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I. POSLOVNO POROČILO
SPLOŠNI DEL

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

Zakonska izhodišča in opis razvoja
Zakon o pospeševanju turizma (ZPT) je bil sprejet leta 1998 (Ur. List RS, št.57/98) in je
opredelil ustanovitev in delovanje lokalnih turističnih organizacij. Na osnovi zakona je občina
Bled septembra 1999 tudi sprejela odlok o preoblikovanju Direkcije za turizem Bled v LTO
Turizem Bled.
V letu 2003 se je Ministrstvo za gospodarstvo odločilo za pripravo novega Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT), ki naj bi bolj sledil izhodiščem turistične politike in
sprejeti strategiji razvoja turizma.
Novi ZSRT je bil sprejet na redni seji DZ 19.12.2003 in objavljen v Ur. listu 15.01.2004.
V skladu z 19. čl. zakona so občine pristojne za načrtovanje, organiziranje in izvajanje
politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja ob upoštevanju usmeritev
Strategije slovenskega turizma.
Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na
ravni turističnega območja se zagotavljajo
v proračunu občine iz namenskih virov
financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.
V skladu s 15. členom ZSRT je Turizem Bled konec leta 2004 od Ministrstva za gospodarstvo
pridobil status, da deluje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma. Po preteku
petletnega obdobja, smo julija 2009 pridobili podaljšanje statusa za obdobje petih let od
dneva vročitve.
V letu 2014 smo zopet oddali vlogo na MGRT za novo petletno obdobje in prejeli
odločbo Ministrstva za gospodarstvo, 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 dobo 5 let.«

Namenski viri financiranja zavoda,
ki jih opredeljuje ZSRT:
- del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni lokalnim
skupnostim v zaokroženem turističnem območju;
- turistična taksa, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, ki
so opredeljeni v 21. členu ZSRT. Turistično takso plačujejo domači in tuji gostje hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni
brezplačnega prenočevanja.
ZSRT določa, 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.).
Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2014

3

Občine so dolžne zagotavljati, da se namenska sredstva iz drugega odstavka 20.čl. zakona
(koncesija od iger na srečo in turistična taksa) porabijo za izvajanje dejavnosti spodbujanja
razvoja turizma na ravni turističnega območja.

Dejavnosti Turizma Bled
V občinskem proračunu so zagotovljena namenska sredstva za izvajanje programa dela in
aktivnosti Turizma Bled, ki v skladu z aktom o ustanovitvi v okviru svojega delovanja
zagotavlja:
- oblikovanje celovite turistične ponudbe občine Bled,
- delovanje turistično informacijskega centra - TIC pri TD Bled in vzpostavitev novega
Infocentra Triglavska roža
- promocijo turistične ponudbe,
- vodenje aktivnosti RDO Gorenjska,
- sooblikovanje turistične ponudbe območja Julijskih Alp in Slovenije,
- organizacijo in izvajanje prireditev, povezanih s turizmom,
- organizacijo in izvajanje velikih prireditev,
- sodeluje pri razvoju in trženju turističnih infrastrukturnih objektov.

Zaposleni
Zavod je v letu 2014 zaposloval 4 osebe, ena delavka ima zaradi materinstva skrajšan
delovni čas na 6 ur dnevne obveznosti. Od maja 2014 so opravljali obvezno študijsko prakso
trije študentje višjih strokovnih šol za gostinstvo in turizem. Od julija 2014 smo vzpostavili
delovanje Infocentra Triglavska roža in v ta namen zaposlili eno osebo.

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

Poslovni izid in ocena poslovanja
Turizem Bled je v letu 2014 realiziral 777.694 € prihodkov in 775.352 € odhodkov, kar
pomeni, da so bili prihodki višji od odhodkov za 2.342 €.
Aktivnosti Turizma Bled oz. vseh zaposlenih so se prepletale z lokalnega na regijski in seveda
tudi na nacionalni nivo.
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POSEBNI DEL
Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2014 je bil sprejet na 46. redni seji Sveta
zavoda Turizma Bled, dne 3.3.2014.
Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Bled, dne 18. marca 2014 pri obravnavi 16. točke
dnevnega reda pa je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Letnemu finančnemu načrtu
Turizma Bled za leto 2014.
Kot je zapisano v Proračunu občine Bled so dolgoročni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo
doseganje zastavljenih ciljev na področju turizma sledeči:
- Uvajanje novih turističnih produktov
- Povečanje prepoznavnosti območja kot turistične destinacije
Kazalci: več turističnih nočitev in prihodov turistov in obiskovalcev ter večji prihodki iz
naslova turistične takse.

Prihodki
Turizem Bled je v prvi letu 2014 realiziral 777.694 € prihodkov, 8% več kot planirano;
1.

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

–
–
–
–

221.000
170.000
109.000
277.694

€
€
€
€

Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem interesu

V skladu s sistemom pripravljanja občinskega proračuna se iz namenskih prihodkov zbrane
turistične takse namenja 235.000 € za sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled v javnem
interesu, kar predstavlja osnovo za dejanske aktivnosti delovanja v javnem interesu
(zaposleni, turistično informacijska dejavnost in delovanje TD Bled ter delno pokrivanje
stroškov materiala in storitev). Sredstva se iz občinskega proračuna nakazujejo mesečno po
dvanajstinah na račun Turizma Bled. V juniju so se prerazporedila sredstva namenjena
investiciji obnove TIC pri TD Bled, saj je Občina Bled direktno nakazala sredstva
Turističnemu društvu Bled, zato so se sredstva Turizmu Bled zmanjšala na 221.000 €, ki so
bila v celoti realizirana.
2.

Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju projektnih dejavnosti Turizma Bled, ki so
razvrščene v 3 glavne skupine:
- Razvojni projekti
- Krajevna promocija
- Organizacija prireditev
3.

RDO Gorenjska

Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske opravlja naloge in funkcije regionalne
destinacijske organizacije. Po končanem 3 letnem projektu vezanem na ESRR sredstva, ki se
je zaključil 15.10.2013, so župani Gorenjske na 21. Seji sveta gorenjske regije, 5.11.2013
potrdili sofinanciranje aktivnosti RDO Gorenjska tudi v letu 2014. Na začetku leta 2014 so
podpisali dvo oz. več partitne pogodbe s Turizmom Bled in tako podprli aktivnosti v skupni
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višini sredstev 90.000 EUR. V maju smo realizirali prvi obrok nakazil v višini 39.713 €.
Sredstva gorenjskih občin so nam pomagali prebroditi izpad denarnega toka, saj Občina Bled
v prvih mesecih leta 2014 ni redno pokrivala mesečnih zahtevkov za delovanje Turizem Bled.
Drugi zahtevek občinam je bil izdan v juliju. Gorenjske občine so zelo korektne pri plačevanju
zahtevkov kar Turizmu Bled omogoča normalno poslovanje.
Občina Bohinj ni podpisala partnerskega dogovora, vendar Turizem Bohinj sodeluje pri vseh
aktivnostih RDO Gorenjska in jih tudi sofinancira.
Pri projektih RDO Gorenjska smo realizirali tudi 29.456 € sredstev gospodarstva Gorenjske,
predvsem s trženjem oglasnega prostora.
4.

Ostali viri
•

Sofinanciranje gospodarstva – 57.036 €

V skladu s podpisanim dogovorom o poslovnem sodelovanju z blejskimi hoteli in ostalimi
turističnimi podjetji, z namenom bolj racionalnega in učinkovitega poslovanja združujemo
sredstva s turističnem gospodarstvom na različnih področjih, ki pa so izjemno pomembna za
boljše trženje in promocijo blejskega turizma. Sem sodijo sofinanciranje smučarskega
avtobusa za pospeševanje zimskega produkta, sofinanciranje promocijskih materialov,
prireditev, promocijskih nastopov na sejmih in borzah po Evropi ter izvajanje aktivnosti
tržnega komuniciranje na nivoju kraja kot so obiski novinarjev in študijskih skupin. V letu
2014 smo realizirali .
•

Lastna realizacija – 220.658 €

Turizem Bled sicer deluje v javnem interesu, vendar s svojimi aktivnostmi deluje v smeri
javno zasebnega partnerstva. Samo na ta način uspešno oplemeniti javna sredstva in s
pridobitvijo partnerjev povečuje proračun za potrebne aktivnosti pri promociji turizma.
Med lastno realizacijo sodijo prihodki iz naslova trženja oglasnega prostora na spletnih
straneh in v različnih publikacijah, ki jih realiziramo na Turizmu Bled.
Pomemben delež predstavlja tudi koordinacija in izvedba zimske sezone v povezavi s
kombinirano smučarsko vozovnico in smučarskim avtobusom ter organizacija velikih
prireditev.
Glede na gospodarsko in finančno situacijo v državi in glede na stanje v velikih turističnih
podjetjih se soočamo s problemi pri pridobivanju sredstev iz ostalih virov. Sofinanciranje
gospodarskih subjektov je vezano predvsem na zelo konkretne skupne aktivnosti, kjer
prepoznajo njihov neposredni interes.

Odhodki
V letu 2014 smo realizirali 775.352 € odhodkov, 8 % več kot planirano.
-

Dejavnosti v javnem interesu smo realizirali v višini 254.578 EUR, 1% več kot planirano.
Projektne dejavnosti pa v višini 520.773 €, 12% več kot planirano.

1. Dejavnost v javnem interesu

1.1.

Stroški dela

Na Turizmu Bled so 4 zaposlene, ena zaposlena zaradi materinstva dela s skrajšanim
delovnim časom po 6 ur. Od maja so bili na praksi trije študenti VSŠTG. Glede na velik obseg
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dela in novi Infocenter Triglavska roža, smo za določen čas dodatno zaposlili eno osebo.
Določen del stroškov dela zaposlenih je razporejen na projektne dejavnosti, kjer se delež
pokriva iz ostalih virov.
1.2.

Stroški materiala in storitev ter amortizacija

Pod to postavko so zajeti stroški vodenja računovodstva, licence za vzdrževanje programov,
stroški bank, pisarniški material, poštnine, naročnine, najemnina in čiščenje poslovnih
prostorov.
Zavod obračunava amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in
uporablja amortizacijske stopnje v skladu z navodili. (UL RS 45/05).
1.3.

Turistično – informacijska dejavnost in delovanje TD Bled

 Infocenter Triglavska roža Bled
Projekt skupnega info centra v stavbi TNP je bil predstavljen in potrjen na svetu regije že v
letu 2011. V letu 2012 je Občina Bled zelo aktivno pristopila k realizaciji projekta, saj se je
izkazalo, da se TNP ne more prijaviti na EU razpis. Investitor je tako Občina Bled, Turizem
Bled pa skupaj s TNP vsebinski partner pri projektu.
Projekt se je v letu 2013 pričel izvajati, ekipa Turizma Bled pa je skupaj s sodelavci s TNP in
strokovnimi sodelavci aktivno pristopila k postavitvi vsebine novega turistično
informacijskega centra; od stalne razstave do gostinskega lokala in trgovine.
Novi Infocenter v stavbi Triglavskega narodnega parka je pričel z obratovanjem 1.7.2014.
V Infocentru Triglavska roža Bled so obiskovalcem na vidnih mestih v prvi vrsti na voljo
tiskovine, ki so jih izdali Turizem Bled, RDO Gorenjska in Triglavski narodni park. Poleg teh
so na razpolago tudi tiskovine Spirita Slovenije, Julijskih Alp, Planinske zveze Slovenije,
posameznih občin na Gorenjskem, Blejski grad, Vintgar, dogodkov na Bledu in bližnji okolici.
Ostale tiskovine so zbrane v posebni mapi, ki je obiskovalcem na voljo na ogled na glavnem
pultu.
Ponudba trgovine zajema izdelke lokalnih proizvajalcev, ki zavzemajo domačo in umetnostno
obrt, lončarstvo, medičarstvo, sicer pa so na voljo tudi spominki, razglednice, knjige,
zemljevide, magnete, svinčnike, parkirne ure, žepne nožke, majice, kape, igrače za otroke…
več kot sto dobaviteljev.
Na ogled je stalna razstava Raj pod Triglavom s filmsko projekcijo, ki je na voljo za
brezplačen obisk. Možen je tudi plačljiv voden ogled razstave pod strokovnim vodstvom.
V infocentru so od jeseni na ogled tudi občasne razstave, ki se menjajo mesečno.
Kavarna Triglavska roža obratuje v času uradnih ur Infocentra ter v času dogodkov izven
uradnih ur. Kavarna je pričela v obratovanjem v avgustu 2014.
Obiskovalcem so poleg informacij in stalne razstave
brezplačno parkirišče (omejeno za 2h).

na voljo brezplačni wi-fi, sanitarije,

Delovni čas infocentra je:
- poletni delovni čas: 15. april do 15. oktober: vsak dan od 8. do 18. ure,
- zimski delovni čas: 16. oktober do 14. april: vsak dan od 8. do 16. ure,
- dodatno pa v času dogodkov.
Delo informatorjev pokrivamo Turizem Bled in JZ Triglavski narodni park.
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Obisk Infocentra Triglavska roža Bled, kjer se beležijo vsi obiski (tudi dogodkov in kavarne)
je bil v letu 2014 17.126 obiskovalcev iz več kot 55 držav. Največ obiskovalcev je bilo iz
Slovenije (35%), Nemčije (10%) in Italije (7%). Največji obisk pa je bil zabeležen v avgustu
(5.669 obiskovalcev).
Največ zanimanja med informacijami je za Bled in okolico ter Triglavski narodni park.
Infocenter je požel številne pohvale tako vsebinsko kot arhitekturno, se je pa našlo tudi
nekaj manjših pripomb na zunanjo ureditev.
V skladu s Pogodbo o zagotovitvi prostorov in o medsebojnih razmerjih pri upravljanju
informacijskega središča Triglavska roža Bled smo v septembru 2014 preselili tudi pisarno
Turizma Bled na novo lokacijo v upravno stavbo Triglavskega narodnega parka. Prevzeli smo
dve pisarni in souporabo knjižnice. Pisarniško opremo smo uporabili obstoječo z minimalnimi
dokupi, posodobili smo računalniško omrežje ter investirali v opremo skladišča.
 TIC pri TD Bled
V skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled o opravljanju dejavnosti turistično
informacijskega centra; nakazujemo mesečne dotacije TD Bled za opravljanje dejavnosti TIC.
TIC Bled je odprt celo leto, vse dni v letu, najmanj 5 ur na dan (nedelje in prazniki v
zimskem času) in največ 13 ur na dan (julij, avgust).
TIC Bled deluje z 2 informatorjema – 1 zaposlen za nedoločen čas in 1 preko študentskega
servisa. Zaradi zmanjšanega obiska, zmanjšanja sofinanciranja ter vzpostavitev TRB smo se
uskladili za skrajšanje delovnega časa od jeseni do pomladi.
Konec maja je bil TIC obnovljen; novi, razširjeni prostor je namenjen informacijski in delno
trgovski dejavnosti. S prejšnjih 24,5 m2 se je površina povečala na približno 60m2, kar je
bistveno olajšalo naše delo, prostor pa je prijaznejši tudi za obiskovalce.
Informacijski material je razstavljen in viden za vse obiskovalce, zaradi česar se je tudi precej
povečala poraba. V letu 2014 je TIC Bled obiskalo
42.771 obiskovalcev.
Največ
obiskovalcev TIC obišče v času od maja do septembra (višek doseže v juliju in avgustu),
obisk pa je običajno najmanjši v februarju in novembru. Obiskovalci imajo največ vprašanj
na temo aktivnosti, kulturnih in naravnih znamenitosti, informacije glede javnega prevoza in
obiska destinacije.
Obiskovalcem je na voljo tudi brezplačna uporaba interneta v internet kotičku in brezplačna
Wi-Fi povezava.
Predvsem v času poletne turistične sezone (julij in avgust) gostje pogosto iščejo prenočišče.
V letu 2014 so prvič z zasebnimi oddajalci nastanitvenih kapacitet podpisali pogodbe o
sodelovanju in vzpostavili sistem sporočanja o razpoložljivosti in pošiljanja gostov na izbrane
naslove. Že prvo leto je dalo dober rezultat, zadovoljni so bili tako gostje kot oddajalci. Vsem
tistim, ki so redno sporočali, koliko prostih kapacitet imajo, so tudi redno pošiljali goste.
Vsem gostom je bila zagotovljena nastanitev. Pogodbo je podpisalo 45 sobodajalcev.
 Delovanje TD Bled
Turistično društvo Bled sodi med najstarejša društva v Sloveniji. Turistično društvo Bled
koordinira delo vseh društev v občini in ima zaposlenega tudi tajnika za polovičen delovni
čas. V letu 2003 je Občina Bled Turističnemu društvu dodelila sredstva za polovično
zaposlitev tajnika TD Bled, ki jih je Občina Bled vse do konca leta 2009 izplačevala na
podlagi zahtevkov. V letu 2010 so bila ta sredstva z dogovorom prenesena na Turizem Bled
in jih le-ta prav tako na podlagi mesečnih zahtevkov izplačuje TD Bled.
Turizem Bled in Turistično društvo Bled imata podpisan poseben dogovor, ki opredeljuje, da
gredo sredstva v višini 14.000 EUR letno za delovanje Turističnega društva Bled in
Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2014

8

koordinacijo turističnih društev v občini Bled ter zastopanje vseh društev na nivoju
Gorenjske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije.
Na področju koordinacije društev v občini Bled je bil izveden program za sobodajalce s
področja celotne občine Bled ter aktivnosti vezane na akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna.

2.

Projektne dejavnosti

2.1.

