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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. Zakon je bil sprejet na redni seji DZ 19.12.2003 (Ur. List RS 15.01.04). 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 leta 2004 od Ministrstva za gospodarstvo pridobil status, da deluje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma. Status je potrebno obnoviti vsakih pet, zadnjo odločbo za dobo petih let smo prejeli v letu 2014.   
 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.). Občine so dolžne zagotavljati, da se namenska sredstva iz drugega odstavka 20.čl. zakona (koncesija od iger na srečo in turistična taksa) porabijo za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja.   
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 Dejavnosti Turizma Bled  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 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 2015 zaposloval 5,76 oseb. Ena sodelavka je imela zaradi materinstva skrajšan delovni čas na 6 ur dnevne obveznosti. Ena sodelavka je v septembru nastopila porodniški dopust, za katero smo zaposlili nadomestno sodelavko. V aprilu je nastopil mandat nov direktor zavoda, dosedanja direktorica pa je bila prerazporejena na delovno mesto svetovalca direktorja, po enem mesecu pa je bila z njo sporazumno prekinjena pogodba o zaposlitvi. Od aprila do oktobra smo zaposlili dodatno osebo za potrebe poletnega delovnega časa infocentra Triglavska roža.   
 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 2015 realiziral 758.266 € prihodkov in 755.596 € odhodkov, kar pomeni, da so bili prihodki višji od odhodkov za 2.670 €.  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 2015 je bil sprejet na 47. redni seji Sveta zavoda Turizma Bled, dne 24.11.2014. Zaradi menjave direktorja je bil naknadno sprejet   Rebalans plana dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2015 na 53. redni seji Sveta zavoda Turizma Bled, dne 4.6.2015.   Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Bled, dne 15.6.2015 pri obravnavi 15. točke dnevnega reda pa je bil sprejet naslednji sklep:   Občinski svet Občine Bled se seznani s poslovanjem Turizma Bled za leto 2014 in sprejme soglasje k Letnemu finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2015.  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 letu 2015 realiziral 758.266 € prihodkov, 4% več kot planirano;   
- Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem interesu     –  221.000 € 
- Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti      –  189.167 € 
- RDO Gorenjska          –    81.322 € 
- Ostali viri – lastna.real., sofinanciranje s strani gospodarstva    –  266.777 €  
1. Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem interesu 
 V skladu s sistemom pripravljanja občinskega proračuna se iz namenskih prihodkov zbrane turistične takse namenja 221.000 € za sofinanciranje dejavnosti Turizma Bled v javnem interesu, kar predstavlja osnovo za dejanske aktivnosti delovanja v javnem interesu (turistično informacijska dejavnost in delovanje TD Bled ter delno pokrivanje stroškov materiala in storitev ter večji del stroškov dela). Sredstva se iz občinskega proračuna nakazujejo mesečno po dvanajstinah na račun Turizma Bled.   
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 V letu 2015 so bila zavodu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Turizma Bled v letu 2015 dodeljena sredstva za projektne dejavnosti v višini 134.000 €, z Aneksom št. 1 z dne 27.5.2015 so se sredstva povečala za 20.000 € za razvojne projektne – informacijski sistem turistične destinacije, z Aneksom št. 2 z dne 18.11.2015 pa so se sredstva povečala še za 35.166,63 € za razvojne projekte – programi pospeševanja zime. Sredstva so se zavodu nakazovala mesečno vezana na posamezni projekt.  
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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 svetu gorenjske regije, potrdili sofinanciranje aktivnosti RDO Gorenjska tudi v letu 2015. Na začetku leta so podpisali dvo oz. več partitne pogodbe s Turizmom Bled in tako podprli aktivnosti v skupni višini sredstev 76.906 EUR. V maju smo realizirali prvi obrok nakazil v višini 38.453 €, drugi zahtevek občinam pa je bil izdan v avgustu.  Občina Bohinj in Občina Cerklje nista podpisali partnerskega dogovora, vendar sta le ti sodelovali pri vseh aktivnostih RDO Gorenjska in jih tudi projektno sofinancirali.  Pri projektih RDO Gorenjska smo realizirali tudi 4.416 € drugih prihodkov, vezanih predvsem na sofinanciranje predstavitve na EXPO.  
