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V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za
leto 2010.
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala direktorica Turizma Bled,
Eva Štravs Podlogar.

PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Poslovno – računovodskemu
poročilu Turizma Bled za leto 2010.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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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
Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma.
V letu 2003 se je Ministrstvo za gospodarstvo odločilo za pripravo novega Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT), ki naj bi bolj sledil izhodiščem turistične politike in
sprejeti strategiji razvoja turizma.
Novi ZSRT je bil sprejet na redni seji DZ 19.12.2003 in objavljen v Ur. listu 15.01.2004.
V skladu z 19. čl. zakona so občine pristojne za načrtovanje, organiziranje in izvajanje
politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja ob upoštevanju usmeritev
Strategije slovenskega turizma.
Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na
ravni turističnega območja se zagotavljajo v proračunu občine iz namenskih virov
financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.
V skladu s 15. členom ZSRT je Turizem Bled konec leta 2004 od Ministrstva za
gospodarstvo pridobil status, da deluje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma.
Odločba MG je veljala za dobo 5 let, zato smo v 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
Namenski viri financiranja lokalnih turističnih organizacij, 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.
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Dejavnosti Turizma Bled
Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu in
jih predpisuje zakon so:
- informacijsko turistična dejavnost,
- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
- trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
- organizacija in izvajanje prireditev,
- razvoj in trženje skupne turistične infrastrukture.
Zaposleni
Zavod zaposluje 3 osebe, stalno pa nam je v pomoč absolventka magistrskega študija
sociologije na Fakulteti za družbene vede.
Od maja dalje so na Turizmu Bled opravljali obvezno prakso 3 študenti Višje strokovne šole
za gostinstvo in turizem Bled in 1 študentka Turistike Portorož. Nagrade študentom so
izplačane v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo.
Obvezno prakso je opravila tudi dijakinja Srednje gostinske in turistične šole Radovljica.
Organi zavoda
Najvišji organ zavoda je Svet zavoda, ki šteje 9 članov. Sestavljen je iz predstavnikov
soustanoviteljev zavoda (predstavniki občine, turističnega gospodarstva, trgovine, turističnih
društev v občini ter zaposlenih).
Poslovni izid in ocena poslovanja
Zavod je v letu 2010 realiziral 605.185 € prihodkov in 604.033 € odhodkov, kar pomeni, da
so bili odhodki nižji od prihodkov in tako ustvaril 1.152 € pozitivni rezultat.

POSEBNI DEL
Osnutek Plana dela Turizma Bled je bil sprejet na 32. redni seji Sveta zavoda, 10.9.2009,
Plan dela Turizma Bled za leto 2010 pa je bil sprejet na 33. seji Sveta zavoda, 20.01.2010.
Plan je potrdil tudi Odbor za turizem. Na 22. redni seji občinskega sveta občine Bled, dne
16.2.2010 pa je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k Planu dela in finančnemu načrtu zavoda
Turizem Bled za leto 2010.

Prihodki
Turizem Bled je v letu 2010 realiziral 605.185 € prihodkov; 360.000 € iz naslova zbrane
turistične takse za potrjeni program in delovanje, 5.800 € iz proračunske postavke 7.4.2. za
sofinanciranje občinskih prireditev. Občina Bled je v letu 2010 sprejela odločitev, da se
sredstva za delovanje TD Bled v višini 16.000 €, ki se tudi krijejo iz postavke TT nakažejo
Turizmu Bled, ki ta sredstva mesečno prenakaže TD Bled.
Turizem Bled je realiziral prihodke v višini 223.385 € iz naslova lastne realizacije (trženja
oglasnega prostora v tiskovinah in na spletni strani, trženje prireditev, zimskih programov,
sofinanciranje gospodarstva in druge aktivnosti).
Zaradi slabe zime in finančne krize smo v zimski sezoni zabeležili več kot 50% izpad
smučarskih gostov (predvsem iz VB). S tem so se bistveno zmanjšali tudi prihodki iz naslova
prodanih ski passov. Zato je na predlog direktorice svet zavoda na 35. Redni seji septembra
sprejel rebalans, vezan predvsem na prihodke iz naslova ostali viri (lastna realizacija in
sofinanciranje s strani gospodarstva).
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Tabela 1: Planirani in realizirani prihodki od 1. januarja do 31. decembra 2010
v€

Vrsta prihodka
A
1
2
3

PRIHODKI
Proračunski viri (pror.post. 12.2.1)
Proračunski viri (pror.post. 7.4.2)
Delovanje TD Bled (pror.post.12.2.1)
Ostali viri – lastna.real.,
4 sofinanciranje s strani gospodarstva
PRIHODKI SKUPAJ

PLAN
2010
1

REBALANS
PLANA
2010
2

REALIZ.
jan.- dec.
2010
3

Indeks
3/2

360.000
3.000

360.000
3.000
16.000

360.000
5.800
16.000

100
193
100

300.000
663.000

240.000
619.000

223.385
605.185

93
98

1. Proračunska postavka – turistična taksa (12.2.1.) – 360.000 €
V obdobju od 1.1. do 31.12. je občina mesečno izplačevala izdane zahtevke v skupni
višini 360.000 €, kar predstavlja 100% planiranih sredstev za dejavnost za leto 2010.
2. Proračunska postavka – prireditve (7.4.2.) – 5.800 €
Na osnovi sprejetih sklepov Prireditvenega sveta je bil Turizem Bled soorganizator
krajevnih prireditev – pustni vikend, velikonočni koncert, veseli december ter nekaterih
športnih prireditev. Turizem Bled ob prevzemu organizacije prevzame tudi vse stroške
realizacije.
V skladu z dogovorom se stroški delno povrnejo, v letu 2010 v višini 5.800 €. Realizacija
presega plan, saj so bili sklepi o sofinanciranju izdani v aprilu 2010, nekatere prireditve
pa potrjene in izvedene v drugi polovici leta.
3. Delovanje TD Bled (12.2.1.) – 16.000 €
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 in vodi delo Turistično
informacijskega centra, ki ga v skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled opravlja
društvo.
Turizem Bled je v letu 2009 pridobil sklep 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 letošnjem letu prvič prenesena na Turizem Bled
ter nato na podlagi mesečnih zahtevkov prenakazana na TD Bled.
4. Ostali viri – 223.385 €
 Sofinanciranje gospodarstva – 44.513 €
V skladu s podpisanim dogovorom o poslovnem sodelovanju z blejskimi hoteli in
ostalimi turističnimi podjetji, z namenom bolj racionalnega in učinkovitega poslovanja,
smo v letu 2010 turističnemu gospodarstvu zaračunali sofinanciranje smučarskega
avtobusa, tržnih manifestacij, sejemskih in borznih nastopov v okviru STO, Julijskih
Alp in Bleda. Izdali smo večje število promocijskih materialov, s skupnimi močmi
izpeljali plan tržnega komuniciranja in nadgradili in izpeljali zimski program.


Lastna realizacija – 178.872 €
Velik delež na tej postavki imajo prihodki iz naslova trženja oglasnega prostora na
spletnih straneh in v različnih publikacijah, ki jih realiziramo na Turizmu Bled.
Pomemben delež predstavlja tudi koordinacija in izvedba zimske sezone v povezavi s
kombinirano smučarsko vozovnico in smučarskim avtobusom.
Zaradi slabe zime in velikega izpada smučarskih gostov so bili prihodki nižji v
primerjavi z lanskim letom, vendar so bili sorazmerno nižji tudi odhodki.
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Na postavki trženja prireditev so nastali prihodki predvsem pri izvedbi Narodno
zabavne hit parade, novoletnem koncertu in najemninah stojnic.
Odhodki
V letu 2010 smo realizirali 604.033 € odhodkov oz. 91 % planiranih odhodkov v letu 2010.
Da bo leto 2010 težko in da bo finančna kriza še imela posledice, smo se zavedali že ob
pripravi plana, vendar takega izpada tradicionalnih blejskih smučarskih gostov - Angležev
nismo pričakovali. Razlogov je bilo v bistvu več, vendar bi jih lahko strnili v dva
– finančna kriza v svetu se je stopnjevala, najhuje so bila prizadeta za nas izjemno
pomembna tržišča (Anglija, Nemčija, ZDA),
– močan euro v primerjavi s funtom in dolarjem.
V drugi polovici leta 2010 se je pokazalo, da bo zaradi slabe zime 2009/2010 bistveno
zmanjšanje tako prihodkov kot odhodkov iz naslova prodaje oz. nakupa ski passa za
smučarske goste.
Priprava razpisa za prenovo spletne strani www.bled.si in realizacija implementacije nove
spletne stvari www.bled.si pa bomo realizirali v letu 2011.
Zato je svet zavoda Turizem Bled na 35. Seji sprejel rebalans plana TB za leto 2010 v okviru
proračunskih sredstev in ob upoštevanju zmanjšanja odhodkov in posledično tudi zmanjšanje
prihodkov .
Tabela 2: Planirani in realizirani odhodki od 1. januarja do 31. decembra 2010
v€

Vrsta odhodka
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PLAN
2010
1

ODHODKI
Razvojni projekti
Prireditve na Bledu
Krajevna promocija, tržno
komuniciranje
Produkti, razvoj in trženje, zima
Stroški lastne realizacije
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Dejavnost TIC in TD
Amortizacija OS

54.000
123.000

ODHODKI SKUPAJ

REBALANS
PLANA
2010
2
29.000
123.000
102.000

REALIZ.
jan.- dec.
2010
3

Indeks
3/2

24.291
120.737

84
98

102.000
110.000
46.500
135.000
41.000
47.500
4.000

70.000
46.500
140.000
41.000
63.500
4.000

106.086
51.472
64.374
129.237
40.790
66.023
1.022

104
74
138
92
99
104
26

663.000

619.000

604.033

98

1) Razvojni projekti – 24.291 €
1.1.

Elektronske povezave in poslovanje
Www.bled.si
je turistična spletna stran, ki obiskovalcem ponuja
pregledno
organizirane informacije o Bledu, njegovi zgodovini, predvsem pa združuje večino
ponudnikov turističnih storitev na Bledu in širši okolici. Stran omogoča turistom,
domačinom, turističnim ponudnikom hitro, učinkovito in ažurno posredovanje želenih
informacij. Portal predstavlja Bled v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem
in madžarskem jeziku. Obiskovalci si lahko pogledajo tudi Bled v živo preko spletne
kamere, ki je locirana na Golf hotelu. Stran zahteva veliko dela, saj želimo
obiskovalce obveščati o aktualnih ponudbah.
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V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2010 je bilo na strani zabeleženih 468.481
obiskov (kar je 2x več kot v letu 2009), oziroma 298.146 obiskovalcev, ki so si v
povprečju stran ogledovali 3 minute in 11 sekund. Novih obiskovalcev je bilo 61,31%.
V povprečju so si obiskovalci ogledali 4 različne podstrani. V povprečju je stran
obiskalo 1283 obiskovalcev na dan (višek z 2840 obiskovalci na dan je bil 23. julija
2011 v času Blejske noči). 6373 obiskovalcev spletne strani je uporabilo mobilne
telefone. 60,90% obiskovalcev je našo spletno stran našlo preko iskalnikov (največ
preko Googla), 24,89% jih je bilo nanjo preusmerjenih iz drugih spletnih strani (največ
pro-vreme.net), 14,21% pa je bilo direktnih obiskov. Med besedami, ki so jih uporabili
v iskalnikih so najpogostejše: bled, lake bled, bled slovenia, lago di bled in bled.si.
Med konkretnimi podstranmi si je največ obiskovalcev ogledalo: Spletna kamera, The
Bled lake with an island, Webcam, Accommodation, Il lago di Bled, Aktualne
prireditve in dogodki, Blejsko jezero z otokom. Največ obiskovalcev je uporabljalo
angleško-ameriški jezik (32,46%), sledi slovenski jezik (26,69%), italijanski (11,25%),
nemški (8,08%), madžarski (sledijo nizozemski, francoski, češki jezik). Največ
obiskov je bilo iz Slovenije (39,12%), sledi Italija (12,45%), Velika Britanija (7,45%),
Nemčija (5,53%), Madžarska (4,29%), Hrvaška (3,66%), Avstrija (3,04%), Združene
države Amerike (2,92%), Srbija (2,19%) in Izrael (1,62%).
V avgustu 2010 smo na Turizmu Bled začeli pripravljati spletni nakupovalni vodič
po Bledu, z željo, da bi blejskim gostom ponudili več informacij o tovrstni turistični
ponudbi. K sodelovanju smo povabili vse trgovce; razpis smo objavili tudi v
avgustovski številki Blejskih novic in prijavne obrazce fizično raznosili v večino trgovin
na Bledu. Sodelujočim smo zagotovili, da bo objava na spletni strani brezplačna. V
avgustu in septembru smo uspeli zbrati skoraj 60 ponudnikov, ki smo jih razvrstili v
naslednje kategorije: bencinski servisi, drogerije, lekarne in kozmetika, druge
trgovine, knjigarne, optika, prodajalne spominkov, sejem domače in umetnostne obrti,
športne trgovine, trafike, trgovine z oblačili, trgovine z obutvijo, trgovine z živili in
zlatarne. Spletni vodič je objavljen na uradi spletni strani Bleda www.bled.si, pod
stranskim jezičkom Nakupovanje. Vodnik je bil v letu 2010 objavljen na slovenski in
angleški različici spletne strani, za leto 2011 pa je v načrtu prevod in objava
ponudnikov še v nemškem jeziku.
V skladu s podpisanimi pogodbami plačujemo letno članarino in gostovanje na
strežnikih www.slovenia.info za vključitev Bleda v nacionalno turistično spletno stran,
cc-line.si/bled/admin pa za gostovanje statističnega portala.
Od julija 2010 smo prisotni tudi na družabnem omrežju Facebook, kjer imamo
uporabniški profil Turizem Bled, skupino Bled – Imago Paradisi in spletno stran Bled –
Imago Paradisi, Slovenia. V skupini in na spletni strani objavljamo in vabimo na večje
prireditve na Bledu, število prijateljev pa vztrajno narašča. Urejanje in vnašanje
vsebin v 2 jezikih zahteva veliko časa, vendar mislimo, da je prisotnost na največjem
družabnem omrežju nuja.
Zaradi vse večjega pomena Interneta smo stran želela posodobiti že v letu 2010, a
nam te planirane prenove spletne strani ni uspeli izvesti, so pa v letu 2010 stekle
intenzivne priprave za prenovo in intenziviranje spletne strani. Konec leta smo pričeli
usklajevati izhodišča za pripravo ponudbe za izdelavo nove spletne strani. Opredeliti
moramo ciljne javnosti, cilje spletnega mesta ter doreči tehnične zahteve. Glede na
izkušnje je celovita in poglobljena priprava izhodišč za pripravo razpisa za izvajalca
predpogoj za uspeh.
1.2.

