 preko slovenia.info, 4,36% preko facebook.com, 3,66% preko
vreme.zurnal24.si, 2,98% preko cc-line.si), 11,07% je bilo direktnih obiskov, 0,02% pa obiskov
preko kampanje, ki so jo naredili Sava Hoteli Bled v februarju. 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, blejski vintgar, bled.si, webcam bled in bled
kamera. 10,32 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobilnih naprav (od tega
64,39% 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, ccline.si/bled/admin pa za gostovanje statističnega portala.

Od julija 2010 smo prisotni tudi na družabnem omrežju Facebook, kjer imamo uporabniško
Facebook stran 'Turizem Bled Tourist Board' (http://www.facebook.com/LakeBledSlovenia).
31.12.2012 smo na njem zabeležili 1.840 oboževalcev. Na spletni strani tedensko objavljamo
novice in vabimo na večje prireditve na Bledu. Urejanje in vnašanje vsebin v 2 jezikih zahteva
veliko časa, vendar mislimo, da je prisotnost na največjem družabnem omrežju nuja.
Za podporo mednarodnim športnim prireditvam smo v juniju 2012 odprli še Facebook spletno
stran
za
Evropsko
prvenstvo
v
kegljanju
na
ledu
http://www.facebook.com/EisstockEuropameisterschaftBledSlowenien
(31.12.2012,
106
oboževalcev), za Pokal Bleda v zimskem plavanju: http://www.facebook.com/pages/BledWinter-Swimming-Cup/317044045053071 (31.12.2012, 30 oboževalcev) in Narodnozabavno
HIT parado v novembru http://www.facebook.com/pages/Oberkrainerfest-Bled (31.12.2012,
22 oboževalcev).
2.2.7.

Velike mednarodne prireditve

Svetovno prvenstvo v biatlonu v februarju v Ruhpoldingu se nam bo za vedno vtisnilo v
spomin, saj so naši biatlonci osvojili srebrno medaljo v mešani štafeti, Jakov Fak pa je postal
svetovni podprvak na 20 km preizkušnji, tako, da se je slovenska biatlonska ekipa uvrstila med
najuspešnejše na svetu. Slovenci pa smo na tem svetovnem prvenstvu v Ruhpoldingu na
Bavarskem izstopali še po eni stvari. Obiskovalce tekem in visoke goste smo vabili v Slovensko
hišo, ki je bila družabno stičišče pred ogledom biatlonskih tekem ob zvokih narodno zabavne
glasbe in gorenjske kulinarike. Slovensko hišo smo organizirali Organizacijski komite Pokljuka,
Zavoda za turizem Bleda in Bohinja v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.
Obiskovalcem v Slovenski hiši so ob domači glasbi postregli s pristno gorenjsko hrano (zaseka,
bohinjski sir, kranjska in suha klobasa) in napitki. Pred hišo je stal Aljažev stolp (replika stolpa v
naravni velikosti) in mini slovenska tržnica. Obiskovalcem so bili na voljo informativnopromocijski materiali o Sloveniji, Bledu in Bohinju, pripravili pa smo tudi posebne »biatlonske
pakete«, s katerim želimo pridobiti več tujih obiskovalcev na tekme svetovnega pokala, ki bodo
na Pokljuki od 12. do 16. decembra letos. V desetih dneh je hišo obiskalo veliko gostov, med
njimi tudi predsednik svetovne biatlonske organizacije IBU, g. Andres Besseberg, ki je bil nad
predstavitvijo navdušen. Še posebej pestro je bilo po osvojitvi medalj. Organiziran je bil tudi
Slovenski večer, na katerega so bili povabljeni številni novinarji mednarodnih medijev ter
predstavniki tujih tour operaterjev in turističnih agencij. Ponovno se je pokazalo, da šport in
turizem z roko v roki, predstavljata najboljšo promocijo Slovenije. Slovenskega večera sta se
udeležila tudi župan Janez Fajfar in direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar.
V skladu z dogovorom smo podprli tudi kandidaturo Planice 2017 za organizacijo Nordijskega
svetovnega prvenstva. Bled je bil vključen v vse promocijske aktivnosti in tiskane materiale.
Kandidatura za leto 2017 sicer ni uspela, vendar pa bo plačana kotizacija SZS veljala tudi za
kandidaturo za leto 2019.

2.3.

Krajevne prireditve

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.
2.3.1.

Blejski dnevi

Pripravam na Blejske dneve smo tudi letos posvetili veliko pozornosti. Glede na zelo omejena
sredstva za tako veliko prireditev smo uspeli določene stroške znotraj programa zmanjšali,
vendar so se povečali stroški na drugih postavkah (varnost, elektrika..). Ob 50 obletnici

Slovenske popevke, ki se je pričela prav na Bledu, smo skupaj z Gorenjskim muzejem pripravili
razstavo Mandoline, zvezde in Bled, ki je bila v Festivalni dvorani.
Tudi večerni program smo namenili Slovenski popevki. V petek je s slovenskim izborom pesmi
za dobro vzdušje poskrbela domačinka Manca Špik, v soboto zvečer pa smo se skupaj z Bid
bangom in Alenko Godec spomnili tudi nagrajene skladbe Pojdi spet na Bled, domačina Franca
Podjeda, ki je za pesem, ki je prejela nagrado strokovne žirije napisal glasbo in besedilo. V času
Blejskih dni je vzporedno potekal tudi zračni spektakel na jezerom- »loop air show« , ki je v
nedeljo popoldan privabil zelo veliko obiskovalcev in bil deležen veliko odzivov v medijih.
2.3.2.

Čarobni dan – 6.maj

Gre za najbolj množično otroško prireditev v Sloveniji, ki se med letom seli v različne kraje. Na
Bledu je bil Čarobni dan prvič, lahko bi rekli, da je bil kar dvakrat, saj je bil v prvem terminu
izveden le delno, zaradi slabega vremena, v druge terminu pa je na Bled privabil preko 10.000
zadovoljnih obiskovalcev.
V skladu s sklepom Prireditvenega sveta smo iz postavke TT za prireditve, kjer je na voljo 40.000
€, prireditvi Čarobni dan namenili 10.000 €, ki smo jih nakazali organizatorju in mu tudi
pomagali z nasveti vezanimi na javne prireditve na Bledu.
2.3.3.

Gala novoletni koncert

Gala novoletni koncert je 1.1.2012 ob 18.uri zazvenel v zvokih dunajskih valčkov in polk. K
sodelovanju smo povabili Simfonični orkester SFK (Slovenija, Furlanija, Koroška) pod taktirko
dirigenta dr.Ernesta Hoetzl-a. Kot solista sta nastopila mlada sopranistka Mateja Potočnik in
tenorist Gabriel Lipuš. Simfonični orkester predstavlja mednarodno sodelovanje med Slovenijo,
Furlanijo in Koroško. Ustanovljen je bil leta 2002 z namenom, da bi združil nadarjene glasbenike
in utrdil medsebojne glasbeno-kulturne odnose.
Novoletni koncert se je med blejskimi gosti po hotelih slabo prodajal, saj prodajne službe zaradi
čim nižje cene »novoletnih paketov« le-tega ne vključujejo v pakete. V zadnjem letu so se
umaknili tudi sponzorji (GB Kranj, Sava d.d….), glede na krizo se je zmanjšala tudi prodaja v
Sloveniji.
Zaradi vsega našteta in dejstva, da večina gostov Bled zapusti 1.1. in, da je bil 2.1. leta 2013 prvič
delovni dan, smo se za zimo 2012/ 2013 odločili, da novoletni koncert prestavimo na 30. 12. ob
20. uri, po zaključku Kroga prijateljstva. Za izvedbo koncerta smo se povezali z agencijo ITR.
Koncert tria Eroica je bil razprodan (dodan je bil še koncert ob 16 uri).
Novoletni koncert bomo tudi v prihodnje planirali za 30.12. ob 20. uri.
2.3.4.