RDO Gorenjska

Na podlagi sklepa 3. seje Sveta Gorenjske regije z dne 17. 1. 2011 so občine pooblastile
Turizem Bled za izvajanje nalog Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske za obdobje
treh let od oddaje vloge na javni razpis. Turizem Bled je z uspešno prijavo na javni razpis za
sredstva ESRR prevzel vodenje triletnega projekta. V letu 2013 so župani gorenjskih občin
podprli nadaljevanje projekta in sprejeli plan in sofinanciranje za leto 2014, s čimer je
omogočeno trajnostno delovanje vsaj minimalnega obsega osrednjih aktivnosti RDO
Gorenjska (internet, zelena kartica, nastopi na sejmih, koordinacija in usposabljanje celotne
regionalne destinacijske mreže,..).
Turizem Bled na območju razvojne regije Gorenjske nadaljuje z opravljanjem nalog in funkcij
regionalne destinacijske organizacije, določene v Razvojnem načrtu in usmeritvah
slovenskega turizma 2007 – 2011, in sicer:
– razvojno (razvoj produktov in trgov),
– distribucijsko,
– promocijsko in
– operativno.
V letu 2014 so bili v okviru RDO Gorenjske izvedeni naslednji projekti:
• skupna predstavitev turističnih krajev Gorenjske na sejmu TIP - Turizem in prosti čas,
29.1. – 1.2.2014 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani;
• skupna predstavitev na sejmu F.RE.E. v Münchnu med 19. in 23.2.2014;
• skupna predstavitev na festivalu Argus Bike na Dunaju med 5. in 6.2014;
• skupna predstavitev na sejmu Freizeit v Celovcu med 11. in 13.4.2014;
• nadaljevanje aktivnosti na spletni strani www.slovenian-alps.com in aktivnosti na
družabnih omrežjih;
• nadaljevanje aktivnosti znotraj produkta »Zelena kartica gosta Gorenjske«;
• oglasi in PR članki so bili objavljeni v reviji Deželne novice (marec 2014), Slovenske
počitnice (april 2014), The Slovenia Times Summer Guide (julij 2014) in Picture
Slovenia – Slovenia in Pictures 2014 (september 2014);
• Izobraževanje za urednike spletne strani Slovenskih Alp, 3.4.2014;
• Izvedba dveh študijskih tur turističnih delavcev Gorenjske – Škofjeloško območje,
7.5.2014 in Osrednja Gorenjska (2. del);
• Razvoj novih integralnih turističnih proizvodov: Poroke na Gorenjskem, Okusi
Gorenjske;
• Priprava in tisk tiskovin: Poroke na Gorenjskem, Okusi Gorenjske, katalog Zelene
kartice gosta Gorenjske 2014/2015, Koledar prireditev na Gorenjskem 2015,
Motoristične poti, Družinska doživetja;
• Trženje in nadaljevanje aktivnosti produkta Zelena kartica gosta Gorenjske;
• Koordinacija in komunikacija med RDO, LTO in TICi…;
• Projektna administracija in finančni management;
• 3 poročila za občine in LTOje Gorenjske;
• Vključevanje v konzorcij za področje gorskega kolesarjenja;
• 3 seje UO RDO Gorenjska.
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 Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, 29. januar – 1. februar 2014
Največjega turističnega sejma v Sloveniji, Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, smo se ponovno
udeležili in se na petih stojnicah pod skupnim imenom Gorenjska – Slovenske Alpe predstavili
s tematiko pohodništva. Poleg vseh 18 gorenjskih občin so s kulinarično ponudbo na stojnici
popestrili dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, dodatno pa je bila izvedena
poslikava telesa in degustacija blejskih kremnih rezin. Na zunanji ploščadi se je z mobilno
info točko predstavil Triglavski narodni park.
 Sejem F.RE.E. München, 19. - 23. februar 2014
RDO Gorenjska se je v letošnjem letu odločila za nastop na največjem sejmu za rekreacijo in
potovanja v južni Nemčiji. Zakupili smo en informacijski pult na skupni slovenski stojnici. Na
sejmu nas je predstavljal en informator z vsemi skupnimi tiskovinami Slovenskih Alp.
Obiskovalce našega info pulta so najbolj zanimale naslednje teme: pohodništvo, gore,
kolesarstvo, motoristične ture, kampi, znani turistični kraji, počitnice za družine (aktivnosti za
otroke).
 Festival Argus Bike Dunaj, 5. - 6. april 2014
Argus Bike Festival je prireditev, ki obsega predstavitve kolesarjem prijaznih turističnih
destinacij (urejeni kolesarski parki, kolesarske steze, kolesarske prireditve…), predstavitve
ponudbe koles in ostale kolesarske opreme, predstavitve ponudbe tiskanih medijev s
področja kolesarskega športa in rekreativnega turizma, predstavitve ponudbe prehranskih
dopolnil športnikom, predstavitve ponudbe kolesarskih oblačil…
Sejem je za obiskovalce brezplačen. Ponuja veliko adrenalinskih momentov na najbolj
frekventni točki avstrijske prestolnice, in tudi zato je izjemno dobro obiskan.
 Freizeit Celovec, 11. - 13. april 2014
Predstavitev Gorenjske na sejmu za prosti čas na Celovškem sejmišču je v letošnjem letu
potekala na slovenski stojnici. Zakupili smo en pult na katerem sta bila vsak dan po dva
informatorja. Za animacijo so poskrbeli organizatorji Škofjeloškega pasijona, predstavili pa
smo se s splošnimi tiskovinami Gorenjske, vsaka občina pa se je lahko dodatno predstavila z
enim splošnim katalogom kraja.
 Aktivnosti na spletni strani in družabnih omrežjih
Urejanje spletne strani www.slovenian-alps.com je vključevalo uredniško delo, ki vključuje
ažurno dodajanje večjih turističnih dogodkov na Gorenjskem v večih jezikovnih različicah,
posodobitev baze ponudnikov Zelene kartice gosta Gorenjske, dodajanje novih vsebin in
drugo. To delo je bilo opravljeno s strani Turizma Bled, kot nosilca RDO Gorenjska. Poleg
tega je Turizem Bled večkrat tedensko urejal in objavljal vsebine Slovenskih Alp na družabnih
omrežjih Facebook in Twitter.
Mesečno smo prejemali račune za gostovanje spletne strani na strežniku, enkrat letno za
podaljšanje domene spletne strani in skupaj s pogodbenim sodelavcem AV studiom izvedli
izobraževanje za urednike spletne strani www.slovenian-alps.com.
Na spletnem portalu Gorenjske – Slovenske Alpe www.slovenian-alps.com smo med 1.1.2014
in 31. 21.2014 zabeležiti 137.100 ogledov strani, kar je 42,8% manj kot v enakem obdobju
leta 2013. Skupno je stran obiskalo 46.252 uporabnikov, kar je 44,8% manj kot v enakem
obdobju leta 2013. 82,4% je bilo novih obiskovalcev. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije
(58,3%), sledi Hrvaška (6,8%), Nemčija (5%), Italija (4,5%), ZDA (3,3%), VB (2,8%) in
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Avstrije (2%). Povprečni obiskovalec je za obisk strani porabil minuto in 55 sekund in obiskal
2,5 podstrani.
71,7% obiskovalcev je stran našlo preko spletnih iskalnikov, 13,7% je bilo na stran
preusmerjenih iz drugih spletnih strani (od tega 19,6% prek bled.si, 8,3% prek google.de,
8,2% prek najdi.si, 7,26% prek hitholidays-kg.si, 6,5% prek google.si, 5,4% prek kranjskagora.si, 4% prek google.fr, 3,3% prek alp-penzion.com, 2,2% prek radolca.si, 2% trzic.si),
11,2% jih je direktno vstopilo na stran, 1,4% pa preko socialnih medijev. Najbolj pogoste
ključne iskalne besedne in besedne zveze so bile: slovenian alps, planica 2015, planica 2014,
kranjska gora, slovenske alpe, skoki v planici 2014, triglav national park, bled, škofja loka.
Najbolj pogosto obiskana podstran je bila Koledar dogodkov / Planica, Nastanitve / Zasebne
sobe in apartmaji, Zelena kartica / O kartici, Kaj početi / Raziskujte / Kulinarika, Vodnik po
regiji / Slovenske Alpe – Gorenjska, Green Card / About, Nastanitve / Turistična kmetija,
Koledar dogodkov / Silvestrovanje v Kranju.
13,6 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobilnih naprav, 7,5 % preko
tabličnih računalnikov, 78,9% pa preko običajnih računalnikov.
Slabši rezultat obiska strani lahko pripišemo počasnemu delovanju strani, zato je investicija v
obnovo oz. »responsive web design nujna«.
Facebook stran Slovenian Alps https://www.facebook.com/slovenian.alps je na datum
31.12.2014 imela 5.210 všečkov (oboževalcev), kar je 4% več kot lani, ko jih je imela 5004.
V času odkar imamo aktivno stran smo predvsem skozi nagradne igre pridobiti lepo število
sledilcev. V letošnjem letu smo ob nadaljevanju tedenskih objav na tem mediju uspeli to
številko še povečati. Ocenjujemo, da ima stran precej aktivnih članov, kar se pozna pri
dosegu objav.
Twitter profil Slovenian Alps https://twitter.com/SlovenianAlps imel na datum 31.12.2014
1.510 sledilcev (790% več kot lani, ko jih je imel 191). V letu 2014 smo ob pomoči
prostovoljnega sodelavca ponovno aktivirali Twitter račun Slovenskih Alp. Ob izredno
aktivnem večmesečnem delu na tem področju smo dosegli izjemno lepo število aktivnih
sledilcev.
 Zelena kartica gosta Gorenjske
S turistično kartico ugodnosti lahko gostje Gorenjske dobijo posebne popuste za oglede
številnih turističnih znamenitosti, izjemne kulinarične užitke, pestre športne aktivnosti in
druga nepozabna doživetja v regiji. Veljavna je v času bivanja pri ponudnikih, navedenih v
katalogu in na spletni strani www.slovenian-alps.com. Aktivacija kartice je brezplačna. Zelena
kartica je družinska kartica; z eno kartico lahko ugodnosti koristi vsa družina (dva odrasla z
otroki).
Turistična kartica ugodnosti, Zelena kartica gosta Gorenjske je eden izmed najpomembnejših
produktov evropskega projekta RDO Gorenjska. V letih 2012 in 2013 smo kartico postavili in
pripeljali v življenje. Partnerja pri projektu Dinocolor d.o.o. in AV studio d.o.o. sta se zavezala
k delovanju sistema pametnih kartic do konca leta 2014.
V letu 2014 smo prešli na nov sistem, uvedli smo enostavnejše kartice, ki omogočajo
partnerjem fizični vpis imena in priimka gosta in časa veljavnosti kartice ter sistem »show
your card« pri ponudnikih ugodnosti. Ponatisnili smo 10.000 novih enostavnejših kartic ter
omejili obdobje veljavnosti kartice na čas bivanja.
Smo pa v prvi polovici leta 2014 nadaljevali z aktivnostmi podaljševanja pogodb in
pridobivanja novih partnerjev, pospeševanje izdaje kartic, izdaja in distribucija novega
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kataloga Zelene kartice za obdobje 2014/2015 ter vnos ažurnih podatkov na spletno stran.
Katalog je izšel na začetku poletne sezone junija 2014.
Ocenjeno število izdanih Zelenih kartic gosta Gorenjske v letu 2014 je okoli 4.000.
V Zeleno kartico gosta Gorenjske je bilo v letu 2014 vključenih 170 ponudnikov ugodnosti in
77 ponudnikov kartic.
 Razvoj novih integralnih turističnih proizvodov: Poroke na Gorenjskem, Okusi
Gorenjske
V letu 2014 smo zaključili razvoj novega ITP Okusi Gorenjske, s predstavitvijo na sejmu TIP
v januarju 2015. Projekt je zasnoval dr. Janez Bogataj z Gastronomsko strategijo Gorenjske.
V letu 2014 smo zbrali ponudnike izbranih jedi iz gastronomske strategije Gorenjske in izvedli
fotografiranje. Te jedi so predstavljene v katalogu Okusi Gorenjske, ki smo ga natisnili v
slovenskem in angleškem jeziku.
ITP Poroke na Gorenjskem pa smo razvili skupaj s partnerji, ponudniki poročnih aranžmajev
na Gorenjskem. Zbrali smo ponudbo na območju Gorenjske in jo predstavili v katalogu
Čarobne poroke v slovenskem in angleškem jeziku.
2.2.

Razvojni projekti

2.2.1. Kongresni urad Bled
Zadnji dve leti je Turizem Bled v okviru svoje dejavnosti - promocije destinacije Bled in
organizacije prireditev - razširil svojo dejavnost na področje MICE segmenta na Bledu.
V okviru strateškega načrta trženja kongresne destinacije Bled se skupaj s turističnim
gospodarstvom na Bledu, ki je izkazal velik interes za ustanovitev Kongresnega urada Bled
trudimo slediti ciljem, ki smo jih potrdili na delavnicah in zapisali v brošuro Kongresni Bled
2020.
V letu 2014 je Turizem Bled kot KUB izpeljal naslednje aktivnosti in dogodke:
1. Turizem Bled se je kot KUB predstavil na borzi Conventa 2014 v Ljubljani s
predstavitvijo Bleda kot destinacije za poslovne dogodke.
2. Skupaj z ostalimi deležniki na Bledu smo prevzeli organizacijo študijskih tur po
Conventi in udeležencem predstavili blejsko MICE ponudbo. Pripravili smo program in
sodelovali pri organizaciji študijskih skupin; vse povabljene in priporočene s strani
kongresnega urada Slovenije in jim omogočili brezplačen program na destinaciji Bled.
3. S PR aktivnostmi v domačih medijih utrjujemo in izpostavljamo Bled kot kongresno
destinacijo.
4. Sodelovali in oglaševali smo v reviji Kongres, ki je edina specializirana revija za
področje poslovnega turizma.
5. Redno objavljamo poslovne novice v elektronski izdaji revije Kongres www.kongresmagazine.eu
6. Sodelovanje pri organizaciji študijskih tur za poslovne agente, skupaj s KUS.
7. Ažuriramo
in
posodabljamo
spletna
stran
www.bled.si/kongresi
in
www.bled.si/meetings, ki je prilagojena za področje MICE.
8. Glede na izkazan interes in potrebe smo ponatisnili poslovno brošuro Bled –
inspiracija v vseh letnih časih.
9. Na povabilo KUS in Turističnega predstavništva Slovenije na Dunaju, se je KUB v
dogovoru s blejskim turističnim gospodarstvom udeležil enodnevne BIZ kongresne
borze na Dunaju, ki je bila v prostorih tehničnega muzeja. Predstavilo se nas je 8
partnerjev iz Slovenije, ki smo bili v veliki družbi okrog 60 predstavnikov avstrijskega
gospodarstva iz Dunaja. Obiskovalci so bili zainteresirani tako za kongresni kot za
»leisure« turizem.
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10. Direktorica Eva Štravs Podlogar se je udeležila prve mednarodne konference šport in
turizem v Limericku na Irskem. Konferenca je bila zelo zanimiva, saj je utrdila pomen
velikih mednarodnih športnih dogodkov za razvoj turizma v kraju, predstavljeni so bili
primeri dobrih praks in projektov. Prisotnih je bilo cca 200 delegatov in 12
predavateljev iz 8 držav. V uvodnem pozdravu je rugbijska legenda Keith McCormack
poudaril pomen in povezanost turizma in športa in pozdravil udeležence vse od
»Nove Zelandije do Slovenije«. »Šport je izjemno pomemben za lokalno ekonomijo ,
saj vsako leto prinese 4 do 5 mio EUR. Letos je Limerick evropska prestolnica kulture
in šport je pomemben del te kulture«. Po statistiki WTO naj bi kar 22% ljudi izbralo
destinacijo potovanja v povezavi s športom. Med samo konferenco je bilo
izpostavljenih nekaj bistvenih izhodišč. Zelo pomembno je, da se naredi strategija za
celotno destinacijo oz. državo, da se evidentira deležnike in budgete. V Kanadi npr.
sta projekt podpirala tako predsednik vlade kot tudi finančni minister. Kandidature za
večje mednarodne dogodke ni mogoče pripraviti brez sodelovanja javnega in
privatnega sektorja oz. brez public (vlada, občina) in private partnership. Na
konferenci smo navezali dobre stike in predstavili Bled, kot lokacijo za številne
športne prireditve. Bled je bil povabljen k predstavitvi dobre prakse v naslednjem
letu.
11. Skupaj s Toleranca marketingom smo izpeljali tudi Festival Travel Zoom Bled 2014 mednarodno konferenco strateškega in kreativnega marketinga v turizmu. Že tretja
konferenca digitalnega marketinga je potekala med 26. in 27. marcem, ko smo
gostili strokovnjake s področja turizma, priznane mednarodne akademike, ustvarjalce
prodajnih orodij in marketinške guruje kot so Klaus - Dieter Koch, partner pri nemški
svetovalni agenciji Brand: Trust, dr. John Heeley, direktor podjetja Best Destination
Marketing in izredni predavatelj za turizem na univerzi Sheffield Hallam delavnico za
kreativno razmišljanje. Dimitrios Buhalis, direktor eTourism laboratorija / namestnik
direktorja Mednarodnega centra za raziskave v turizmu in gostinstvu (ICTHR) je
govoril o strateški marketinški revoluciji eTourism portala. Travel Zoom konferenca se
je tradicionalno zaključila z okroglo mizo. Tokrat je vroča razprava potekala na
temo športnega turizma. Udeleženka okrogle mize je bila tudi direktorica Turizma
Bled. Turizem Bled Travel Zoom tudi finančno podpira (pokrivanje stroškov
predavateljev) v višini 6.000 €.
12. Kandidatura za Svetovni pokal v veslanju 2015 - Veslaška zveza Slovenije, VK Bled,
Občina Bled in Turizem Bled smo skupaj s partnerjem SI Sport oddali kandidaturo za
Svetovni pokal v veslanju 2015, ki bo na Bledu 8.-10.maja.
2.2.2. Trženje ITP
Turizem Bled v vse svoje promocijske aktivnosti in tiskovine vključuje objekte turistične
infrastrukture. Objekte uvrščamo v svoje programe in jih z nekaterimi prireditvami tudi
uspešno tržimo.
V letu 2014 smo liniji spominkov rajska ptica dodali tudi linijo T-shirtov s posebnim blejskim
designom.
Turizem Bled ima registrirano tudi agencijsko dejavnost, ki pa jo realiziramo samo na
področju študijskih tur in protokolarnih obiskov.
V letu 2014 smo postavili temelje za nekaj novih ITP oz. realizirali delavnice s
priznanimi strokovnjaki na to temo:
-

Turizem Bled je delavnico »Kako napolniti Bled izven sezone« pripravil z namenom
prevetriti možnosti za povečanje turističnega obiska v mesecih, ko je na Bledu
ustvarjenih najmanj prenočitev (od novembra do konca marca). Delavnico sta izvedla
Andrej Pompe in Mateja Gruden.
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»Kljub investicijam hotelskih podjetij v kapacitete, ki naj bi vplivale na podaljšanje turistične
sezone (wellness, kongresne dvorane), ima Bled še vedno sezonski značaj. Skoraj 70
odstotkov vseh ustvarjenih prenočitev je realiziranih v 5 mesecih. »Izboljšanje zasedenosti in
povečanje prometa v zimskih mesecih bi bistveno povečala konkurenčnost in profitabilnost
blejskih turističnih podjetij, od velikih hotelov do manjših zasebnih ponudnikov,« je med
drugim zapisano v dokumentu Bled 2009-2020.
Pomanjkanje trgovin visokega ranga, ki pritičejo TOP turistični destinaciji je zagotovo en
problem. Drugi problem je premajhna koncentracija gostinskih lokalov in tretji, ki onemogoča
prav slednje, je prometnica (Ljubljanska cesta), ki deli Bled na dve polovici. Ključnih težav je
več, eno od njih pa je mogoče rešiti takoj – ustvariti produkte, ki bodo pritegnili goste tudi v
mrtvih mesecih.
Pot do ustvarjanja novih ITP je potekala preko spoznanja, da je potreben nov pogled na
goste, da je potrebno razmišljati o njihovih skupnih lastnostih in pričakovanjih, ki jih živijo in
cenijo. Tako so udeleženci iz širšega nabora na nov način opredeljenih ciljnih skupin izbrali
šest takšnih, ki jih je mogoče takoj nagovoriti in povabiti na Bled s skrbno pripravljenimi in
primerno sestavljenimi produkti: poslovneži, samske ženske, družine z otroki, iskalci
harmonije, aktivni rekreativci in nišni turisti.
-