Izobraževanje
V mesecu januarju smo v sodelovanju z VSŠTG, LTO Kranjska Gora in LTO Bohinj
objavili vabilo za tečaj usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov z licenco. Odziv je
bil pričakovano velik. Po predpisanem izobraževalnem programu je izpit v mesecu
aprilu opravilo 23 kandidatov, od tega 16 s širšega območja Bleda.

58

V letu 2010 smo prvič, skupaj z VSŠGT izvedli tudi izobraževanje za taxi službe,
pletnarje in kočijaže. Enodnevno izobraževanje je obiskalo 29 tečajnikov, ki so
opravili dnevni seminar, ki ga je predpisal tudi občinski odlok. Odzivi na seminar so
bili dobro in ga velja v prihodne ponoviti.
Zaposleni se redno udeležujemo izobraževanja v organizaciji STO za urejanje portala
www.slovenia.info. V oktobru smo se udeležili tudi izobraževanja Akademije
Conventa na temo destinacijski kongresni modul.
Okrogla miza z dolgoletnim direktorjem Tourist boarda St. Moritz - Hanspeter
Danuserjem
G. Danuser je bil kot predavatelj povabljen na Akademijo za mlade novinarje in
izkoristili smo priložnost za okroglo mizo na temo RDO na katero smo povabili tudi
kolege iz BSC, skupnosti JA in Kranja. Glede na aktualnost je bila tema za vse
prisotne zelo zanimiva.
St. Moritz je zadnjih 80 let razvijal svojo blagovno znamko – Top of the world (lega
kraja, število de lux hotelov, dogodki na najvišjem nivoju). V zadnjih 3 letih so v dolini
Egadin sprejeli odločitev, da bodo z novo blagovno znamko Egadin St. Moritz razvijali
turizem v vsej dolini in ne bodo izpostavljali samo St. Moritza. Izkazalo se je, da je to
velik problem. Sedaj imajo 11 mio € budgeta, kar je dvakrat več kot ga je imel St.
Moritz TB, vendar niso učinkoviti, saj se ne ve na kaj naj se skoncentrirajo.
Izmenjava izkušenj uveljavljenih in izkušenih kolegov je vsekakor dobrodošla tudi za
naše območje. Zaključek je bil vsekakor jasen - treba pa je razvijati in krepiti že
uveljavljene blagovne znamke.
1.3.

Razvoj blagovne znamke Bled
Identiteta Bleda je osnoven marketinški pogoj za njegovo uspešno trženje,
uresničevanje zastavljenih ciljev in doseganje njegove dolgoročne vizije. V zadnjih 10
letih se je Bled spremenil; številne investicije so dodale nove tržne osnove, skupaj z
njimi se je opredeljevala tudi nova vizija. Vedno bolj se je kazala potreba po trdni
turistični znamki, ki bo odražala vse tisto, kar imamo, kar smo razvili in na kar smo
ponosni. Turistična znamka Bled je in mora postati simbol naše profesionalnosti,
vrhunske kakovosti in odličnih zmogljivosti; vse bolj pa tudi simbol urejenega,
zaupanja vrednega partnerja. Identiteta je sredstvo, ki se pojavlja v vseh
komunikacijskih orodjih, kot so:
• promocijski materiali in gradiva,
• oglaševanje,
• internetne in druge elektronske komunikacije,
• dogodki,
• dokumenti,
• označevanje in usmerjanje.
S poslikavo dveh avtobusnih postaj pri Unionu, smo pričeli še z brendiranjem kraja.
Zavedamo se, da je to eden od prvih korakov, ki pa ga bomo glede na finančne
možnosti in sodelovanje lokalnega okolja nadgrajevali. Dosledno uresničevanje
znamke in uporaba zagotavljajo kakovosten razvoj in usklajeno gradnjo turističnega
produkta Bled. Turistična znamka Bled je krovna znamka vsem turističnim znamkam,
ki se pojavljajo in tržijo na Bledu.

1.4.

Razvoj produktov
V letu 2010 smo sprejeli nacionalno izhodišče za boljše trženje produktov v smislu
razvoja zelenega turizma. Zato smo sprejeli nekatere pobude in aktivnosti, ki nas
vodijo v to smer. Tudi v letu 2010 smo nadaljevali aktivno vključevanje Bleda v razvoj
ključnih produktov Slovenije in se vključili v tematske brošure na nacionalnem nivoju
za področje pohodništvo, kolesarstvo in gastronomija. V smislu trajnostnega turizma
smo skupaj s kraji v Julijskih Alpah izpeljali zahteven projekt vlak JA.
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Vlak Julijske Alpe
V slovenskem turizmu so že leta 2009 napovedali, da vstopajo v »zeleno dobo«.
Trajnostni, zeleni turizem je velik izziv in poslanstvo tudi v prihodnosti. Zeleno ne
samo na papirju in v besedah, ampak tudi v dejanjih.
Živimo v prečudovitem naravnem okolju, ki ga opredeljujeta predvsem Triglavski
narodni park in Julijske Alpe. V to cenjeno okolje z veseljem povabimo tudi goste in
obiskovalce. Da ga občudujejo in spoznavajo.
Zato so kraji v Skupnosti Julijskih Alp – Bled, Bohinj, Kranjska Gora in dolina Soče,
skupaj s TNP in STO z veseljem sprejeli pobudo Slovenskih železnic in se odločili za
poslikavo in poimenovanje vlaka. Finančno je bil projekt dokaj zahteven; 30.000 € za
obdobje 3 let, vendar je bil kljub krizi zaradi večjega števila partnerjev izvedljiv.
Vlak »Julijske Alpe« vozi na redni liniji Ljubljana – Nova Gorica vsako soboto, nedeljo
in praznike vse leto. Poslikan s podobami, Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, doline
Soče in Triglava bo vabil ljudi, naj se na pot odpravijo z vlakom.
Prva, promocijska vožnja vlaka je bila v soboto, 19.6. 2010, ki je minila v duhu
prijetnega druženja in dodatnih spremljevalnih aktivnosti. Predvsem pa je bila deležna
velike medijske pozornosti.
Kongresni urad
Skupaj s turističnim gospodarstvom smo pričeli pogovore o možni ustanovitvi
kongresnega urada Bled. Udeležili smo se letne skupščine slovenskega kongresnega
urada v Bohinju ter se angažirali pri izvedbi študijskega potovanja za kongresne
partnerje.
1.5.
-

-

-

1.6.

