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PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Letnemu finančnemu načrtu 

Turizma Bled za leto 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poročilo Turizma Bled ( sklep št. 1)  je objavljeno na spletni strani Občine: 
 http://www.e-bled.si/gradivo-za-tekoco-sejo/ 
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PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2017 
 

Uvod 

 
Turizem Bled je v letu 2016 nadaljeval z izvedbo v letu 2015 sprejete pomembne strateške 
odločitve ( dviganje kakovosti prireditev, implementacija rezervacijsko-informacijskega 
sistema, razvoj zimskega produkta »Praznična zimska vas«, v poletnem času oživitev 
dogajanja na jezerski promenadi, vzpostavitev kongresno in poslovno/športne prireditvene 
dejavnosti ),  
 
Leto 2017 bomo tako nadaljevali s pričetim delom, ter poskrbeli za nadgradnje, katere so 
možne samo z trdnimi temelji, ki so bili postavljeni v letu 2015 in 2016. Eden izmed 
pomembnih projektov  za leto 2017 pa bo izvajanje kongresno in poslovno/športne 
prireditvene dejavnosti, ki bo poleg kongresnega turizma zajemala tudi  pridobivanje 
kandidatur za velike športne dogodke in promocijo/prodajo kongresno/turističnih 
zmogljivosti na Bledu.  
 
Projekt implementacije rezervacijsko-informacijskega sistema je na dobri poti, na kar kažejo 
objektivno sami rezultati. V slabem letu se je k sistemu pridružilo skupno 95 partnerjev  
( hoteli, apartmaji, kamp, sobodajalci… ), sama realizacija rezervacij pa predstavlja skupno 
36% realizacije med kraji v Sloveniji, kateri tudi uporabljajo omenjeni sistem ( Bovec, Bohinj, 
Kranjska Gora, Sotočje ). Po sami statistiki se je Bled povzpel na sam vrh, prav tako pa se 
lahko po samem delovanju sistema počasi že primerjamo z razvitimi destinacijami v Avstriji, 
kar je glede na večletno neaktivnost na tem področju objektivno izjemen uspeh. 
 
 
 
 

Vsebinska in finančna struktura rebalansa finančnega načrta za leto 2017 

 
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma se zbrana sredstva turistične takse iz 
občinskega  proračuna namenjajo za delovanje, pospeševanje in razvoj  turizma v kraju. 
Proračun Občine Bled po postavkah loči: 

- Dejavnosti v javnem interesu – sem so vključeni stroški dela in materialni stroški, ter 
stroški za delovanje 2 informacijskih točk – TRB in TIC pri TD Bled ter koordinacija 
turističnih društev v občini.  

- Projektne dejavnosti – vključeni razvojni projekti, krajevna promocija in organizacija 
prireditev. 

- RDO Gorenjska – Turizem Bled se bo tudi za leto 2017 zavzemal za pridobitev 
pooblastila sveta regije za vodenje RDO kot regijske destinacijske organizacije. 
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PRIHODKI  
 
Tabela št.1: Razdelitev prihodkov Turizma Bled za leto 2017 
 

  PLAN PLAN 2017 PLAN 2017 

  
2017 sredstva TT ostali viri 

        

PRIHODKI       

Proračun Občine Bled - dejavnost v 

javnem interesu 258.700 258.700 

 Proračun Občine Bled - projektne 
dejavnosti 249.400 249.400   

RDO Gorenjska  63.000 18.000 45.000 

Ostali viri 328.500   328.500 

Namenski viri za EUR Projekt 

IMPERIAL SPA CITIES 

Proračun:230.000 EUR 
Proračun za prvo leto:62.300 EUR 62.300 62.300 

 SKUPAJ 961.900 588.400 373.500 

 
 