Terry Stevens – »Uspešen razvoj destinacije Bled v naslednjih 5 letih«

Delavnica Terry Stevensa, Britanskega strokovnjaka za destinacijski razvoj, je bila namenjena
vsem ključnim akterjem v turizmu na Bledu. Cilj je bil priti do skupne poti razvoja turizma v
prihodnjih petih letih.
V prvem delu delavnice nam je prof. Stevens predstavil nekaj dobrih praks razvoja turizma
na destinacijah v Avstriji in Švici in obudil spomin na njegovo raziskavo iz leta 2005, ki je
uvrstila Bled med 15 perspektivnih destinacij s celoletnim produktom.
Med idejami deležnikov na delavnici smo na koncu izluščili, katere goste vidimo kot najbolj
potencialne za prihodnji razvoj turizma na Bledu, s tem, da drugih ne zanemarimo, vendar
jih ne prioritiziramo. To so družine v najširšem pomeni besede.
Bled naj bi gostje videli kot kraj za povezovanje (z naravo, družino, lokalnim prebivalstvom,
ljubeznijo, s samim seboj, hrano, kulturo in krajem samim) in gostje naj bi delili poglede
lokalnega prebivalstva.
-

Davy Sims

Davy Sims, strokovnjak za področje socialnih medijev iz Irske, se je za nekaj mesecev
preselil na Bled in ponudil svoje storitve v letu 2014 in upravljal z nekaterimi socialnimi
mediji za katere skrbi Turizem Bled. Ob koncu svojega dela je v novembru pripravil še
delavnico na to temo, na kateri je predstavil aktualno tematiko socialnih medijih, pri čemer je
poudaril način komuniciranja z javnostmi preko njih. Povzel je tudi svoje delo in podal nekaj
smernic za nadaljevanje aktivnosti v prihodnje.
-

Hop-On-Hop-Off

Turizem Radovljica, Bled, Bohinj in Triglavski narodni park, smo se v sodelovanju z
Alpetourjem in turističnimi ponudniki odločili za skupen projekt – javnega transporta po
principu Hop-on Hop-off, ki bi povezal zanimive kraje v naši destinaciji, ki drugače poleti
niso dostopni z javnim transportom od Begunj in Krope do Pokljuke.
V želji po dobri promociji turističnega avtobusa Hop-on Hop-off, smo organizirali novinarsko
konferenco in pripravili brošurico v kateri smo obiskovalce tudi
povabili k ogledu
znamenitosti na poti.
Uspeli smo tudi zagotoviti sredstva in avtobus poslikati.
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Kljub temu, da je bil na avtobus izjemno ugoden odziv je bilo v prvem letu potrebno
zagotoviti kar nekaj sredstev za njegovo obratovanje. Vsekakor pa se je izkazalo, da moramo
tako trajnostno in »zeleno« obarvali naš turizem tudi v prihodnji sezoni.
-

Vodnik sprehajalne poti

Sprehajalne poti po Bledu in okolici so že v času Riklija pomenili najpomembnejši turistični
produkt. Sprehajalne poti imamo sicer vrisane na zemljevidu - trganka, nismo pa imeli
posebne knjižice z opisi.
Zato smo se odločili za sodelovanje z avtorjem knjige Čez osamelce in ledine blejske kotline,
in pristopili k izdelavi sprehajalnega vodnika. V knjižici bo zajetih okoli 21 sprehajalnih poti, ki
bodo opisane in označene po elektronskem zemljevidu, z dodanimi fotografijami.
Vodnik bo natisnjen v slovenskem in angleškem jeziku.
-

Blejska fitnes promenada

Pred glavno sezono v letu 2014 je Infrastruktura Bled pristopila k obnovi blejske fitnes
promenade na Straži in jo dopolnila tudi z novimi elementi. Znaten del sredstev je zagotovilo
TD Bled, v manjšem delu glede na investicijo je sredstva prispeval tudi Turizem Bled. Novo
turistično ponudbo smo vključili tudi v aktualne tiskovine.

2.2.3. Zima na Bledu
Turizem Bled je koordinator sistema Ski pass Julijske Alpe, sistema enotne smučarske
vozovnice z vključenim avtobusom. Kombinirana smučarska vozovnica Ski pass je še vedno
osnovni element naše zimske ponudbe na Bled. Sistem je sicer deloval normalno od
decembra do sredine marca, vendar pa smo tudi v sezoni 2013/2014 ponovno zaznali upad
smučarskih gostov, predvsem zaradi slabih vremenskih razmer, ki niso bile prav nič zimske.
Kljub velikemu trudi Infrastrukture Bled, da bi ponovno pričelo obratovati Smučišče Straža, je
žal le to obratovalo le nekaj dni. Večina zimskih smučarskih gostov prihaja iz Anglije, Srbije,
Rusije in Hrvaške.
Potrebno je ponovno ugotoviti, da je sistem prevozov na smučišča, ki je vključen v ceno ski
passa zaenkrat edini način, kako v sedanji konkurenci v tem delu Evrope, Bled pozimi lahko
ohrani svoj produkt in goste – smučarje. Na Bledu lahko kljub slabšim pogojem za smučarje
svojim gostom ponudimo kakovostno smučanje.
Finančno smo podprli tudi pripravo tekaških prog in skrbeli za dnevno ažurirane
informacije na spletni strani o stanju prog.
V vse zimske programe vključujemo tudi Pokljuko s svojim potencialom v zimskih športih;
biatlonski center, krpljanje, smučišče Viševnik je vključeno v ski pass…
Februarsko dogajanje smo že četrtič popestrili s pokalom Bleda v zimskem plavanju, ki
je privabil lepo število obiskovalcev in bil medijsko zelo odmeven. Udeleženci prireditve so se
v tekmovalnem delu pomerili v disciplinah 25m in 50m prosto in prsno in v netekmovalnem
delu »pingvini« - skok v vodo.
Prijavilo se je 67 tekmovalcev iz 8 držav. Prireditev ima vsekakor velik potencial, da bi na
Bled za nekaj dni v februarju privabila nekaj sto plavalcev. Potrebno je priznati, da tudi
blejski hotelirji ne prepoznajo potenciala, saj prireditev ne oglašujejo na svojih spletnih
straneh in nimajo pripravljenih posebnih paketov.
Letošnji Praznični december na Bledu je prinesel kar nekaj novosti. Lepo osvetljena,
pravljična blejska promenada ob jezeru (dodatno okrašena velika drevesa, štartna
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hišica in posebna smrečica ob jezeru) se je vsako soboto do 10. januarja 2015 ob 18. uri še
dodatno razsvetlila z Blejsko vodno serenado sestavljeno iz glasbe in projekcije na vodno
zaveso.
Na obali jezera je nastal romantični in izjemno popularni »kissing point«, kjer je vsak
lahko naredil romantični posnetek in se potegoval za romantične nagrade ob objavi na
#kissBled@BledSlovenia ali na strani www.facebook.com/LakeBledSlovenia. Vsako
soboto sta obiskovalce animirala tudi škrata, ki sta merila stopnjo romantičnosti.
Na obali jezera je bila na ogled fotografska razstava Romantične podobe Bleda,
domačina Roka Mučiča. Dogajanje na Promenadi so občasno popestrili Okusi Bleda.
Na terasi ob Hotelu Park je od 20. decembra zaživelo »drsališče z razgledom«, na terasi
pred Kavarno pa je bil že tradicionalni adventni sejem.
Seveda smo ostali zvesti tudi tradicionalnim prireditvam, ki smo jih nadgradili - Legenda o
potopljenem zvonu s predstavo Čupakabre, Krog prijateljstva, je bil nadgrajen z
nastopom pouličnega gledališča Ana Ledena z uvodno predstavo Gavina Hay-a, Jack Flash
ter zaključno predstavo v Veliki Zaki Deklica z vžigalicami.
Novoletni koncert je poslušalce z glasbo popeljal od Dunaja do Buenos Airesa, s solistoma
baritonistom Ivan A. Arnškom in mezzosopranistko Gordano Hleb.
V novo leto smo na Bledu »skočili« kar dvakrat ; najprej otroci s silvestrovanjem za
otroke ob 15. uri v Ledeni dvorani ter nato še silvestrovanje na prostem s plesom in v
prijetnem razpoloženju za katerega so poskrbeli v ansamblu Gregorji. Novost silvestrovanja
je bilo tudi dejstvo, da smo namesto s klasičnim ognjemetom, v novo leto vstopili z blejsko
vodno simfonijo.
Glede na vse novosti v zimskem programu smo nekoliko več sredstev namenili tudi
oglaševanju, tako v lokalnih kot nacionalnih medijih.

2.2.4. Mednarodno sodelovanje:
Alpine Pearls
Bled je v združenju Alpine Pearls od leta 2008, združenje pa šteje 27 članov. Redno se
udeležujemo letne skupščine in aktivno sodelujemo v združenju, pripravili smo »soft
mobility« pakete ter vključili tudi Triglavski narodni park. Študijska pot v okviru Alpskih Perl
je vključevala 3 manjše kraje v Alpah, locirane na zavarovanih območjih, z velikim zaledjem
Torina in Azurne obale (vse skupaj 10 mio ljudi).
Limone leži na nadmorski višini 1.500 m in predstavlja najbližji možni dostop iz morja do Alp.
Še bolj kot turistični je tu razvit nepremičninski trg, predvsem za ruski trg. Občinski proračun
je 11 mio EUR, kar 8 mio Eur dobijo od nepremičninskega davka, 3 dajo državi, 5 ostane
občini. Zato občina tudi ne pobira TT.
Pragelato je kraj s 700 prebivalci na nadmorski višini 1.200 m in je poznano kot olimpijsko
prizorišče. Pragelato ima 2.000 turističnih kapacitet in preko 10.000 kapacitet v »second
homes«, katerih lastniki pridejo le 2 do 3 x na sezono oz. za vikende. V kraju zapravijo
relativno malo, želijo pa imeti dobro in urejeno infrastrukturo. Proračun občine je 4 mio EUR,
od tega kar 2 mio EUR nepremičninskega davka, ki ga občina obdrži 1,4 mio EUR, 600.000
pa ga da državi. 200.000 EUR dobijo TT, ki so jo uvedli šele lani.
Vasica Cherasole je ena najmanjših perl in je tudi samostojna občina. Leži na 1.600 m in ima
cesto vse do višine 2.500 m. V vasi je 170 ljudi, pozimi jih ostane cca 60. Zime so dolge in
snežene. Polovico hotelov je pozimi zaprtih. Ves zimski turizem je skoncentriran na vikende,
imajo pa ponudbo za tekače (10 km urejenih prog) in sprehajalce ter gastronomska
ponudba (imajo kar 13 restavracij). Občinski proračun je 2 mio EUR, TT ne pobirajo, dobijo
pa cca 400.000 EUR koncesije za akumulacijska jezera. V Grand hotelu imajo info center NP
Grand Paradiso. Lani so začeli projekt ambasador NP in podelili diplome ambasadorjem iz
celotne regije, ki so sprejeli priporočila parka - restavracije, hoteli, obrtniki, čebelarji,
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sirarji…, tudi otroci lahko s svojo aktivnostjo postanejo ambasadorji. Želijo izboljšati in
nadgraditi odnose med lokalci in NP.

Lago di Iseo
Občina Bled se je drugič odzvala vabilu občine Lago di Iseo in se predstavila na prazniku
Festival dei Laghi (9.-11.05.2014), ki se ga udeležijo številni evropski kraji z jezeri. Prisotni so
bili Wolfgangsee- Avstrija, Tamsweg - Avstrija, Garda, Palič, Ohrid, Hammers- Norveška,
Irska.
Predstavitev Bleda je tokrat potekala na več nivojih povezovanja, povezanih tudi s
sodelovanjem pri projektu – Evropa za državljane. Na uvodnem sestanku vseh predstavnikov
(večino so bili župani in predstavniki turizma) je bil Bled potrjen kot vodilni partner za
naslednji 2 leti. Evidentirani so bili tudi projekti oz. aktivnosti, ki povezujejo omenjene kraje
- Glasbeni festivali, predvsem jazz festival in triatlonski dogodki.
Občino Bled so poleg župana in turizma predstavljale še delegacije: Planinci PD Bled, ki so
imeli tudi skupno turi s svojimi gostitelji, upokojenci, Zgodovinsko društvo Bled, Folklora
Ribno in dijaki EGSŠ Radovljica, ki so Iseo obiskali skupaj z dijaki iz Avstrije in Makedonije.
Turistično predstavitev smo izvedli na osrednjem mestnem prizorišču. Za animacijo smo
povabili mojstra Janeza z Blejskega gradu z repliko Gutenbergove preše.
Za obiskovalce so v SHB pripravili potico za degustacijo ter piškote »zvon želja« za prodajo,
na Turizmu Bled pa smo pripravili borovničevec in smrekovec za degustacijo ter nekaj le-teh
za prodajo, ravno tako zaseko in klobase Bohinjskih mesnin.
Občina Iseo nima svojega info centra. Že deset let spadajo pod okrilje provinca Brescia, ki
tudi vodi vso splošno promocijo po Italiji in predvsem v tujini. Njihov info je slabo viden,
opremljen le s splošnimi informacijami o celotni provinci. Vodi ga g. Milena Kavčič, ki je po
očetu Slovenka in je z veseljem prevzela tudi blejske brošure.
Plamen mira – Flame for Peace
V spomin na 100-letnico pričetka 1. svetovne vojne so v nemškem Aachnu v sodelovanju z
bosanskimi prijatelji pristopili k organizaciji maratonskega teka od Sarajeva do Aachena z
naslovom »Flame for peace – Plamen mira«.
Maraton se je pričel 28.7. v Sarajevu in se zaključil 21.9. v nemškem Aachnu. Sodelujejo
športniki, ki so s plamenico v roki ponesli »sporočilo miru« po Evropi. Trasa je bila dolga
preko 2600 km in je potekala skozi 12 držav. Projekt je potekal pod pokroviteljstvom
Evropskega parlamenta in Martina Schulza. Organizatorji so za eno od etap na dolgi poti
izbrali tudi Bled in z veseljem smo pristopili k sodelovanju.
Tekačem in spremstvu sta se na mostu v Bodeščah ob vstopu v občino Bled, v znak
dobrodošlice priključila dva blejska olimpijca - veslač Jani Klemenčič in smučar Jure Košir.
Pred Festivalno dvorano pa jih je pozdravil tudi župan Janez Fajfar. Udeleženci so prespali na
Bledu in bili kljub zelo omejenemu času nad Bledom očarani. Naslednji dan so tek nadaljevali
proti Kranjski Gori ter nato v Beljak in naprej.
2.3.

Krajevna promocija

Krajevna promocija vključuje različna orodja tržnega komuniciranja. Želje oz. zahteve so
vsekakor višje od realnih možnosti, zato smo pri realizaciji aktivnostih bili zelo pozorni pri
izbiri primernega orodja. Vsekakor pa je pri načrtovanju aktivnosti potrebno upoštevati
trende na tržišču in realno stanje v Sloveniji in na Bledu.
Nacionalna struktura gostov na Bledu je zelo razpršena kar zahteva več aktivnosti na
različnih trgih. Domači gostje ustvarijo le 6% nočitev, med tujimi so le 3 države (Italija,
Nemčija, VB), ki ustvarijo 10 % nočitev. Vsako tržišče ima svoje zakonitosti glede na
prioritete destinacije, dolžino bivanja in potrošnjo.
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2.3.1. Promocijski materiali
V letu 2014 smo ponatisnili splošni blejski prospekt, kjer je prestavljena osnovna
turistična ponudba Bleda v štirih jezikih (slo, ang, nem, ita), na koncu so natisnjeni tudi
osnovni podatki hotelskih hiš in ostalih zainteresiranih ponudnikov. S splošno brošuro se
predstavljamo predvsem na mednarodnih turističnih sejmih. Natisnili smo brošuro Mini
informacije 2014, ki je namenjena predvsem gostom, ki so že na Bledu, v njej so
predstavljene osnovne turistične informacije in namigi kaj delati na Bledu (tako znamenitosti,
športne aktivnosti, vozni redi avtobusov in vlakov, zemljevid Bleda, informacija o
parkiranju...). Spomladi smo natisnili tudi Koledar prireditev 2014, ki zajema prireditve od
poletne do zimske sezone. Ponovno smo izdali katalog nastanitev na Bledu, saj je le ta
pošel. V njem so predstavljeni ponudniki vseh nastanitev na Bledu in v bližnji okolici.
Izdali smo nov prospekt »Your story of love«, ki je namenjen porokam na Bledu.
Ponatisnili smo letake (vložne liste za splošen prospekt) v več jezikih za španski, ruski in
francoski trg ter tematske letake za prireditve HIT parado in svetovni pokal v biatlonu, hop
on /off avtobus, zimsko ponudbo. Ponatisnili smo zemljevid – trganko v velikosti A3,
ki je eden najbolj iskanih publikacij. Gre za promocijsko trganko, pri kateri je na eni strani
zajeto območje od Karavank do Bohinjskih gora, na drugi strani pa ožji zemljevid Bleda s
splošnimi podatki. V letošnjem letu smo naročili nove roll up stojala, saj so bila stara, ki jih
posojamo vsem deležnikom turizma na Bledu, dotrajana. Ponatisnili smo tudi promocijske
vrečke s podobo Bleda pozimi in poleti. V novembru smo izdali letak in koledar prireditev v
prazničnem decembru in januarju v slovenščini in angleščini.
Smo partner v projektu Vozni redi v Alpah, ki ga izdaja CIPRA in kraji v Julijskih Alpah za
podporo uporabi javnega prevoza. Sodelovali smo tudi pri urejanju trganke Predlogi za
kolesarjenje na Bledu in okolici.
Skupaj s partnerji v skupnosti Julijske Alpe in SPIRIT-om smo po principu partnerskega
sodelovanja pristopili k izdelavi novega prospekta »Julijske Alpe/Triglavski narodni
park«, ki je zelo lepo sprejet med gosti.
V letu 2013 nadgrajeni promocijski film Bleda smo zaradi velikega zanimanja reproducirali
in z njim uspešno sodelovali na Filmskem festivalu v Zagrebu, kjer je film Bled – Imago
Paradisi prejel posebno nagrado direktorja festivala.
V hrvaškem Solinu je novembra potekala prireditev, ki združuje več turističnih dogodkov –
Mednarodni festival turizma in Mednarodni festival turističnega filma ter Festival
mest, ki jih povezuje sodelovanje pri aktivnostih Entante Florale.
Mednarodni filmski festival ime že 17. letno tradicijo zato ne preseneča, da je za tekmovalni
del prispelo 243 filmov iz 58 držav sveta. Od tega jih je v finalni izbor prišlo 55 – 11 hrvaških
in 44 tujih filmov; med njimi oba blejska - Bled Imago Paradisi in Blejski grad.
2.3.2. Obiski novinarjev in študijskih skupin
V letu 2014 smo na Bledu sprejeli številne novinarje in študijske skupine. Iz obiskov
so nastali odlični članki in oddaje, ki so imeli izjemen odziv za Bled, zato je pomembno, da
novinarske in študijske obiske opozorimo na čim več naravnih in kulturnih znamenitosti,
posebnosti in lepot.
Tabela 1: Seznam obiskov novinarjev in študijskih skupin v letu 2014
Datum
JANUAR
20. – 21.1.