Mednarodno povezovanje
Skupnost Alpine Pearls
V skupnosti AP je preko 20 izbranih alpskih občin, ki so se obvezale, da bodo razvoj
turizma temeljile na trajnostnem turizmu, s poudarkom na »soft mobility«.
Na Turizmu Bled koordiniramo sodelovanje z AP in posredujemo informacije
hotelskim prodajnim službam.
V letu 2010 smo se v združenju odločili za ponatis glavnih promocijskih materialov
Alpine Pearls, ki so izdani v angl., nem., franc., ital. in slov. jeziku.
Izpeljali smo tudi zanimivo »eco« študijsko potovanje za specializiranega novinarja, ki
svoje bralce usmerja v kraje s trajnostnim razvojem turizma.
Bled svojo ponudbo predstavlja tudi na spletni strani www.alpine-pearls.com, kjer so s
svojimi prodajnimi paketi prisotni tudi blejski hoteli. V marcu smo skupaj z združenjem
in podjetjem Rauch izvedli odmevno akcijo, ko so kupci sokov Rauch sodelovali v
nagradni igri za počitnice v krajih združenja. V času akcije so tako vsi sokovi podjetja
vabili v kraje Alpine Pearls.
povezovanje s Škotsko
Kljub lanskoletnemu obisku delegacije iz Highland Perthshire nismo uspeli nadgraditi
našega sodelovanja kot smo si predstavljali. Žal tudi ni prave pripravljenosti s škotske
strani.
Še vedno pa imamo dobre odnose in tudi poslovno sodelovanje z našo generalno
častno konzulko v Edinburgu, g. Ano Wersun.
sodelovanje s partnerskimi občinami
Na Turizmu Bled vsako leto organiziramo blejsko predstavitev v Beljaki v času
njihovega največjega praznika. Skupaj s partnersko občino Vrba se predstavljamo na
srečanju treh občin – Vrbe, Gemone in Bleda. Gostitelji srečanja se iz leta v leto
menjamo. V letu 2010 je bilo srečanje v Gemoni in koordinirali smo blejsko
predstavitev na kateri smo skupaj z županom predstavili tudi Folkloro Ribno in plesno
skuino BPS.
Razpis MG za dodatno promocijo in razvoj destinacij
Tudi za leto 2010 je MG najavilo razpis za dodatno promocijo, ki pa bo združeval
vsak 3 pokrajine oz. regije. Glede na razpisne pogoje smo podprli razpis GIZ
Pohodništvo za dodatno promocijo za zimske in letne aktivne počitnice.
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Junija je MG objavil razpis za razvoj destinacijskega managementa. Pogoj razpisa je
soglasje sveta regije, torej soglasje 18 županov Gorenjske. Gre za zelo zahteven
razpis, ki je namenjen predvsem razvoju, promociji in trženju skupnih ITP za celotno
destinacijo. Sredstva naj bi se črpala 3 leta, potrebno pa je skoraj 50 % zagotavljanje
lastnih sredstev.
Turizem Bled je skupaj s Kranjsko Goro in Bohinjem oddal predlog, da Turizem Bled
prevzame vlogo RDO. Konec leta 2010 smo imeli intenzivno dogovarjanje s
predstavniki turizma po posameznih občinah in pripravili osnutek naših skupnih
aktivnosti.
1.) Prireditve na Bledu – 120.737 €
Prireditve predstavljajo pomemben del odhodkov in aktivnosti 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.
Preko celega leta skrbimo za ažurno objavo vseh prireditev na Bledu na naši spletni strani
www.bled.si – Program prireditev in v lokalni publikaciji Občine Bled Blejske novice.
Objavimo prireditve, ki jih organiziramo, oz. nam jih v vednost pošljejo organizatorji ali drugi
posredniki informacij. Do maja smo pošiljali celoten seznam v tedenskem turističnem
poročilu, ki ga prejema cca 400 naslovnikov. Med njimi so novinarji, blejsko turistično
gospodarstvo, turistične agencije, blejski nastanitveni objekti, pomembnejše blejske
institucije, kulinarični ponudniki, stojničarji in drugače opredeljeni. Od maja dalje pa v okviru
tedenskega turističnega poročila izpostavimo pomembnejše prireditve in posredujemo
hiperpovezavo na našo spletno stran, kjer si lahko prejemniki elektronske pošte, vsak
trenutek ogledajo najbolj ažurno obliko programa prireditev na Bledu. Glavne prireditve za
naslednje leto, pa smo objavili avgusta.
Skrbimo tudi za ažurnost podatkov na spletni strani www.slovenia.info, kjer poleg splošnih
turističnih informacij o Bledu, mesečno (oz. poleti tedensko) objavimo tudi pomembnejše
dogodke.
Blejskim dnevom smo tudi v letu 2010 posvetili veliko pozornosti, saj je v letu 2009 dozorel
čas, da jih zastavimo drugače, jih vsebinsko prenovimo in se bolj skoncentriramo predvsem
na kulturni in ne več pretežno zabavni program. Prizorišče dogajanja je ostal Zdraviliški
park, poskrbeli smo za lepši, modernejši izgled celotne promenade ob jezeru, v dogajanje pa
smo vključili obstoječe gostinske lokale na območju prireditve, ki so tako zagotovili
kvalitetnejšo kulinarično ponudbo primerno, razvijajočemu produktu gastronomije. V program
smo vključili poulične umetnike, skrbno izbiramo izvajalce za večerne koncerte, jezero pa je v
petkovem in sobotnem večeru predstavljalo kuliso za svetlobne in glasbene predstave.
Glasbeni ognjemet v petek zvečer je bil ponovno izjemno doživetje.
Blejsko poletje zajema sklop prireditev na različnih lokacijah, ki se odvijajo v poletnih
mesecih od junija do septembra – Mednarodni glasbeni festival in Okarina etno festival,
večeri na zgornji terasi v Trgovskem centru, otroški program ter sejem domače in
umetnostne obrti v Zdraviliškem parku. Ker pa je v najbolj obiskanem času leta še veliko
drugih prireditev, v juniju izdamo koledar prireditev. Program je priloga poročila.
Novoletni gala koncert smo organizirali 1. januarja, 2010 ob 18. uri zvečer. Koncert v letu
2010 je bil 19. po vrsti, znan in priljubljen tako med domačini in gosti. Do sedaj smo goste
navduševali s klasiko, letos pa smo jim želeli pokazati tudi od kod izvira narodno zabavna
glasba. Pred polno dvorano je nastopil simfonični orkester in ansambel Gregorji, ki so pod
taktirko Matjaža Brežnika uspešno prepletali Avsenikove melodije v priredbi za simfonični
orkester. Za Avsenikove pesmi smo se odločili tudi v želji, da počastimo jubilejnih 80 let
Slavka Avsenika.
Veseli december je sklop prireditev, ki se odvijajo v adventnem času pa vse tja do konca
hrvaških in ruskih počitnic v januarju. Pretežen del programa se odvija na Terasi Kavarne
Park, kjer je potekal adventni sejem domače in umetnostne obrti ter otroški program. Največ
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prireditev je bilo v božično – novoletnem času, ko je na Bledu največ gostov. Med prireditve
Veselega decembra spadajo tudi že tradicionalne blejske zimske prireditve: Legenda o
potopljenem zvonu, božični koncert, Krog prijateljstva, Koncert Godbe Gorje in proslava ob
državnem prazniku ter Silvestrovanje na prostem.
Največja novost in pozitivno presenečenje za obiskovalce je bila letos Blejska vodna
simfonija, ki je v prenovljeni Veliki Zaki dopolnila Krog prijateljstva. Na veliki vodni zavesi
smo s pomočjo igralke Eve Leskovšek obiskovalcem predstavili legendo o nastanku
Blejskega jezera.
Po nekaj letih smo se zopet odločili za silvestrovanje na prostem z živo glasbo; ansamblom
Gregorji.
Razširjen program smo realizirali s prerazporejanjem sredstev na postavki prireditve in z
racionalizacijo nekaterih poletnih prireditev.
Med ostale prireditve sodijo krajevne turistične prireditve. Pustne prireditve so vključevale
dogajanje na pustno soboto (sprevod in dogodek v TPC), nedeljo (pustni žur za otroke v
Festivalni dvorani) 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.
V sodelovanju s klubom Skywalkers smo pristopili k soorganizaciji 3. mednarodnega
balonarskega festivala Bled 2010, 6.- 7.2.2010 v želji, da bo festival popestril sicer mirno
februarsko dogajanje na Bledu. Žal je slabo vreme preprečilo izvedbo festivala kot je bilo
planirano, glede na prisotnost 5 ekip iz tujine so izvedli polete samo prvi dan.
Finale IBU pokala v biatlonu (9.-14. marec) je potekal v Športnem centru Pokljuka na
Rudnem polju. Gre za pomembno svetovno tekmovanje, saj tekmovalci lahko kvalificirajo za
nastope v naslednji sezoni biatlonskega svetovnega pokala.
Velikonočne prireditve pomenijo dopolnitev prazničnemu vzdušju na Bledu. Tako sta že
tradicionalna dva dogodka, ki potekata v organizaciji Turizma Bled – nedeljski koncert, tokrat
v Festivalni dvorani in promenadni koncert Godbe Gorje.
Aktivno smo se vključili v dogovore o sofinanciranju dvorane za Alpski večer in tako
omogočili, da je bila tradicionalna prireditev realizirana na Bledu. Za leto 2011 pa se
dogovarjamo, da bomo celotno organizacijo prevzeli na Turizmu Bled.
Finančno smo podprli tudi barmansko prvenstvo – že 32. Pokal Bleda, ki je bilo aprila
2010 z mednarodno udeležbo.
Na Pristavi je Galerija Deva Puri letos pripravila veliko retrospektivno razstavo Maksima
Gasparija, ki je bila na ogled od junija do oktobra. Organizatorju Davidu Rezancu smo
pomagali s študenti, ki jih imamo na praksi in objavami oglasov tako v svojih publikacijah kot
tudi v drugih revijah in časopisih. Razstava je bila res izjemna, saj je na ogled preko 200
originalnih slik ter preko 500 razglednic in ilustracij.
Skupaj z ZD Bled smo organizirali že 12. Riklijeve športne dneve in pomagali pri
organizaciji Triatlona Bled 2010 in Lovemana 2010 – half ironmana.
Pomagali smo tudi pri obeležitvi 50 letnice 1. Jugoslovanskega jazz festivala.
Slovenija je septembra gostila svetovni kongres Apimondija 2010, ki je sicer potekal na 4
lokacijah (Ljubljana, Lukovica, Laško in Bled). Sklepna prireditev je bila na Bledu, ki smo jo
tudi finančno podprli.
Podprli smo tudi prireditev Družabna srečanja starejših občanov v Restavraciji Panorama
s sofinanciranjem letakov in plakatov za dogodek.
V decembru pa smo skupaj z RTV Slovenija ponovno organizirali izbor Najlepše viže za leto
2010.
2.) Krajevna promocija in tržno komuniciranje – 106.086 €
3.1.
Tiskani promocijski materiali
Tudi v letošnjem letu smo sledili naši celostni grafični podobi in smo v skladu z njo
ponatisnili - splošni prospekt v 100.000 komadih, koledar prireditev Blejsko
poletje 2010 v 10.000 komadih (program prireditev je ena izmed standardnih knjižic,
ki jih pripravimo vsako leto in zajema program od julija do vključno septembra, letos
smo jo vsebinsko prenovili, vsebuje dva jezika in je bolj slikovno opremljena), letaka
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za kitajsko in japonsko tržišče, vsakega po 500 komadov. Nadalje smo v letošnjem
letu natisnili še 50.000 komadov mini informacij, ki smo jih ažurirali in dopolnili z
novo ponudbo (pustolovski park), 100.000 komadov A3 zemljevida z označenimi
pohodnimi potmi in naslovi hotelov ter 500 komadov tako zimskega kot letnega
plakata. Ponatisnili smo tudi tematske letake za Narodno zabavno prireditev Hit
parada – Oberkrainerfest Bled 2010 za potrebe nemškega trga. Sodelovali smo tudi
pri izdaji knjižice Bled in your Pocket s slikovnim materialom in oglasom. Natisnili
smo razglednice za promocijo Bleda v zimskem času.
Dodatno smo natisnili še katalog nastanitev v 10.000 izvodih, natisnili letak Ski
pass Julijske Alpe v 1.000 izvodih, ponatisnili smo tudi zimski prospekt Bleda v
20.000 izvodih, vložni list za zimski prospekt za hrvaški, srbski in ruski trg – po 500
komadov vsakega, ter konec leta še koledar prireditev Veseli december v
slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku v 3.000 izvodih.
Vse materiale je po predhodnem naročilu (zaradi oddaljenosti lokacije skladišča s
katerim imamo večni problem) možno prevzeti na Turizmu Bled ali TIC-u.
3.2.

Promocijski materiali JA
Skupaj s Skupnostjo Julijske Alpe in predstavništvom STO-ja v Bruslju smo naredili
knjižico za področje Julijskih Alp v nizozemskem jeziku in jo predstavili na sejmu v
Utrechtu. Bila je zelo lepo sprejeta, saj je ena redkih promocijskih brošur v
nizozemščini.
Glede na uspeh produktne knjižice Julijske Alpe smo jo natisnili še v italijanščini in jo
skupaj s predstavništvom STO v Milanu predstavili na dobro obiskanem poslovnem
dogodku in tiskovni konferenci v Milanu. Knjižica je bila tudi priloga julijski številki
Bell'Europa.

3.3.

Sejemske in borzne predstavitve smo organizirali po programu in v sodelovanju
s Slovensko turistično organizacijo ter na osnovi usklajenega dogovora v okviru
skupnosti Julijske Alpe, katero koordinira Turizem Bled. V okviru skupnih stroškov
promocijskih aktivnosti (ki predstavljajo 45.000 €) je Bled soudeležen s 34% deležem.