 
Dodatno so iz naslova turistične takse zagotovljeni še viri financiranja za EU projekt 
IMPERIAL SPA CITIES in sicer v letni višini 62.300 EUR. Navedena sredstva se bodo sprostila 
v primeru uspešne kandidature. Sam pričetek projekta pa je previden 1.4.2017. Predvideno 
trajanje projekta je skupaj tri leta, pri samem izračunu financiranja iz strani turistične takse 
so odbiti stroški dela, ki se že redno poravnavajo iz naslova rednih plač.  
Celoten proračun Turizma Bled se tako za leto 2017 planira v višini 961.900 EUR. 
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ODHODKI  
 
Tabela št. 2: Sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled in TD Bled v javnem interesu za leto 
2017 
 

  PLAN PLAN 2017 PLAN 2017 

  
2017 sredstva TT ostali viri 

        

ODHODKI       

Dejavnosti v javnem interesu       

Stroški dela 171.500 146.500 25.000 

Turistično-informacijska dejavnost 

in delovanje TD Bled 81.000 81.000 0 

Triglavska roža Bled 38.000 38.000 0 

TIC pri TD Bled 29.000 29.000 0 

Koordinacija TD 14.000 14.000 0 

Investicija TD Bled 0 0 0 

Stroški materiala in storitev ter 
amortizacija 36.200 31.200 5.000 

SKUPAJ 288.700 258.700 30.000 

 
 
 
V  planiranih stroških dela je upoštevan letni strošek v višini 30.500 EUR za dodatnega 
zaposlenega in sicer: Svetovalca direktorja za področje kongresno in  poslovno/športne 
prireditvene dejavnosti ( MICE segment )  kateri bo skrbel za promocijo Bleda kot 
kongresne, poslovne in športne destinacije, predvsem pa bo njegova naloga koordiniranje 
vseh zainteresiranih deležnikov oz. ponudnikov  v kraju in pridobivanje kandidatur za 
kongresne, ter poslovne in športne dogodke.   
 
Pri projektu kongresno in poslovno/športne prireditvene dejavnosti gre za javno-zasebno 
partnerstvo, kjer  bodo vključeni naslednji zainteresirani deležniki ( Sava Turizem d.d., 
Kompas Hoteli Bled d.d., Hotel Jelovica d.o.o., Novi Kondor d.o.o., Višja Šola za Gostinstvo 
in Turizem Bled, Zavod za Kulturo Bled in Infrastruktura Bled d.o.o. ),  skupaj pa bodo z 
Turizmom Bled financirali vsakoletni plan dela najmanj za naslednjih pet let  
v višini 42.350 EUR + DDV.  
 
Kot v lanskem letu se glede na izjemen pomen  celotne Turistično-informacijska dejavnosti, 
ki je po implementaciji informacijsko-rezervacijskega sistema Feratel postala ena izmed 
ključnih podlag za uspešno vodenje turistične destinacije sredstva za to leto zadržijo na 
enakem nivoju. Sama kombinacija velikega vstopnega informacijskega centra na pričetku 
Bleda, ter manjšega informacijskega v samem centru mesta pa se je pokazala kot dobra, saj 
se centra medsebojno podpirata in s tem izkoriščata sinergijske učinke. 
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Tabela št. 3: Plan projektnih dejavnosti Turizma Bled za leto 2017 
 

  PLAN 
PLAN 
2017 

PLAN 
2017 

  2017 
sredstva 
TT 

ostali 
viri 

 