Blejsko poletje

Blejsko poletje zajema sklop prireditev na različnih lokacijah, ki se odvijajo v poletnih mesecih
od junija do vključno septembra. Tudi v letu 2012 smo izvedli otroški program v Zdraviliškem
parku in večere z narodno zabavno glasbo na Zgornji ploščadi trgovskega centra Bled v juliju in
avgustu. Izvajali smo tudi torkov jutranji pohod na Stražo »Bosi po rosi.« Sejem slovenske
domače in umetnostne obrti je tradicionalno potekal v Zdraviliškem parku. Ker pa je v najbolj
obiskanem času leta še veliko drugih prireditev, smo v juniju izdali koledar prireditev, ki je
zajemal prireditve vse do konca novembra, tako iz blejske občine, kot nekaj glavnih prireditev
tudi iz sosednjih občin.

2.3.5.

Druge prireditve

Med druge prireditve sodijo krajevne turistične prireditve. Pustne prireditve so vključevale
dogajanje na pustno soboto (sprevod in dogodek v TPC), nedeljo (pustni žur za otroke) ter na
pustni torek (pustovanje za najmlajše v TPC). Prireditve so sicer dobro obiskane, preseneča pa
slabo angažiranje hotelov na Bledu, saj imajo pustne zabave s plesi samo še v Panorami in hotelu
Jelovica.
Sodelovali smo tudi pri dveh sprejemih na blejskem gradu, ki jih je OKS pripravil na Bledu v čast
mladim športnikom, udeležencem EYOF-a oz. olimpijade mladih.
Challenge:Future Summit – najbolj inovativni mladi iz vsega sveta se bodo zbrali na Bledu
Marca je na IEDC-Poslovni šoli Bled potekal že drugi globalni forum mladih Challenge:Future
Summit, na katerem se bo zbralo osemdeset najinovativnejših in družbeno odgovornih mladih iz
38 držav sveta. Osrednja tema letošnjega Chalenge:Future Summit-a, ki poteka pod
pokroviteljstvom UNESCO-a, je »V smeri pametne, trajnostne in vključevalne prihodnosti«
(Towards Smart, Sustainable and Inclusive Future). Ob predstavitvi finalistov tekmovanja in
razglasitve glavne nagrade bo skupina izjemnih posameznikov, mlajših do 30 let, združila moči s
poslovnimi in političnimi voditelji v želji, da raziščejo pereče izzive, s katerimi se soočamo, in
poiščejo rešitve za pametnejši, pravičnejši in trajnostno usmerjen svet. V sklopu petih skrbno
oblikovanih dogodkov se je na forumu poleg slavnostnega govorca predsednika države
Republike Slovenije dr. Danila Türka zvrstilo veliko število znanih predavateljev iz vsega sveta,
med njimi tudi futurist Joel A. Barker, poslovna strateginja Deepa Prahalad, nekdanji generalni
sekretar OECD Donald Johnston, podjetnika Riccardo Illy, Sandi Češko in drugi. Na Turizmu Bled
smo prevzeli organizacijo 3 dnevnega team bulidinga za 80 udeležencev, ki ga je sofinancirala
tudi STO.
Velikonočne prireditve pomenijo dopolnitev prazničnemu vzdušju na Bledu. V župnijski cerkvi
sv. Martina so v tem času pripravili maše s koncerti župnijskega zbora Bled. Turizem Bled je v
nedeljo v Trgovskem centru pripravil koncert Godbe Gorje. Restavracija Panorama je
organizirala plesni večer, Blejski grad pa program za otroke: Lov za velikonočnimi pirhi.
Delavnica in seminar “Japonska kulinarika in kultura” na Bledu
Veleposlaništvo Japonske in Turizem Bled sta maja v sodelovanju s hotelom Vila Bled
organizirala dogodek “Japonska kulinarika in kultura”.
Dogodek je bil organiziran v sklopu 20. obletnice diplomatskih odnosov med Slovenijo in
Japonsko in je bil sestavljen iz dveh delov: kuharske delavnice za kuharje blejskih hotelov in
seminarja za blejske turistične delavce. Častni gost in govorec na seminarju je bil nj. eksc. g.
Toshimitsu Ishigure, veleposlanik Japonske v Sloveniji.
Odnosi med državama se krepijo, poglabljajo in širijo na različna področja sodelovanja.
Povečano intenzivnost odnosov še posebej opažamo na področju turizma. Število japonskih
turistov, ki jih v Slovenijo pritegnejo naravne lepote in bogata kultura, je v zadnjih letih vztrajno
naraščalo ter doseglo število 40.000 na leto. Odraz zanimanja Japoncev za Slovenijo kot
turistično destinacijo so tudi poletni neposredni čarterski leti med Japonsko in Slovenijo. Letos
jih pričakujemo devet.
Da bi japonskim turistom naredili izkušnjo v Sloveniji še bolj prijetno, soudeležnci seminarja
izmenjali izkušnje in znanje, kako pristopiti k japonskemu turistu ter zadovoljiti njegove želje in
potrebe. Vzporedno s seminarjem je potekala tudi delavnica japonske kuhinje in umetnosti
pripravljanja japonske hrane, namenjena kuharjem blejskih hotelov, ki jo je vodil g. Shingo
Ozawa, osebni kuhar veleposlanika Japonske v Sloveniji. Delavnica je imela tudi velik medijski
odziv.
Ob 60. letnici je znani slovenski pevec Andrej Šifrer pripravil koncert v Cankarjevem domu in
nekaj dni prej pa še na Bledu (11.05. 2012). Na Turizmu Bled smo organizirali koncert, ki je bil
popolnoma razprodan.