SEJEMSKE IN BORZNE PREDSTAVITVE v letu 2010 (v okviru Julijskih Alp)
Št.
Datum
Naziv sejma / borze
Kraj
Vakantiebeurs
1
12. – 17.1.
Utrecht
Matka – Nordic Travel Fair
2
21. – 24.1.
Helsinki
Holiday World Experience
3
22. – 24.1.
Dublin
FITUR
4
20. – 24.1.
Madrid
Holiday World
5
4. – 7.2.
Praga
Vakantie
Salon
6
4. – 8.2.
Bruselj
BIT
7
17. - 21.2.
Milano
F.re.e (C – B – R)
8
18. - 22.2.
München
IFT - Međunarodni sajam turizma Beograd
9
24. – 28.2.
Weits & Wandelbeurs
10
27. – 28.2.
Amsterdam
Utazas
11
4.3. – 7.3.
Budimpešta
ITB - Internationale Tourismus
Börze
12
10. – 14.3.
Berlin
Outdoor Show
13
27. – 29.3.
Birmingham
RDA
14
27. – 29.7.
Köln
Eurobike
15
1. – 4.9.
Friedrichshafen
Tour natur
16
3. – 5.9.
Düsseldorf
WTM
17
8. – 11.11.
London
1) Na sejmu Vakentiebeurs v Utrechtu se je Bled predstavil v okviru Julijskih Alp z
informatorko Tatjano Humar. Iz Slovenije so se na sejmu prestavili še Adria Airways,
Agencija za razvoj in podjetništvo v občini Kamnik, Bovec rafting in Hotel Mangart,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kompas, Mtours, Terme 3000, Čatež in Toploščica, Turizem Kras, Zavod za turizem
Ljubljana in združenje kampov Slovenije. Med obiskovalci sejma, je bilo največje
zanimanje za kampe, pohodništvo in kolesarjenje.
Sejma Matka v Helsinkih so se poleg Julijskih Alp, ki jih je zastopal Blež Veber ,
udeležili tudi M-tours, Sportina Bled, Sava Hoteli, Park hotel Ljubljana. Med
individualnimi obiskovalci je bilo največ zanimanja za smučanje, pohodništvo in
Ljubljano.
Na sejmu Holiday World Show v Dublinu je Bled v okviru Julijskih Alp predstavljala
Lili Ošterbenk Janša. Med slovenskimi predstavniki so bili na sejmu še STO (vodja
stojnice in informator), M-tours in Tine Murn, predstavnik informativnega urada v
Londonu. Poleg zanimanja za Julijske Alpe je bilo zanimanje za Ljubljano in
Primorsko. Pogosto vprašanje pa je bilo, kako do nas, saj nimamo več celoletne avio
povezave Ljubljana – Dublin. Oživitev te linije bi bistveno povečala obisk gostov iz
Irske, ki Slovenijo poznajo in jo radi obiščejo.
Na FITUR v Madridu je v okviru Julijskih Alp Bled predstavljala Vanja Piber. Velika
fotografija Bleda, je pritegnila največ pozornosti obiskovalcev, sicer je poleg stojnice
igral harmonikar, ki je privabil lepo število ljudi, obiskovalci pa so razgrabili spominski
odtis »Mojstra Janeza« iz Blejskega gradu. Letalska povezava Adrie Airways je za
obiskovalce nekoliko predraga. Veliko povpraševanja s strani individualnih
obiskovalcev po kampih in turističnih kmetijah, ker nameravajo priti v Slovenijo z
osebnim avtom. Pomanjkanje tiskovin v španskem jeziku.
Sejma Holiday World v Pragi so se udeležili poleg Julijskih Alp, ki jih je predstavljal
Blaž Veber še LTO Bovec, Terme Olimje in Čatež, Sava hotels & restors, Postojnska
jama, CK Relax Adriatic in Thermana Laško. Zanimanje v okviru Julijskih Alp je bilo
predvsem za pohodništvo in smučanje. Na Gala večerji se je Slovenija predstavila s
kulinaričnim (HIT Alpinea) in družabno-kulturnim programom (Lisca, muzikal na
Golici, plesalci Mojce Horvat in pevka Nuša Derenda). Za animacijo na stojnici
Julijskih Alp so poskrbeli z nastopom harmonikarja in kitarista ter izbrano kulinariko
(bohinjski sir, potica, klobase, žganje).
Slovenijo so na sejmu Vakantie salon v Bruslju predstavljali: Adria Airways, Sava
hotels & resorts, Zavod za turizem Kjubljana, RDO Smaragdna pot, M Tours Bled,
Park Škocjanske jame, Terme Topolščica, Julijske Alpe, Kompas, Agencija za razvoj
turizma in podjetništva Kamnik in Terme Snovik. Nosilna tema slovenske predstavitve
pa je bila predstavitev Velike planine in Term Snovik ter peka palačink v organizaciji
Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik. Belgijci poznajo Slovenijo,
veliko zanimanja je bilo za destinacijo Bled. Velik poudarek dajejo kulturi in kulinariki.
Borza Internationale del Turismo v Milanu je največja poslovna borza na
italijanskem tržišču. Slovenska stojnica je bila v paviljonu 4 v velikosti 203m2,
predstavilo pa se je 22 slovenskih predstavnikov. Julijske Alpe je zastopala Diana
Šebat. Nosilno temo borzne predstavitve so prevzeli ponudniki zdravilišča Rogaška
Slatina. Nase so opozorili z masažo rok in glave, prijetno glasbo na čimbalah ter
nagradno igro za obiskovalce. Del prostora je bil namenjen tudi združenju
zgodovinskih mest Slovenije in predstavitvi novega kataloga. Novost borznih
predstavitev Slovenije je tudi bluetooth vodnik, ki je bil izpostavljen tudi v Milanu.
Obiskovalci so pokazali zanimanje predvsem za obalo, aktivne počitnice, zdravilišča,
wellness in igralništvo.
JA se že tradicionalno predstavljamo na sejmu F.re.e. C-B-R v Münchnu. Slovenija
se je predstavila z 13. ponudniki. Nosilno temo slovenske predstavitve sta imela
Turistično združenje Portorož g.i.z. in LTO Prlekija Ljutomer. Za animacijo sta
poskrbela harmonikaš in solinarka, ki je gostom dajala sol. Stojnico JA sta krasili dve
fotografiji z motivom Julijskih Alp in pohodništva. Največ je bilo povpraševanja po
splošnem katalogu JA in kataloga TNP ter zemljevida Slovenije, sicer pa za
pohodništvo, gorništvo in kolesarjenje.
Sejma ITF Beograd smo se udeležili tudi s skupnim pultom Julijske Alpe. Dobro so
bila zastopana tudi turistična podjetja, saj glede na ukinitev viz pričakujemo
povečanje gostov iz Srbije. Glede na veliko zanimanje so naša pričakovanja
utemeljena.
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10) Fiets en Waldelbeurs v Amsterdamu je namenjen kolesarjem in popotnikom.
Bohinjci so poskrbeli za kulinarično ponudbo z zaseko in klobasami Obisk na sejmu
je bil dober, prevladovala pa je mlajša srednja generacija.
11) Julijske Alpe so bile zastopane tudi na sejmu Utazas v Budimpešti. Poleg JA so se
na Slovenski stojnici predstavili še Sportina Turizem Bled, Turizem Ljubljana, Terme
Čatež in Olimia, Sava TMC, Zavod za turizem Maribor, Terme Snovik, Turistično
gospodarsko združenje Izola in LTO Bovec. Za animacijo na stojnici JA sta poskrbela
Samo Gardner in Jernej Smolej z bohinjskimi dobrotami.
12) ITB Berlin je po velikosti in pomembnosti v samem vrhu svetovnih borz in sejmov.
ITB zagotavlja tako poslovne kontakte in srečanja s podjetji, kot tudi predstavitev
splošni javnosti. Na slovenski stojnici so bila prisotna številna slovenska podjetja in
destinacije. JA je zastopala Diana Šebat (Turizem Bled). Slovenija se je v Berlinu
predstavlja s sloganom: »Europas Perle Slowenien: mit Begeisterung grün, mit Liebe
kulturell«, zelena Slovenija s pridihom kulture. Na stojnici Julijske Alpe je bilo največ
povpraševanja za produkta pohodništvo, kolesarjenje.
13) Outdoor Show Birmingham je specializiran sejem za aktivne počitnice, s
poudarkom na pohodništvu in kolesarjenju. Organizacijo sejma je prevzel GIZ
pohodništvo v katerem imamo 3 ponudnike z Bleda, Turizem Bled pa je partner v
GIZ-u. Na sejmu smo se predstavljali s skupnimi pohodniškimi programi z Bohinjem
(Pokljuka, JA). Odziv je bil dober.
14) RDA Köln je največja turistična borza za organizatorje avtobusnih potovanj v Evropi.
Predstavilo se je preko 1.500 razstavljavcev 15.000 obiskovalcem. Bled se je
predstavil v okviru stojnice Julijskih alp ter dodatno z animacijo Julijskih Alp.
15) Eurobike Friedrichshafen je specializiran sejem namenjen izključno kolesarstvu. Na
njem se predstavljajo proizvajalci in ponudniki koles in kolesarske opreme ter
ponudniki kolesarskega turizma. Bled se je predstavil na stojnici Julijskih Alpe.
16) Tour natur Düsseldorf je namenjen predvsem pohodnikom in občudovalcem
narave. Na sejmu smo se predstavili v okviru GIZ Pohodništvo, skupaj s TNP.
17) Že tradicionalno se je Bled predstavil tudi na borzi WTM v Londonu na skupnem
pultu JA. Kljub temu, da so bili nosilci animacije Mariborčani kot EPK v letu 2012, je
stojnico krasila tudi velika povečava Bleda. Promocijsko smo na tiskovni konferenci
izpostavili Svetovno prvenstvo v veslanju prihodnje leto.
DRUGE PREDSTAVITVE (samostojne in/ali v sodelovanju z STO)
Št.
Datum
Naziv sejma / borze
Turizem in prosti čas
1.
22. – 25.1.
SATTE
2.
28. – 30.1.
COTTM - China Outbound Travel
28. – 30.4.
& Tourism Market
3.
Workshop (4 dogodki)
4.
15. – 18.3.
ATM Dubai
5.
4. – 7.5.
SIW
6.
4.6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8. – 9.6.
15.6. in 23.6.
2.8.
14. – 16.9.
22. – 26.9.
24.9.
7. – 8.10.
13.11.

Samostojna predstavitev
Predstavitev + tiskovka
67. Villacher Kirchtag
Workshop New Delhi, Mombai
Workshop in sejem JATA
Workshop NY
Natour borza
Bled – Vrba – Gemona

Kraj
Ljubljana
New Delhi
Peking
ZDA
Dubaj
Ljubljana
London,
Manchester
Milano
Villach / Beljak
Indija
Tokyo
New York
Bovec
Gemona