Projektne dejavnosti       

RDO Gorenjska 63.000 18.000 45.000 

Razvojni projekti 187.900 100.400 87.500 

Informacijski sistem tur. destinacije 20.600 15.600 5.000 

Kongresna in poslov/šport. dejavnost 45.300 5.300 40.000 

Mehka mobilnost »Soft mobility« 4.000 3.000 1.000 

Podpora trženju ITP zima (ski pass, bus) 40.000 11.500 28.500 

Zimska vas in dogodki na promenadi 

Od 4.12 do 17.1 tekočega leta 50.000 45.000 5.000 

Tradicionalni program zimskega 
dogajanja ( Podvodni zvon, Krog 

prijateljstva, Novoletni koncert, 

Silvestrovanje ). 28.000 20.000 8.000 

EU PROJEKT/ROYAL SPA CITIES 62.300 62.300 0 

Krajevna promocija 145.000 90.000 55.000 

Promocijski materiali 40.000 20.000 20.000 

Obiski novinarjev in študijskih skupin 6.000 3.000 3.000 

Sejemski nastopi, prestavitve in GIZ 23.000 18.000 5.000 

Oglaševanje v medijih 10.000 5.000 5.000 

Spletna stran www.bled.si 2.000 2.000 0 

Digitalne destinacijske kampanje 30.000 15.000 15.000 

Promocija »Okusi Bleda«  8.000 3.000 5.000 

Velike mednarodne prireditve 9.000 7.000 2.000 

Evropsko Masters prvenstvo 2018 17.000 17.000 0 

Organizacija prireditev 215.000 59.000 156.000 

Blejski dnevi 57.500 28.500 29.000 

Poslovna regata Bled 30.000 13.000 17.000 

Okusi Bleda na Jezerski promenadi 54.000 14.000 40.000 

Pust, Velika noč, Rikli, 3.500 3.500 0 

Ostale velike prireditve 70.000 0 70.000 

SKUPAJ 673.200 329.700 343.500 
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1. RDO Gorenjska  

 
1. Promocijska funkcija 

 
Bled kot prva destinacija Gorenjske še naprej podpira delovanje in izvajanje RDO, saj so se 
po petih letih delovanja že pokazali pozitivni učinki predvsem na medsebojnem 
povezovanju in ponudbi gostu na celotni destinaciji. 
 
Promocijska funkcija bomo še naprej zagotavljali z naslednjimi aktivnostmi; 

- Predstavitev in zastopanje destinacije v Infocentru Triglavska roža 

- Promocijsko gradivo Slovenske Alpe – zima na Gorenjskem, pohodništvo, prireditve v 
letu 2017, image katalog in zemljevid trganka 

- Oglaševanje v medijih, na spletu 

- Skupne sejemske, medijske in druge predstavitve v tujini  
  
2. Distribucijska funkcija: 

-     V letu 2016 obnovljena spletna stran http://www.slovenian-alps.com/si/  
  
3. Operativno - razvojna funkcija:  

-  Razvoj destinacijskih produktov s poudarkom na kolesarjenju 

-  Usposabljanje kadrov v mreži RDO (LTO, TD) 
 
 

2. Razvojni projekti 

 

1. Informacijski sistem turistične destinacije 
 
V letu 2016 smo uspešno implementirali sistem informacijsko-rezervacijski sistem Feratel in 
sicer smo skupno do sedaj pridobili 95 poslovnih partnerjev ( hoteli, apartmaji, kamp, 
zasebno sobodajalci ). Skupno smo od 1.1.2016 do 25.8.2016 opravili 655 rezervacij, kar je 
36% vseh rezervacij v krajih, kateri naveden sistem uporabljajo ( Bovec, Bohinj, Kranjska 
Gora, Sotočje ). 
 
V letu 2017 bomo bistveni del energije vložili v aktivno izobraževanje obstoječih in novih 
poslovnih partnerjev, saj želimo, da bo sistem iz njihove strani kvalitetno ažuriran z vsemi 
podatki pomembnimi za gosta. V ta namen bomo vzpostavili sistem certificiranja, ki bo 
sestavljen iz treh modulov, po koncu modula pa bo vsak poslovni partner pridobil dovolj 
znanja za suvereno in kvalitetno delo z samim sistemom. 
 