Država
Srbija

Skupina

Št. oseb

Srbska nacionalna TV – Goran Kazić, novinar – 4
urednik, Mirko Alvirović, predsednik kampanje
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30.1. – 2.2.
FEBRUAR
22.2.
MAREC
14. – 15.3.
23.3.
31.3.
APRIL
8.4.
9.4.
16.4.

Češka

Češka TV: www.ceskatelevize.cz – Roman Vašiček,
režiser in kamerman

2

Velika Britanija Rough Guides – Helen Abramson in spremljevalec 2
Chris Heyes
Češka
Turčija
Savdska
Arabija

Češka TV: www.ceskatelevize.cz
2
Turška TV – film o Sloveniji za World Travel Channel 5
Predstavniki turističnih agencij iz Medine in Yanbo Al 9
Gasima

Savdska
Predstavniki turističnih agencij iz Riyada
Arabija
Madžarska
Magyar konyha – kulinarična revija
Velika Britanija Travel Weekly – Joanna Elizabeth Booth, Grant J.

12
3
2

Prior
20.4.
MAJ
4.5.
5.5.

Velika Britanija Rough Guide – Lottie Gross, Chris Hobbs

2

Argentina
ZDA

10
2

Unwritten Tour: The Balkans (aired on FoxLife TV)
The Insider Mag magazine – Rita Cook in Guilluame

de Vaudrey
7.5.

Španija

7. – 9.5.

Srbija

9.5.

Nizozemska

10.5.

Avstrija

12. – 15.5.
14.5.
14.5.

Srbija
Turčija
Kuvajt

Španski bloger Ricardo Furiati Mendoza – blog
Andurriante Blog de Viajes
www.andurrianteblog.com
G&S Promotion – Urednica Danas, Telegraf.rs,
Ljepota i zdravlje, RTS Srbija, Politika, Kurir
Corno van den Berg – urednik turističnega portala
www.droomplekken.nl
Novinarka Susanne Mitterbauer, OEGZ
(Oesterreichische Gastgewerbe Zeitung) in
fotografinja Uschi Forstinger
G&S Promotion - Študijska tura blogerji, tviteraši
Oddaja World Diary za IZ TV
Predstavniki turističnih agencij iz Kuvajta (Faheem
Malik - Barakat Travel, Khalid Sufan - Boodai Travel,
Michelle Malowney - Jumbo Travel, Mohammed
Alam - Kapico Travel, Sylvia Saad - Alghanim Travel,
Subin Thomas Thundiyil - Caesers Travel, Mohamed
Zendah - Al Salhiya World Travel, Cengizhan

1

7
1
2

16
4
8

Demirkapu
15.5.
19.5.

Turčija
Nizozemska

Oddaja On the road za IZ TV
2
Skupina predstavnikov nizozemskih medijev: Noortje 8

Deutekom, Priscilla Godschalk, Chantal van Wees,
Kim van Dam, Joke Tromp, Fabian Takx, Sophie
Konings, Peter de Jonge
28.5.
JUNIJ
3.6.

Azerbajdžan

Skupina novinarjev

Norveška

4.6.
6.6.

VB
Španija

Norveška blogerka Ingeborg Lingdahl
2
http://hamacareise.com/
Lonley Planet website - Anna Tyler
1
Silvia Nieto del Marmol – Yo Dona, priloga El Mundo, 3
Meritxell Moreno – Lonely Planet Traveller, Raquel
Bonilla – La Razon Travel priloga V de Viajes
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6.6.
9. – 13.6.

Češka
Japonska

13.-15.6.

ZDA

19.6.

Kitajska

JULIJ
1.7.

Rusija

7.7.
7.7.
7.7.
23.7.
28.7.

Skupina novinarjev Nova TV
Nijiiro Jean (Kansai Telecasting Corporation) novinarka Rie Honjo + ekipa
USA Today, DK Eyewitness Travel Guide, General
Motors etc. - Eric Grossman + fotograf
Skupina kitajskih novinarjev: Cheng Ruixin –
Zhejiang Daily Newspaper, Yan Baokang – Xinmin
Evening newspaper, Pudong Times newspaper, East
airline newspaper, Pudong CPPCC magazine,
Enterprise legal advisers magazine etc., Weiqiang
Jiang – Baosteel Daily, Yugen Xu – Eastern Airlines
magazine in East China Tourism News, Zheng
Youlian – Taizhou daily press, Lu Wei – Dong Fang
Cheng Yiang newspaper, Xia Yunpeng – People's
Daily »International Finance News«, Yuan Yun –
Zhejiang Shaoxing Daily, Song Jianshe – Zhenjiang
Pictorial, Zhongqing Xue – Wuxi daily newspaper,
Ma Ping – Zhejiang Daily Press Group

4
3

Snemanje dokumentarnega filma »Voda kot
življenje« - novinar Viktor Belickij, direktorica
projekta Galina Averjanova
Velika Britanija Bloger Peter Parkorr – Travel Unmasked:
www.TravelUnmasked.com
ZDA
Blogerka Kate McCulley – Adveturous Kate:
www.AdventurousKate.com
Japonska
Japonska nacionalna TV
ZDA
Novinarki in blogerki Lauren Salisbury in Lea Ann
Christenson http://somethinginherramblings.com/
Madžarska
Kompas Budimpešta: fotografa Mr Imre Bellon and

2

2
11

1
1
10
2
2

Ms Kata Nagy
AVGUST
5.8.

6.8.

Brazilija

Delegacija

Avstralija

Fernanda C.S. Martines, New Age – Elaine
Spiriandeli, Flot Viagens – Clara Kuraim)
365 docobites - Epiphany Morgan in Carl Mason: 2

7.8.
10.8.

Nemčija
Španija

27.8.

Malta

29.8.

Italija

30.8.

Belgija

31.8. – 3.9.

Nizozemska

brazilskih

tour

operatorjev

(CVC

- 8

http://365docobites.com/
Urednica ARTE – Mirjana Momirović
Bloger Francesc Marti Balagué Puxan z družino
http://rutabaobab.com/
TV ekipa resničnostnega šova Hazzzard, producent
Fernando Mercieca – ogledna tura
Novinar Andrea D'Ambre in fotografinja Adeline
Meloni http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/adambra
Skupina belgijskih medijev: l'Avenir (Thierry
Delgaudinne), La Libre Belgique (Aurore Laetitia
Emma Vaucelle), Pasar (Lien Lammar), De Zondag
(Nicolas Giles F. Noseda), Markant magazine (Lut
Geypens), De Gezinsbond (An Candaele), Papillio
(Ingrid Castekein), Glenaki (Brigitte Defoort)
TV ekipa Rail Away – Michael Rutten, Ronald Rutten,
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3
3
2
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3

Gerit Jan van Ommen
SEPTEMBER
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2.9.

Indija

Mayur Sharma (ambassador for India's leading food 4
portal Zomato), (Sandeep) Rocky Singh – vodita
oddaji India's Most Haunted in Jai Hind with Rocky
and
Mayur
Sanchita Sharma (kolumnistka Hindustan Timesa –
zdravje in wellnes), Pranjal Sharma (moderator na
BSF, novinar, neodvisni strokovnjak za finančna in
gospodarska vprašanja)
Revija Le Figaro – novinar Jean Christophe Buisson,
fotograf Stephan Gladieu in koordinator potovanja
Blogerja tretjega najbolj branega bloga na
Nizozemskem: Manon de Jong in Bart Lammers,
reiswijsneuzen.nl
Ji Yeon in Eun Sub Yoon – Chosunbiz poslovni
časopis in spletna stran www.chosunbiz.com
Novinarka Sophie Massalovitch in fotografinja
Johanna Bastide Pesendorfer – lifestyle reviji
Challenges in Avantages
TV ekipa resničnostnega šova Hazzzard, producent

4.9.

Francija

3

7.-10.9.

Nizozemska

14.9.

Koreja

15.9.

Francija

16.-18.9.

Malta

20.9.

Velika Britanija Študijski obisk novinarjev v okviru kongresa ABTA:
8
Glen Marc Mutel - Absolute Publishing, Linsey Ann
MyNeill –TravelMole, Philippa Jacks – TTG Media,
Julie Bain – Selling Travel, Frank Alan Marr –
Slovenia PR Representative, Sean Tipton – ABTA +
dva spremljevalca g. Tine Murn, Spirit Slovenija
London, g. Miro Gračanin - vodnik
Norveška
Blogerka Renate Sandvik www.randombloggen.no
1
VB
Novinar Devin Galaudet in blogerka Morgana Rae – 2
reviji In the Know Traveller in Travel Age West,
priprava TV oddaje o porokah po svetu

2

2
2

12

Fernando Mercieca

24.9.
29.9.

OKTOBER
5.10.
20. –
23.10.
NOVEMBER
6.11.
14. –
18.11.
21.11.

Velika Britanija Rough guides - Eleanor Aldridge, Isabel Langdon
Velika Britanija Daily Mirror – Sean Garnett z ženo in hčerko.

Francija
Ukrajina

2
3

Francoski
novinar
Guillaume
Le
Roux 1
http://716lavie.com/
Študijska tura 9 ukrajinskih agentov + 2 novinarja
11

Velika Britanija Novinar The Travel Magazine - Martin Matijevič

1

Turizem Bled se aktivno vključuje tudi v sodelovanje z delegacijami iz različnih držav sveta.
Tabela 2: Seznam obiskov mednarodnih delegacij v letu 2014
Datum
17.5.

Država
Norveška

28.5.
10.10.
23.10.
26. –

Srbija
Avstrija
Kitajska
Švica

Skupina
Praznovanje dneva državnosti Norveške (društvo slovensko
– norveškega prijateljstva) (16)
Regionalna razvojna agencija Srem (16)
Maturaprojekt Bergheidengasse (25)
Kitajska delegacija
Vangen an den Aare – občinska delegacija (15)
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27.10.
21.11.

Kitajska

24.11.

Nizozemska

Kitajska delegacija podpredsednika kitajske vlade Wang
Yanga z gospodarstveniki (140)
Nizozemski kuhar Rudolph van Veen

Oddaja o Bledu na japonski televiziji NHK BS Premium
V četrtek, 11.9., ob 9h zvečer, si je bilo mogoče ogledati kar 45 minutno oddajo o Bledu na
japonski televizijski postaji NHK BS Premium.
Nova serija oddaj se imenuje »Najlepši trenutki na svetu« (Sekai no ichiban utsukushii jikan),
kjer je vsak teden predstavljen drug kraj, na koncu oddaje pa je predstavljen nek poseben,
magični trenutek, ki se zgodi v tem kraju. Na Bledu je bila tako predstavljena Blejska noč s
svojimi 10.000 plavajočimi lučkami na jezeru. Oddaja je bila prikazana ob najbolj gledanih
urah, Bled pa je bil predstavljen na izjemno simpatičen način, kar naj bi pretegnilo pozornost
marsikaterega potencialnega turista.
2.3.3. Sejemski nastopi
Sejemske in borzne predstavitve smo organizirali po programu in v sodelovanju s
SPIRITom ter na osnovi usklajenega dogovora v okviru skupnosti Julijske Alpe, katero
koordinira Turizem Bled. V okviru skupnih stroškov promocijskih aktivnosti je Bled
soudeležen z 34% deležem.
Julijske Alpe so v Evropi, kjer poteka večina sejemskih nastopov v okviru SPIRITa dobro
poznane, zanimanje za Bled je izredno, saj ni sejma, od koder bi se informator vrnil z
ostankom zaloge promocijskih materialov o Bledu. Goste predvsem zanimajo produkti
aktivnega preživljanja prostega časa, naravne znamenitosti ter možnosti nastanitve. Vedno
več je tudi vprašanj o velikih mednarodnih prireditvah, tako športnih kot festivalih. Vsa
poročila s sejmov so zbrana na Turizmu Bled in se posredujejo prodajnim službam po hotelih
na Bledu in v destinaciji Julijske Alpe.

Tabela 3: Sejemske in borzne predstavitve v letu 2014 (v okviru Julijskih Alp)
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Datum
14.1. - 19.1.
16.1. - 19.1.
16.1. - 19.1.
22.1. - 26.1.
6.2. - 10.2.
13.2. - 15.2.
19.2. - 23.2.
20.2. - 23.2.
27.2. - 2.3.
27.2. - 2.3.
5.3. - 9.3.
11.4. – 13.4.
3.11. – 6.11.

Naziv sejma
Vakantiebeurs Utrecht
Ferienmesse Dunaj
Matka Helsinki
FITUR Madrid
Vakantie Salon Bruselj
BIT Milano
FREE München
Holiday World Praga
IFT Beograd
UTAZAS Budimpešta
ITB Berlin
Freizeit Celovec
WTM London
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Druge predstavitve:
Turistična borza SIW 2014
17. Slovenska turistična borza oz. Slovenian Incoming Workshop (SIW) je potekala med 15.
in 17. majem v Novi Gorici v igralniško zabaviščnem centru Perla. Na vnaprej dogovorjenih
sestankih je sodelovalo 199 predstavnikov iz 132 slovenskih turističnih podjetij in 145
predstavnikov iz 111 tujih turističnih agencij, organizatorjev potovanj iz 31 držav. Največ
kupcev je bilo iz Rusije, sledijo Italijani ter iz nemško govorečih dežel. 50 % kupcev je bilo
na letošnji borzi prvič. Po poslovni borzi so tuji partnerji odšli na eno in dvodnevne študijske
ture po Sloveniji, nekaj jih je obiskalo tudi Bled.
Dnevi slovenskega turizma Zagreb 2014
Bled se je v organizaciji SPIRITa predstavil na Trgu Bana Jelačiča v Zagrebu, 20. in 21. maja.
Predstavitev je popestril nastop harmonikarjev glasbene šole Pustotnik in Gašperji. Odziv
zagrebčanov je bil zelo dober.
GO 2014, Turistični sejem v Brnu
Bled se je s promocijskimi materiali v času od 16.1. – 19.1.2014 predstavil na turističnem
sejmu v Brnu na Češkem. Bled je zastopal predstavnik Slovenija centra Praga.

Predstavitev Bleda v Planinskem muzeju v Bernu
Ob izdaji nove knjige o Julijskih Alpah švicarske založbe Rotpunktverlag s Zuricha je bila na
pobudo Veleposlaništva Republike Slovenije v Švici v Bernu 22. maja 2014 v osrednjem
švicarskem planinskem muzeju organizirana predstavitev knjige – planinsko turističnega
vodnika po Julijskih Alpah avtorjev Berharda Herolda in Dagmar Kopše, okrogla miza in
predstavitev Julijskih Alp, Triglavskega narodnega parka ter Bleda, Bohinja in Kranjske Gore.
Nov vodnik – »Čez Julijske Alpe od Triglavskega narodnega parka v Sloveniji do Naravnega
parka Julijsko predgorje v Reziji v Italiji« je sodobno zasnovano in izjemno bogato delo z več
kot 300 stranmi ter izjemno kvalitetno kartografsko in slikovno delo.
Na pobudo veleposlaništva smo vzporedno z dogodkom pripravili promocijsko predstavitev
Julijskih Alp pri kateri smo sodelovali župan Bleda Janez Fajfar, Martin Šolar TNP in Eva
Štravs Podlogar. Dogodek je bil izjemno dobro obiskan, v prepolni dvorani švicarskega
planinskega muzeja se je zbralo 170 ljudi.

Workshop v Pragi
Oktobra smo se preko Slovenija center udeležili poslovnega dogodka na Češkem – Travel
meating point Praga.
Slovenija center Praha je s podporo agencije SPIRIT pripravil splošno promocijo Slovenije in
glede na naš dogovor o sodelovanju tudi turistično ponudbo Bleda. Dostop je bil odobren
samo registriranim TO/TA in novinarjem. Povečalo se je tudi število agencij, katere imajo za
leto 2015 Slovenijo v ponudbi. Vendar največje povpraševanje še vedno ostaja po aktivnih
programih – pohodništvo, kolesarstvo in vodne športi + naravne znamenitosti.