Že 26. Alpski večer je bil v Športni dvorani na Bledu v soboto 12. maja ob 20.uri. Drugič je bil
organizator Turizem Bled. Alpski večer ohranja primat enega najstarejših koncertov narodnozabavne glasbe v Sloveniji, na katerih je doslej igralo in pelo okrog štiri tisoč glasbenikov in
pevcev, skupaj pa je bilo na vseh večerih blizu sto tisoč obiskovalcev.
Poleg Alpskega kvinteta je v živo nastopilo več kot 12 znanih slovenskih in tujih
narodnozabavnih ansamblov. Nastopili so: Ansambel Bitenc, Gregorji, Vera in originali,
Ansambel Zupan, Ansambel Mikola, Carinthia Sextett, Grupa Kolaž, Veseli Svatje, Ansambel Saša
Avsenika, Tamburaški orkester Folklore Kranj, Ansambel Doganirs, Denis Novato in Mladi
virtuozi, Fantje s Praprotna, folklora Iskraemeco. Voditelji pa so bili Katja Tratnik in Strašna
Jožeta.
Prireditev je bila letos slabše obiskana kot jubilejna 25 in poraja se vprašanje kako naprej. Ne
hotelirji, ne Turizem Bled nima za drugo leto večjih povpraševanj, zato smo v letošnjem letu
stopili v kontakt z agencijo Kompas Ljubljana, ki je ponudila pakete z vključenim koncertom tudi
za naše izseljence v Kanadi, ZDA, Avstraliji….
Z namenom večje promocije smo se tudi predstavili na prireditvi za Slovence doma in po svetu
»Dobrodošli doma« 4.julija v Ljubljani. Zaenkrat večjega odziva še ni bilo.
Kolesarski dan Bled – Bohinj, 27.5.2012
»Varno kolesarjenje z Bleda v Bohinj za vso družino?
Nemogoče je mogoče! Pridružite se nam v nedeljo, 27.05.2012«
Bled in Bohinj sta dva bisera v Alpah, ki sta po svetu prepoznana po izjemnih naravnih lepotah in
pestri turistični ponudbi. Bilo bi logično in normalno, da sta med seboj tudi povezana s
kolesarsko stezo, a žal so to še neizpolnjene želje. V želji, da bi se nam želje čim preje uresničile;
v veliko zadovoljstvo domačih in tujih gostov in obiskovalcev smo se blejski in bohinjski
turistični delavci z veseljem pridružili ideji agencije Koren sports d.o.o. in skupaj pristopili k
izpeljavi projekta KOLESARSKI DAN BLED – BOHINJ. Prvič smo ga izpeljali letos v nedeljo 27.
maja in planiramo, da ga bomo ponavljali iz leta v leto do otvoritve kolesarske steze, ki bo
povezala Bled z Bohinjem. Seveda je bila regionalna cesta občasno zaprta (2 x po 50 minut)
zaradi varnosti kolesarjev. Celotna trasa do piknik prostora v Senožetih je dolga okoli 30 km,
problematičen odsek na regionalni cesti (ki je letos žal že ugasnilo življenje našega gosta) pa le 6
km.
Srečanja partnerskih občin Bled, Gemona in Vrba na Koroškem
V nedeljo, 3. junija je na Bledu potekalo tradicionalno srečanje partnerskih občin Gemone iz
Furlanije, Vrbe na Koroškem in Bleda. Dogodek, namenjen druženju občanov in spoznavanju
različnih kultur, je potekal v dveh delih. Osrednji dogodek je bil kulturni program v Festivalni
dvorani, kjer so se predstavili mladinski pevski zbor OŠ Bled pod vodstvom Irene Kosmač s
klavirsko spremljavo Primoža Kerštajna, folklorna skupina Balarins di Buje in otroci ljudske šole
Lipa ob Vrbi z muzikalom Maček Muri. Otroci so z muzikalom Maček Muri navdušili občinstvo.
Kljub temu, da večina otrok ne govori slovensko je vseh 17 igralcev pokazalo izjemno
profesionalnost in srčnost ob igranju in petju.
V času srečanja je v Zdraviliškem parku potekala še predstavitev gostov s tipičnimi kulinaričnimi
izdelki svoje regije.
Mladinsko evropsko prvenstvo v veslanju - MEP
Blejsko jezero je v organizaciji Veslaške zveze Slovenije letos med 8. in 10. junijem gostilo
Mladinsko evropsko prvenstvo in tradicionalno 57. Mednarodno regato. Udeležilo se ga je okoli
800 tekmovalcev in tekmovalk iz 25 evropskih držav. Slovenska reprezentanca je nastopila v
petih disciplinah.
Izkušnje po uspešni organizaciji velikih veslaških tekmovanj govorijo v naš prid, saj vsako leto
organiziramo tradicionalno Mednarodno regato, v letu 2010 smo gostili tekmo Svetovnega
pokala, leta 2011 pa že četrtič v zgodovini Svetovno člansko prvenstvo. Tudi rezultati naših
tekmovalcev močno pripomorejo k ugledu Bleda kot prizorišča velikih veslaških tekmovanj. Na
Turizmu Bled smo se v organizacijo MEP vključili v delu otvoritvene slovesnosti, info točke in
protokolarnih dogodkov.

Dragon Boat Festival smo na Bledu gostili v soboto, 23. junija 2012, na plaži v Veliki Zaki
in tako skupaj s Konfucijskim inštitutom praznovali kitajski ljudski praznik; po kitajsko
Duanwu, ki ga Kitajci praznujejo že več kot dva tisoč let. Imenujejo ga tudi praznik
Sredine poletja. Osrednja slovenost je bilo tekmovanje v veslanju s čolni, zaradi česar se ta
praznik imenuje tudi festival zmajevskih čolnov (»Dragon boat festival«). In letos prvič je bilo
tekmovanje v veslanju organizirano tudi v Sloveniji. Dragon Boat festival so otvorili veleposlanik
Ljudske Republike Kitajske nj. eks. g. Zhang Xianyi, župan občine Bled g. Janez Fajfar in
direktorca Konfucijskega inštituta Ljubljana, ga. Danijela Voljč. Moderatorja prireditve sta bila
simpatična študenta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Zef Berišaj in Jasna Kneipp.
Tekmovanja v veslanju se je udeležilo 16 ekip.
Triatlon Bled
10 obletnica organizacije mednarodnega tekmovanja Triatlon Bled je 8. septembra 2012 na Bled
pripeljala 800 triatloncev iz 20ih držav. V sklopu vseh sobotnih tekmovanj je imela
najpomembnejše mesto tekma za Evropski mladinski pokal v triatlonu. Tekmovalo je 140
tekmovalk in tekmovalcev iz 16 – tih držav. V triatlonu so tekmovali tudi najmlajši triatlonci. Na
njim prilagojenih razdaljah se je pomerilo 80 tekmovalk in tekmovalcev v starosti od 4 – 11 let. V
dopoldanskem delu so štartali tudi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske ter na enakih
razdaljah rekrativci na triatlonu za vsakogar. Popoldanski del tekmovanja so zaključili
tekmovalci na najdaljši razdalji – Olimpik triatlon (1500 m plavanja, 40 km kolesarjenja, 10 km
teka).
Firefighter Combat Challenge Slovenija
Tekmovanje Firefighter Combat Challenge Slovenija je PGD Radovljica prvič organiziralo leta
2010 v Radovljici, nato v Ljubljani, v septembru leta 2012 pa na Bledu. Tridnevno tekmovanje na
Bledu je bilo organizirano kot evropsko prvenstvo za udeležbo na svetovnem pokalu v ZDA.
Tekmovanja so se poleg ekip iz Slovenije udeležile še ekipe iz Hrvaške, ZDA, Kanade, Avstrije,
Poljske, Madžarske, Nemčije in Francije, skupaj se je tekmovanja udeležilo 500 udeležencev.
Firefighter Combat Challenge je tekmovanje, ki privablja ljudi in je zelo zanimivo tudi za medije.
Letos se dogodka udeležili vsi mediji in zelo pozitivno poročali o njem, na tak način pa poročali
tudi o gasilcih in gasilstvu v Sloveniji. Sloves tekmovanja je tudi ponos slovenskih gasilcev.
Narodno zabavna Hit parada
17. novembra smo organizirali v Športni dvorani že deveto Narodno zabavno Hit parado oz.
Oberkrainerfest. Na prireditvi so nastopili štirje slovenski in štirje tuji narodno zabavni
ansambli, prireditev pa sta tudi tokrat vodila že uveljavljena ga. Katja Tratnik ter g. Ingo Rotter.
Gostje pridejo na Bled iz nemško govorečih področij, tako iz Avstrije, Nemčije, Švice in
predvsem iz Južne Tirolske. Veliko jih pride že v petek, saj na Bledu že v petek, prav za njih,
priredimo narodnozabavni koncert – šov, ki so ga v letošnjem letu imeli Okrogli muzikantje.
Letos smo izdali knjižico v kateri je bil opisan podroben opis programa ter najava za leto 2013.
E.ON IBU svetovni pokal v biatlonu Pokljuka
Po letu 2010 je Pokljuka ponovno gostila svetovni pokal v biatlonu, ki je potekal med 12. in 16.
decembrom 2012. Glavnina tekmovalcev je bila nastanjena na Bledu, kar se je odrazilo tudi v
povečanem številu nočitev v decembru (I 122). Bled in Bohinj sta za navijače pripravila pakete
za navijače, ki so bili oglaševanji tudi na SP v Rupholdingu in sejmih po Evropi ter spremljevalni
program v času prireditve. Cena vstopnic za gledalce je bila 10 EUR za VIP vstopnice 100 EUR na
dan. Ob dobrih rezultatih naših biatloncev je bil obisk gledalcev zelo dober. Dobra organizacija
tekmovanja in zadostno število tekmovalcev v letu 2012 sta glavna dejavnika, ki sta omogočila,
da bo Pokljuka gostila svetovni pokal v biatlonu vse do leta 2017, v prihodnji sezoni bo to sicer
marca 2014.