4. Ostali viri 
  Sofinanciranje gospodarstva – 38.055 €  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.    Lastna realizacija – 228.722 €  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 realizira Turizem 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.     
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 Odhodki 
  V letu 2015 smo realizirali 755.596 € odhodkov, 4 % več kot planirano.   

- Dejavnosti v javnem interesu smo realizirali v višini 240.643 EUR, 2% manj kot planirano.  
- Projektne dejavnosti pa v višini 514.953 €, 7% več kot planirano.     

1. Dejavnost v javnem interesu 
  1.1. Stroški dela  Zavod je v letu 2015 zaposloval 5,76 oseb; direktorja zavoda, 2,26 svetovalca direktorja, poslovnega sekretarja in 1,5 informatorja.  Določen del stroškov dela zaposlenih je razporejen na projektne dejavnosti, kjer se delež pokriva iz ostalih virov.  

  1.2. Turistično – informacijska dejavnost in delovanje TD Bled  
 Infocenter Triglavska roža Bled  TRB je regijsko in naravovarstveno središče Bleda, Gorenjske in Triglavskega narodnega parka, ki ima na 700 m2 skupen informacijski pult, stalno razstavo Raj pod Triglavom, večnamenski prostor, multimedijsko dvorano, trgovino in okrepčevalnico z lokalnimi proizvodi. Obiskovalcem so na voljo pohodniške in turistične informacije, izobraževalne delavnice, kulturni dogodki, Triglavska tržnica, fotografske in likovne razstave, naravoslovna literatura, zemljevidi, wi-fi povezava in izposoja koles. Center upravlja Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s Turizmom Bled oz. Regionalno destinacijsko organizacijo Gorenjske. Delo informatorjev je enakomerno porazdeljeno med Turizem Bled in JZ Triglavski narodni park.   Delovni čas infocentra je: 

- poletni delovni čas: 15. april do 15. oktober: vsak dan od 8. do 18. ure, v juliju in avgustu do 20. ure,  
- zimski delovni čas: 16. oktober do 14. april: vsak dan od 8. do 16. ure,  
- dodatno pa v času dogodkov.   Infocenter Triglavska roža Bled je od 1. januarja do 31. decembra 2015 obiskalo 33.234 obiskovalcev iz (vsaj) 67 držav. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (35,8 %), Nemčije (9,6 %), Italije (7,6 %), Velike Britanije (5,0 %), ZDA (4,5 %), Izraela (3,9 %), Nizozemske (3,6 %), Češke republike (3,4 %), Francije (3,4 %), Španije (2,7 %), Madžarske (2,1 %) in Avstrije (1,6 %).   Obiskovalci Infocentra Triglavska roža Bled največ povprašujejo po Bledu z bližnjo okolico in Triglavskim narodnim parkom. Zanimajo jih znamenitosti na Bledu in v okolici, nekatere pa tudi možnosti nastanitve. Zanima jih tudi pohodništvo v Triglavskem narodnem parku, posebej priljubljen cilj pohodnikov pa je Triglav.  Največ povpraševanja je po zemljevidih Bleda, na katerih se gostom označuje željene točke zanimanja in dostop do njih. Poleg zemljevidov so bile najbolj iskane še naslednje brošure: Mini info o Bledu, Splošni prospekt Bleda, brošura Soteska Vintgar, revija Discover, brošure 