Predstavitev Bleda v Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju ob
otvoritvi fotografske razstave Boruta Grceta
Konec oktobra so združili moči predstavništvo SPIRIT-a na Dunaju, Turizem Bled ter Sava
Hotels & Resorts ter pripravili lep kulturni dogodek, ki je bil nadgrajen s predstavitvijo Bleda
in kulinariko.
Dogodek je bil organiziran v Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju. Ob otvoritvi
razstave fotografa Boruta Grceta je imel zanimiv govor tako o fotografu, kot o Bledu
dr.Andrej Rahten, veleposlanik RS na Dunaju.
Dogodka se je udeležilo okoli 100 ljudi, poleg Veleposlanika, dr. Rahtena tudi Veleposlanica
OVSE ga. Blanka Jaminišek; nekaj znanih Slovencev, predstavnikov gospodarstva na Dunaju,
novinarji in predstavniki turističnih agencij.
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Po uradni otvoritvi razstave smo predstavili tudi destinacijo Bled ter goste pogostili z
izbranimi »okusi Bleda in Gorenjske« - originalnimi blejskimi kremnimi rezinami, ki so jih
pripravili v Slaščičarni hotela Park ter kranjskimi klobasami Arvaj.
WTM London – Bled your love story
Pred dobrim desetletjem smo se Blejci prvič predstavili s porokami na WTM v Londonu. In
vse od takrat se število porok na Bledu povečuje; vedno več pa je tudi gostov, ki se nato
radi vračajo na obletnice in seveda tudi kasneje z družino.
Skupaj s partnerji – Blejskim gradom in Blejskim otokom smo sprejeli izziv in prevzeli rdečo
nit predstavitve na slovenski stojnici na največji svetovni turistični borzi WTM v Londonu.
Predstavitev na borzi je bila organizacijsko zahtevna, vendar smo ob pripravljenosti vseh
partnerjev in pomoči SPIRIT-a uspeli pričarati delček Bleda v Londonu. Obiskovalci borze so
lahko posedeli v pravi blejski pletni, pozvonili z »zvončkom želja« in si pri Mojstru Janezu z
Blejskega gradu odtisnejo spominski odtis. Za pravo vzdušje sta poskrbela tudi grajska
vinarja z izbranimi vini. Posebej za to priložnost smo skupaj z blejskimi partnerji pripravili
tudi novo poročno brošuro v katerih se predstavljajo izbrane lokacije za posebne dogodke.
»Nevesta« in »ženin« sta goste vabila k fotografiranju v pletni z lepo blejsko panoramo v
ozadju.
Seveda si na Bledu tudi zaradi te predstavitve obetamo več poslovnih priložnosti tudi v
prihodnje. Upamo lahko samo, da bodo našim poslovnim izzivom sledili tudi na Adrii Airways,
z okrepitvijo avio povezav med Londonom in Ljubljano.
GIZ Pohodništvo in kolesarjenje
Turizem Bled je partnerska destinacija v GIZ-u. Člani GIZ-a so tudi blejski hoteli Sava hoteli
Bled – hotel Park, Krim in Ribno ter Alp penzion. Naš skupni interes je, da s skupnim
delovanjem ter usklajevanjem aktivnosti dosežemo sinergijske učinke razvoja in trženja
turističnih produktov pohodništvo in kolesarjenje v Sloveniji in destinaciji.
GIZ je ključni strateški partner SPIRITu (STO-ju) za področje pohodništva in kolesarjenja, ki
združuje večino ponudnikov z znakom specializacije za pohodništvo in kolesarjenje.
V okviru skupnega programa smo se predstavili na naslednjih sejmih:
Št.
1
2
3
4
5
6
7

Datum
11.1. – 12.1.
13.2. – 16.2.
1.3. – 2.3.
28.3. – 30.3.
5.4. – 6.4.
27.8. – 30.8.
5.9. – 7.9.

Naziv sejma
CMT Stuttgart
Outdoor Show London
Wiets & Wandelbeurse Amsterdam
Destinations Natour Paris
Argus Bike Dunaj
Eurobike Friedrichshafen
Tour Natour Düsseldorf

2.3.4. Oglaševanje v medijih
Oglasi v medijih so seveda izjemno pomembni za promocijo. Letos je bil pritisk
oglaševalcev izjemen. Glede na zelo omejene finančne možnosti smo zelo racionalni pri
naročanju plačanih oglasov v medijih. V slovenskih medijih so plačani oglasi izključno
povezani s programom prireditev ter oglasi v tiskanih medijih Slovenske turistične
organizacije. Oglaševali smo tudi v brošuri Bled in your pocket, saj je to eden od
zagotovil, da Bled ima ta vodniček.
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2.3.5. Spletna stran www.bled.si
Spletna stran www.bled.si, ki je uradna turistična spletna stran Bleda, je bila posodobljena v
letu 2013. Stran je v petih jezikovnih različicah in ima preko 1.000 strani, od tega je 300
fotografij, ki so bile zbrane s pomočjo foto natečajev ali odkupljene od različnih slovenskih
avtorjev ter iz domačih in tujih foto arhivov. Spletna stran je podprta s sistemom za
upravljanje z vsebinami AV SiteKit in CRM modulom, celotna vsebina pa je organizirana v ekatalogu. Spletna stran je izvedena v responsive web designu za optimalen prikaz in prijazno
uporabniško izkušnjo na osebnih računalnikih, pametnih telefonih in tabličnih napravah. V
letu 2014 smo jo nadgradili z vključitvijo bloga Adele in Slovenija ter se še aktivneje vključili
v komuniciranje na socialnih omrežjih.
Spletno stran www.bled.si letno obišče več kot 600.000 obiskovalcev in je ena najbolje
obiskanih krajevnih turističnih spletnih strani v Sloveniji.
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2014 je bilo na spletni strani zabeleženih 699.631
obiskov, 458.978 uporabnikov in 2.777.304 ogledov strani. Obiskovalci so si v povprečju
stran ogledovali 3 minute in 5 sekund in ogledali 4 podstrani. Novih obiskovalcev je bilo
63,6%. V povprečju je bilo zabeleženih 1.917 obiskov na dan.
Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (41,26%), sledijo Italijani (13,28%), Madžari
(6,79%), Nemci (6,73%), Britanci (5,56%), Avstrijci (3,55%), Hrvati (3,03%), Američani
(2,29%), Nizozemci (1,32%) in Čehi (1,17%).
73% obiskov je bilo generiranih preko iskalnikov, 13% jih je na spletno stran dostopalo
direktno, 10% jih je na spletno stran prišlo preko preusmeritev z drugih spletnih strani, 1%
preko preusmeritev s socialnih medijev in 1% preko preusmeritev z elektronsko pošto. Med
najpomembnejšimi spletnimi stranmi preko katerih so obiskovalci prišli na www.bled.si je
webcamgalore.com (12,88% vseh preusmeritev), sledi slovenia.info (5,8%), hotelastoriabled.com (4,47%), cc-line.si (4,11%), pro-vreme.net (3,95%), najdi.si (3,91%) in strazabled.si (3,73%).
Med najbolj obiskanimi podstranmi so bile: angleška vstopna stran (3,95%), angleška
spletna kamera (2,82%), slovenska vstopna stran (2,59%), italijanska vstopna stran
(1,82%), slovenska spletna kamera (1,76%), slovenski dogodki (1,4%), angleški what to see
(1,32%), nemška vstopna stran (1,3%), angleški what to do (1,24%) in angleški Vintgar
(1,09%).
17,3% obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko mobitelov, 11,4% preko tabličnih
računalnikov, ostalih 71,38% pa preko običajnih računalnikov.
Od julija 2010 smo prisotni na družabnem omrežju Facebook, kjer imamo Facebook stran
'BledSlovenia', ki ji je bila v letošnjem letu dodana pokrajinska znamka. 31.12.2014 smo na
njej zabeležili 3.031 oboževalcev. Na spletni strani tedensko objavljamo novice in vabimo na
večje prireditve na Bledu. Urejanje in vnašanje vsebin v 2 jezikih zahteva veliko časa, vendar
mislimo, da je prisotnost na največjem družabnem omrežju nuja.
Za podporo določenim mednarodnim prireditvam imamo še FB stran, za Pokal Bleda v
zimskem
plavanju:
http://www.facebook.com/pages/Bled-Winter-Swimming-Cup/
(31.12.2014,
191
oboževalcev)
in
Narodnozabavno
HIT
parado
http://www.facebook.com/pages/Oberkrainerfest-Bled (31.12.2014, 144 oboževalcev).
Imamo aktiven tudi Twitter račun @BledSlovenia, s katerim je v poletnem času upravljal
prostovoljec iz Irske, kar se nam je poznalo na drastičnem porastu sledilcev. 31.12.2014
smo jih imeli 2.700.
Instagram račun bledslovenia je bil aktiviran poleti 2014 s strani irskega prostovoljca. Ta
socialni medij je priročen za objavljanje različnih fotografij. 31.12.2014 pa je imel naš račun
okoli 200 sledilcev.
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Konec leta smo v okviru praznične okrasitve Bleda izvedli tudi nagradno igro na socialnih
omrežjih. In sicer so bili tisti, ki so se fotografirali pri »Kissing pointu« - srčku na pomolu pri
štartni hiški na blejskem jezeru in te fotografije objavili na enem od naših kanalov s številom
glasov drugih (like, share, retweet, favourite itd.) lahko postali eden izmed nagrajencev.
V skladu s podpisanimi pogodbami plačujemo letno članarino in gostovanje na strežnikih
www.slovenia.info za vključitev Bleda na nacionalno turistično spletno stran, ccline.si/bled/admin pa za gostovanje statističnega portala, kjer dnevno zbiramo podatke o
nočitvah na Bledu.
Vnos spletnih vsebin zahteval veliko časa in zaradi stalnega izobraževanja nam uspe večino
posodobitev in izboljšav urediti z zaposlenimi in ne naročamo zunanjih sodelavcev.
2.3.6. Velike mednarodne prireditve
V letu 2014 smo kar dvakrat gostili najboljše biatlonce sveta. Glede na to, da je bila v
februarju olimpijada v Sochiu, smo svetovni pokal iz sezone 2013/2014 gostili v marcu, pokal
za sezono 2014/2015 pa tradicionalno v decembru.
Marčevski termin je bil zelo odmeven tudi pri navijačih, saj smo zabeležili bistveno več obiska
navijačev kot v decembrskem terminu.
Za oba termina smo skupaj z OK Pokljuka in Turizmom Bohinj pripravili posebne promocijske
letake z vključenimi paketi za navijače – od osnovnega do VIP paketa.
Tudi na Bledu je bilo poskrbljeno za dodatno dogajanje. Marca je bil to glasbeni dogodek v
TC, marca in decembra pa smo pripravili biatlonski večer v restavraciji Panorama, sprehod z
baklami ter obisk blejskega gradu.
V decembrskem programu smo v sobotno vodno serenado vključili tudi pozdrav biatloncem.
Turizem Bled je sofinanciral tudi VIP sprejem (tako marca kot decembra) za IBU, vodje ekip
in predstavnike medijev; na katerem ima pozdravni nagovor tudi župan.
2.4.

Organizacija prireditev

Glede na skromno višino sredstev namenjenih za prireditve iz občinskega proračun smo tudi
v letu 2014 ohranili skromen obseg prireditev ter raje moralno podpremo različne
organizatorje, ki organizirajo vedno več prireditev. V pomoč smo jim z nasveti in predvsem
pri promociji prireditev. Spletna stran www.bled.si/dogodki je zelo obiskan del spletne strani
in veliko časa in truda je vloženega, da so vsi dogodki ažurni.
Enkrat tedensko tudi izdamo elektronsko povabilo na dogodke v naslednjem tednu z
napovednikom v prihodnosti in pomembnejšimi novicam na skoraj 900 naslovov.
Vsak mesec tudi zberemo vse prireditve za objavo v različnih publikacijah, na željo medija pa
zberemo tudi več gradiva o posamezni prireditvi.
Obiskovalce vabimo na prireditve tudi preko socialnega omrežja Facebook.
V času, ko je na Bledu največ prireditev, v obdobju poletne sezone in v prazničnem
decembru pa izdamo tudi publikacijo s programom prireditev, kjer so vključene vse prireditve
na Bledu, ki nam jih organizatorji pravočasno sporočijo.
2.4.1. Blejski dnevi
Pripravam na Blejske dneve, največjo prireditev na Bledu z najdaljšo tradicijo smo posvetili
veliko pozornosti. Glede na zelo omejena sredstva za tako veliko prireditev smo uspeli
določene stroške znotraj programa zmanjšati, vendar se organizacijski stroški iz leta v leto
večajo (varnost, elektrika, ureditev prireditvenega prostora).
Letošnji Blejski dnevi, ki so potekali med 18. in 20. julijem na Blejski promenadi in v
Zdraviliškem parku so po več letih minili v čudovitem sončnem vremenu. V treh dneh je
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prireditev obiskalo od 20. do 25.000 obiskovalcev, ki so bili s programom in vzdušjem
zadovoljni.
Vse dni so obiskovalci lahko obiskali sejem domače in umetnostne obrti, na katerem se je
predstavilo 40 obrtnikov in umetnikov in kulinarično ponudbo, kjer so se v letošnjem letu
premierno predstavili tudi blejski gostinci pod znamko Okusi Bleda. Na njihovi stojnici je bilo
moč za 2 EUR dobiti številne blejsko obarvane jedi, med drugim tudi originalno blejsko
kremšnito.
Petkov večer je prisotne zabavala skupina Kingston, ki je po laserski projekciji na grajsko
skalo oder za nekaj minut predala Maji Keuc. Nuša Derenda in nagrajenci festivala Blejski
zlati mikrofon so prepevali v soboto zvečer, ko je gladina Blejskega jezera ponovno zažarela
v lučkah, nad njimi pa se je za nekaj minut razsvetlilo tudi nebo. Mednarodni festival Blejski
zlati mikrofon je potekal že od srede v Festivalni dvorani, kjer so se strokovni žiriji in
gledalcem predstavili mladi pevski talenti, predvsem iz evropskih držav.
Nedelja je minila v znamenju 2. poletnega srečanja harmonikark in harmonikarjev ob
Blejskem jezeru, program pa se je zaključil z napevi ansambla Slovenski pozdravi.
2.4.2. Čarobni dan na Bledu
V letošnjem letu smo na Bledu že tretje leto gostili otroško prireditev Čarobni dan.
Prireditev je bila prvič na predvideni dan 25. maja, saj je ni bilo potrebno prestavljati zaradi
slabega vremena, kar se je zgodilo v preteklih dveh letih. Prireditev je vključena v naš
program in finančno obremeni sredstva za prireditve v višini 10.000 €.
2.4.3. Blejsko poletje
Sklop sestavljajo tradicionalne prireditve, ki popestrijo blejski turistični utrip v poletnih
mesecih. Zaradi okrnjenih sredstev smo finančno podprli le sklop narodnozabavnih prireditev
ob četrtkih v Trgovskem centru. Tako kot vrsto let smo tudi v letošnjem letu organizirali
sejem slovenske domače in umetnostne obrti, ki poteka v Zdraviliškem parku od konca aprila
do konca septembra.
2.4.4. Druge prireditve
Pustna povorka je bila tudi v letošnjem letu nadgrajena, vanjo so se vključila številna
društva blejske občine in poskrbela za zelo prijetno vzdušje. Pustne šeme so se predstavile
na povorki od Vile Prešeren do Trgovskega centra. Prireditev je bila sicer dobro obiskana,
preseneča pa slabo angažiranje hotelov na Bledu, saj imajo pustno zabavo s plesom samo še
v Panorami.
Velikonočne prireditve pomenijo dopolnitev prazničnemu vzdušju na Bledu. Turizem Bled
je v nedeljo v Trgovskem centru pripravil koncert Godbe Gorje ter velikonočni sejem
slovenske domače in umetnostne obrti.
Kolesarski dan Bled – Bohinj
pod sloganom »Varno kolesarjenje z Bleda v Bohinj za vso družino?, Nemogoče je mogoče!
Pridružite se nam v soboto, 31.05.2014«
Kolesarski dan je bil v letošnjem letu izveden, saj nam je bilo vreme naklonjeno, in kar nekaj
kolesarjev se je podalo na pot med dvema turističnima biseroma Bled in Bohinj, ki si
zaslužita, da bi bila čim preje povezana tudi s kolesarsko povezavo.
BFF
Blejski filmski festival je bil vsekakor najbolj medijsko odmevna novost v programu blejskih
prireditev v letu 2014.
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Potekal je od 16. do 20. junija na različnih lokacijah po Bledu, osrednje prizorišče je bila
Festivalna dvorana, kjer je potekal tekmovalni del festivala in blejska promenada kjer so
vsak večer tudi prikazovali filme za splošno publiko.
BFF je potekal pod predsedovanjem znanih igralcev Radeta Šerbedžija in Branko Đurić. V
času festivala pa je Bled obiskalo tudi veliko znanih igralcev iz tujine.
BFF je bil prepoznan v interesu lokalne skupnosti pri nadaljnji promociji in prepoznavnosti
destinacije, zato smo ga tudi podprli.
Skupaj z ZD Bled in dr.Zonikom organiziramo Riklijeve športne dneve, ki potekajo prvo
nedeljo v juliju s pohodom na Stražo.
Sodelovali smo tudi z organizatorji Filma ob jezeru, ki tradicionalno poteka konec avgusta v
Zdraviliškem parku, letos zaradi slabega vremena v Festivalni dvorani.
Tudi v letu 2014 smo imeli kar nekaj obiskov avto klubov, katerim smo pomagali pripraviti
predstavitev na blejski promenadi ter kulturnih organizacij na turnejah po Evropi, katerim
smo pomagali pri organizaciji koncerta na Bledu.
2.4.5. Druge velike prireditve
Narodno zabavna Hit parada
15. novembra smo organizirali v Športni dvorani na Bledu že enajsto Narodno zabavno Hit
parado oz. Oberkrainerfest. Na prireditvi so nastopili slovenski in tuji narodno zabavni
ansambli, prireditev pa je vodil nemški animator Ingo Rotter ter Eva Leskovšek. Gostje
prihajajo na prireditev iz nemško govorečih področij, tako iz Avstrije, Nemčije, Švice in
predvsem iz Južne Tirolske. Nekaj sto jih pride na Bled že v petek, in za njih v Panorami
pripravimo narodno zabavni šov koncert, na katerem so letos nastopili Vagabundi.
Obiskovalcem smo ponudili različne eno- in dvodnevne pakete, ki so imeli vključene različne
aktivnosti (obisk gradu s staro tiskarno, pokušina vin, obisk Radovljice…) Letos smo že
drugič izdali knjižico v kateri je bil opisan podroben opis programa ter najava za leto 2015.
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Tabela 4: Realizacija plana dela Turizma Bled za leto 2014
PLAN
2014

PLAN 2014

PLAN 2014

realizacija

INDEKS

sredstva TT

ostali viri

1.jan. - 31.dec.

real./plan

PRIHODKI
Proračun Občine Bled - dejavnost v
javnem interesu

221.000

221.000

221.000,00

100

Proračun Občine Bled - projektne
dejavnosti

170.000

170.000

170.000,00

100

90.000

18.000

72.000

109.000,00

121

237.000

277.693,80

117

RDO Gorenjska
Ostali viri

SKUPAJ PRIHODKI

237.000

718.000

409.000

309.000

777.693,80

108

135.000

110.000

25.000

140.061,02

104

Stroški materiala in storitev ter
amortizacija

36.000

30.000

6.000

32.829,97

91

Turistično-informacijska
dejavnost in delovanje TD Bled

81.000

81.000

0

81.687,20

101

Infocenter Triglavska roža

38.000

38.000

0

38.687,36

102

TIC pri TD

29.000

29.000

0

28.999,92

100

Koordinacija TD

14.000

14.000

0

13.999,92

100

0

0

0

0,00

--

252.000

221.000

31.000

254.578,19

101

90.000

18.000

72.000

108.480,00

121

133.000

80.000

53.000

138.530,82

104

kandidature...)