Tabela 6: Realizacija plana dela Turizma Bled v letu 2012

v€
REALIZACIJA PLANA DELA

PLAN

PLAN 2012 REALIZACIJA

TURIZMA BLED ZA LETO 2012

2012
1

sredstva TT
2

PRIHODKI
Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem
interesu
Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti
RDO Gorenjska
Ostali viri
SKUPAJ PRIHODKI

190.000
190.000
334.800
284.000
998.800

190.000
190.000

2012
3

INDEKS
3/1

380.000

190.000
190.000
212.360
254.945
847.305

100
100
63
90
85

ODHODKI
Dejavnosti v javnem interesu (postavka 20120204)
Stroški dela (konto 41330257)

135.000

110.000

137.742

102

Stroški materiala in storitev ter
amortizacija (konto 41330258)

41.000

30.000

41.507

101

50.000
226.000

50.000
190.000

50.178
229.427

100
102

464.800
42.000
304.800
21.000

100.000
20.000
15.000
15.000

317.987
27.296
167.415
16.832

68
65
55
80

5.000
12.000

5.000
0

4.355
14.933

87
124

50.000
1.000
29.000

15.000
1.000
29.000

55.227
1.964
29.967

110
196
103

Krajevna promocija in tržno
komuniciranje (konto 41330260)
Tiskani promocijski materiali
Multimedijske predstavitve
Obiski novinarjev in študijskih skupin
Sejemski nastopi in GIZ
Oglaševanje v medijih
Spletna stran www.bled.si
Velike medn. prireditve (Planica, biatlon,…)

135.000
40.000
7.000
10.000
35.000
10.000
20.000
13.000

50.000
10.000
0
3.000
12.000
2.000
10.000
13.000

114.612
36.936
8.025
12.501
30.522
10.404
7.966
8.258

85
92
115
125
87
104
40
64

Krajevne prireditve (konto 41330262)
Blejski dnevi
Čarobni dan
Gala novoletni koncert
Blejsko poletje: sejem, otroški, NZB v TPC
Druge prireditve - pust, velika noč, Rikli…

173.000
35.000
10.000
12.000
10.000
7.000

40.000
18.000
10.000
0
5.000
7.000

183.610
45.990
10.000
14.838
10.574
7.507

106
131
100
124
106
107

Turistično-informacijska dejavnost in
delovanje TD Bled (konto 41330259)
SKUPAJ
Projektne dejavnosti (postavka 20120205)
Razvojni projekti (konto 41330261)
Kongresni urad
RDO Gorenjska
Riklijeva sprehajalna pot
Trženje tur. infrastrukture:
- EP Kegljanje, EP broomball, EP Taekwando
- Lastna realizacija
Zima na Bledu:
- Ski pass / ski bus
- Urejanje tekaških prog (Bled, Pokljuka)
- Programi pospeševanja zime

Druge velike prireditve
večer, Hit parada)
SKUPAJ
SKUPAJ ODHODKI
POSLOVNI IZID

(Alpski
99.000
772.800

0
190.000

94.701
616.209

96
80

998.800

380.000

845.636

85

0

0

1.669

--

SPREMLJANJE CILJEV V LETU 2012



www.bled.si – priprava na prenovo spletne strani, a ob enem stalno
povečevanje obiskanosti domače spletne strani. Skrbimo za
aktualnost in se vključujemo v ostala socialna omrežja.



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



Večja prepoznavnosti in implementacije blagovne znamke turistične
destinacije Bled.



Distribucija različnih promocijskih materialov, ki smo jih realizirali
na Turizmu v sodelovanju s partnerji vendar v naši organizaciji.



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



Turizem Bled je prevzel funkcijo regionalne turistične organizacije
RDO Gorenjska.



Povečanje ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2012 za 3% v
primerjavi z letom 2011.

Lili Ošterbenk Janša
Diana Šebat
Maja Rimahazi

Eva Štravs Podlogar
direktorica

PRILOGA 1: Bled v očeh domače in svetovne javnosti
Bled je v letu 2012 doživel veliko odmevnih objav. Med drugim se je pojavil tudi na nekaj
naslovnicah svetovno najbolj prepoznavnih revij in tudi na nekaterih najbolj obiskanih spletnih
turističnih portalih.
Konec poletja pa nas je razveselila tudi novica, da je v poletni akciji Dnevnikova izvidnica, prvo
mesto osvojil Bled, ki je »izvidniška turista« očaral s svojo lepoto, ponudbo in prijaznostjo
domačinov in turističnih delavcev.

1) The Iceman Swimmeth – EasyJet Inflight
magazine
V januarju 2012 je bil v britanski reviji
nizkocenovnega letalskega prevoznika EasyJet
InFlight magazine 6 stranski članek o Pokalu Bleda v
zimskem plavanju in Martinu Strelu. Novinar Jonatan
Knott in fotograf sta Bled obiskala v novembru 2011.
Članek je objavljen tudi na naslednji povezavi:
http://traveller.easyjet.com/features/2012/01/theiceman-swimmeth

2) Blog: A Dangerus Business - www.dangerousbusiness.com
Ameriška blogerka Amanda Williams je Bled in
Triglavski narodni park obiskala med 25. in
27.7.2012, ter v nekaj dneh objavila vtise o svojem
potovanju. Povezava na objavo:
http://www.dangerousbusiness.com/2012/07/euro-trip-week-5-round-up/

3) Eslovênia esconde ilha considerada a mais
bonita do mundo – Globo Reporter
Brazilska televizija je v maju 2012 snemala
dokumentarec o Sloveniji, v katerega je vključila

tudi vožnjo s pletno, Blejski otok in pohod na Osojnico. Film je bil objavljen v avgustu 2012 na
naslednji povezavi; http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-reporter/v/eslovenia-escondeilha-considerada-a-mais-bonita-do-mundo/2073300/
4) Postcard perfect - The Budapest Times
V Madžarskem mediju The Budapest Times je bil v juliju
objavljen članek o Bledu. Članek govori o poletnem
sankanju, pustolovskem parku, Grajskem kopališču,
Blejskem gradu in otoku, Blejskih dneh, ostalih aktivnostih.
Kot nastanitveni objekt omenijo Hotel Lovec in njihovo
pivnico.

5) The Hidden Paradise of Slovenia Conde Nast Traveler
V septembru 2012 je bil na spletni strani:
http://www.cntraveler.com/features/201
2/09/slovenia-lake-bled-ljubljanacristina-nehrig?mbid=social_retweet
objavljen članek o Bledu. Članek počitnice
avtorice in njenega sopotnika v Sloveniji.
V opisu Bleda se osredotoči na Grand
Hotel Toplice, Blejski grad, otok in Vilo
Bled.
6) Falling in love (again) with Slovenia, a land of
bears, bees, brides and bountiful nature – Daily
Mail
Avtor članka objavljenega v juniju 2012, Stanley
Johnson opisuje svoja doživetja ob obisku Slovenije.
O Bledu omeni poroko na Blejskem otoku, Vilo Bled
in Blejski grad.
http://www.dailymail.co.uk/travel/article2156503/Slovenia-holidays-A-land-bears-beesbountiful-nature.html
7) Chill vesus thrill – Travel Weekly
V tiskani junijski izdaji Travel Weekly so v članek o evropskih
jezerih in gorah na prvo stran umestili Blejsko jezero. Članek govori
o krajih, ki ponujajo aktivnosti in sprostitev. Bled omeni kot odlično
alpsko destinacijo za poroke.