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Slapa Savice, Korita Mostnic in Vogla ter trganke Planinske zveze Slovenije. Največ povpraševanja po občinah na Gorenjskem je za občine Bled, Gorje in Bohinj. Sledita občini Kranjska Gora in Radovljica. Nekaj zanimanja je bilo tudi za občine Žirovnica, Begunje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj in Škofja Loka. Poleg zgoraj navedenih so na razpolago tudi  promocijski materiali Gorenjske, od katerih so najbolj priljubljeni zemljevidi Aktivnosti na Gorenjskem in katalog Družinska doživetja, decembra pa tudi Koledar prireditev 2016.   Glede na povpraševanja obiskovalcev in usmeritve trajnostnega turizma smo v letu 2015 obiskovalcem ponudili možnosti izposoje koles. Turizem Bled je nabavil 5 koles z obvezno opremo, ki so proti plačilu na voljo obiskovalcem. Kolesa so bila v poletnem času skoraj polno izposojena. Izposoja le teh je zelo odvisna od vremenskih razmer.    Nabava opredmetenih osnovnih sredstev ( kolesa, ozvočenje )  
 TIC pri TD Bled  V skladu s pogodbo med Turizmom Bled in TD Bled o opravljanju dejavnosti turistično informacijskega centra zavod nakazuje 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.  V letu 2015 je TIC Bled obiskalo preko 40.000 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 ta namen je TD Bled z zasebnimi oddajalci nastanitvenih kapacitet podpisal pogodbe o sodelovanju in vzpostavil sistem sporočanja o razpoložljivosti in pošiljanja gostov na izbrane naslove. Vsem sobodajalcem, ki so redno sporočali, koliko prostih kapacitet imajo, so tudi redno pošiljali goste. Vsem gostom je bila zagotovljena nastanitev.   
 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. 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 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.   1.3. Stroški materiala in storitev ter amortizacija  Pod to postavko so zajeti stroški vodenja računovodstva, licence za vzdrževanje programov, stroški bank, pisarniški material, poštnine, naročnine, telekomunikacijske storitve, reprezentanca, najemnina in čiščenje poslovnih prostorov. Zavod obračunava amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in uporablja  amortizacijske stopnje v skladu z računovodskimi navodili.    
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2. Projektne dejavnosti 
 2.1. RDO Gorenjska    Turizem Bled je v letu 2015 na območju razvojne regije Gorenjske nadaljeval z opravljanjem nalog in funkcij regionalne destinacijske organizacije, določenih v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 – 2011, in sicer: – razvojno (razvoj produktov in trgov), – distribucijsko, – promocijsko in – operativno.  V letu 2015 so bili v okviru RDO Gorenjska izvedeni naslednji projekti:  

- Sejemske in druge predstavitve:   -  13.-18. januar 2015 – Sejem Vakantiebeurs Utrecht, Nizozemska; največji sejem na območju Beneluxa je namenjen predvsem obiskovalcem, ki preživljajo svoje počitnice v kampih, za območje Gorenjske je pa zanimiv za prehodne postanke gostov, ki potujemo na Hrvaško in na Balkan.  -  27.-30. januar 2015 – Alpe-Adria – Turizem in prosti as, Ljubljana: največji turistični sejem na območju Slovenije. Tokrat smo se predstavili v Marmorni dvorani in za opremo uporabili lesene gajbice, glavna tematika sejma pa je bilo pohodništvo. V tem oziru smo na stojnicah uporabili pohodniške fotografije občin in planinsko postojanko.  -  18.-22. februar 2015 – Sejem F.RE.E. München: je največji sejem za rekreacijo in prosti čas na Bavarskem. Med obiskovalci je priljubljen zaradi svoje inovativnosti in raznolikosti, Za slovenski turizem je zanimiv predvsem zaradi bližine in dobre prepoznavnosti Slovenije, dobre medijske pokritosti in posledično zaradi dobre obiskanosti sejma ter predvsem zaradi kupne moči obiskovalcev.  -  10.-12. april 2015 – Sejem Freizeit Celovec: gre za tradicionalni pomladanski sejem v Celovcu, ki je eden večjih na področju južnega dela Avstrije in je za RDO Gorenjska pomemben zaradi bližine. Predstavili smo se z info pultom in glasbeno plesno animacijo.  -  11.-12. april 2015 – Sejem Argus Bike Dunaj je specializiran za kolesarski turizem in poteka pred mestno hišo na Dunaju.  -  19. maj 2015 – Predstavitev na dogodku »Hello Vienna – Welcome Europe« na paviljonu Slovenije pred mestno hišo, v samem centru Dunaja, kjer je potekal tudi Eurovision Song Contents Public Viewing. Predstavitev je potekala z informacijskimi materiali na skupnem informacijskem pultu Slovenije. Gorenjska se je dodatno predstavila z nastopom plesne skupine Mojce Horvat na glavnem odru na glasbo Slavka Avsenika.  -  1.-14. junij 2015 – Predstavitev Gorenjske na svetovni razstavi EXPO Milano; RDO Gorenjska se je predstavila na odlični lokaciji v slovenskem paviljonu, in sicer s predstavitvenimi panoji, reprezentativnimi fotografijami regije, video vsebinami, potekala je interaktivna nagradna igra; predstavitev so popestrili nastopi pouličnih umetnikov, F&B Acrobatics, pevskega zbora DoReMi, umetnostjo poslikave telesa. S predstavitvijo na svetovni razstavi EXPO v Milanu smo bili zelo zadovoljni. Gre za enkraten dogodek v tujini z izrednim obiskom in srčno verjamemo, da je Slovenija kot celota na ta način vzbudila zanimanje za obisk številnih obiskovalcev.  
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- PR in oglaševanje:   v januarju 2015 je bil v prilogi časopisa Dnevnik Oddih objavljen PR članek in oglas, v podporo predstavitvi RDO Gorenjska na sejmu Alpe Adria: Turizem in prosti čas v Ljubljani; V juniju 2015 pa je bil objavljen PR članek v The Slovenia Times– SummerGuide 2015.  
- Aktivnosti na svetovnem spletu:  V letu 2015 smo nadaljevali aktivnosti na spletnem portalu www.slovenian-alps.com in na družabnih omrežjih. Na spletni strani smo zabeležili 189.565 ogledov strani, kar je 38,3 % več kot pa v enakem obdobju leta 2014. Skupno je stran obiskalo 71.008 uporabnikov, kar je 53,5 % več kot v enakem obdobju leta 2014. 82,07 % je bilo novih obiskovalcev. Facebook stran Slovenian Alps https://www.facebook.com/slovenian.alps je na datum 31.12.2015 imela 5.640 všečkov (oboževalcev), kar je 8 % več kot lani. Twitter profil Slovenian Alps https://twitter.com/SlovenianAlps je imel na datum 31.12.2015 2.014 sledilcev, 33 % več kot lani.  Proti koncu leta 2015 smo začeli s prenovo spletnih strani. Strani so posodobljene na prilagodljivo platformo za različne internetne uporabnike, po sodobnih merilih in trendih so na prvi strani dostopne informacije za glavne interesne skupine ter izpostavljene glavne znamenitosti. Vsebinsko je dodelana tematika na podstrani Kaj početi? ter tematsko jasno razdelana podstran Kaj videti? z jasno razdelanimi ITP-ji. Strani so na voljo v štirih najbolj aktualnih jezikovnih variantah: slovenska, angleška, nemška, italijanska.  
- Zelena kartica gosta Gorenjske  Kartica gosta je delovala do konca leta 2015. Ker pa ni dosegla pričakovanega učinka, je bila po sklepu Upravnega odbora RDO Gorenjska z 31.12.2015 ukinjena. Nadomestil jo bo rezervacijski sistem Feratel.  