 
Izkazalo se je, da ima sistem veliko uporabno vrednost tako za kraj, gosta in posamičnega 
poslovnega partnerja. Namreč gost lahko namestitev rezervira direktno na destinacijski 
internetni strani www.bled.si, preko telefona ali elektronske pošte, lahko pa tudi  direktno v 
informacijskem centru. Poslovni partner ima tako poleg nižje provizije v primeru direktne 
rezervacije preko spleta ( provizija 5% bruto ), še dodatni servis informacijskega centra ( 
provizija 10% bruto ), kar na drugih portalih oz. na booking.com ni možno. 
 

http://www.slovenian-alps.com/si/
http://www.bled.si/
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Pomembni projekti na področju sistema v letu 2017; 
 
V času viška sezone oz. od julija do konca avgusta bomo vzpostavili klicni center, ki se bo 
nahajal v info centru Triglavska roža, in bo zagotavljal ažurno komunikacijo z turisti oz. 
obiskovalci obeh centrov, kakor tudi preko internetne strani www.bled.si.  
 
 
2.)  Kongresno in poslovno/športna prireditvena dejavnost 
 
Pri projektu kongresno in poslovno/športne prireditvene dejavnosti gre za javno-zasebno 
partnerstvo, kjer  bodo vključeni naslednji zainteresirani deležniki ( Sava Turizem d.d., 
Kompas Hoteli Bled d.d., Hotel Jelovica d.o.o., Novi Kondor d.o.o., Višja Šola za Gostinstvo 
in Turizem Bled, Zavod za Kulturo Bled in Infrastruktura Bled d.o.o. ),  skupaj pa bodo z 
Turizmom Bled financirali vsakoletni plan dela najmanj za naslednjih pet let  
v višini 42.350 EUR + DDV.  Gre za prvi resen korak v smer razvoja navedenega segmenta 
turizma pri katerm ima Bled velik razvojni potencial. 
 
3.) Mehka mobilnost » Soft Mobility » 
 
Za leto 2017 planiramo večji razvoj v obliki » soft mobility » pod katero spadajo električna 
kolesa, ter investicije v ostale mogoče oblike mobilnosti, ki ne povzročijo onesnaževanja 
okolja.  
 
4.) Programi pospeševanja zime in podpora trženju ski pass, ski bus 
 
Tudi za leto 2017 planiramo vsakoletno postavitev Zimske Praznične vasi kot ene izmed 
najpomembnejših razvojnih projektov v zimskem času, in sicer kot v predhodnem letu z 
celotnim spremljevalni program kateri predstavlja konkurenčno prednost naproti ostalim 
konkurenčnim destinacijam.  
 
Planiramo nadaljnjo podporo razvoju zimskih aktivnosti, kjer je ključnega pomena, da 
obdržimo ski bus, ter promoviranje paketne ponudbe zimskih aktivnosti z že vključeno ski 
pass karto. Vsekakor bomo tudi v letu 2017 poskrbeli za vse tradicionalne prireditve ». 
 
5.) Interreg Central Europe projekt: IMPERIAL SPA CITIES 
 
Trenutna faza: drugi klic 
Predvideni pričetek v primeru odobritve: 1.4.2017 
 
V dogovoru z Občino bled in v skladu z strategijo razvoja turizma na Bledu smo se odločili, 
da ponovno navkljub prvi neuspešni kandidaturi sodelujemo na kandidaturi na mednarodni 
projekt » IMPERIAL SPA CITIES » v katerem sodelujejo mesta z dolgo tradicijo na področju 
zdraviliškega turizma: 
 

- Bled SLOVENIJA, 

- Bad Ischl AUSTRIA,  

- Mesto Pieštany SLOVAŠKA,  

http://www.bled.si/
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- Sopot MADŽARSKA, 

- Balatonfüred Város Önkormányzata MADŽARSKA, 

- Opatija HRVAŠKA, 

- Meran ITALIJA, 

- Heringsdorf NEMČIJA, 

- Město Mariánské Lázně ČEŠKA 
 

 
 

3. Krajevna promocija 

 

1.) Promocijski materiali 
 

Nadaljujemo politiko racionalizacije potrošnje le tega in postopne digitalizacije materialov.  
 