8) World Tour with Dogukan - Show Türk

Turška televizija je posnela 50 minutno turistično oddajo o Sloveniji v sklopu serije »World Tour
with Dogukan«. Na Bledu so obiskali Blejski otok in grad.
http://www.dunyaturu.com.tr/bolum.php?HID=32 in
http://www.dunyaturu.com.tr/bolum.php?HID=31.
9) Blejski otok, Slovenija – prizorišče tisoč in ene noči – Fazza
Na spletni strani šejka Združenih Arabskih Emiratov, Hamdan Bin
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum je bil v februarju 2012 objavljen
članek o Blejskem otoku s fotografijami. Članek opisuje Bled kot
destinacijo, kjer je vredno preživeti cel mesec. Opiše klimo,
zgodovino, velikost jezera in poudari čarobnost jesenskega časa. Ne
pozabi pa omeniti tudi zgodovine svetovnih prvenstev v veslanju.
http://fazza.ae/wall/archives/11725

10) Small Wonder - TNT Magazine
Katie Monk je napisala tristranski članek, ki je bil objavljen v avstralski reviji TNT
Magazine. Opisuje svoja doživetja na Bledu in drugod po Sloveniji, pri čemer poudari
izjemno doživetje na soteskanju, kamor se je odpravila z Robertom Žerovcem.
Poleg članka, je bil 22.2.2012 spletni strani revije TNT magazine objavljen prispevek o
Sloveniji z naslovom: Slovenia: Canyoning, camping and exploring the land.
http://www.tntmagazine.com/travel/short-break/slovenia-canyoning-camping-andexploring-the-land

11) Extreme Measures – H2Open Magazine
Jonathan Knott je v britanski reviji H2Open, ki je namenjena
plavalcem v odprtih vodah, v članku o zimskem plavanju opisal tudi
Pokal Bleda v zimskem plavanju.

12) Successful first Winter Swimming Cup – H2Open
Magazine
Jonathan Knott je v aprilski številki revije H2Open
opisal vzdušje na Pokalu Bleda v zimskem plavanju.
http://www.strelswimming.com/media/usrfls/4/h2open_magazine_ble
d_swimming.jpg

13) Get married in Slovenia – Travel Span
V junijski številki indijske revije Travel Span je
bil objavljen dvostranski članek o porokah v

Sloveniji. Med najboljšimi lokacijami za poroke v Sloveniji opiše Blejski grad, na koncu pa omeni,
da katoliške potoke običajno potekajo na skrivnostnem Blejskem otoku.

14) Is this the most beautiful castle in
the world? – CNN iReport
Na spletni strani ameriškega CNN
iReport je bil 24. aprila 2012 objavljen
video posnetek Percya von Lipinskega, v
katerem se na Blejskem gradu pogovarja
z županom Janezom Fajfarjem in
prikazuje Blejsko jezero.
http://ireport.cnn.com/docs/DOC780541

15) The High Road – Lexus Magazine
Isaac Willson je Bled obiskal v juliju 2011 in na podlagi
svojih doživetij napisal članek, ki je izšel v junijski izdaji
avstralske revije Lexus. Pri opisovanju Bleda se ustavi pri
naravnem zavodu Arnolda Riklija, današnjimi luksuznim
nastanitvenim objektom na Blejski obali in izjemni
kulinariki, Blejskem gradu, Gostilni pr'Planinc in Vili Bled.
http://www.slovenia.info/pictures%5Cpress%5Catachme
nts_2%5C2012%5CLexus_Issue_38_Slovenia_layout_14675
.pdf

16) Odkriti Slovenijo - National Geographic
Traveller China
V aprilski številki National Geographic Traveler
China je izšel osemstranski prispevek o
Sloveniji z naslovom Odkriti Slovenijo. V članku
so skozi zgodovino, turistične znamenitosti in
kulinariko podrobneje predstavljeni Bled,
Ljubljana in Postojna.

17) Europe's best kept secrets - Travel + Leisure
Julijska številka ameriške revije Travel + Leisure je na naslovnici
postregla s podobo Blejskega jezera in ga nadalje opisala v prispevku
"Europe's best kept secrets" oz. Skrivnostna Slovenija.
Pri opisu Bleda največ pozornosti nameni "pravljičnemu" otoku sredi
jezera, Blejskemu gradu, dnevnemu utripu življenja na Bledu in Vili
Bled.

18) Eslovenia - Oxigeno
Španska revija Oxigeno je maja 2012 objavila članek o Sloveniji.
Članek se osredotoča na aktivne počitnice v gorah. O Bledu piše kot
enem najbolj priljubljenih letovišč v bližini Triglavskega narodnega
parka in Bohinja.
http://www.slovenia.info/pictures%5Cpress%5Catachments_2%5
C2012%5COxigeno_Elena_Moro_Catalina_14692.pdf

19) Thrills and spills on the cheap - TNT
Destinations
V prilogi avstralske revije TNT magazine, je bil
objavljen 3 stranski članek o Sloveniji, ki opisuje
predvsem športna doživetja v Julijskih Alpah.
http://issuu.com/tntmultimedia/docs/destnew2012

20) Reader's choice top 20 small hotel in Europe - Conde Nast Traveler
Na lestvici Reader's choice top 20 small hotel in Europe - Conde Nast Traveler je bil hotel Vila
Bled, po izbiri bralcev umeščen na 14. mesto.

21) Top 10 swimming holidays – The Guardian
V britanskem časniku The Guardian je bil 16.5.2012 objavljen članek Jonathana Knotta o
najboljših destinacijah za plavanje na daljše razdalje v Evropi. Na lestvici so se znašla tudi
slovenska jezera in reke. Priporočen je 4-dnevni program v izvedbi Strel Swimming Adventures.
V članku pa omeni tudi Pokal Bleda v zimskem plavanju, ki bo potekal v februarju 2013.
http://www.guardian.co.uk/travel/2012/may/16/top-10-swimming-holidays
22) Eslovenia – Viaje Mais
Brazilska revija Viaje Mais, je v maju izdala članek o Sloveniji. Velik del
članka se osredotoča na Bled. Fotograf in novinar sta Slovenijo obiskala
v aprilu 2012.
http://www.slovenia.info/pictures%5Cpress%5Catachments_2%5C20
12%5CViaje_Mais_14732.pdf

23) Top 10 insipirational places to visit in
2012 – Virgin Australia

Virgin Australia Voyeur revija avstralske letalske družbe je Slovenijo umestila na drugo mesto
med desetimi najbolj navdihujočimi kraji, ki naj bi jih obiskali v letu 2012.
http://voyeur.realviewtechnologies.com/?iid=58117

24) My winter swimming year – H2OpenMagazine.com
Jack Bright na blogu spletne strani H2Open Magazine objavi
prispevek v katerem opisuje svojo izkušnjo plavanja na
Pokalu Bleda v zimskem plavanju v februarju 2012.
http://www.h2openmagazine.com/extremeswimming/winter-swimming-stories.html

25) Reisemanager auf Slowenien-Ausflug –
Witschaftsblatt
Avstrijski časnik Wirtschaftsblatt je 27.6.2012 objavil
članek, v katerem opisuje letno srečanje ABTA, ki je
potekalo 14. in 15. junija na Bledu.

26) Japonska inflight revija Austrian Airlines
Revija dostopna vsem potnikom Austrian Airlines
na relaciji Tokio – Dunaj ov letu 2013 je objavila
tudi 16 strani dolg članek o Sloveniji, znotraj
katerega je na treh straneh predstavljen Bled –
Julijske Alpe.

27) Nayak - Prvi indijski film posnet v
Sloveniji
Bollywoodski film, ki ga je v avgustu 45
članska ekipa snemala v Sloveniji, med
drugim tudi na Bledu, je prišel v indijske
kinodvorane v začetku januarja 2013.
Napovednik filma je na ogled na:
http://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_embedded&v=qTcEC5hZGdk.