30.000

15.000

15.000

28.985,59

97

Trženje ITP

20.000

10.000

10.000

19.339,70

97

- Ski pass/bus, urejanje tekaških prog

50.000

26.000

24.000

38.969,29

78

- Programi pospeševanja zime

33.000

29.000

4.000

51.236,24

155

108.000

50.000

58.000

119.645,88

111

Promocijski materiali

40.000

15.000

25.000

52.821,14

132

Obiski novinarjev in študijskih skupin

10.000

5.000

5.000

10.013,03

100

Sejemski nastopi in GIZ

35.000

15.000

20.000

35.023,67

100

Oglaševanje v medijih

10.000

5.000

5.000

10.690,55

107

Spletna stran www.bled.si

5.000

4.000

1.000

3.729,05

75

Velike medn. prireditve (biatlon - WC
2x, veslanje 2015, 2017, ...)

8.000

6.000

2.000

7.368,44

ODHODKI
Dejavnosti v javnem interesu:
Stroški dela

Investicija obnove TIC pri TD (direktna
transakcija Občina --> TD Bled 14.000)

SKUPAJ
Projektne dejavnosti:
RDO Gorenjska
Razvojni projekti
Kongresni urad (Travelzoom,

Zima na Bledu:

Krajevna promocija

Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2014

92
29

Organizacija prireditev

135.000

40.000

95.000

154.116,75

114

Blejski dnevi

45.000

24.500

20.500

54.300,33

121

Čarobni dan

10.000

10.000

10.000,00

100

Blejsko poletje: sejem, otroški, veselo
po domače v TPC

5.000

2.500

2.500

6.103,27

122

Druge prireditve: pust, velika noč,
Rikli,…

5.000

3.000

2.000

5.440,37

109

70.000

0

70.000

78.272,78

112

466.000
718.000

188.000

278.000

520.773,45
309.000 775.351,64

112
108

0

0

2.342,16

--

Druge velike prireditve

SKUPAJ
SKUPAJ ODHODKI
POSLOVNI IZID
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SPREMLJANJE CILJEV V LETU 2014

V letu 2014 smo se poleg svojih stalnih nalog in ciljev, ki jim sledimo v skladu s strategijo
razvoja slovenskega turizma in v skladu z Občinskim razvojnim programom dosegli:
-

-

-

-

Uspešno delovanje Turizma Bled v vlogi koordinatorja RDO Gorenjska; tudi po
končanem evropske projektu nam je uspelo s programom prepričati gorenjske župane za
sodelovanje in realizirati prilive za aktivnosti vezane na delovanje RDO;
prevzeli smo soupravljanje Regijskega turistično -naravovarstvenega info centra
– Triglavska roža, ki je s svojimi vsebinami in kakovostnimi informacijami o destinaciji
prepričal obiskovalce in vse partnerje na Gorenjskem in vsekakor pomeni veliko dodano
vrednost za blejski, gorenjski in slovenski turizem;
realizirali smo planirane aktivnosti Kongresnega urada Bled in več ponudnikom
pomagali pri novih kandidaturah;
tako na lokalnem kot na regijskem nivoju smo uspeli nadgraditi dva pomembna ITP –
Bled kot poročna destinacija in gastronomska ponudba Bled – Okusi Bleda;
z vsemi promocijskimi aktivnostmi smo utrjevali celostno grafično podobo in image Bleda;
vodili smo dialog z velikimi lastniki turističnih kapacitet, manjšimi privatnimi ponudniki,
javnim sektorjem in lokalnim okoljem; kar je naša konstantna, odgovorna in ne vedno
lahka naloga;
uspešno smo izvajali programe internega komuniciranja v kraju in eksternega tržnega
komuniciranja;
Turizem Bled je sodeloval na vseh odmevnejših predstavitvah slovenskega turizma po
Evropi in širše in se še posebej izpostavil s predstavitvijo na WTM London;
spletno stran www.bled.si smo nadgradili z implementacijo dodatnega rezervacijskega
sistema;
dobro delo na področju sodelovanja z mediji in promocija se odraža v številnih pozitivnih
prispevkih po vsem svetu.

Lili Ošterbenk Janša
Diana Šebat
Maja Pančur
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma (v nadaljevanju zavod), 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 31.12.2014

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2014 po nabavni, odpisani in
neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR).
Vrsta dolgoročnega sredstva
1
Neopredmetena dolgoročna
sredstva in DAČR
Oprema in druga opredmetena o.s.
Dolgoročne kapitalske naložbe
SKUPAJ

Nabavna
vrednost
2

Popravek
vrednosti
3
597

Neodpisana Odpisanost
vrednost
sredstev
4
5=3:2x100
481
116
80,57

26.869
713

19.895
62

6.974
651

74,04
8,70

28.179

20.438

7.741

72,53

Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti na dan 31. 12. 2014
in primerjava s predhodnim letom (v EUR).
Vrsta dolgoročnega sredstva

1
Neopredmetena dolgoročna
sredstva in DAČR
Oprema in druga opredmetena o.s.
Dolgoročne kapitalske naložbe
SKUPAJ

Nabavna vrednost
po stanju
predhodnega leta
2
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597
20.285
651
21.533

Nabavna vrednost
po stanju
tekočega leta
3
597
26.869
651
28.117

Indeks

4=3:2x100
100,00
132,46
100,00
130,58
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V letu 2014 se je nabavna vrednost dolgoročnih sredstev zavoda v primerjavi s
predhodnim letom povečala za 6.584 EUR oziroma 32,46 %, in sicer zaradi novih nabav
opreme. Posledično se je zaradi novih nabav osnovnih sredstev povečala tudi neodpisana
vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v
primerjavi s predhodnim letom.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12.
2014 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR)
Vrste 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
7
23
34.316
22.600
30.329
92.732
4.913
2.513
3.640
7.591
763
3.874
73.968
129.333

Indeks
4=3:2x100
328,57
65,86
305,75
51,15
208,54
507,73
174,85

Celotna izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 so
se v primerjavi s preteklim letom povečala za 74,85 %, predvsem na račun povečanja stanja
terjatev do kupcev in drugih kratkoročnih terjatev, ter aktivnih časovnih razmejitev.
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 23 EUR. Znesek gotovine v blagajni je v
skladu s sklepom o blagajniškem maksimumu št. 3.
Dobroimetje pri bankah
Zavod na dan 31.12.2014 izkazuje denarna sredstva na TRR v višini 22.600 EUR, kar pomeni
zmanjšanje za 34,14% glede na preteklo leto.
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 92.732 EUR, od tega nezapadle terjatve v
višini 22.569 EUR, zapadle terjatve pa v višini 70.163 EUR. Izkazane kratkoročne terjatve po
stanju na dan 31. 12. 2014 so se v primerjavi s predhodnim letom povečale za 205,75 %,
zaradi zapadlosti zahtevkov izdanih Občini Bled v višini 54.414 €. Zapadle terjatve
poskušamo izterjati s pisnimi opomini, veliko pozornosti pa posvečamo tudi izterjavi preko
telefonskih klicev.
Dani predujmi in varščine
Zavod izkazuje terjatve za dane predujme v višini 2.513 EUR, in sicer za vnaprejšnje plačilo
nastopa na poslovni borzi Conventa 2015 .
Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve zavoda na dan 31.12.2014 znašajo 7.591 EUR in so se v
primerjavi s preteklim povečale za 108,54 %. V okviru drugih kratkoročnih terjatev so
upoštevane terjatve za vstopni DDV.
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Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve so oblikovane iz naslova kratkoročno odloženih stroškov in
vključujejo postavke, ki bodo kot stroški bremenili rezultat prihodnjega obračunskega
obdobja (stroški zavarovanja splošne odgovornosti, antivirusni program, naročnina časopisa
Delo, nakup letalske vozovnice, stroški za sejem Fitur v Madridu ter kotizacijo triatlon Junior
2015).

C. ZALOGE
Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2014 in primerjava s
predhodnim letom (v EUR)
Vrste zalog
1
Zaloge materiala

Vrednost po stanju Vrednost po stanju
predhodnega leta
tekočega leta
2
3
24.343
1.839

Indeks
4=3:2x100
7,55

Zavod izkazuje na dan 31. 12. 2014 zaloge materiala v višini 1.839 EUR, ki vključujejo
zaloge naslednjih publikacij: trganka Bled, kongresni katalog Bled, promocijske vrečke Bled
in splošni katalog Bled.
I. AKTIVA SKUPAJ

138.913 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah na
dan 31. 12. 2014 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) .
Vrste kratkoročnih časovnih
obveznosti in PČR
1
Kratkoročne obveznosti do
zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja
Kratkoročne obveznosti iz
financiranja
Pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ

Vrednost po stanju
predhodnega leta
2

Vrednost po stanju
tekočega leta
3

10.256

10.792

105,23

97.152

134.441

138,38

3.615

3.392

93,83

0
149
111.172

0
159
148.784

-106,71
133,83
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Celotne kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, izkazane na dan 31. 12. 2014
so se v primerjavi s predhodnim letom povečale za 33,83 %, pretežno zaradi povečanja
obveznosti do dobaviteljev.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 10.792 EUR vključujejo obveznosti do
zaposlenih iz naslova plač in povračil, ki so bile poravnane 10. 01. 2015, torej po zaključku
poslovnega leta.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti
v višini 134.441 EUR prestavljajo obveznosti do domačih
dobaviteljev obratnih sredstev v višini 130.553 EUR in obveznosti do tujih dobaviteljev v
višini 3.873,76 EUR. Te so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 37.289 EUR oziroma
za 38,38%.
V okviru kratkoročnih obveznosti zavod na dan 31. 12. 2014 izkazuje nezapadle obveznosti v
višini 126.724 EUR in zapadle obveznosti v višini 7.717 EUR, ki so bile večinoma poravnane v
mesecu januarju 2015.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo:
* kratkoročne obveznosti za dajatve
* obveznosti za neto sejnine sveta zavoda
* neto podjemne pogodbe

2.421 EUR
426 EUR
545 EUR

Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod ne izkazuje.
Pasivne časovne razmejitve
V letu 2014 zavod izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 159 EUR, in sicer:
* obračunani DDV v danih predujmih

159 EUR

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah na dan 31. 12. 2014 ter
primerjava s predhodnim letom v EUR.
Vrste lastnih virov in dolgoročnih
obveznosti
1
Splošni sklad
Presežek odhodkov nad prihodki
Druge dolgoročne obveznosti
Obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje in obveznosti za
dolgoročne kapitalske naložbe

Vrednost po stanju Vrednost po stanju
predhodnega leta
tekočega leta
2
3
893
893
-25.334
-24.095
12.981
12.981
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350

350

Indeks
4=3:2x100
100,00
95,11
100,00

100,00
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Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek odhodkov nad prihodki se je zmanjšal v primerjavi s preteklim letom za 1.239 EUR,
in sicer v višini neto dobička tekočega obdobja.
Druge dolgoročne obveznosti
Druge dolgoročne obveznosti vključujejo:
* ustanovni kapital
* revalorizacija ustanovnega kapitala

12.102 EUR
879 EUR

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in obveznosti za dolgoročne
kapitalske naložbe
Obveznost je sestavljena iz obveznosti za sredstva iz občinskega proračuna za nabavo
srebrnikov in zlatnikov, kot dolgoročne kapitalske naložbe.

POSLOVNI IZID
V letu 2014 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki po
obdavčitvi, v višini 1.239 EUR.

II. PASIVA SKUPAJ

138.913 EUR

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
OD 1.1.2014 DO 31.12.2014

2.1. PRIHODKI
Zavod je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu 2014 pridobil
naslednje prihodke:
1. Poslovne prihodke
2. Finančne prihodke
3. Druge prihodke

Sestava prihodkov po vrstah v letu 2014 (v EUR)
Vrste prihodkov
1
Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Prihodki tekočega
obračunskega obdobja
2
776.983
13
698
0
777.694
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Sestava prihodkov
3
99,91 %
0,00 %
0,09 %
0,00 %
100,00 %
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Primerjava prihodkov v letu 2014 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
745.498
339
130.169
0
876.006

Prihodki
tekočega leta
3
776.983
13
698
0
777.694

Indeks
4=3:2x100
104,22
3,83
0,54
0,00
88,78

Prihodki iz poslovanja zavoda predstavljajo 99,91 % prihodkov in so se v primerjavi z
predhodnim letom povečali za 4,22 %. V letu 2014 so se za 99,46 % zmanjšali drugi
prihodki, in sicer iz naslova zmanjšanja pridobljenih nepovratnih sredstev vezanih na EU
projekt RDO Gorenjska, ki se je zaključil oktobra 2013.

Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2014 (v EUR)
Vrste prihodkov

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

Prihodki iz
proračunskih
virov
2
470.544
2
698
0
471.244

Prihodki iz
Sestava virov
neproračunskih
prihodkov
virov
3
4
306.439 60,51 %
39,40 %
11 0,00 %
0,00 %
0 0,09 %
0,00 %
0 0,00 %
0,00 %
306.450
100,00 %

1. Sestava poslovnih prihodkov v letu 2014 (v EUR)
Vrste poslovnih prihodkov
1
Prihodki od prodaje proizvodov in
storitev
Prihodki od prodaje materiala in
blaga
Prihodki iz poslovanja

Poslovni prihodki tekočega
obračunskega obdobja
2

Sestava poslovnih
prihodkov
3

776.983

100,00 %
0,00 %

0
776.983

100,00 %

Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2014 s tistimi v predhodnem letu (v EUR)
Vrste poslovnih prihodkov
1

Poslovni prihodki
predhodnega leta
2

Prihodki od prodaje proizvodov in
storitev
Prihodki od prodaje materiala in
blaga
Prihodki iz poslovanja
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Poslovni prihodki
tekočega leta
3

Indeks
4=3:2x100

745.498

776.983

104,22

0
745.498

0
776.983

0,00
104,22
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2. Finančni prihodki v znesku 13 EUR so sestavljeni iz:
prihodkov od obresti,zaračunanih stroškov opominov in prihodkov iz prejšnjih let.
3. Drugi prihodki v višini 698 EUR so izkazani iz naslova pridobljenih nepovratnih
sredstev - javni razpis za pridobitev sredstev za izobraževanje kadrov.
4. Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov zavod ne izkazuje.

2.2. ODHODKI
Odhodki so razčlenjeni na:
1.
2.
3.
4.

Poslovne odhodke
Finančne odhodke
Druge odhodke
Prevrednotovalne poslovne odhodke

Sestava odhodkov po vrstah v letu 2014 (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
607.790
151.254
1.099
698
973
10.735
2.803
775.352

Sestava odhodkov
3
78,39 %
19,51 %
0,14 %
0,09 %
0,13 %
1,38 %
0,36 %
100,00 %

Primerjava odhodkov tekočega obdobja (2014) z odhodki predhodnega obdobja
(2013) v EUR
Vrste odhodkov
1
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni posl. odhodki
Celotni odhodki

Odhodki
predhodnega leta
2
717.587
144.430
1.082
931
47
10.287
0
874.364

Odhodki
tekočega leta
3
607.790
151.254
1.099
698
973
10.735
2.803
775.352

Indeks
4=3:2x100
84,70
104,72
101,57
74,97
2070,21
104,36
0,00
88,68

Glede na preteklo leto so se stroški blaga, materiala in storitev zmanjšali, in sicer za 15,30
% in predstavljajo 78,39 % celotnih odhodkov obdobja.
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Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 4,72 % in predstavljajo 19,51
% celotnih odhodkov obdobja, zaradi zaposlitve nove osebe za določen čas.
Strošek amortizacije se je povečal za 1,57 % in predstavlja 0,14 % celotnih odhodkov
obdobja. Povečanje stroška amortizacije je posledica novo nabavljenih sredstev v tekočem
letu.
Ostali drugi stroški so nastali iz naslova članarin v mednarodnih stanovskih organizacijah.
Finančni odhodki so se v obračunskem obdobju povečali glede na predhodno obdobje in
predstavljajo 0,13% celotnih odhodkov obdobja. Večina finančnih odhodkov predstavljajo
zamudne obresti dobaviteljev.
Drugi odhodki predstavljajo 1,38 % celotnih odhodkov obdobja in so se povečali v
primerjavi s preteklim letom za 4,36 %. Glavnino drugih odhodkov predstavljata donaciji, in
sicer za prireditev Čarobni dan na Bledu ter športnemu klubu.

1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2014 (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
135.427
472.363
151.254
1.099
698
760.841

Sestava poslovnih
odhodkov
3
17,80%
62,08%
19,88%
0,14%
0,09%
100,00%

*Stroški materiala v vrednosti 135.427 EUR predstavljajo 17,80 % vseh poslovnih
odhodkov.
Zajeti so stroški reklamnega in ostalega materiala.
*Stroški storitev v vrednosti 472.363 EUR predstavljajo 62,08 % poslovnih odhodkov.
Največji stroški storitev so:
. stroški storitev organizacije prireditev
166.721 EUR
. stroški najema
26.318 EUR
. stroški reklamnih oglasov
21.000 EUR
. stroški smučarskih vozovnic in prevozov smučarjev
37.759 EUR
. stroški intelektualnih storitev (oblikovanje, prevodi, …)
42.881 EUR

*Stroški dela v vrednosti 151.254 EUR predstavljajo 19,88 % vseh poslovnih odhodkov.
Stroški dela sestavljajo:
. plače in nadomestila plač
117.778 EUR
. prispevki za socialno varnost delodajalcev
18.964 EUR
. drugi stroški dela
14.512 EUR
Plače se izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem in ostalo
veljavno zakonodajo.
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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 1.099 EUR.
Zavod je amortizacijo obračunal po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacijske stopnje so v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS,št. 45/05, 114/06-4831,
138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10).

2. Finančni odhodki v znesku 973 EUR so stroški zamudnih obresti do dobaviteljev in
tečajnih razlik ter parskih izravnav.