Na sejmu Turizem in prosti čas smo se predstavili na stojnici skupaj z Bohinjem. Ponudbo
in informacije smo prilagodili obiskovalcem, ki so bili razen nekaj izjem povečini Slovenci,
med njimi veliko šolarjev in dijakov. Vsekakor podpiramo prizadevanja tistih, ki si želijo edini
slovenski turistični sejem dvigniti na višji nivo in postati pomemben turistični dogodek v regiji.
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STO se je letos prvič odločil za sodelovanje na najbolj odmevnem sejemskem dogodku v
Indiji – sejmu SATTE v New Delhiju. Udeležili smo se ga predstavniki 3 agencij, SSNZ, 2
hotelski podjetji (SHB in Rogla) in destinacija Bled. Obisk je bil izjemno velik, zanimanje za
novo destinacijo tudi veliko. Prva tuja destinacija za Indijce je London, vendar Indijci že nekaj
let predstavljajo pomemben odstotek gostov v Švici. Trenutno še predstavlja problem
pridobivanje viz. Imeli smo tudi dober sestanek z veleposlanikom v Indiji g. Premožetom in
njegovo ekipo vezano na postopke za pridobivanje viz.
Poleg nastopa na sejmu COTTM je STO v sodelovanju s HTZ prvič izpeljal tudi dva skupna
workshopa; najprej v Shanghaju, nato še v Pekingu. Odziv je bil zelo dober, organizacija
profesionalna v razmislek velja vzeti le skromno zasedbo predstavnikov iz Slovenije. Uradno
darilo za 400 povabljenih gostov na workshopu je bil blejski zvonček v »kitajski škatlici«.
Workshopi v ZDA –Tampa, Atlanta, Phoenix in Los Angeles
Med 15. in 18. marcem 2010 se je Slovenska turistična organizacija skupaj s Hrvaško in
Madžarsko udeležila »Road Show-a« v štirih ameriških mestih: Tampi, Atlanti, Phoenix-u in
Los Angelesu. Predstavitev je bila namenjena predvsem tour operaterjem in turističnim
agentom, ki imajo interes za evropske destinacije. Na vsakem workshopu je bilo cca 60 – 70
povabljenih gostov. Vsi prisotni so dobili USB ključ s kratko predstavitvijo vseh sodelujočih
partnerjev v projektu ter prospekte. Kraji in hoteli prezentacij so bili zelo skrbno
izbrani,države Slovenija, Hrvaška in Madžarska smo se predstavljali kot »Central European
Trio«. Glede na to, da ameriški gost dela ture po Evropi, se je pokazalo, da je najbolj
smiselno in tudi učinkovito ter finančno najugodnejše, da se v prekomorskih destinacijah
predstavljamo s sosednjimi državami, ki imajo tudi predstavništva v ZDA.
Večina agentov, ki je prišla, je imela Slovenijo približno pozicionirano, kar nekaj jih je v
Sloveniji tudi že bilo, ostali pa so bili v sosednjih državah, predvsem v Italiji, Madžarski in na
Hrvaškem. Slovenija Američane privablja z naravno in kulturno dediščino, dobro kulinariko,
»value for money«, relativno prostornimi hotelskimi sobami v primerjavi z drugimi evropskimi
državami ter lahko dostopnostjo.
V letu 2010 se je Slovenija prvič predstavila na sejmu Arabian Travel Market v Dubaju. Za
sodelovanje se je odločila agencija Panoramic in nas povabila k sodelovanju. Odločili smo
se, da sodelujemo in si s prispevkom 500 € zagotovili prisotnost Bleda na sejmu in v
posebnih tiskovinah namenjene predstavitvi na sejmu. Splošen vtis je bil, da je trg izjemno
perspektiven, da pa moramo narediti še veliko za prepoznavnost destinacije.
SIW – slovenska turistična borza, je tokrat potekala v Ljubljani. Predstavili smo se
povabljenim agencijam in novinarjem iz celotnega sveta, nekateri so Slovenijo in Bled že
poznali, nekaj pa jih je Slovenijo spoznavalo kot novo destinacijo.
Predstavitev v Manchestru in Londonu je potekala v so-organizaciji Turizma Bled, skupaj
z agencijo M tours, s Sava Hoteli Bled, ZK Bled in Slovensko turistično organizacijo 8. in 9.
junija pripravila predstavitvi Bleda v Manchestru in Londonu. Izhodišče predstavitev je bila
akcija STO – »Stavite na Slovenijo«, kjer smo Slovenci stavili na tradicionalno zanimanje
Angležev za nogomet in stave. Akcija je vključevala tudi velike plakate na 53 podzemnih
postajah v Londonu s podobami naših nogometašev in znamenitosti, med njimi tudi Bleda.
Predstavitev v Manchestru, na katero so bili vabljeni predstavniki touroperatorjev, je potekala
v eni od konferenčnih dvoran na znamenitem štadionu domačega nogometnega kluba Old
Trafford.
Dogodek v Londonu pa je potekal v pubu, ki ga je Slovenska turistična organizacija najela
za obdobje do svetovnega prvenstva, in je bil zamišljen kot družabno srečanje s predstavniki
medijev, touroperatorjev, diplomacije in splošne javnosti z namenom splošne promocije
Bleda. Srečanja se je udeležilo blizu sto gostov, za katere so v pubu pripravili pogostitev s
slovensko hrano, vinom in pivom.
Skupaj s JA smo izdelali posebno brošuro namenjeno končnemu kupcu in jo predstavili
strokovni italijanski javnosti na poslovnem dogodku v Milanu 15.06. Dogodek je bil dobro
obiskan tako s strani medijev kot tudi poslovnih partnerjev. 23.6. se je Bled predstavljal tudi
na »slovenskem dnevu«, ki je bil organiziran v Milanu na dan, ko je slovenska nogometna
reprezentanca igrala z Anglijo.
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Ponovno smo se predstavili na največji avstrijski prireditvi šeg in navad Villacher Kirctag, na
kateri se vsako leto zbere 250.000 obiskovalcev. Bled se je predstavil s kremno rezino in
domačimi izdelki.
V septembru smo v sodelovanju z STO in hrvaško HTZ izpeljali še dva večja dogodka. Od
14. do 16. septembra smo se udeležili workshopa v Mumbaju in New Delhiju. Poleg
destinacije Bled so se dogodka udeležile še Sportina, ter posamezne incoming agencije:
Panoramic, Happy tours, Kompas. Dogodka sta bila zelo odmevna in dobro izpeljana, v
Mumbaju je bilo več kot 100 poslovnih partnerjev, v New Delhiju pa okoli 60. Zanimanje za
našo destinacijo je bilo veliko, zanima jih predvsem organizacija porok, nakupovanje.
Popularna evropska destinacija je za njih Švica. Workshopa sta se udeležila tudi naš
veleposlanik g. Janez Premože in ga. Mojca Hrovatič iz veleposlaništva ter direktorica STOja ga.Maja Pak in direktor Direktorata za turizem g.Marjan Hribar.
22. septembra smo se predstavili najpomembnejšim agentom in novinarjem v Tokyu na
workshopu in od 24. do 26.9. na sejmu JATA. Blejski informator je bil domačin Cveto
Podlogar, ki že 20 let živi na Japonskem, se ukvarja s turizmom in tekoče govori japonsko.
Vlada Republike Slovenije je v partnerstvu z Manhattansko gospodarsko zbornico in
Gospodarsko zbornico Slovenije organizirala strateški poslovni forum z naslovom Investicije
v zeleno, ki je potekal v New Yorku 24. septembra. Sočasno s tem dogodkom je
Slovenska turistična organizacija izvedla tudi predstavitev Slovenije, kot zelene turistične
destinacije. Gospodarskemu delu poslovnega foruma je sledila predstavitev Slovenije in
zelenega turizma, ki je bila namenjena tako gospodarski delegaciji, kot tudi povabljenim tour
operaterjem in turističnim agentom ter turističnim novinarjem.
V oktobru smo se predstavili na outdoor borzi Natour, ki je za naš del Slovenije potekala v
Bovcu, za drugi del Slovenije pa v Mariboru. Predstavili smo se sicer redkim organizatorjem
aktivnih potovanj, vendar lahko rečemo, da je bilo med njimi dosti kvalitetnih in po pogovorih
sodeč je kmalu pričakovati več aktivnih turistov na območju Julijskih Alp.
Skupaj s partnersko občino Vrba se predstavljamo na srečanju treh občin – Vrbe, Gemone in
Bleda. Letos smo skupaj z županom, Folkloro Ribno in mladimi plesalci BPS predstavili Bled
in našo turistično ponudbo na srečanju v Gemoni.
Kot del letnega dogovora z GIZ Pohodništvo se je Bled predstavljal tudi v Padovi in Linzu.
Direktorica se je v Dubrovniku udeležila tudi promocije knjige častnega občana Iva
Rudenjaka, ki je eno od poglavij namenil Bledu.
3.5. Glede na finančne možnosti zelo selekcioniramo plačane oglase 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
(Slovenia times, Slovenske počitnice – GG) ter oglasi v tiskanih medijih Slovenske turistične
organizacije (Next exit, produktni materiali pohodništvo, kolesarstvo, gastronomija).
Oglaševali smo še v brošuri Bled in your pocket. Imamo letno pogodbo z revijo Salon, ki jo
dobijo gostje boljših hotelov po vsej Sloveniji.
Poleti se odločimo tudi za sodelovanje z nekaterimi radijskimi postajami po Sloveniji, redno
sodelujemo pri oddajah Naj smučišče in Naj kopališče.
V letošnjem letu smo se odločili tudi za objavo bannerja z znakom Turizma Bled v dvorani
Stožice ob tekmah Odbojkarskega kluba ACH Volley Bled.
Predstavništvo STO v Muenchnu je v letu 2010 prvič izdelalo brošuro s tematsko ponudbo
Slovenije, ki je bila zelo dobro sprejeta neposredno pri povpraševalcih po počitnicah v
Sloveniji. V njej je z oglasom sodeloval tudi Bled.
Skupaj s Sava hoteli Bled smo se odločili tudi za objavo odmevnejšega oglasa v katalogu
nemškega poslovnega partnerja TUI.
3.6. V letu 2010 smo na Bledu spremljali številne novinarje in študijske skupine. Iz
obiskov so nastali odlični članki in oddaje, zato je pomembno, da novinarske in študijske
obiske opozorimo na čim več naravnih in kulturnih znamenitosti, posebnosti in lepot. Glede
na atraktivnost in enkratnost samega kraja, pa tudi dobrega in profesionalnega sodelovanja
turističnega gospodarstva na Bledu smo v letu 2010 sprejeli številne udeležence študijskih
obiskov in se vključili v aktivnosti STO, ki so imele izjemen odziv za Bled.
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Morda je tudi to eden od razlogov za pojavljanje Bleda v svetovnih medijih, v prestižnih
navedbah top 10 oz. najbolj atraktivnih krajev na svetu.
Izbor iz seznamov na katerih se je Bled znašel v letu 2010 smo navedli ob koncu poročila.
Med uspešnejšo domačo predstavitev bi lahko šteli sodelovanje v decembrski oddaji RTV
Slovenija - Na zdravje.
SEZNAM OBISKOV ŠTUDIJSKIH SKUPIN V LETU 2010:
Datum

Zap.
št.

Država

JANUAR
6.1.
21.1.

1.
2.

Malta
Francija

21.1.

3.

Mednarodno

22.1.

4.

Mendarodno- post
kongresna študijska
Mednarodno

26.1
5.
FEBRUAR
12.2
6.

Nemčija

Skupina

št. oseb

Ogled Bleda (agenti, novinarji)
Voden ogled Bleda, gradu francoska
predhodnica za VIP obisk županov
Conventa, ogled Bleda
(grad,muzej,tiskarna,Vila Bled)
Conventa, ogled Bleda
(grad,muzej,tiskarna,Vila Bled)
ACTB tour Slovenia (ogled SLO, Bled)

17
3

Ogled Bled, Bohinj…) dr. Peter Zimmer
»carbon neutral study tour«
Ogled Bleda, Bohinj, Bovec in Kranjska Gora
novinarka Wendy King – vklučitev Bleda v
zimski vodnik »Where to Ski & Snowboard«
Obisk Bleda novinarka Sabine Dittmann
Obisk Bleda novinarka Monica Hippe
Ogled gradu, tiskarne, muzeja študijska
skupina novinarjev Paivi, Janne, Teemu

2

3

17
15
61

3.2

7.

Anglija

8.2
19.2.
25.2

8.
9.
10.

Nemčija
Nemčija
Finska

MAREC
3.3.

11.

Finska

12.3.

12.

Velika Britanija

13.3.
25.3.

13.
14.

Indija
Španija

22.3.
APRIL

15.

Srbija

Ogled Bleda, finski novinarji (seznanjanje s
gospodarskim stanjem SLO)
Študijska tura britanskih novinarjev, ogled
smučišč, Blejsko jezero
Študijska tura ogled Golf resort
Novinarka Emanuela Franco (tura po SLO.,
Bled za TV Magio)
Župani srbskih mest in odgovorni za turizem

16.

Francija

Ogled Bleda novinarka in fotograf

2

17.

Španija

1

16.4.
MAJ
6.5.
7.-14.5. *

18.

Srbija

Ogled Bleda in sestanki španski urednik Angel
Inelmo
Ogled Bleda skupina iz Srbije

19.
20.

Ogled Bleda češki novinarji
Mednarodna akademija mladih novinarjev

7
20

9.5.
11.5.-16.5.
14.5.
20.5.
19.5.
27.-29.
JUNIJ
11.6.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Češka
FIJET Mednarodna
akademija mladih
novinarjev
Srbija
Portugalska
Anglija
Albanija
Nemčija
Francija

Ogled gradu s skupino srbskih novinarjev
Obisk portugalske TV ekipe
Ogled Bleda (grad, otok, hoteli)
Ogled Bleda VIP gosti – gov.si
Ogled Bleda skupina nemških novinarjev
Francoski župani

15
5
12
10
7
20

27.

Nemčija

Obisk Lore Marr Bieger, avtorica nemškega

1

8.4.
22.4.
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1
1
1
3

3
10
1
29

80

15.6.
12.6.-16.6.
16.6.-23.6.
15.6.
JULIJ
5.7.
AVGUST
5.8.
7.-8.8.

28.
29.
30.
31.

Japonska
Nemčija
Nemčija
Mednarodno

vodnička o Sloveniji
Obisk japonske BS-TBS študijske skupine
Novinar Philip Duckwitz
Novinar Heinz Hartmann
Posvet častnih konzulov Republike Slovenije

5
1
1
45

32.

Nemčija

Ogled Bleda – študijska agenti STO Munchen

20

33.
34.

Kitajska
Švedska

1
1

8.-10.8.

35.

ZDA

Novinarka Rite Rhao – voden ogled Bleda
Švedski novinar Paul Göran Ingman; Ogled
Bleda (Okarina, otok, grad, Vintgar/Straža)
Novinar Bruce Notham – voden ogled Bleda
(otok, grad, Vintgar, Straža – sankanje)
Eurail Press Tour India - Voden ogled Bleda
(otok, grad, Vila Bled)
Obisk Bleda svobodne novinarke
Top Billing group – TV snemanje (otok, grad)
Kwela group - Snemanje Bleda (otok,
kremšnita, sankanje na Straži, Vintgar)
Photo Book – slikanje manekenke Kanne Mori
– prevoz s pletno na Blejski otok, okoli jezera
Ogled Bleda (otok, grad)
Snemanje novinarske ekipe Ruske nacionalne
televizije - 30-minutni dokumentarni film o
Sloveniji (Terme Krka, Bled, Ljubljana)
Vodenje na otok in grad + kremšnita
Ogled otoka, hotelov Vila Bled, Toplice, Golf in
Triglav
Novinarji Gorica Bojić, Predrag Jankovič,
Nikola Taušan – ogled destinacije Bled in TNP
Ogled Bleda, sprejem pri graščaku oz.vinarju
in tiskarju, pletna ter ogled otoka

6

SEPTEMBER
1.9.
36.

Indija

3.9.-4.9.
8.9.
9.9.

37.
38.
39.

USA
JAR
JAR

9.9.

40.

Japonska

10.9.
12.9.

41.
42.

Slovaška
Rusija

12.9.

43.

Benelux

13. – 15.9. 44.

Črna Gora

21.9.

Amerika

45.

OKTOBER
8.10.
46.

Japonska

1.10.

47.

Koreja

19.10.

48.

Slovenija,Srbija

NOVEMBER
2. – 3.11. 49.
9. – 10.11. 50.
19. –
20.11.
22.11.

1

1
6
6
6
8
8

10
3
15

Ekipa: g. Shunji Ikeda in g. Katsuya Horitsa
3
ter Maja Pešelj (snemanje – vožnja s pletno
na otok, snemanje na otoku )
Študijska skupina odgovornih za razvoj
20
turizma, izmenjava dobre prakse; PP
predstavitev s strani EŠP,
Podpis dogovora o sodelovanju med
15
slovensko letalsko družbo Adria in JAT Airways
Belgijska študijska skupina, ogled Bleda
Snemanje dokumentarca »Hitlerejva Bibljija«
(snemanje po Bledu)
Ogled Bleda novinarka Jasleen Kandhari

28
15

51.

Belgija
Slovenska TV
(produkcija Mangart)
Kanada

52.