28) Bled v izraelski reviji Globes

8.11.2012 je bil v izraelski reviji Globes objavljen tri-stranski članek o Sloveniji, ki se prične s
podobo in opisom Bleda. Članek je napisal novinar Shahr Samooah po študijskem obisku v
Sloveniji v sredini oktobra 2012.

29) Članek o Sloveniji v izraelskem časopisu Haaretz
Moshe Gilad, član študijske skupine izraelskih novinarjev, ki so
Bled obiskali 15.10.2012, je v časopisu Haaretz 2.11.2012
objavil dvostranski članek o Sloveniji.

30) Balkan Beauty - The Jerusalem Post
Avtor internetnega članka, objavljenega 22.11.2012, Yitzchak Besser, je po obisku v Sloveniji,
opisal Bled s citatom Tommya Lapida, kot najlepši kraj na Zemlji in dejal, da je njegov obisk
Bleda to trditev res potrdil. V enem odstavku nato na kratko opiše glavne značilnosti Bleda in ga
med
drugim
opiše
kot
privlačen
kraj
za
zimske
počitnice.
Več
na:
http://www.jpost.com/Magazine/Lifestyle/Article.aspx?id=293058&prmusr=yv6Wbi29x7RTD
K0UoE5M913NJvBYRsfbTVhfIy8u9dLhlULrKTwmVHT02LqhGLgh
31) Best value destinations - Best in Travel 2013 – Lonley Planet
Na spletni strani Lonley Planet je bil 23.10.2012 objavljen seznam destinacij, ki jih predlagajo
popotnikom, ki iščejo ugodno izkušnjo. Članek je le izsek knjige Lonley Planet's Best in Travel
2013. Slovenijo so umestili na seznam kot osmo. Med drugim jo opišejo kot destinacijo primerno
za športne navdušence in eno najbolj atraktivnih v evropskih držav, kar se tiče pokrajine.
Članek je dostopen prek: http://www.lonelyplanet.com/themes/best-in-travel-2013/bestvalue-destinations/
32) Corporate Traveller o Bledu
Belgijska revija, ki je posvečena poslovnim
popotnikom je v svoji jesenski izdaji revije objavila
dvostranski članek o Bledu. V njem poleg splošnih
znamenitosti opiše še igrišče za golf, Radovljico,
kongresne zmogljivosti in možnost potovanja v
Slovenijo.
33) Exploring Slovenia's Undiscovered Towns –
Travel + Leisure
Scott Spencer je v juliju 2012 na spletni strani www.travelandleisure.com objavil članek o
Sloveniji. Avtor opiše svoje doživljanje potovanja po Sloveniji. Svoje bivanje v Vili Bled in

raziskovanje
Bleda
zapiše
poetično.
Članek
je
dostopen
http://www.travelandleisure.com/articles/exploring-slovenias-undiscovered-towns.

prek:

34) 50 Greatest Experiences – EasyJet Magazine
EasyJet revija je v svoji novembrski številki, na seznam 50 najboljših doživetij umestila Pokal
Bleda v zimskem plavanju.

35) Top 10 Winter Swims – H2Open Magazine
Britanska plavalska revija je v decembrsko-januarski številki objavila
seznam desetih najboljših zimsko-plavalskih prireditev in nanj med
drugim umestila Pokal Bleda v zimskem plavanju. Poleg podrobnosti
tekmovanja opiše tudi glavne atrakcije in aktivne pakete za plavalce.

36) The heart of Slovenia – Hidden Europe
Jonathan Knott je v zimski številki revije Hidden Europe,
ki je izšla v novembru 2012, napisal članek z naslovom
Srce Slovenije. V njem skozi pripoved zgodb ob pohodu
skozi pokrajino, jezik in zgodovino razkriva samo dušo
Slovenije. Osredotoči se na obletnico Prešernove smrti in
med drugim opiše tudi zgodovino Bleda.
37) Ask Lonely Planet: Where can I have a high-energy holiday?
Lonely planet je na svojem spletnem portalu na prvo mesto za aktivni oddih postavil Slovenijo.
Članek objavljen 8.8.2012, predvsem priporoča Julijske Alpe.
Več:
http://www.lonelyplanet.com/slovenia/travel-tips-andarticles/77436?affil=twit#ixzz23WgbiBZo

38) 10 najveličastnejših sotesk na svetu – AOL
Travel UK
AOL Travel UK je na seznam najveličastnejših
sotesk
umestila
sotesko
Vintgar.
Več:
http://travel.aol.co.uk/2012/10/08/picturesbeautiful-gorges-canyons-fish-river-grandcanyon-antelope-verdon/

PRILOGA 2: Statistični podatki o nočitvah na Bledu v letu 2012
Na Turizmu Bled vsakodnevno zbiramo statistične podatke o ustvarjenih nočitvah za hotele,
kamp, Penzion Mlino, Vilo Prešeren in Youth Hostel Bledec ter pripravljamo različne analize.
V letu 2012 so največ nočitev ustvarili gosti iz Italije, Nemčije in Velike Britanije. Sledijo gostje iz
Nizozemske, ZDA in Slovenije. Največjo rast beležimo pri gostih iz Japonske (I127), Izraela
(I126) in Rusije (I124). V letu 2012 smo zabeležili 3% rast nočitev v primerjavi z letom poprej.

Tabela 7: Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2012 in primerjava z letom 2011

leto 2012
domači

tuji

INDEKS 2012/2011
SKUPAJ

domači

tuji

skupaj

razmerje domači - tuji
% domači

% tuji

januar

2.553

21.468

24.021

137

104

107

11

89

februar

2.890

12.217

15.107

113

114

114

19

81

marec'1

3.256

16.119

19.375

142

107

112

17

83

april'1

2.305

31.554

33.859

74

100

97

7

93

maj'1

2.031

44.179

46.210

84

114

112

4

96

junij'1

2.236

53.029

55.265

79

102

101

4

96

julij'1

3.307

86.809

90.116

93

107

106

4

96

avgust'1,2

3.704

90.952

94.656

111

99

100

4

96

september'1,2

2.289

54.332

56.621

89

97

97

4

96

oktober'1,3

3.095

29.823

32.918

89

93

92

9

91

november'1,3

2.483

16.516

18.999

62

123

109

13

87

december'1,3,4

2.431

20.590

23.021

109

124

122

11

89

skupaj
32.580 477.588 510.168
95 104
103
6
94
Vir: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma (hoteli, kamp, Penzion Mlino, Vila Prešeren in
Youth Hostel Bledec)
*1 - Hotel Astoria je zaradi obnove zaprt od 18.3.2012 do predvidoma aprila 2013.
*2 - v letu 2011 (28.8. - 4.9.) je na Bledu potekalo Svetovno prvenstvo v veslanju - Bled in
okolica cca. 40.000 nočitev.
*3 - Vila Bled je zaradi menjave upravljalca zaprta od 1.10.2012 dalje.
*4 - Svetovni pokal v biatlonu je potekal v decembru 2012 (12. - 16.12.2012), v sezoni
11/12 Pokljuka ni gostila biatloncev.

Tabela 8: Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2012 in primerjava z letom 2011 po
pomembnejših državah*2

leto 2012
% I 12/11
AVSTRIJA
15.425
3
91
BELGIJA
14.988
3
102
ČEŠKA
10.022
2
110
HRVAŠKA
22.875
4
100
ITALIJA
59.027
12
101
IZRAEL
17.364
3
126
JAPONSKA
27.909
5
127
MADŽARSKA
14.421
3
114
NEMČIJA
56.393
11
110
NIZOZEMSKA
31.008
6
110
RUSIJA
15.351
3
124
SRBIJA
14.841
3
90
V. BRITANIJA
41.964
8
90
ZDA
28.617
6
107
SLOVENIJA
32.580
6
95
DRUGE
107.383
21
100
SKUPAJ
510.168
100
103
Vir: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma (hoteli, kamp, Penzion Mlino, Vila Prešeren in
Youth Hostel Bledec)
*2 - konec preteklega leta ustvarili več kot 2%, od vseh ustvarjenih nočitev.