3. Drugi odhodki v višini 10.735 EUR so nastali iz naslova donacij, upravnih taks in
nepriznanega odbitnega DDV.

PRESEŽEK PRIHODKOV
Zavod je poslovno leto 2014 zaključil uspešno in ustvaril 1.239 EUR presežka prihodkov nad
odhodki po obdavčitvi. Zaposleni so glede na rezultate in poročilo izpolnili in presegli
planirane aktivnosti za leto 2014.
Bled, 25.02.2015
Ida Kavčič
IK Svetovanje d.o.o.
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Eva Štravs Podlogar
Turizem Bled
direktorica
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PRILOGA 1: Statistični podatki o nočitvah na Bledu v letu 2014
Na Turizmu Bled vsakodnevno zbiramo statistične podatke o ustvarjenih nočitvah za hotele,
kamp, Penzion Mlino, Vilo Prešeren, Vilo Viktorijo in Youth Hostel Bledec ter pripravljamo
različne analize.
V letu 2014 so največ nočitev ustvarili gostje iz Italije (10%), Nemčije (10%) in Velike
Britanije (9%). Sledijo gostje iz ZDA (6%), Nizozemske (6%) in Slovenije (6%). Med
državami, ki so v preteklem letu ustvarile več kot 2% nočitev največjo rast beležimo pri
gostih iz Južne Koreje (I372), Madžarske (I112), Avstrije (I110), Srbije (I108), Francije
(I106) Izrael (I103) in ZDA (I103). V letu 2014 smo zabeležili skoraj enako število nočitev,
kot leto poprej.
Tabela 5: Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2014 in primerjava z letom 2013
leto 2013
domači

tuji

leto 2014
SKUPAJ

domači

tuji

razmerje
domači - tuji
%
%
skupaj domači tuji

INDEKS 2014/2013
SKUPAJ

domači

tuji

januar'1,2

1.918

18.253

20.171

1.566

18.131

19.697

82

99

98

8

92

februar'1,2

2.693

11.906

14.599

2.205

10.460

12.665

82

88

87

17

83

3.007

17.569

20.576

1.986

20.028

22.014

66

114

107

9

91

april'2,3

3.464

29.377

32.841

2.632

29.802

32.434

76

101

99

8

92

maj

2.341

47.296

49.637

2.187

45.238

47.425

93

96

96

5

95

junij

2.650

54.701

57.351

2.537

57.516

60.053

96

105

105

4

96

3.582

93.452

97.034

3.668

88.802

92.470

102

95

95

4

96

avgust

2.860

98.558

101.418

2.829

93.306

96.135

99

95

95

3

97

september'5

2.033

57.739

59.772

1.979

53.927

55.906

97

93

94

4

96

oktober

2.835

33.191

36.026

2.701

37.207

39.908

95

112

111

7

93

2.511

16.812

19.323

1.824

14.719

16.543

73

88

86

11

89

1.891

13.103

14.994

2.730

21.528

24.258

144

164

162

11

89

491.957 523.742

28.844

490.664

519.508

91

100

99

6

94

marec

'1,2,3,4

julij'5
'5

november'2
december
skupaj

'2,4

31.785

1 - Vila Bled je zaradi obnovitvenih del zaprta od 1.11.2013 do 1.4.2014.
2 - Hotel Kompas je bil zaradi obnove od 18.11.2013 do 17.4.2014 zaprt ter ponovno od 19.11.2014 do aprila 2015.
3 - Velika noč je bila v letu 2013 v mesecu marcu, 2014 v aprilu.
4 - Svetovni pokal v biatlonu sezone 2013/2014 je bil marca 2014, v predhodni sezoni v decembru 2012, 2014/2015 pa ponovno v
decembru.
5 - Julij, avgust in september 2014 so bili izredno deževni meseci.
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PRILOGA 2: Odmevne objave o Bledu v tujih medijih v letu 2014

1) Bled na naslovnici britanske revije Travel
Bulletin
31. 1. 2014 je bila v reviji Travel Bulletin na naslovnici
objavljena fotografija Bleda, v reviji pa na straneh 16-20
članek o Sloveniji. V njem je poudarjena pestrost Slovenije,
Blejsko jezero pa je omenjeno kot najbolj pogosta destinacija
za zimske programe. V članku so objavljene še 3 manjše
fotografije Bleda kot del programa britanskih turističnih
agencij.
Več: http://www.travelbulletin.co.uk/archivesmagazine/travel-bulletin-31st-january-2014
2) Slovenija v nizozemski reviji Vakantieplannen
V januarju 2014 je bil v nizozemski reviji VAKANTIEplannen
objavljen članek o Sloveniji z naslovom Super Slovenië.
Članek je bil objavljen na straneh 90-97. V njem so
predstavljene Ljubljana, Piran, Škocjanske jame, Bohinj in
Bled z dvema enostranskima fotografijama.
3) Cerkev na Blejskem otoku kot ena izmed
najbolj romantičnih na svetu
6. 2. 2014 je bil na spletni strani Cheapflights.co.uk objavljen
članek The 10 most-romantic wedding chapels in the world,
kamor se je uvrstila tudi cerkev na Blejskem otoku. Avtorica
pove, da se je možno poročiti na matičnem uradu ali v cerkvi
sv. Martina, nato pa se mladoporočenca odpravita s pletno
na otok, kjer prejmeta blagoslov in pozvonita na zvon želja.
Več: http://www.cheapflights.co.uk/news/the-10-mostromantic-wedding-chapels-in-the-world/
4) Spletna stran Your Amazing Places je Blejsko
jezero uvrstila med 10 najlepših v Evropi
V februarju 2014 je bilo Blejsko jezero uvrščeno na tretje
mesto na lestvici Your amazing places, poleg fotografije v
kratkem opisu omenjajo geografsko lego jezera in izpostavijo
otok na jezeru.
Več: http://www.youramazingplaces.com/10-most-amiablelakes-in-europe/
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5) Bled priporoča Globe Tour International
17. 2. 2014 je bil na spletni strani ameriške spletne strani
Globe Tour International, ki ponuja pomembne turistične
informacije za organizatorje skupinskih potovanj, objavljen
članek s programom potovanja po Sloveniji, kjer se je Bled
znašel skupaj z Ljubljano, Laškim, Kobaridom, Goriškimi
Brdi in Obalo. Avtor za Bled omeni grad, otok z zvončkom
želja, in tudi to, da ostaja verjetnost, da bodo srečali
ostale Severnoameričane. Več:
http://www.grouptourinternational.com/article/139259-In-modern-day-Slovenia-theday-to-day-is-beyond-ordinary.html#.VFy1hJVATGg
Prav tako je bil objavljen program v reviji na straneh 70-75. Več: http://bt.editionsbyfry.com/publication/index.php?i=197107&m=&l=&p=70&pre=
6) Članek o smučanju v britanskem The Guardian
14. 2. 2014 je bil na spletni strani časnika The Guardian objavljen članek z naslovom
Affordable skiing and snowboarding in Slovenia, v katerem avtorica Sam Haddad
opiše Slovenijo kot destinacijo, ki ponuja visoko kvaliteto z nizkimi cenami, izjemno
pokrajino in prijazne domačine. V članku ne pozabi omeniti Bleda.
Več: http://www.theguardian.com/travel/2014/feb/14/affordable-skiingsnowboarding-slovenia-alps
7) Huffingtonpost.com: 19 razlogov, zakaj obiskati Slovenijo
Avtorica članka 19 Reasons We Should All Pay More
Attention To Slovenia, Suzy Strutner, primerja Slovenijo z
deželo sanj. To razloži z 19 razlogi in 19 fotografijami, s
katerimi nagovarja k obisku in doživetju Slovenije. Pri slikah
Bleda so opisi, da se v Sloveniji lahko poročite v pravljici, da
jo megla naredi skrivnostno, da Slovenci vemo, kako se
sončiti, poleg tega pa sta še 2 fotografiji Bleda ob sončnem
vzhodu in zahodu. Članek je bil objavljen 2. marca. Več:
http://www.huffingtonpost.com/2014/02/03/slovenia_n_4696458.html?utm_hp_ref=
travel
8) Blejsko jezero med 10 najboljšimi jezeri
20. 3. 2014 je bil na strani britanskega MSN travel
objavljen članek Ocean alternatives: top 10 lake resorts, v
katerem Blejsko jezero s svojo smaragdno vodo označijo
kot seksi gorsko jezero. Več:
http://travel.uk.msn.com/beach-holidays/oceanalternatives-top-10-lake-resorts?page=2
9) Travel Weekly med 10 najbolj slikovitih poročnih destinacij umestil
tudi Bled
Članek Katie McGonagie, ki je bil na spletu objavljen v aprilu 2014, na deveto mesto
umesti pravljične gradove, med katerimi omeni tudi Blejski grad in doda informacijo o
agenciji, preko katere lahko organizirajo tovrstno poroko.
Več: http://www.travelweekly.co.uk/articles/2014/04/24/47755/10-of-the-besticonic-weddings.html
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10)
eBlogfa.com objavila članek z naslovom 10 turističnih atrakcij
in čudovitih krajev, ki jih morate videti okoli Blejskega jezera
Članek, ki je bil objavljen v aprilu 2014 poleg opisa ponudi
čudovite fotografije. Na lestvico med blejskimi
znamenitostmi umesti: Blejski grad, reko Savo, Blejsko
jezero, Triglavski narodni park, Blejski otok, sotesko
Vintgar, pustolovski park.
Več: http://eblogfa.com/travel/10-tourist-attractionsbeautiful-place-must-see-around-lakebled#axzz335n8WnUt

11)
Članek o Blejskem jezeru v italijanski reviji Itinerari e Luoghi
Na začetku leta 2014 je bil v italijanski reviji Itinerari e
Luoghi na treh straneh objavljen članek z naslovom Raj za
sprostitev: Blejsko jezero. Članek opiše Blejski grad,
Triglavski narodni park, Blejski otok, wellness storitve in
paketno ponudbo Sava hotelov Bled. Opisani so tudi 3
izleti: okoli jezera in vzpon na Osojnico, soteska Vintgar,
jama pod Babjim zobom.
Več:
http://issuu.com/jemjay/docs/slovenia_bled_app16_linkato

12)
Bled na naslovnici Travel + Leisure: 100 Greatest
Trips
Knjigo založbe Travel+Leisure z naslovom 100 najboljših potovanj krasi
fotografija Blejskega otoka. Gre za izdajo za leto 2014.
13)
Bled v članku o Sloveniji v francoski reviji Alpes
d'Ailleurs
Po dvotedenskem obisku francoskega novinarja Christopha
Migeona v septembru 2013 je bil v francoski reviji Alpes
d'Ailleurs pomladi 2014 objavljen članek z naslovom
Le Triglav, l'échappée slovène. Avtor v 11-stranskem
članku, ki se prične s podobo Bleda, opisuje Triglavski
narodni park. Več: http://www.alpesmagazine.com/lemagazine/les-anciens-numeros/alpes-magazine-146
14)
Passion Rando
V zimski številki francoske revije Passion Rando je bil na
straneh 76-84 objavljen članek o Sloveniji z naslovom
Triglav, la montagne à trois têtes. V članku se pojavita 2
fotografiji Bleda, omenjen je Blejski grad, glavna tema
članka pa je Triglav in Triglavski narodni park. Članek je
napisal francoski novinar Christophe Migeon, ki je Bled
obiskal v septembru 2013. Več:
http://www.migeonreportages.fr/reportages.php?id=301
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15)
8 Sijajnih spomladanskih izletov
Revija Men's Journal je med 8 sijajnih pomladnih izletov
uvrstila tudi kolesarjenje v Julijskih Alpah. Avtor Stephen
Duncan opiše kolesarjenje z Bleda preko Pokljuke v Bohinj
in nato nazaj po cesti ob Savi Bohinjki do Bleda. Pokrajina
se mu zdi izjemno slikovita, kolesarjenje po cesti nazaj do
Bleda kar malo nevarno, posebej pa omeni Vilo Bled kot
nekdanjo Titovo rezidenco. Več:
http://www.mensjournal.com/expert-advice/8-great-springtrips-20140408/cycling-the-julian-alps
16)
Iskanje adrenalina v Julijskih Alpah
21. 3. 2014 je bil objavljen na spletni strani dobro poznanih turističnih vodnikov The
Rough Guides objavljen članek Thrill-seeking in the Julian Alps, Slovenia. Avtorica
Helen Abramson, ki je pred tem obiskala Bled, v članku opisuje možnosti zimskih
aktivnosti v Julijskih Alpah. Na Pokljuki je bila ravno v času tekme za svetovni pokal v
biatlonu, poizkusila je smučanje na Krvavcu, ustavila pa se je tudi na Bledu.
Več: http://www.roughguides.com/article/thrill-seeking-in-the-julian-alps-slovenia/
17)
Bled v oddaji Češke televizije
Bled je bil vključen v popotno oddajo Na cestě po Julských
Alpách, ki jo je v januarju in februarju posnela Češka
televizija, in prikazuje Julijske Alpe v zimskem času.
Več: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-naceste/214562260120005/
18)
Bled v avstralski reviji Traveller
17. 4. 2014 je bil v avstralski reviji Traveller objavljen
članek Johna Mangana z naslovom Fairy Wilderness . Avtor
v članku opiše Bled, kot eno izmed najbolj slikovitih lokacij
v Evropi, v njem pa omeni Blejski grad, Vintgar in Blejski
otok. Več: http://www.traveller.com.au/fairytalewilderness-36tag
19)
Bled med 10 najbolj edinstvenimi kraji
za poroko
24. 4. 2014 je bil v reviji Travel weekly objavljen članek z
naslovom 10 of the best iconic weddings, kamor avtorica
med pravljične gradove uvrsti tudi blejskega. Za
organizacijo poroke pa priporoča najem načrtovalca porok.
Več:
http://www.travelweekly.co.uk/articles/2014/04/24/47755/10-of-the-best-iconicweddings.html
20)
Video o Vili Bled na spletni strani Ricka Stevesa
Konec aprila 2014 je bil na spletni strani Youtube objavljen video Ricka Stevesa o Vili
Bled.
Več: http://www.youtube.com/watch?v=n1dy-F7iUxs
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21)
Slovenija v časniku Telegraph
25. 4. 2014 je bil v britanskem Telegraphu članek, kjer avtor Neil Tweedie Slovenijo
primerja z moderno Ruritanijo (izmišljena dežela iz knjig Anthonyja Hopa), medtem
ko se poda po Julijskih Alpah in po sledeh 1. svetovne vojne. Za Bled je mnenja, da
je preveč lep, preveč turističen in predrag.
Več:
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/slovenia/10787463/Sloveniaa-modern-Ruritania-at-the-crossroads-of-southern-Europe.html

22)
Bled v reviji North Jersey
27. 4. 2014 je bil v reviji North Jersey objavljen kratek
članek o paru, ki je kolesaril po Sloveniji, Avstriji in Italiji.
Ustavila sta se tudi na Bledu, kjer priporočata ogled
Blejskega otoka. Več:
http://www.northjersey.com/travel/record-readers-on-theroad/record-on-the-road-europe-1.1003939

Bled v italijanski reviji Dove
23)
Enostranski članek, objavljen v aprilski izdaji revije, označi
Bled kot smaragdni raj, saj je odličen za romantiko in
dobro počutje. V članku je kratek opis zgodovine Bleda,
naravne znamenitosti kraja, poletne in zimske aktivnosti
ter prireditve.
Več: http://www.ellastudio.it/public/rassegna/Dove__Aprile_2014.pdf

24)
Bled eden izmed 10 divjih kotičkov za
plavanje
Britanski popotniški svetovalec Easy voyage je Bled uvrstil
na seznam Hidden depths: top 10 wild swimming spots.
Objava je pospremljena z opisom destinacije, kjer je poleg
glavnih turističnih znamenitosti tudi nekaj nasvetov za
aktivnosti na Bledu.
Več: http://www.easyvoyage.co.uk/travel-deal/hiddendepths-top-10-wild-swimming-spots/lake-bled-slovenia
25)
Bled in Bohinj v britanski reviji Telegraph
5. 5. 2014 je bil v Telegraphu objavljen članek o izletu z Bleda do Bohinja (povzeto
po članku, objavljenem v isti reviji 26. 4. 2014). Avtor članka pravi, da jezeri nista
zelo oddaljeni, na Bledu pa priporoča obisk otoka in sprehod okoli jezera ali pa
prevoz okoli jezera s turističnim vlakom.
Več: http://www.telegraph.co.uk/travel/travelviews/10808752/Readers-viewsGatwick-Express-Lake-Bohinj-and-the-Menin-Gate.html
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26)
Ayurveda Center Kompas Bled v reviji Business Standard
7. 5. 2014 je bil v reviji Business Standard objavljen članek z naslovom Slovenia gets
yet another ayurveda centre, v katerem je opisan 4. ayurveda center v Sloveniji.
Hotel Kompas opiše z besedami: lokacijo ima izjemno, saj ga obdaja lepa narava,
Bled pa vsako leto za Blejski strateški forum obiščejo delegati iz Indije.
Več: http://www.business-standard.com/article/news-ians/slovenia-gets-yet-anotherayurveda-centre-114050701163_1.html
27)
Bled na spletni strani radia KPLU
15. 5. 2014 je bil na spletni strani ameriškega radia
KPLU objavljen članek o tem, da je nekdanja
Jugoslavija čudovita počitniška destinacija. V članku
predlagajo, da se turisti iz Benetk odpravijo na Bled in
nato naprej na Hrvaško. Na Bledu si lahko ogledajo
jezero z otočkom, mnogim pa se bo zdelo, da so nekje
v Avstriji zaradi velikega števila narodno-zabavnih
ansamblov.
Več: http://kplu.org/post/former-yugoslavia-painfully-gorgeous-vacation-spot
28)
Praznovanje norveško – slovenskega
prijateljstva na Bledu
Na spletni strani Veleposlaništva kraljevine Norveške na
Madžarskem, je bil 21. 5. 2014 objavljen članek o
praznovanju norveško – slovenskega prijateljstva na
Bledu, ki je potekalo 17. 5. 2014 v Veliki Zaki. Na
dogodku sta bila prisotna sta bila tudi smučarska
tekača, ki stanujeta na Bledu Katja Višnar in Ola Vigen
Hattestad.
Več: http://www.norvegia.hu/Norsk/News-and-events/Norwegian-Slovenian-17-MayCelebration-in-Bled-/#.VGDtijSG-oM
29)
Prispevek o gozdovih v francoski
reviji Terre Sauvage
Po dvotedenskem obisku francoskega novinarja
Christopha Migeona v septembru 2013 je bil v
francoski reviji Terre Sauvage (Arbres & Foret) v
juniju 2014 objavljen članek z naslovom Slovenie – La
griffe et L'aiguille. Avtor v 10-stranskem članku,
opisuje slovenske gozdove, predvsem na območju
Triglavskega narodnega parka.
30)
Huffington post: 3 čudoviti izleti v
okolici Bleda
8. 6. 2014 je bil na spletni strani ameriškega časnika
Huffington post objavljen članek z naslovom 3 Great
Trips Beyond Lake Bled, v katerem priporočajo ogled
Bohinja, Pokljuke in soteske Vintgar.
Več: http://www.huffingtonpost.com/inga-batur/3great-trips-beyond-lake_b_5651425.html
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31)
Huffington post: 8 majhnih otokov,
ki so skriti tam, kjer jih ne bi pričakovali
9. 6. 2014 je bil na spletni strani ameriškega časnika
Huffington post objavljen članek z naslovom: These 8

Tiny Islands Are Hidden Where You'd Least Expect
Them. Na prvem mestu je Blejski otok, ki ga avtor
primerja s pravljičnim otokom. Več:
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/06/islandshidden-within-cities_n_5752162.html

32)
Bled med najlepšimi 8 manjšimi kraji
na svetu
17. 6. 2014 je bil Bled s strani Earth Pics izbran med 8
najlepših manjših krajev na svetu. Pod fotografijo Bleda
je napisana kratka zgodovina kraja, omenjena pa sta
še grad in termalni bazeni.
Bled v The Japan Times
33)
Ob slovenskem dnevu državnosti je bil v časniku The
Japan Times objavljen članek z naslovom Slovenia: a
small country holding uncountable possibilities, v
katerem je Bled omenjen kot alpski biser in Blejski
dnevi kot čas glavnega dogajanja.
34)
турист World
Bled na naslovnici Beloruske revije турйст World
(Turistični svet), ter štiristranki članek na tretji strani.