2.) Obiski novinarjev in študijskih skupin 
 

Politika sprejemanja novinarjev in študijskih skupin bo tudi v letu 2017 nespremenjena, 
temeljila pa bo na metodi čim večje dodane vrednosti, kar pomeni, da bomo pri sprejemu 
oz. financiranju posamičnih storitev novinarjev selektivni. Navedena odločitev je že obrodila 
sadove saj smo uspeli zmanjšati stroške, predvsem pa smo se povezovali z agencijami od 
katerih dobimo popolna poročila in s tem jasen efekt obiskov novinarjev na Bledu. 
 

3.)  Sejemski nastopi, predstavitve in GIZ 
 

Poleg sejmov pri katerih bomo prisotni preko združenj Julijske Alpe in RDO  planiramo še 
samostojne nastope.  
 
 4.) Oglaševanje v medijih 
 
Tudi v letu 2017 bomo nadaljevali s politiko oglaševanja v uveljavljenih medijih s 
poudarkom na produciranju zgodb, prav tako pa bomo ponovno prisotni kot oglaševalci na 
blejskih dogodkih in festivalih, saj želimo s tem pokazati enotno podporo domačim 
izvajalcem prireditev. 
 
 
5.) Digitalne kampanje destinacije Bled 
 
Ker je v turizmu digitalna prisotnost izjemnega pomena smo tudi letos namenili kar zajeten 
del finančnih sredstev in sicer v višini 30.000 EUR, katere bomo razdelili glede na ključne 
trge Bleda. 
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6.) Promocija  »Taste Bled  
 
V letu 2017 bomo nadaljevali z promocijo lokalnih restavracij » Okusi Bleda v restavracijah » 
v mesecu novembru, poleg tega pa bomo stopnjevali našo prisotnost preko specializiranih 
sejmov na francoskem trgu, kateri je zelo zanimiv za promocijo naše lokalne kulinarike. 
 

7.) Velike mednarodne prireditev 
 

Tudi v nadaljne bomo podpirali kandidature za velike mednarodne prireditve » triatlon, 
veslanje, biathlon, šah », in  s tem povezanimi dogodki v organizaciji Turizma Bled na samih 
prireditvah. Poleg tega bomo v mesecu marcu  ponovno podprli mednarodni šahovski turnir  
» Bled Chess Festival », katerega organizatorka je priznana slovenska velemojstrica Darja 
Kapš. V skladu z možnostmi bomo podprli tudi ostale prireditve v kolikor bomo presodili, da 
imajo le te dolgoročni potencial za razvoj turizma na Bledu. 
 
8.) Evropsko Masters prvenstvo 2018 
 
Turizem Bled bo skupaj z Občino Bled podprl organizacijo in izvedbo Evropskega Masters 
prvenstva leta 2018 in sicer v skupni višini 30.000 EUR + DDV, od katerega bo prvi obrok v 
višini 15.000 EUR + DDV zapadel v mesecu septembru 2017, drugi obrok pa v isti v višini v 
mesecu septembru 2018. 
 
 

4. Organizacija prireditev 

 

 
Blejski dnevi 
 
Glede na pomembnost in zahtevnost prireditve smo že v letu 2016 namenili  več finančnih 
sredstev, zato bomo tudi v letu 2017 namenili finančna sredstva v enakem obsegu. 
Konstantno že drugo leto delamo na izboljšanju ponudbe, ter kvalitete izvedbe Blejskih dni, 
za kar se bomo trudili tudi v naprej. 
 