- Izobraževanje   V letu 2015 sta bili izvedeni dve študijski turi za turistične delavce Gorenjske, in sicer:  13.5.2015, ki je zajemala občine Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica in Tržič in  15.10.2015, ki je obsegala občine Bled, Gorje, Bohinj in Radovljica. Izvedena je bila tudi Delavnica Inovativni projekti v turizmu za vse člane Upravnega odbora RDO Gorenjska, ki je potekala na BSC Kranj, 6.10.2015.  Turizem Bled je v letu 2015, kot koordinator RDO Gorenjska skrbel za koordinacijo in komunikacijo med RDO, LTO in TICi,.. V tem času so bile izpeljane 4 seje upravnega odbora RDO Gorenjske in pripravljena 3 poročila občinam. Turizem Bled je skrbel tudi za soupravljanje regijskega Informacijskega centra Triglavska roža Bled za Slovenske Alpe.   2.2. Razvojni projekti   2.2.1. Informacijski sistem turistične destinacije  S 1. julijem 2015 smo pričeli z oživljanjem Informacijskega sistema turistične destinacije podjetja Feratel  - on-line booking sistema. V ta namen smo pogodbeno zaposlili sodelavko, ki je vodja projekta. Še pred uradnim pričetkom projekta, smo se udeležili študijske ture po Avstijskem Koroškem, kjer smo si na konkretnih primerih (Klopeiner see, Badkleinkirchheim) ogledali kako sistem Feratel učinkovito deluje v praksi. V mesecu juliju in avgustu smo izvedli prva šolanja lastnega kadra (Turizem Bled, TD Bled, Info Center Triglavska Roža), ki bo 



Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2015 11

sistem uporabljal. Opravili smo razgovore s številnimi ponudniki namestitev (vsi hoteli, privatne namestitve) ter z njimi sklenili pogodbe o sodelovanju. Dodajanje novih ponudnikov v sistem in sklepanje pogodb z njimi poteka ves čas. V mesecu septembru in oktobru smo izvedli še dodatna šolanja ter uredili podatke v sistemu (opise, cene, plačilne pogoje, popuste itd.). Poleg namestitev smo začeli dodajati tudi dodatne storitve, ki so na voljo na Bledu in v okolici (razne športne aktivnosti, kot so rafting, potapljanje, skok s padalom itd.) ter pripravljati različne pakete, ki še dodatno pritegnejo goste (Advent na Bledu, Silvestrovanje, Smučanje itd.). V sredini meseca novembra je sistem tudi v resnici oživel. Na spletni strani Turizma Bled (www.bled.si) si sedaj lahko gost z nekaj kliki organizira in rezervira celoten dopust (tako namestitev, kot dodatne storitve, ki so na voljo v času njegovega bivanja).   Od julija do konca leta so bile v okviru projekta Feratel izvedene naslednje aktivnosti:   Študijska tura po avstrijskem koroškem  Začetno šolanje  - Feratel (Villach)  Sestanki s ponudniki namestitev  Priprava/podpisovanje pogodb o sodelovanju  Posodabljanje podatkov v sistemu  Nadaljevalno šolanje – Feratel (Villach)  Priprava dodatnih storitev, sestanki s ponudniki, podpisovanje pogodb  Priprava paketov  Obdelava povpraševanj, rezervacij  Predstavitev sistema Feratel na srečanju sobodajalcev  Optimizacija sistema  2.2.2. Kongresni urad Bled  V okviru strateškega načrta trženja kongresne destinacije Bled se skupaj s turističnim gospodarstvom na Bledu trudimo slediti ciljem, ki smo jih potrdili na delavnicah in zapisali v brošuro Kongresni Bled 2020. Kongresni urad Bled je član Kongresnega urada Slovenije.  Sodelovali smo na kongresni borzi Conventa 2015 v Ljubljani. Skupaj s poslovnimi partnerji smo organizirali uspešno študijsko turo za interesirane udeležence na Bledu.   Udeležili smo se Festivala Travel Zoom in izobraževanja IEDC poslovne šole Bled v termah Tuhelj – Advance Management in Tourism Modul 1.   2.2.3. Trženje in razvoj 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.  Turizem Bled ima registrirano tudi agencijsko dejavnost, ki jo potrebujemo za realizacijo dodatnih tržnih aktivnosti.   