35)
Bled v švicarskem Coopzeitung
8. julija je bil v švicarskem časopisu Coopzeitung
objavljen dvostranski članek z naslovom Zugreise nach
Slowenien, Italien und Kroatien v katerem je bil predstavljen predlog potovanja po
Švici, Avstriji, Sloveniji, Italiji in Hrvaški. Članek je objavljen tudi na spletni strani:
http://www.coopzeitung.ch/kroatien
36)
Bled med skrivnimi evropskimi
počitniškimi destinacijami na spletni
strani High 50 Travel
Britanska spletna stran za starejše high50.com je 5. 8.
2014 objavila članek z naslovom Secret European
holiday destinations, kjer našteje nekaj destinacij v
Evropi, med njimi tudi Blejsko jezero. Več:
http://www.high50.com/travel/european-holiday-destinations-never-heard-of
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37)
Bled kot odličen kraj za “Eat, Drink,
Meet & Succeed”!
19. 8. 2014 je bil objavljen članek Destinations with Laura:
Hotel Golf, v katerem avtorica pohvali Bled kot pravljično
mesto in hotel Golf kot odlično izbiro za poslovni turizem,
saj vsebuje kombinacijo poslovnih zmogljivosti kot lepega
okolja za sprostitev in inspiracijo.
Več: http://event-solutions.com/productsservices/destinations-laura-hotel-golf/
38)
Slovenija v reviji stuff.co.nz
24. 8. 2014 je bil v novozelandski reviji stuff.co.nz
objavljen članek Good things in small packages o Sloveniji
kot majhni državi, ki ponuja veliko. Avtorico je presenetilo,
da ima skoraj vsaka hiša svoj vrt. Bled si je najbolje
ogledati zgodaj zjutraj, ko se z jezerske gladine dviga
meglica.
Več:
http://www.stuff.co.nz/travel/destinations/europe/607715
90/good-things-in-small-packages.html
39)
Bled v luksuzni potovalni reviji
LuxeInACity
Na spletni strani revije je Bled predstavljen kot kraj,
kamor lahko uidemo na romantične počitnice. Omenjeni
so Blejski otok, Blejski grad, fijakerji, možnost porok,
Vintgar in slap Iglica.
Več: http://www.luxeinacity.com/blog/feel-the-love-inslovenia-a-romantic-break-near-lake-bled/
40)
365 docobites
Avstralska novinarka in snemalec, sta avgusta 2014
obiskala Bled in kmalu za tem na spletni strani objavila
njune prispevke. Gre za spletno stran, na kateri objavljata
365 kratkih dokumentarnih videospotov v 365 dneh, kjer
neznanci pripovedujejo kratke zgodbice. Na Bledu sta
posnela video o kuharju Igorju, Lari in Anji ter Maji z
Bleda. Več:
http://365docobites.com/post/95317203220/bled-im-akind-of-chef-a-short-documentary,
http://365docobites.com/post/95494745277/bled-youneed-to-be-connected-a-short,
http://365docobites.com/post/94283648972/bled-it-is-thesacred-mountain-a-short.
41)
Bled v reviji My wedding
V avgustovski izdaji korejske revije My wedding je bil Bled
eden izmed predlogov za poroko. V članku sta bila
omenjena tudi Triglav in bodeška cerkev.
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42)
Hotel Golf med 10 najbolj čudovitimi
hoteli s pogledom na jezero
Spletna stran www.trivago.com je v avgustu objavila
lestvico 10 najbolj čudovitih hotelov s pogledom na jezero,
med katere je umestila tudi blejski Hotel Golf.
43)
Oddaja o Bledu na japonski televiziji
NHK BS Premium
V četrtek, 11. 9., ob 9h zvečer si je bilo mogoče ogledati
kar 45 minutno oddajo o Bledu na japonski televizijski
postaji NHK BS Premium.
Nova serija oddaj se imenuje »Najlepši trenutki na svetu«,
kjer je vsak teden predstavljen drug kraj, na koncu oddaje
pa je predstavljen nek poseben, magični trenutek, ki se
zgodi v tem kraju. Na Bledu je bila tako predstavljena
Blejska noč s svojimi 10.000 plavajočimi lučkami na jezeru.
Televizijska hiša NHK je japonska nacionalna televizijska
hiša. BS Premium pa je njen satelitski program, katerega
ciljna publika so predvsem starejši, premožnejši prebivalci
Japonske. Oddaja je bila prikazana ob najbolj gledanih
urah, Bled pa je bil predstavljen na izjemno simpatičen
način, kar naj bi pritegnilo pozornost marsikaterega
potencialnega turista.
Bled na naslovnici revije Hörzu
44)
19. 9. 2014 je bila na naslovnici nemške revije Hörzu.

45)
Vacations and Travel magazine
Avstralska revija Vacations and Travel magazine je v izdaji
oktober - november - december 2014 objavila članek o
Sloveniji z uvodno fotografijo Bleda. Članek se nahaja na
straneh 88-92, v njem je večinoma govora o Ljubljani,
avtor pa poleg uvodne uporabil še 2 fotografiji Bleda
(Blejski grad in pletne).

46)
Bled umeščen na seznam sanjskih
destinacij
Ameriška spletna stran Travel + Leisure je v novembru
Bled uvrstila na seznam sanjskih destinacij z naslovom
Epska potovanja. Več:
http://www.travelandleisure.com/promo/epicjourneys/?adbid=10152921575434073#red
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47)
Bled v reviji Le Point 2194
2. 10. 2014 je bil v francoski reviji Le Point 2194 objavljen
članek o Sloveniji, »Po sledeh rjavega medveda«, v
katerem se omenja tudi romantičen Bled, za prenočitev pa
priporoča Camping Zaka.

48)
Članek o Sloveniji v italijanskem il Fatto
Quotidiano
Italijanski novinar Andrea D'Ambra, ki je v letošnjem letu
že drugič obiskal Bled, je 4. 10. 2014 objavil članek na
spletni strani il Fatto Quotidiano. Članek predstavlja
Slovenijo skozi popotovanje z vlakom. Na Bledu je opisan
obisk Blejskega otoka in pokušina Blejskih kremnih rezin.
Več: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/04/interrailgrecia-balcani-ultima-tappa-slovenia/1143169/
Bled v oglasu za indijsko podjetje
49)
Hungama
Oktobra 2014 je bil indijskem video oglasu za vodilno
podjetje na področju digitalne zabave Hungama. V videu je
vljučenih več posnetkov vsakdanjega življenja v Sloveniji.
Več:
http://www.youtube.com/watch?v=fTDy1uAblts&app=desktop

50)
Francoska revija Voyage de Luxe
V 62 izdaji francoske revije za sanjska potovanja Voyage
de Luxe je bil objavljen šeststranski članek o Sloveniji z
naslovom Petit pays, grande histoire.

51)
Bled med naj zimskimi destinacijami v Evropi
V oktobru je spletna stran etravelblog.com objavila članek z naslovom »Best snowy
stops in Europe«. Opisan je z besedami, izjemen ambient,
termalna voda, ni preveč obljuden ter prostor, kjer se
lahko odpraviš na pohod, smuko in počitek. Idealen kraj za
sprostitev.
Več: http://www.etravelblog.com/best-snowy-stops-ineurope/
52)
Zimska ponudba Bleda v avstrijski reviji BahnMax
V avstrijski reviji BahnMax je bil objavljen dvostranski članek o Sloveniji z naslovom
»Der Winter ganz nah«, v katerem je bil predstavljen tudi Bled z besedami: jezero,
gore in zimsko plavanje. Kot zimsko ponudbo na Bledu izpostavi smučanje, rek na
smučeh, biatlon in Pokal Bleda v zimskem plavanju.
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53)
ABTA Magazine o Bledu in Bohinju
4.11.2014 je bil v reviji britanske zveze turističnih agentov
in organizatorjev potovanj objavljen dvostranski članek o
Bledu in Bohinju z naslovom »Calming Waters«. Blejsko
jezero najprej slikovito opiše, nato pa se osredotoči na
zgodovino in splošni opis turistične ponudbe. Že z
naslovom pa pove, da je Bled idealen za tiste, ki si želijo
sprostitev.
Več: http://www.abtamagazine.co.uk/daily214/

54)
Slovenija med najboljšimi
destinacijami za medene tedne v Evropi
Spletna stran Vacation Idea je konec novembra objavila
seznam z naslovom »Best European Honeymoon
Destinations« na katerem je s fotografijo Bleda uvrščena
tudi Slovenija.
Več: http://vacationidea.com/destinations/best-europeanhoneymoons.html#slide7
55)
CNN Travel med sedem najlepših jezerskih nastanitev na svetu
uvrstil Vilo Bled
Spletna stran CNN Travel / Style je konec novembra
objavila članek Tare Donaldson z naslovom »7 of the
world's most beautiful lakeside lodges«. V njem izpostavi
Vilo Bled, nekdanjo rezidenco jugoslovanskega
predsednika Tita, ki ponuja enega najlepših razgledov na
jezero. V nadaljevanju še bolj podrobno razdela ponudbo
vile.
Več: http://edition.cnn.com/2014/11/25/travel/best-luxury-lakeside-lodges/
56)
Bled na seznamu 10 krajev, ki
izgledajo kot iz pravljice
Spletna stran Tripadvisor je Bled uvrstila na seznam »10
real places that look like they belong in fairy tales«.
Več: http://www.tripadvisor.com/TripNewsa_ctr.fairytalesEN
57)
The Australian uvrstil Blejsko jezero
med spektakularna evropska jezera
Sredi novembra objavljen članek »European lakes offer
travellers a tranquil blue interlude« na spletni strani The
Australian je na seznam umestil Blejsko jezero, pri opisu
pa je izpostavil Blejski otok in prevoz do njega.
Več: http://www.theaustralian.com.au/travel/european-lakes-offer-travellers-atranquil-blue-interlude/story-e6frg8rf1227122086913?nk=66d5d1e72b6be4672cb1fdd8f09538f7
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BLOGI IN FORUMI
Številni so objavljali prispevke o Bledu na blogih in forumih. Nekaj primerov:
- Travel with us
Na blogu Travel with us je bil objavljen članek o Bledu kot
možnem izletu, če si na križarjenju po Mediteranu. Poleg
Benetk in Dubrovnika je Bled s svojim jezerom, otokom in
gradom odlična izbira enodnevnega izleta.
Več: http://www.travelwit.us/lake-bled-slovenia/lake-bledslovenia-winter
- Soteskanje in soteska Vintgar
24.3.2015 je bil na spletni strani
http://www.studentuniverse.com/student-blog/studyabroad/5-ideas-to-guarantee-an-epic-summer
objavljen prispevek Dannya Timpone z naslovom »5 Ideas
to Guarantee an Epic Summer«, kjer na prvem mestu
izpostavi soteskanje v Sloveniji. Blejsko in bohinjsko jezero
opiše kot najlepši jezeri kar jih je, pohvali pa tudi sotesko
Vintgar.
- Blejsko jezero med 7 najlepšimi jezeri na svetu
11. 3. 2014 je Pacsafe blog objavljil članek »Most beautiful
lakes in the world« s 7 najlepšimi jezeri, med katerimi je
tudi Bled. Več: http://www.pacsafe.com/blog/mostbeautiful-lakes-in-the-world/
- Travel the world: Raziskovanje Slovenskega
podeželja
7. 4. 2014 je bil objavljen blog z naslovom »Exploring the
Slovenian Countryside«, v katerem avtorica opisuje svoje
potovanje po Sloveniji. Na Bledu si je ogledala otok,
priporoča pa še ogled gradu, sprehod okoli jezera in skozi
sotesko Vintgar.
Več:
http://www.katherinebelarmino.com/2014/04/slovenia.html#.VGDzVzSG-oM
- Dream Explore Wander: 10 idealnih mirnih krajev
V aprilu je bil na spletni strani
http://dreamexplorewander.com/2014/04/10-perfect-spotshideaway/ objavljen prispevek z naslovom »10 Perfect
Hideaway Spots«, v katerem je tudi Blejsko jezero, ki ga
opiše kot dihjemajoče.
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- Pack Me To: Slovenia
18. 5. 2014 je bil Bled v članku o potovanju v Slovenijo
objavljen kot slikovit kraj, ki je že sam dober razlog za obisk
Slovenije.
Več: http://packmeto.com/why-you-need-to-go-to-slovenia/

- Wombats Everywhere: Bled in okolica
14. 7. 2014 je bil objavljen članek o izletu avtorjev članka:
Bled – Vintgar – Vogar – Bohinjsko jezero. Vintgar se jima
je zdel čudovit, edina slabost je bila gneča, na Bledu pa sta
preizkusila pekarno Magušar, pizzerio Rustika, gostilno
Pletna in apartmaje Muznik.
Več: http://wombatseverywhere.com/bled-vintgar-gorge-vogar-alpine-meadow-hikelake-bohinj/
- Bled v The Guardian
Bled se je 22. 7. 2014 v časniku The Guardian v rubriki za učitelje znašel kot eden
izmed predlogov bralcev za izlet med šolskimi počitnicami. Bralka priporoča Slovenijo,
saj je lepa, pomirjajoča in poceni.
Več: http://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2014/jul/22/traveltips-for-teachers-destination-activity-advice
- Irska poroka na Bledu
22. 8. 2014 je bil objavljen članek o irski poroki na Bledu,
na katero je prišlo več kot 60 svatov. Več:
http://tanjapecenko.wordpress.com/2014/08/22/irskaporoka-yvonne-in-gavin-irish-wedding-at-lake-bled/
- Badventuring na Bledu
Avgusta je bil objavljen blog o motorističnem potovanju po
Italiji in Sloveniji. Popotnika sta naredila krožno pot po
Julijskih Alpah in se ustavila tudi na Bledu, kjer sta
predvsem uživala v vodi.
Več: http://badventuring.wordpress.com/tag/lake/
- World of wanderlust: 12 romantičnih majhnih mest
v Evropi
22.10.2014 je bil na blogu z več kot 4 milijoni obiskov v
letu 2014 objavljen članek z naslovom »The 12 most
romantic small towns in Europe«. Opiše ga kot eno najbolj
čudovitih jezer v Evropi in priporoča obisk otoka. Več:
http://www.worldofwanderlust.com/12-romantic-smalltowns-europe/
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OSTALO
1) Bled v poročnem katalogu agencije Inghams
Bled je v Inghamsovem poročnem katalogu kot ena izmed
možnosti poroke v tujini, kjer so še italijanski in avstrijski
kraji. Poročni paket vključuje tudi vožnjo s kočijo in pletno
ter vstop v cerkev na otoku. Več:
http://www.inghams.co.uk/lakes-mountainsholidays/holiday-types/weddings-abroad
2) Trivago Bled uvrstil med najboljše destinacije za vaš denar 2015
Tudi letošnje leto je hotelski iskalnik www.trivago.si dopolnil listo najboljših svetovnih
destinacij za leto 2015, ki so vredne vašega denarja. Na samem vrhu seznama, se je
ponovno znašlo bosansko-hercegovsko mesto Mostar, ki mu tokrat sledi srbski Novi
Sad. Na listi top 100 destinacij se nahajata tudi dva slovenska predstavnika in sicer
čudoviti
Bled
(69.
mesto)
ter
prestolnica
Ljubljana
(99.
mesto).
Več: http://imgec.trivago.com/contentimages/press/texts/bestvalue_list_si.pdf
3) Bled izbran za ozadje Twitter Profila The Rough Guides

Panorama Bleda pa je bila v delu letošnjega leta izbrana za ozadje uradnega twitter
profila @RoughGuides.
Že v zimski sezoni 2013/14 je Slovenijo obiskala prva novinarka omenjene založniške
hiše, Helen Abramson, ter svoje pričevanje omejila predvsem na zimske destinacije v
Sloveniji. V sredini aprila je Slovenijo obiskala »pomladna« novinarka Lottie Gross.
Posebno dodano vrednost imajo objave na spletu in v socialnih omrežjih. Rough
Guides je namreč prisoten v praktično vseh spletnih in mobilnih oblikah in ima zelo
osredotočeno bazo sledilcev. Za Slovenijo je še posebej veliko priznanje, da so za
ozadje svojega uradnega Twitter profila izbrali panoramsko sliko blejskega jezera.
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4) Tri priznanja Turistične zveze Slovenije tudi na Bled
Dnevi slovenskega turizma so
letos v Portorož privabili številne
turistične delavce iz vse Slovenije
– od članov uprav, tržnikov,
lokalnih turističnih organizacij do
gostinskih delavcev. DST namreč
združuje
več
dogodkov,
ki
potekajo v organizaciji SPIRIT-a,
GTZ in TZS.
To je bila tudi priložnost za
podelitev priznanj najboljšim v
akciji Moja dežela – lepa in
gostoljubna, ki jo vsako leto
organizira Turistična zveza Slovenije in je letos potekala pod pokroviteljstvom
predsednika države Boruta Pahorja.
Med nagrajenci je bil tudi Bled in blejska podjetja. Kar v treh kategorijah smo zasedli
drugo mesto - med turistični kraji, Kamp Bled med kampi in Hostel Bledec med
mladinskimi prenočišči.
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PRILOGA 3: Bilanca stanja na dan 31.12.2014
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PRILOGA 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2014 do
31.12.2014
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