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.
1. POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2012
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2012 po nabavni, odpisani in neodpisani
vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR).
Vrsta dolgoročnega sredstva
1
Neopredmetena dolgoročna sredstva
in DAČR
Oprema in druga opredmetena o.s.
Dolgoročne finančne naložbe
SKUPAJ

Nabavna
vrednost
2

Popravek
Neodpisana Odpisanost
vrednosti
vrednost
sredstev
3
4
5=3:2x100
597
399
198
66,83

20.285
713

18.301
62

1.984
651

90,22
8,70

21.595

18.762

2.833

86,88

Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti na dan 31. 12. 2012 in
primerjava s predhodnim letom (v EUR).
Vrsta dolgoročnega sredstva
1
Neopredmetena dolgoročna sredstva
in DAČR
Oprema in druga opredmetena o.s.
Dolgoročne finančne naložbe
SKUPAJ

Nabavna vrednost
po stanju
predhodnega leta
2
393
21.226
651
22.270

Nabavna vrednost
po stanju
tekočega leta
3
597
20.285
651
21.533

Indeks
4=3:2x100
151,91
95,57
100,00
96,69

V letu 2012 so se osnovna sredstva zavoda Turizem Bled povečala iz naslova novih nabav v
višini 947 EUR in zmanjšala iz naslova izločitve odpisanih osnovnih sredstev v višini 10 EUR.
Nabavna vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v primerjavi s
predhodnim letom zmanjšala za 3,31 % zaradi amortiziranja.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2012
ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR)
Vrsta kratkoročnih sredstev in
aktivnih časovnih razmejitev
1
Denarna sredstva v blagajni
Dobroimetje pri bankah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Druge kratkoročne terjatve
Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ

Vrednost po stanju
predhodnega leta
2
127
12.773
30.936
0
2.737
23.400
69.973

Vrednost po stanju
tekočega leta
3
120
17.217
40.331
7.000
2.986
1.436
69.090

Indeks
4=3:2x100
94,49
134,79
130,37
0,00
109,10
6,14
98,74

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 40.331 EUR, od tega nezapadle terjatve v
višini 12.874 EUR, zapadle terjatve pa v višini 27.457 EUR. Izkazane kratkoročne terjatve po
stanju na dan 31.12.2012 so se v primerjavi s predhodnim letom povečale za 30,37 %, saj se
plačilna sposobnost na trgu vseskozi poslabšuje. Zapadle terjatve poskušamo izterjati s pisnimi
opomini, veliko pozornosti pa posvečamo tudi izterjavi preko telefonskih klicev.
Večjo spremembo je zaznati na aktivnih časovnih razmejitvah, ki so bile oblikovane iz naslova
kratkoročno odloženih stroškov in so se zmanjšale za 21.964 EUR. V letu 2012 ni bilo potrebno
oblikovati aktivnih časovnih razmejitev za vnaprej vračunane stroške organizacije novoletnega
koncerta, ker je le-ta v letu 2012 potekal na dan 30. 12. 2012 in ne na prvi dan novega leta, kot v
preteklih obdobjih.
Zavod izkazuje terjatve za dane predujme v višini 7.000 EUR, in sicer za vnaprejšnje plačilo
objave oglasa v katalogu Conventa 2013 in za vnaprejšnje plačilo organizacije konferenc
Conventa 2013 in Travel zoom 2013.
Celotna izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 so se v
primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 1,26 %, predvsem na račun zmanjšanja aktivnih
časovnih razmejitev.
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 120 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.:
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

17.217 EUR
40.331 EUR

Terjatve do kupcev na zadnji dan obračunskega obdobja so se glede na stanje terjatev
preteklega leta povečale, kar pripisujemo povečani nelikvidnosti v državi. Zavod oziroma
strokovne službe so v letu 2012 glede na situacijo v državi še dodatno povečale aktivnosti v
zvezi z izterjavo zapadlih terjatev.
1. Terjatve do poslovnih partnerjev v Sloveniji znašajo 40.331 EUR. Na dan 31.12.2012 je
zavod izkazoval 27.457 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 2012 zavod ni oblikoval popravkov vrednosti terjatev.
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

2.986 EUR

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo:
* terjatev za vstopni DDV
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.436 EUR

Aktivne časovne razmejitve zavoda Turizem Bled predstavljajo kratkoročno odloženi stroški, ki
bodo bremenili prihodnje obračunsko obdobje (obveznosti do dobaviteljev so nastale v letu
2012, strošek pa se nanaša na obračunsko obdobje 2013).
AČR v letu 2012 vključujejo:
* vnaprej vračunane stroške za evropsko prvenstvo v kegljanju v marcu 2013 , za oglaševanje
prireditve »Zimsko plavanje v jezeru« in za letno naročnino za časopis Delo.
C. ZALOGE
Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2012 in primerjava s predhodnim letom
(v EUR)
Vrste zalog
1
Zaloge materiala

Vrednost po stanju
predhodnega leta
2
9.162

Vrednost po stanju
tekočega leta
3
13.575

Indeks
4=3:2x100
148,17

Zavod izkazuje na dan 31.12.2012 zaloge materiala v višini 13.575 EUR, ki vključujejo zaloge
naslednjih publikacij in ostalega materiala: Motoristične poti, pvc kartice, vrečke Bled, mape
Bled in splošni katalog ter knjigo Čez osamelce in ledine blejske kotline.
I. AKTIVA SKUPAJ

85.498 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah na dan 31.
12. 2012 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
Kratkoročne obveznosti do
zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja
Kratkoročne obveznosti iz
financiranja
Pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ

2

3

4=3:2x100

7.102

9.955

140,17

76.397

77.409

101,32

6.533

9.165

140,29

0
4.130
94.162

0
455
96.984

-11,02
103,00

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 9.955 EUR vključujejo obveznosti do zaposlenih iz
naslova plač in povračil, ki so bile izplačane 10.1.2013, torej po zaključku poslovnega leta.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Kratkoročne obveznosti v višini 77.409 EUR prestavljajo obveznosti do dobaviteljev obratnih
sredstev. Te so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 1.012 EUR oziroma za 1,32%.
V okviru kratkoročnih obveznosti zavod na dan 31. 12. 2012 izkazuje nezapadle obveznosti v
višini 67.949 EUR in zapadle obveznosti v višini 9.460 EUR, ki so bile poravnane v mesecu
januarju.
Zavod izkazuje obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 77.409 EUR, ne izkazuje pa
obveznosti do tujih dobaviteljev.
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo:
* kratkoročne obveznosti za dajatve
* obveznost za obračunani DDV
* obveznosti za neto sejnine sveta zavoda
* obveznosti za akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb

2.127 EUR
4.442 EUR
1.803 EUR
793 EUR

Obveznost za obračunani DDV je bila poravnana 31. 1. 2013.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod ne izkazuje.
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V letu 2012 zavod izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 455 EUR, in sicer:
* obračunani DDV v danih predujmih
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

455 EUR

Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah na dan 31. 12. 2012 ter
primerjava s predhodnim letom v EUR.
Vrste lastnih virov in dolgoročnih
obveznosti
1
Splošni sklad
Presežek odhodkov nad prihodki
Druge dolgoročne obveznosti
Obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje in obveznosti za
dolgoročne finančne naložbe

Vrednost po stanju
predhodnega leta
2
893
-26.139
12.981

Vrednost po stanju
tekočega leta
3
893
-25.710
12.981

Indeks
4=3:2x100
100,00
98,36
100,00

350

350

100,00

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Druge dolgoročne obveznosti vključujejo:
* ustanovni kapital
* revalorizacija ustanovnega kapitala

12.102 EUR
879 EUR

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE IN OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE
Obveznost je sestavljena iz obveznosti za sredstva iz občinskega proračuna za nabavo
srebrnikov, kot dolgoročne finančne naložbe.
POSLOVNI IZID
V letu 2012 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki z
upoštevanjem davka od dohodkov, v velikosti 429 EUR.