- Hop-On-Hop-Off  Turizem Bled, Radovljica, 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. Od 27.6.  do 30.8. je vsako soboto in nedeljo vozil avtobus iz Bleda in Bohinja na Pokljuko, ob torkih in četrtkih pa iz Bleda v Radovljico, Begunje, Brezje in Kropo.  Avtobusa sta bila poslikana s slikami krajev,   pripravili smo tudi brošurico z vsemi potrebnimi podatki.   
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- 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 je zajetih 21 sprehajalnih poti, ki so opisane in označene po elektronskem zemljevidu, z dodanimi fotografijami. Vodnik je natisnjen v slovenskem in angleškem jeziku.  
- Projekt Imperial SPA  Bled je bil spomladi 2015 povabljen k sodelovanju v mednarodnem projektu v okviru EU – Imperial SPA cities, kamor je vključenih 11 nekdanjih tradicionalnih zdraviliških krajev z območja nekdanje Avstro-Ogrske. Namen projekta je s povezovanjem, deljenjem znanja in izkušenj ter s pomočjo evropskih sredstev obuditi zdraviliško in kulturne tradicijo in implementacija le-te v sodobnost. Na Bledu to pomeni obuditi tradicionalni zdraviliški turizem z začetnikom Arnoldom Riklijem in ga lansirati kot nov destinacijski produkt – Zdraviliški turizem. Projekt je uspešno prešel v drugo fazo, drugi klic je bil ob koncu leta 2015 in je zdaj v odločilni fazi. Prva skupna konferenca vseh v projekt vključenih partnerjev je potekala 12. in 13. oktobra 2015 v Bad Ischlu v Avstriji, kjer smo pripravili okvirni terminski in vsebinski načrt projekta.  
- Projekt MAP  Skupaj z vsemi partnerskimi destinacijami v združenju Julijske Alpe smo v okviru projekta MAP sofinancirali strateški dokument na področju razvoja turizma v Julijskih Alpah. Dokument, bo služil kot podlaga za nadgradnjo povezovanje med vključenimi destinacijami in prijavi na odprte EU projekte ( Program LEADER, Interreg ).  Celotni strošek za pripravo delavnic in samega dokumenta je znašal 5.000 EUR + DDV od katerega je Turizem Bled prevzel strošek v višini 550 EUR z že vključenim DDV.   2.2.4. Zima na Bledu  Turizem Bled je koordinator sistema Ski pass Slovenske 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 deloval normalno od decembra do sredine marca, vendar pa smo tudi v sezoni 2014/2015 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.   V vse zimske programe vključujemo tudi Pokljuko s svojim potencialom v zimskih športih; biatlonski center, krpljanje,…  Februarsko dogajanje smo že petič popestrili s pokalom Bleda v zimskem plavanju, ki je privabil lepo število obiskovalcev in bil medijsko zelo odmeven. Udeleženci prireditve so se v 



Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2015 13

tekmovalnem delu pomerili v disciplinah 25m in 50m prosto in prsno in v netekmovalnem delu »pingvini« - skok v vodo.  V 4°C hladno jezersko vodo se je podalo 58 udeležencev iz devetih držav (Avstralije, Avstrije, Danske, Grčije, Hrvaške, Nemčije, Slovaške, Slovenije in Združenega kraljestva).  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.   