Rusija

Študijska tura ruskih gostov (ogled Blejskega
gradu in s pletno na otok)

13

Španija

Ogled Bleda - novinarja

2
568

DECEMBER
14.12.
53.
SKUPAJ

1

*1. Mednarodna akademija za mlade novinarje, FIJET
Na Bledu je med 7. in 14. majem 2010 potekala 1. Mednarodna akademija za mlade
novinarje na pobudo Draga Bulca in v organizaciji Društva turističnih novinarjev Slovenije in
Turizma Bled. Izobraževalne delavnice in predavanja, ki so jih imeli domači in tuji priznani
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strokovnjaki je navduševala 22 slušateljev, ki so prišli kar iz 12 držav (od Švice do Turčije in
Francije do ZDA). Vsak udeleženec je imel tudi obveznost, da še v letu 2010 pripravi vsaj en
prispevek o Sloveniji za medijsko hišo, ki ga je poslala na akademijo (tiskani, avdio in video
prispevki so shranjeni na FIJET Slovenija in na Turizmu Bled).
Med 22 prispelimi prispevki je kasneje FIJET izbral 2 najboljša in nagrajenca (Romunka in
Bolgar), ki sta prejela tedenski paket na Bledu. Glede na pozitivne odzive in priznanje, ki ga
je 1. mednarodni akademiji za mlade novinarje namenil tudi mednarodni FIJET je bilo
dogovorjeno, da bo tudi v letu 2011 akademija v Sloveniji.
3.) Produkti, razvoj in trženje, zima – 51.472 €
4.1.

Zima na Bledu
Turizem Bled je koordinator sistema Ski pass Julijske Alpe, sistema enotne
smučarske vozovnice z vključenim avtobusom. Sistem je sicer deloval normalno od
decembra do sredine marca, vendar pa je v sezoni 2009/2010 potrebno izpostaviti
velik upad gostov. Število prodanih ski pass kart se je prepolovilo v primerjavi s
prejšnjo sezono. Večina zimskih smučarskih gostov prihaja iz Anglije, Srbije, Rusije in
Hrvaške. Angleži so v prvih 3 mesecih ustvarili kar 30 % manj nočitev. Žal je tudi
stanje decembra pokazalo, da se v sezoni 2010 / 2011 stanje ne bo izboljšalo in da
ostajamo na nivoju sezone 2009 / 2010.

4.2.
Velike prireditve, dogodki in kandidature
– Svetovno prvenstvo v zimskem plavanju Bled 2010, 22. – 24. januarja
Ledeno plavanje oziroma plavanje v ledeno hladni vodi v zimskem času je ekstremni
podvig, ki si ga le redki upajo storiti. Zimski plavalci stari med 18 in 70 let, so se zbrali na
Svetovnem prvenstvu v ledenem plavanju, ki je med 22. in 24. januarjem 2010 potekalo
na Bledu. Več kot 700 ljubiteljev tovrstnega plavanja iz več kot tridesetih držav sveta,
med katerimi je bilo največ Fincev (kar polovica) in predstavnikov drugih skandinavskih
držav, Britancev in Rusov, se je pomerilo v 12. preizkušnjah na 25 in 50 m dolgih
razdaljah, štafetah, vztrajnostnem plavanju (450 m) ali le skoku v mrzlo vodo. Glavno
prizorišče tekmovanja je bilo v Grajskem kopališču. Prireditve se je udeležila tudi finska
veleposlanica Laura Hakki v Sloveniji, s katero je zaplaval v 4C mrzli vodi tudi blejski
župan Janez Fajfar.
Na Bledu smo v okviru te prireditve zabeležili približno 4000 nočitev in jo lahko ocenimo
kot poslovno zelo uspešno.
–

–

Svetovne zimske masters igre, 25. – 31. januarja
Prve svetovne zimske Masters igre, namenjene starejšim od 25 let oz starejšim od 30 let
(odvisno od športa) vključujejo tekmovanja v alpskem smučanju, teku na smučeh,
biatlonu, smučarskih skokih, hokeju na ledu in futsalu (dvoranskem nogometu). Masters
iger se udeležujejo rekreativni športniki, bivši olimpijski prvaki ter športniki na državni in
lokalni ravni. Med 25. in 31. januarjem 2010 smo na Gorenjskem gostili okoli 3000
udeležencev iz 42 držav, od katerih je bila polovica Slovencev. Prizorišča Master iger so
bila poleg Bleda (hokej) še Kranjska Gora (alpsko smučanje), Kranj, Žiri (smučarski
skoki), Pokljuka (tek na smučeh in biatlon) in Šenčur (futsal).
Občina je v času kandidature za obe prireditvi podpisala pismo podpore, ki je
predvidevalo tudi finančno podporo oz. sofinanciranje pokrivanja stroškov. Zaradi
pomena in poslovnega učinka obeh prireditev smo se v soorganizacijo vključili
tudi na Turizmu Bled in pokrili stroške najema infrastrukturnih objektov – Športne
dvorane in Festivalne dvorane – v višini 10.000 €.
27. - 30. maja je Bled gostil Svetovni pokal v veslanju, ki je predstavljal nekakšno
generalko za Svetovno prvenstvo prihodnje leto. Na Bledu se je zbralo 650 veslačev iz
38 držav. Slovenijo je zastopalo 10 veslačev.
Do tekmovanja je bila zaključena investicija obnove hangarja in okolice v Mali Zaki ter
sodniški stolp v Veliki Zaki. Gradnja tribun se je nadaljevala po regati.
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Turizem Bled je bil vključen v soorganizacijo na področju prireditev in protokola v VIP-u v
Veliki Zaki. Otvoritev je bila v Zdraviliškem parku in ponovno se je izkazalo, da športniki
niso navajeni hoditi na te dogodke. Prevzeli smo tudi spremljajoči program ob podelitvah
– organizacija maskote, dogajanje ob zvonu želja na splavu ter nations dinner, ki je bila
planirana na Straži in smo jo zaradi slabega vremena prenesli v hotel Golf. Splošna
ocena tekmovalcev in predvsem FIS-e je bila dobra, izkazalo se je le, da je potrebno
prilagoditi varnostne ukrepe in promet, saj se je na tem področju nekoliko pretiravalo.
4.) Stroški lastne realizacije – 64.374 €
Stroški lastne realizacije nastajajo z realizacijo projektov, povezanih s trženjem objektov
turistične infrastrukture ter trženjem ostalih turističnih, incentive in protokolarnih programov,
spominkov rajska ptica ter sprehajalnih kart.
Največji del stroškov se realizira v drugi polovici leta z izvedbo HIT parade, ki predstavlja
velik organizacijski projekt (oprema in najem Športne dvorane ter obsežen program
nastopajočih) vendar pa v zadnjih letih ustvari preko 2.000 nočitev na Bledu. Povečanje
stroškov za HIT parado, je povezano s povečanjem prihodkov na drugi strani.
5.) Stroški dela – 129.237 €
Na zavodu Turizem Bled so bile od 1.1. do 31.12. redno zaposlene 3 osebe, stalno pa je v
pomoč absolventka podiplomskega študija sociologije na Fakulteti za družbene vede ter v
novembru in decembru študent zadnjega letnika Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem
Bled.
6.) Stroški materiala in storitev – 40.790 €
Sem so zajeti stroški vodenje računovodstva, licence za vzdrževanje programov, stroški
bank, pisarniški material, poštnine, naročnine, telefon in mobitel, stroški reprezentance,
najemnina in čiščenje poslovnih prostorov, članarina Imago Sloveniae ter stroški vzdrževanja
licence za turistične agencije.
7.) Dejavnost TIC – 66.023 €
 TIC Bled
V skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled nakazujemo mesečne dotacije TD
Bled za opravljanje dejavnosti turistično informacijskega centra (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.
Tudi na TIC-u so zaznali učinke krize. Zabeležili so bistveno manj obiskovalcev v zimskopomladnih mesecih kot v lanskem letu.
 TD Bled
V letošnjem letu smo s proračuna občine Bled prvič prejeli tudi transfer sredstev za
delovanje TD Bled, ki smo ga po prejemu zahtevka s strani TD tudi prenakazali naprej.
 TIC Brnik
Na letališču J.Pučnik na Brniku je postavljena info točka, ki jo od lanskega leta upravlja
Turizem Bled skupaj s partnerji – SPOT-om, kraji v JA in ostali pogodbeni partnerji.
S pogodbo smo se obvezali, da bo info točka zastopana z informatorjem in materiali vsak
dan po 12 ur (v povprečju od 9.00 do 21.00) od aprila do septembra, v ostalih mesecih pa
po 6 ur (10.00 – 16.00). Stroške informatorjev pokrivamo partnerji – SPOT, Turizem Bled,
LTO Kranjska Gora, Bohinj, Bovec, Sotočje ter Turizem Kras.
V pomladanskih mesecih smo izdelali tudi viseč oglas Bleda, ki vabi na Bled v prostoru
za prevzem prtljage.
8.) Amortizacija OS – 1.022 €
Zavod obračunava amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in
uporablja amortizacijske stopnje v skladu z navodili (UL RS 45/05).

71

Tabela 3: Realizacija plana Turizma Bled v letu 2010

Vrsta prihodka/odhodka

SPREJET PLAN
2010

REBALANS
PLANA
2010

REALIZACIJA
1.1. - 31.12.

% realizacije

1

2

3

3/2

VRSTA PRIHODKA
Proračunski vir - turistična taksa (12.2.1.)
Proračunski vir - prireditve (7.4.2.)
Delovanje turistično društvo Bled
Ostali viri
PRIHODKI SKUPAJ

300.000
663.000

360.000
3.000
16.000
240.000
619.000

360.000
5.800
16.000
223.385
605.185

100%
193%
100%
93%
98%

54.000
27.000
5.000
2.000
12.000

29.000
10.000
2.000
2.000
7.000

24.291
2.395
4.244
2.084
7.216

84%
24%
212%
104%
103%

8.000
123.000
50.000
18.000
15.000
25.000

8.000
123.000
50.000
18.000
15.000
25.000

8.352
120.737
42.539
18.613
14.758
28.854

104%
98%
85%
103%
98%
115%

15.000

15.000

15.973

106%

102.000

102.000

106.086

104%

40.000
5.000
35.000
12.000
10.000
110.000
100.000
10.000
46.500
135.000
41.000
47.500

40.000
5.000
35.000
12.000
10.000
70.000
59.000
11.000
46.500
140.000
41.000
63.500

42.490
4.562
35.877
12.465
10.692
51.472
41.071
10.402
64.374
129.237
40.790
66.023

106%
91%
103%
104%
107%
74%
70%
95%
138%
92%
99%
104%

34.000
13.500

34.000
13.500
16.000

34.000
16.000
16.023

100%
119%
100%

4.000
663.000

4.000
619.000

1.022
604.033

26%
98%

0

0

1.152

--

360.000
3.000

VRSTA ODHODKA
Razvojni projekti
Spletna stran www.bled.si
Izobraževanje
Znamka blejskega turizma in CGP
Razvoj produktov
Mednarodno sodelovanje in povezovanje
(Alpine Pearls, partnerska mesta)

Prireditve na Bledu
Blejski dnevi
Blejsko poletje
Gala novoletni koncert
Veseli december
Ostale prireditve
(pust, velika noč, Riklijevi šp.dnevi, Triatlon,...)

Krajevna promocija, tržno
komuniciranje
Tiskani promocijski materiali - Bled
(splošni prospekt Bleda, mini info, individualni cenik,
koledar prireditev, tematski letaki,…)

Tiskani promocijski materiali - JA
Sejemske predstavitve (samostojne, skupni pult JA)
Oglasi v medijih (tiskani, elektronski, avdio in video)
Obiski novinarjev in študijskih skupin
Produkti, razvoj trženje, zima
Zima na Bledu
Velike prireditve (biatlon, Masters 2010, Bled 2011,...)
Stroški lastne realizacije
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Dejavnost TIC in TD
- TIC Bled pri TD Bled
- dejavnost TD
- TIC Brnik

Amortizacija OS
ODHODKI SKUPAJ
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)
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SPREMLJANJE CILJEV V LETU 2010
Kljub temu, da so indeksi ustvarjenih nočitev v letu 2010 pozitivni pa moramo biti pri ocenah
realni. Januar sta zaznamovali dve veliki športni prireditvi, ki sta generirali tudi veliko nočitev.
Po podatkih o prodanih smučarskih vozovnicah, ki se je drastično zmanjšala je nazoren velik
upad smučarskih gostov (predvsem iz VB).
Večina hotelov se je kriznim razmeram prilagodila z znižanjem cen in tako tudi posredno
vplivala na spremenjeno strukturo gostov v posameznih obdobjih in posledično tudi upad
izven penzionske potrošnje.
Povečanje nočitev v hotelih in kampu za 6% v letu 2010 je sicer pozitiven kazalec, vendar je
potrebno upoštevati vse napisano.
Kljub vsemu naštetemu smo se na Turizmu Bled trudili za dobro sodelovanje s partnerji in po
svojih močeh in v skladu s svojim programom trudili obdržati pozitiven trend turizma
(prireditve, dogodki, tiskovine, programi…)








www.bled.si – stalno povečevanje obiskanosti domače spletne strani. Pridružili smo se
tudi socialnemu omrežju Facebook, kjer število prijateljev in vnosov vztrajno rasteta.
Sprejem številnih tujih novinarjev in prejetih že nekaj izrednih pozitivnih odmevov tako
tiskanih kot TV medijev – tržna vrednost prispevkov bi bila za Bled oz. naš proračun
nedosegljiva.
Nadaljevanje uvajanja tržne znamke Bled.
Distribucija različnih promocijskih materialov, ki smo jih realizirali na Turizmu v
sodelovanju s partnerji vendar v naši organizaciji (glede na omejeno število zaposlenih
zelo veliko delo).
Turizem Bled je sodeloval na vseh odmevnejših predstavitvah slovenskega turizma na
sejmih in borzah v letu 2010.
Uspešno koordiniranje in sodelovanje s turističnim gospodarstvom Bleda ter širše v
Sloveniji.
Uspešna izpeljava planiranih prireditev in nadgradnja blejskih dnevov in Kroga
prijateljstva z novim dogodkom – Blejsko vodno simfonijo.
 Bled v očeh svetovne javnosti
Bled je v letu 2010 doživel kar nekaj odmevnih objav. Uvrstil se je v turistični vodnik 101
Romantic getaways, Budget travel je Blejsko jezero umestil med 10 najlepših na svetu.
Blejski otok je na CNN-ovi strani pridobil 5. mesto med turističnimi biseri dostopnih samo
s čolnom. Rick Steves pa je poskrbel za odmevnost Bleda v njegovi popotniški oddaji, ki
so jo v ZDA in Kanadi začeli predvajala oktobra 2010.