Poslovna regata Bled 
 
Po uspešni prvi Poslovni regati Bled 2016, kjer je skupno tekmovalo 17 ekip, planiramo 
izvedbo druge poslovne regate v mesecu juniju 2017 in sicer s še več udeleženci in pa 
potencialnimi sponzorji s katerimi bomo dogodek naredili še bolj zanimiv, namreč cilj 
dogodka je mreženje med podjetji, ter promocija Bleda kot poslovne in kongresne 
destinacije tako doma kot v tujini. 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
» Okusi Bleda na Jezerski promenadi » 
 
V letu 2017 bomo nadaljevali s projektom » Okusi Bleda na Jezerski promenadi » in sicer z 
osmimi termini, ki bodo kot v letu 2016 vključevali otvoritev » Poletje na Bledu » v mesecu 
maju, vmesne termine na vsake tri tedne, ter podaljšano ponudbo Blejskih dni v času 
Okarine festivala. Poleg ponudbe partnerjev » Okusi Bleda » bomo v naslednjem letu 
poizkusili pridobiti še ponudnike domačih izdelkov na širšem območju Bleda in Gorenjske. 
 
Pust, Velika noč, Rikli 
 
Navedene tradicionalne prireditve bomo izpeljali v podobnem obsegu kot v predhodnih 
letih. 
 
Ostale velike prireditve 
 
Poudarek bo na organizaciji Hit Parade 2017 » Oberkrainerfest », za kateri lahko rečemo, da 
je najboljše promocijsko orodje za nemško govoreči trg z takojšnjim pozitivnim učinkom na 
turistično gospodarstvo » nočitve, potrošnje, promocija » v praktično mrtvem mescu 
novembru. 
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Povzetek in zaključek 

 
Glavni poudarki delovanja Turizma Bled bodo tudi v prihajajočem letu 2017 usmerjeni v: 
- Delovanje na področju kongresno in poslovno/športne prireditvene dejavnosti 
- Visoka raven dogodkov in dviganje ozaveščenosti destinacijske znamke Bleda 
- Razvoj blejskih turističnih produktov in povezovanje deležnikov v destinaciji  
- Informacijska in infrastrukturna (v sodelovanju z občino) podpora. 
 
Po sprejeti strateški usmeritvi Turizma Bled v začetku leta 2015, nam je v tem času uspelo 
začrtati pot s katero smo skupaj z aktivnimi deležniki v kraju in Občino Bled dosegli bistvene 
premike na področju razvoja turizma in infrastrukture. Tudi v letu 2017 ostajamo zvesti 
začrtani poti, na katero smo stopili skupaj in sicer z vsemi vzponi in možnimi padci. 
 
Sam razvoj ne pride čez noč ampak je rezultat konstantnega in trdega dela. Hitre in lahke 
rešitve peljejo v stagnacijo, napake so tudi pozitivne in ne predmet posmeha. Vsi poznamo 
pregovor »Kdor dela, ta tudi včasih greši«. In točno to potrebujemo v turizmu; pridne in 
delavne ljudi, ki se ne bojijo kdaj pa kdaj tudi grešiti.   
 
Največji izzivi so še pred nami ( ureditev jezerske promenade, dokončanje severne 
obvoznice in v nadaljevanju pričetek izgradnje južne obvoznice ), kateri bodo do leta 2021 
povrnili Bledu svetovni ugled, katerega si kot najlepši kraj tudi zasluži. 
 
Ponosen sem, da sem lahko del ekipe na Bledu! 
 
 
 
 
 
        Direktor 

Jaka Ažman 
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OBČINSKI SVET  
OBČINE BLED 
 
 
 
Svet zavoda Turizma Bled je na svoji 56. redni seji, ki je bila v sredo, 7. 
septembra, 2016 pod točko 
 
 
2. Predstavitev in sprejetje plana dela in finančni načrt za leto 2017 
sprejel naslednji sklep:  
 

SZTB sprejema Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2017.   

 
 
 
        Jana Špec 

Bled, 13.9.2016      članica Sveta zavoda Turizma 
Bled 

 