II. PASIVA SKUPAJ

85.498

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
OD 1.1.2012 DO 31.12.2012
2.1. PRIHODKI
Zavod Turizem Bled je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu
2012 pridobil naslednje prihodke:
1. Poslovne prihodke
2. Finančne prihodke
3. Druge prihodke
Sestava prihodkov po vrstah v letu 2012 (v EUR)

Vrste prihodkov
1
Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Prihodki tekočega
obračunskega obdobja
2
772.594
104
74.607
0
847.305

Sestava prihodkov
3
91,18%
0,01 %
8,81%
0,00 %
100,00 %

Primerjava prihodkov v letu 2012 s tistimi v predhodnem letu ( v EUR)
Vrste prihodkov
1
Prihodki iz poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Prihodki
predhodnega leta
2
707.677
118
25.333
0
733.128

Prihodki
tekočega leta
3
772.594
104
74.607
0
847.305

Indeks
4=3:2x100
109,17
88,14
294,51
0,00
115,57

91,18 % prihodkov zavoda predstavljajo prihodki od poslovanja in so se v primerjavi z
predhodnim letom povečali za 9,17 %. Bistveno pa so se v letu 2012 povečali tudi drugi prihodki
iz naslova pridobljenih nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2012 (v EUR)
Vrste prihodkov

Prihodki iz
proračunskih
virov
2
506.073
0
74.607

1
Prihodki iz poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki
580.680
1 .Sestava poslovnih prihodkov v letu 2012 (v EUR)
Vrste poslovnih prihodkov
1
Prih. od prodaje proizvodov in
storitev
Prih. od prodaje materiala in blaga
Prihodki iz poslovanja

Prihodki iz
Sestava virov
neproračunskih
prihodkov
virov
3
4
266.521 59,73 %
31,46 %
104
0,01 %
0
8,81 %
0%
0
0,00 %
266.625
100,00 %

Poslovni prihodki tekočega
obračunskega obdobja
2

Sestava poslovnih
prihodkov
3
100%

772.594
0
772.594

0
100%

Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2012 s tistimi v predhodnem letu (v EUR)
Vrste poslovnih prihodkov
1
Prih.od prodaje proizvod. in stor.

Poslovni prihodki
predhodnega leta
2
702.677

Poslovni prihodki
tekočega leta
3
772.594

Indeks
4=3:2x100
109,95

Prih.od prodaje materiala in blaga
Prihodki iz poslovanja

0
702.677

0
772.594

0,00
109,95

2. Finančni prihodki v znesku 104 EUR so sestavljeni iz:
prihodkov od obresti, stroškov opominov in prihodkov iz prejšnjih let.
3. Drugi prihodki v višini 74.607 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.

2.2. ODHODKI
Odhodki so razčlenjeni na:
1. Poslovne odhodke
2. Finančne odhodke
3. Druge odhodke
4. Prevrednotovalne poslovne odhodke

Sestava odhodkov po vrstah v letu 2012 (v EUR)
Vrste odhodkov
1
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Celotni odhodki

Odhodki tekočega
obračunskega obdobja
2
703.661
129.792
1.226
0
139
10.818
0
845.636

Sestava odhodkov
3
83,21%
15,35%
0,14%
0,00%
0,02%
1,28%
0,00%
100,00%

Primerjava odhodkov v letu 2012 s tistimi v predhodnem letu (v EUR)
Vrste odhodkov
1
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni posl. odhodki
Celotni odhodki

Odhodki
predhodnega leta
2
615.783
105.899
1.203
6.430
48
2.824
18
732.206

Odhodki
tekočega leta
3
703.661
129.792
1.226
0
139
10.818
0
845.636

Indeks
4=3:2x100
114,27
122,56
101,89
0,00
289,52
383,07
0,00
115,49

Glede na preteklo leto so se povečali stroški blaga in storitev in sicer za 14,27 %
predstavljajo 83,21 % delež v celotnih odhodkih.

in

Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 22,56 % in predstavljajo 15,35 %
delež v celotnih odhodkih, in sicer zaradi vračila iz porodniške odsotnosti zaposlene osebe.
Strošek amortizacije se je povečal za 1,89 % kar je posledica novih nabav sredstev,
predstavlja 0,14 % delež v celotnih odhodkih.

in

Finančni odhodki so se povečali v primerjavi s preteklim letom za 189,52% in predstavljajo 0,02
% delež v celotnih odhodkih.
Drugi odhodki so se povečali v primerjavi s preteklim letom za 283,07 % in predstavljajo 1,28 %
delež v celotnih odhodkih. Glavnino drugega odhodka predstavljata donaciji, in sicer za
prireditev Čarobni dan na Bledu.
1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2012 (v EUR )
Vrste poslovnih odhodkov
1
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Poslovni odhodki skupaj

Poslovni odhodki tekočega
obračunskega obdobja
2
66.146
637.515
129.792
1.226
0
834.678

Sestava poslovnih
odhodkov
3
7,92%
76,38%
15,55%
0,15%
0,00%
100,00%

*Stroški materiala v vrednosti 66.146 EUR predstavljajo 7,92 % vseh poslovnih odhodkov.
Zajeti so stroški reklamnega in ostalega materiala.
*Stroški storitev v vrednosti 637.515 EUR predstavljajo 76,38 % poslovnih odhodkov.
Največji stroški storitev so:
. stroški storitev organizacije
220.924 EUR
. stroški smučarskih kart
55.112 EUR
. stroški reklamnih oglasov
91.542 EUR
. stroški storitev TIC
46.000 EUR
. stroški sejemskih predstavitev
44.487 EUR
*Stroški dela v vrednosti 129.792 EUR predstavljajo 15,55 % vseh poslovnih odhodkov.
Stroški dela sestavljajo:
. plače in nadomestila plač
103.161 EUR
. prispevki za socialno varnost delodajalcev
16.609 EUR
. drugi stroški dela
10.022 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 1.226 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).
2. Finančni odhodki v znesku 139 EUR so stroški zamudnih obresti do dobaviteljev in tečajnih
razlik ter parskih izravnav.
3. Drugi odhodki v višini 10.818 EUR so nastali iz naslova donacij, upravnih taks in
nepriznanega odbitnega DDV.
PRESEŽEK PRIHODKOV
Zavod je poslovno leto 2012 zaključil uspešno in ustvaril bruto presežek prihodkov nad odhodki
v višini 1.669 EUR, od tega bo plačal davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.240 EUR. Neto
presežek prihodkov nad odhodki znaša 429 EUR. Zaposlene so glede na rezultate in poročilo
izpolnile in presegle planirane aktivnosti za leto 2012.
Bled, 22.02.2012
Ida Kavčič
IK Svetovanje d.o.o.

Eva Štravs Podlogar
Turizem Bled
direktorica

OBČINSKI SVET
OBČINE BLED

Bled, 26.4.2013

Spoštovani!

Svet zavoda Turizma Bled je na svoji 44.redni seji, ki je bila v petek, 26.aprila 2013
pod točko 2: Poslovno računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2012 sprejel naslednji
sklep:

Sklep št.311: SZTB je sprejel Poslovno računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2012.
Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za program v letu 2013.

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