1)
BLED – 101 ROMANTIČNA DESTINACIJA
Bled se je uvrstil med 101 romantično destinacijo v mini vodniku
avstralske založbe Bounty Books »101 Romantic Getaways« v katerem
so s sliko in besedo predstavljene nekatere najbolj zapeljive turistične
destinacije vsega sveta. Knjiga opisuje Bled kot alpski biser, na pravljični
lokaciji. Knjiga je izšla dec. 2009.
http://www.octopusbooks.co.uk/books/general/9780753719367/101romantic-getaways/
2)
BLEJSKO JEZERO – MED 10. NAJLEPŠIMI NA SVETU
Popotniški mesečnik Budget Travel je uvrstil Blejsko jezero med 10 najlepših na svetu.
Opisali so ga kot alpski biser obkrožen z gorami, ki jemlje dih. Priporočajo obisk Blejskega
otoka, na katerega peljejo pletne. Vodo v blejskem jezeru opiše kot relativno toplo. Za tiste,
ki bi želeli še toplejše pa priporoča obisk notranjih bazenov v enem izmed treh hotelov, ki
imajo termalne vrelce.
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Dostopno na: http://www.budgettravel.com/btdyn/content/article/2010/07/28/AR2010072804448.html

3)

5 TURISTIČNIH BISEROV DOSTOPNIH LE S ČOLNOM

Na spletni strani CNN so objavili seznam petih oddaljenih turističnih biserov na katere lahko
prideš samo s čolnom. Med drugimi so tja uvrstili tudi Blejski otok s cerkvijo Marijinega
vnebovzetja. Članek Blejski otok geografsko umesti na severozahod države blizu avstrijske
meje, ter nadalje opiše, da leži v smaragdnem jezeru obkroženim z Julijskimi Alpami. Ker so
motorni čolni na jezeru prepovedani, se lahko na otok pride le z pletno. Omeni še ustno
izročilo, ki pravi, da bo zakon srečen, če ženin svojo nevesto prinese na vrh otoka po 99
stopnicah.
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/06/03/remote.boating.gems/index.html?hpt=C2#
fbid=yjjKev407n7&wom
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4)
LESTVICA REVIJE FORBES – evropska mesta miru in idile
Svetovno znana revija Forbes je oblikovala lestvico desetih evropskih mest, ki predstavljajo
idilo, mir, počitek; skratka sprostitev.
Med njimi sta tudi slovenski mesti. To sta Bled in Ljubljana. Bled je na lestvici Forbes na
petem mestu za grškim otokom Patmos, , italijansko pokrajino Lucca, francoskim
mestecem Saignon, italijanskim mestecem Pietrasanta, naš Bled in Blejsko jezero, ki je
skoraj že preveč popolno po mnenju revije Forbes; pa je na petem mestu.

5)
RICK STEVES' EUROPE
Rick Steves, turistični vodnik in avtor znane popotniške oddaje »Rick Steves' Europe« v ZDA
in Kanadi, je za šesto sezono oddaje, ki bo predvajana od oktobra 2010, obiskal tudi
Slovenijo. Opis Slovenije je objavljen tudi na njegovi spletni strani www.ricksteves.com. Rick
Steves je na svojem obisku po Sloveniji obiskal Ljubljano, slovensko obalo in Bled, ki ga je
označil kot vrhunsko alpsko letovišče, s čudovitim jezerom, ki še vedno nosi avro obdobja
Romantike. Predstavi zgodovinski oris kraja in poudari tipične značilnosti, kot so veslači,
pletna, kremšnita in grmada. Rick Steves je izdal tudi dva vodiča, ki vključujeta Slovenijo:
Rick Steves' Croatia & Slovenia ter Rick Steves' Eastern Europe.

6)
TRIP ADVISOR
Bled se je po mnenju uporabnikov Trip Advisor udeležil med 10 najbolj
zaželenih krajev za obisk.
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7)

Chikyu no arukikata

Turistični vodnik Chikyu no arukikata, najbolj priljubljenih vodnikov na Japonskem.
Na nedavno odprti internetni strani predstavljajo potovalne trende za 2011. Predstavljenih je
30 najbolj vročih destinacij po svetu, med njimi tudi Bled. Vseh 30 krajev sodeluje v
internetnem glasovanju za najbolj zaželeno destinacijo 2011.
Link: http://www.arukikata.co.jp/imatabi/choice30/index.html#09
Chikyu no arukikata je prvi vodnik po Sloveniji in Hrvaški izdala 2008, trenutno pa
sodelujemo glede nove tretje izdaje, ki bo izšla aprila 2011.

 Novosti in odmevni dogodki na Bledu
1) PUSTOLOVSKI PARK BLED
8. maja 2010 se je na vrhu Straže odprl Pustolovski park Bled, ki ga je postavilo podjetje
Koren Sports.
Namenjen je zabavi za vso družino. Koncept pustolovskega parka temelji na doživljajskem
popotovanju preko posebej urejenega plezalnega poligona, ki je zgrajen med krošnjami
dreves in to tako, da si obiskovalci sami lahko izbirajo sebi primerno težavnostno stopnjo.
Sestavlja ga 5 različnih poti z 71 plezalnimi pustolovščinami. Obiščejo ga lahko vsi, ki so višji
od 120 cm oziroma so dopolnili vsaj 4.leta. Park je odprt v času obratovanja poletnega
sankališča.
Novo pridobitev za blejski turizem smo podprli s promocijskimi aktivnostmi v naših tiskovinah
in na spletni strani.

Tabela 4: Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2010 in primerjava z letom 2009

LETO 2010
domači
januar *

1

tuji

Razmerje
domači - tuji
%
domači % tuji

INDEKS 2010/2009
skupaj

domači

tuji

skupaj

2.017

22.552

24.569

111

121

120

8

92

februar

3.127

10.963

14.090

105

115

113

22

78

marec

3.475

15.388

18.863

130

122

123

18

82

april

3.133

25.312

28.445

94

102

101

11

89

maj

2.344

39.410

41.754

108

104

105

6

94

junij

2.314

48.814

51.128

96

112

111

5

95

julij

4.502

79.855

84.357

117

108

109

5

95

avgust

3.087

90.586

93.673

80

100

99

3

97

september

2.101

50.985

53.086

92

100

100

4

96

oktober

3.170

29.684

32.854

88

112

109

10

90

november

2.138

11.875

14.013

95

129

122

15

85

december

2.494

18.841

21.335

98

104

103

12

88

skupaj
33.902 444.265 478.167
100
107
106
7
Vir: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma (hoteli, kamp, Penzion Mlino in Youth Hostel Bledec)
*1 - v januarju 2010 smo gostili WSC in WWMG, skupaj cca. 4.000 nočitev v omenjenih objektih
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Tabela 5: Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2010 in primerjava z letom 2009 po
pomembnejših državah (več kot 2%).

Avstrija
Belgija
Francija
Hrvaška
Italija
Izrael
Japonska
Madžarska
Nemčija
Nizozemska
Rusija
Srbija
V. Britanija
ZDA
Slovenija
druge
skupaj

SKUPAJ
13.117
9.424
10.311
19.486
59.923
18.223
27.186
11.505
46.763
30.081
11.472
17.219
51.631
24.409
33.902
93.515
478.167

%
3
2
2
4
13
4
6
2
10
6
2
4
11
5
7
20
100

I 10/09
98
107
99
102
105
104
98
117
109
77
117
194
97
124
100
118
106

Vir: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma (hoteli, kamp in večji penzioni)

Na Turizmu Bled vsakodnevno zbiramo statistične podatke o ustvarjenih nočitvah za hotele,
kamp, Penzion Mlino in Youth Hostel Bledec. Tako ob vsakem trenutku in takoj po koncu
določenega obdobja takoj lahko posredujemo informacijo o stanju ustvarjenih nočitev po
mesecih in državah.
Največji upad je bil na tržišču Nizozemske, ki predstavlja pomembnejšo skupino gostov na
Bledu. Skupaj s turističnim gospodarstvom bomo naredili analizo stanja in se dogovorili za
nadaljnje aktivnosti na tem trgu, saj je za Bled zelo pomemben. Nadaljevali bomo tudi
promocijske in trženjske akcije na 3. najpomembnejših trgih – Italije, Nemčije in Velike
Britanije.
Največjo rast nočitev so ustvarili gostje iz Srbije (zelo velik pomen je imela odprava viz),
zato planiramo na srbskemu trgu več promocijskih aktivnosti.
V letu 2010 smo uvedli madžarsko jezikovno verzijo na www.bled.si in veseli nas, da se je
delež madžarskih nočitev povečal za 17%.
Kar 24 % rast smo zabeležili pri gostih iz ZDA.

Liljana Ošterbenk Janša
Diana Šebat
Maja Rimahazi

Eva Štravs Podlogar
direktorica
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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 31.12.2010
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2010 po nabavni, odpisani in neodpisani
vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR).
Vrsta dolgoročnega sredstva
1
Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Oprema in druga opredmetena o.s.
Dolgoročne finančne naložbe
SKUPAJ

Nabavna
Popravek
Neodpisana Odpisanost
vrednost
vrednosti
vrednost
sredstev
2
3
4
5=3:2x100
2.271
393
1.878
17,31

21.053
350
23.674

19.210
19.603

1.843
350
4.071

91,25
0
82,80

Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2010 in primerjava s
predhodnim letom (v EUR).
Vrsta dolgoročnega sredstva

1
Neopredmetena dolgoročna
sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
Oprema in druga opredmetena o.s.
Dolgoročne finančne naložbe
SKUPAJ

Nabavna vrednost
po stanju
predhodnega leta
2

393
20.414
350
21.157

Nabavna vrednost
po stanju
tekočega leta
3

2.271
21.053
350
23.674

Indeks

4=3:2x100

577,86
103,13
100,00
111,90

V letu 2010 so se osnovna sredstva zavoda Turizem Bled povečala zaradi nabave novega
računalnika.
V letu 2010 so neopredmetena sredstva ostala nespremenjena, povečale pa so se
dolgoročne aktivne časovne razmejitve, iz naslova dolgoročno odloženih stroškov promocije.
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Nabavna vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v primerjavi s
predhodnim letom povečala za 11,90 %, in sicer zaradi povečanja nabavne vrednosti
osnovnih sredstev in povečanja vrednosti dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev.
B. KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2010 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 Vrednost po stanju
predhodnega leta
tekočega leta
2
3
89
226
8.333
36.642
57.605
33.599
0
191
6.874
1.815
1.311
10.089
74.212
82.562

Indeks
4=3:2x100
253,93
439,72
58,33
0
26,40
769,57
111,25

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 33.599 EUR, od tega nezapadle terjatve
v višini 22.765 EUR, zapadle terjatve pa v višini 10.834 EUR. Odpisanih terjatev je bilo v
višini 1.725 EUR. Terjatve so se odpisale, ker izterjava ni bila več mogoča zaradi prenehanja
poslovanja dolžnikov. Izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so se
povečale za 11,25 %, predvsem na račun povečanja aktivnih časovnih razmejitev in
dobroimetja pri bankah.
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 226 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.:

36.642 EUR

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
33.599 EUR
Terjatve do kupcev so se glede na stanje terjatev preteklega leta zmanjšale, kar zavod
pozitivno ocenjuje glede na povečano nelikvidnost v državi in glede na naravo poslovanja
in poznavanje kupcev. Zavod oziroma strokovne službe so v letu 2010 glede na situacijo v
državi povečale aktivnosti v zvezi z izterjavo zapadlih terjatev.
1. Terjatve do poslovnih partnerjev v Sloveniji znašajo 33.599 EUR. Na dan 31.12.2010
je zavod izkazoval za 10.834 EUR zapadlih terjatev, pri čemer pa glavnina zapadlih terjatev
ne presegajo rok zapadlosti nad 30 dni. Gre predvsem za stalne poslovne partnerje zavoda,
s katerimi terjatve zapira 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 terjatve.
3. V letu 2010 zavod ni oblikoval popravkov vrednosti terjatev.
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo:
* terjatev do ZZZS - povračilo boleznin

1.815 EUR
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KRATKOROČNO DANI PREDUJMI

191 EUR

Zavod izkazuje na kratkoročno danih predujmih zneske
preveč vrnjenega denarja iz naslova HIT parada 2010
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

10.089 EUR

Aktivne časovne razmejitve zavoda Turizem Bled predstavljajo kratkoročno odložene
stroške, ki bodo bremenili prihodnje obračunsko obdobje (obveznosti do dobaviteljev so
nastale v letu 2010, strošek pa se nanaša na obračunsko obdobje 2011).
AČR v letu 2010 vključujejo:
* del stroškov novoletnega koncerta, stroške telefona, stroške komunale, promocijski stroški
(poslikava vlaka), stroške ognjemeta.
C.ZALOGE
Pregled zalog po vrstah za leto 2010 in primerjava s predhodnim letom (v EUR)
Vrste zalog
Vrednost po stanju Vrednost po stanju
Indeks
predhodnega leta
tekočega leta
1
2
3
4=3:2x100
Zaloge blaga
0
0
0,00

Zavod ne izkazuje zalog po stanju na dan 31.12.2010, saj prodaja kart in zemljevidom
poteka direktno preko Geodetskega inštituta in posameznih koristnikov.
I. AKTIVA SKUPAJ

86.633 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto
2010 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) .
Vrste kratkoroč.časovnih obveznosti Vrednost po stanju Vrednost po stanju
Indeks
in PČR
predhodnega leta
tekočega leta
1
2
3
4=3:2x100
Kratkoroč.obveznosti do zaposlenih
9.368
8.620
92,02
Kratkoroč.obveznosti do
dobaviteljev
62.338
78.894
126,56
Druge kratkoroč.obvez.iz poslovanja
10.728
6.878
64,11
Kratkoroč.obveznosti iz financiranja
0
0
0,00
Pasivne časovne razmejitve
6.420
4.177
65,11
SKUPAJ
88.854
98.569
110,93
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač
in povračil, ki so bile izplačane 10.1.2011, torej po zaključku poslovnega leta.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Kratkoročne obveznosti v višini 78.894 EUR prestavljajo obveznosti do dobaviteljev obratnih
sredstev. Te so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 16.556 EUR oziroma za
26,56%.
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V okviru kratkoročnih obveznosti zavod izkazuje nezapadle obveznosti v višini 70.642 EUR
in zapadle obveznosti v višini 8.252 EUR, katerih glavnina ne presega roka zapadlosti za
več kot 30 dni. Največje nezapadle obveznosti zavod izkazuje do naslednjih storitev:
- Tiskanje promocijskih materialov: 18.000 EUR
- Organizacija in izvedba prireditev Veselega decembra: 20.643 EUR
- Obveznosti do študentov info točke TIC Brnik za mesec december in pomoč pri
organizaciji Veselega decembra: 6.604 EUR
- Obveznosti do TIC Bled: 5.666,66 EUR
- Obveznosti do partnerjev v sistemu Ski pass/bus Julijske Alpe: 5.009 EUR
- Obveznosti do nastanitvenih objektov za prireditev HIT parada: 8.891 EUR
Na dan
Zavod izkazuje obveznosti do domačih dobaviteljev v višini
dobaviteljev v višini 0 EUR.

78.894 EUR

in do tujih

Obveznosti bodo poravnane iz natečene turistične takse ter drugih terjatev.
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo:
*kratkoročne obveznosti za dajatve
*obveznost za obračunani DDV
*neto sejnine sveta zavoda

1.835 EUR
3.565 EUR
1.478 EUR

Obveznost za obračunani DDV je bila poravnana 31.1. tekočega leta.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod ne izkazuje.
V letu 2010 Zavod izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 4.177 EUR, in sicer:
* kratkoročno odloženi prihodki za novoletni koncert

4.177 EUR

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2010 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 neopredmetena
sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Obveznosti za dolgoročne finančne
naložbe

Vrednost po stanju Vrednost po stanju
predhodnega leta
tekočega leta
2
3
893
893
-27.726
-26.574
12.981
12.981

Indeks
4=3:2x100
100,00
95,85
100,00

1.436

414

28,83

350

350

100,00

Presežek odhodkov nad prihodki se je zmanjšal za 4,15 % oziroma za pozitivni izid
poslovanja v letu 2010, kar vrednostno predstavlja 1.152 EUR.
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Druge dolgoročne obveznosti predstavljajo:
*ustanovni kapital
*revalorizacijo ustanovnega kapitala

12.102 EUR
879 EUR
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OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA
IN OPREDMETENA OSNOVNA SRESTVA
*obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
so izkazana v višini 414 EUR
Obveznost je sestavljena iz obveznosti za sredstva iz občinskega proračuna za nabavo
opredmetenih osnovnih sredstev ter vrednosti srebrnikov, kot dolgoročne finančne naložbe.
POSLOVNI IZID
Velikost poslovnega izida je 1.152 EUR.
II. PASIVA SKUPAJ

86.633 EUR

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
OD 1.1.2010 DO 31.12.2010
2.1. PRIHODKI
Zavod Turizem Bled je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu
2010 pridobil naslednje prihodke:
1. Poslovne prihodke
2. Finančne prihodke
3. Druge prihodke
Sestava prihodkov po vrstah v letu 2010 (v EUR)
Vrste prihodkov
1
Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Prihodki tekočega
obračunskega obdobja
2
602.666
299
2.220
0
605.185

Sestava prihodkov
3
99,58 %
0,05 %
0,37%
0,00 %
100,00 %

Primerjava prihodkov v letu 2010 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
721.426
282
61.525
0
783.233

Prihodki
tekočega leta
3
602.666
299
2.220
0
605.185

Indeks
4=3:2x100
83,54
106,03
3,61
0,00
77,27

99,58 % prihodkov zavoda predstavljajo prihodki od poslovanja in so se v primerjavi z
predhodnim letom zmanjšali za 16,46 %. Bistveno pa so se v letu 2010 zmanjšali drugi
prihodki iz naslova pridobljenih nepovratnih sredstev.
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Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2010 (v EUR)
Vrste prihodkov

1
Prihodki iz poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Prihodki iz
proračunskih
virov
2
381.800

381.800

Prihodki iz
neproračunskih
virov
3
220.866
299
2.220
0
223.385

Sestava virov
prihodkov
4
63,09%

36,50%
0,05%
0,37%
0,00%
100,00%

1.Sestava poslovnih prihodkov v letu 2010 (v EUR)

Vrste poslovnih prihodkov
1
Prih.od prodaje proizvod.in stor.
Prih.od prodaje materiala in blaga
Prihodki iz poslovanja

Poslovni prihodki tekočega
obračunskega obdobja
2
602.666
0
602.666

Sestava poslovnih
prihodkov
3
100%
0
100%

Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v EUR)
Vrste poslovnih prihodkov
1
Prih.od prodaje proizvod. in stor.
Prih.od prodaje materiala in blaga
Prihodki iz poslovanja

Poslovni prihodki
predhodnega leta
2
721.426
0
721.426

Poslovni prihodki
tekočega leta
3
602.666
0
602.666

Indeks
4=3:2x100
83,54
0,00
83,54

2.Finančni prihodki v znesku 299 EUR so sestavljeni iz:
* prihodkov od obresti, stroškov opomina in prihodkov iz prejšnjih let
3.Drugi prihodki so izkazani in naslova pridobljenih nepovratnih sredstev:
* sofinanciranje projekta praktičnega usposabljanja z delom za šolsko oz. študijsko leto
2009/2010 v višini 500 EUR,
* donacije Gorenjske banke in Franc Odar v znesku 1.720 EUR.
4.Prevrednotovalni poslovni prihodki zavod nima izkazanih.
2.2. ODHODKI
Odhodki so razčlenjeni na
1. Poslovne odhodke
2. Finančne odhodke
3. Druge odhodke
4. Prevrednotovalne poslovne odhodke
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Sestava odhodkov po vrstah v letu 2010(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 tekočega
obračunskega obdobja
2
471.707
120.232
1.022
6.400
39
2.908
1.725
604.033

Sestava odhodkov
3
78,09%
19,90%
0,17%
1,06%
0,01%
0,48%
0,29%
100,00%

Primerjava odhodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v EUR)
Vrste odhodkov
1
Stroški blaga, material in stor.
Stroški dela
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni posl. odhodki
Celotni odhodki

Odhodki
predhodnega leta
2
645.579
121.595
1.134
6.550
248
3.726
1.761
780.593

Odhodki
tekočega leta
3
471.707
120.232
1.022
6.400
39
2.908
1.725
604.033

Indeks
4=3:2x100
73,07
98,88
90,12
97,71
15,73
78,05
97,96
77,38

Glede na preteklo leto so se stroški blaga in storitev zmanjšali za 26,93 % in predstavljajo
78,09 % skupnih stroškov zavoda. Stroški plač so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali
za 1,12 %, predvsem na račun povračila boleznin nad 30 dni, ki v skladu z veljavno
zakonodajo ne bremenijo zavoda. Plače predstavljajo 19,90 % skupnih stroškov zavoda.
Strošek amortizacije se je zmanjšal za 9,88% in predstavlja 0,17 % delež v skupnih stroških.
Ostali drugi stroški so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 2,29 % in so nastali iz
naslova članarin po zahtevkih Občine Bled in članarin v mednarodnih stanovskih
organizacijah (Alpine Pearls). Ti stroški predstavljajo 1,06 % v skupnih stroških. Drugi
odhodki predstavljajo delež 0,48% v skupnih stroških in so se zmanjšali v primerjavi s
preteklim letom za 21,95%. Glavnino drugih odhodkov predstavljata donaciji, in sicer za
prireditve na Bledu.
1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2010 (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
55.419
416.288
120.232
1.022
6.400
599.361

Sestava poslovnih
odhodkov
3
9,25%
69,46%
20,06%
0,17%
1,07%
100,00%

*Stroški materiala v vrednosti 55.419 EUR predstavljajo 9,25 % vseh poslovnih odhodkov.
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Največji materialni stroški so:
.stroški reklamnega materiala
.stroški ostalega materiala

30.967 EUR
24.451 EUR

*Stroški storitev v vrednosti 416.288 EUR predstavljajo 69,46 % poslovnih odhodkov.
Največji stroški storitev so:
.stroški storitev organizacije
163.811 EUR
.stroški smučarskih kart
40.309 EUR
.stroški reklamnih oglasov
31.855 EUR
.stroški storitev TIC
50.000 EUR
.stroški najemnin
12.311 EUR
*Stroški dela v vrednosti 120.232 EUR predstavljajo 20,06 % vseh poslovnih odhodkov.
Stroški dela sestavljajo:
.plače in nadomestila plač
95.560 EUR
.prispevki za socialno varnost delodajalcev
15.385 EUR
.drugi stroški dela
9.287 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 1.022 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 in 48/09).
*Ostali drugi stroški v vrednosti 6.400 EUR so stroški članarin, po zahtevkih Občine Bled
(delitev letne članarine za Alpine Pearls), plačila članarin mednarodnim stanovskim
organizacijam.
2. Finančni odhodki v znesku 39 so stroški zamudnih obresti do dobaviteljev in tečajnih
razlik ter parskih izravnav.
3. Drugi odhodki v višini 2.908 EUR so nastali iz naslova donacij, upravnih taks in
nepriznanega odbitnega DDV.
4. Prevrednotovalni poslovni odhodki so odhodki odpisanih terjatev iz preteklih let.
PRESEŽEK PRIHODKOV
Zavod je poslovno leto 2010 zaključil uspešno in ustvaril 1.152 EUR presežka prihodkov nad
odhodki. Zaposleni so glede na rezultate in poročilo izpolnili planirane aktivnosti za leto 2010.
Bled, 23.02.2011
Ida Kavčič
IK Svetovanje d.o.o.

Eva Štravs Podlogar
Turizem Bled
direktorica
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