V letu 2015 smo nadaljevali projekt oživitve prazničnega decembra na Bledu. Občina Bled je poskrbela za nadgradnjo praznične osvetlitve, Turizem Bled pa je že v septembru pričel s pripravo Praznične zimske vasi. Le ta je bila odprta v času od 4.12.2015 do 17.1.2016 na Jezerski promenadi, zaprtem delu Ceste svobode od fijakerjev do Občine Bled. Vas je bila odprta vse dni, ob delavnikih od 14:00 do 20:00, ob dela prostih dnevih pa od 10:00 do 21:00. Predstavilo se je 9 trgovcev in obrtnikov ter 3 gostinci z zimsko ponudbo Okusov Bleda. Ponudbo vasi je dopolnjevala tudi Božičkova pošta v izvedbi študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Vsak dan je v vasi potekal tudi kulturni in zabavni program. Praznično promenado so dopolnili še; praznično okrašen kissing point, fotografska  razstava Romantične podobe  Bleda, domačina Roka Mučiča ter Sava Hoteli Bled, ki so pripravili Drsališče z razgledom na Terasi Kavarne Park in Infrastruktura Bled z jaslicami v naravni velikosti na prostem.   V okviru projekta smo se odločili za nakup lastnega ozvočenja - 4 zvočniki, mešalka, mikrofon, ter zunanji zaščitni sloj za zaščito za vse vremenske razmere. Celoten strošek je znašal 2.038,27 EUR. Celoten komplet smo uporabili v času zimske Praznične vasi od 4.12.2015 – 17.1.2016, namen uporabe pa je tudi na vseh bodočih nastopih »Okusi Bleda« na jezerski promenadi, s tem se bomo izognili povprečnim stroškom tri dnevnega najema, ki je do sedaj preko zunanjih dobaviteljev znašal cca. 500 EUR. Ker se v letu 2016 planira vsaj 7 nastopov na jezerski promenadi je tako ta strošek povsem upravičen.  Seveda smo ostali zvesti tudi  tradicionalnim prireditvam, ki smo jih nadgradili  - Legendo o potopljenem zvonu smo prestavili na novo lokacijo v Veliko Zako, kar se nam je obrestovalo z velikim obiskom in pozitivnim odzivom obiskovalcev. Krog prijateljstva smo skupaj s partnerji Olimpijskim komitejem Slovenije in zavarovalnico Adriatic Slovenija tokrat preimenovali v Olimpijski krog varnosti. Z evidentiranimi 5.712 obiskovalci, ki so hkrati prižgali svetlobno luč smo opravili preizkus postavitve Guinessovega rekorda.  
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Na tradicionalnem novoletnem koncertu, 30.12. je  letos pod taktirko dirigenta Slavena Kulenoviča nastopil simfonični orkester Domžale-Kamnik z naslednjimi solisti: Domingo Stasi, tenor, Paola Sanguinetti, sopran, Francesca Tiburzi, sopran, Elena D’Angelo, sopran.   V novo leto smo na Bledu »skočili« kar dvakrat ; najprej otroci s silvestrovanjem za otroke ob 15. uri v Praznični zimski vasi ter nato še s silvestrovanjem na prostem  z Beneškimi fanti in skupino Arrow. Poleg silvestrskega ognjemeta je nebo nad Bledom razsvetlil tudi barvni laser in poskrbel za poseben vstop v novo leto.   2.2.5. 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.  Sodelovali smo tudi v projektu medsebojnega ocenjevanja izpolnjenih kriterijev za sodelovanje v združenju Alpine Pearls, namreč partnerska destinacija Bertesgaden nam je na podlagi dogovorjenih kriterijev dodelila odlično oceno, seveda pa smo bili deležni tudi pozitivnih kritik, s katerimi dobivamo zunanje in neobremenjene ideje, kako izboljšati turistično ponudbo v kraju. Prav tako smo korektno in objektivno ocenili tudi Bertesgaden in s tem skupno  pripomogli k razvoju kvalitete turističnih destinacij v združenju Alpine Pearls.   115 let Češke koče  Češka koča na Spodnjih Ravneh nad Jezerskim je ena najstarejših in najbolj priljubljenih planinskih koč v slovenskih gorah ter spomenik več kot stoletje trajajočega slovensko-češkega prijateljstva. Prešerno praznovanje ob 115. obletnici odprtja koče je 25. julija 2015 prav tako minilo v znamenju slovensko-češkega planinskega in turističnega sodelovanja.   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.  2.3.1. Promocijski materiali   Ponatisnili smo 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 2015, 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...). V mesecu juniju smo natisnili  Koledar prireditev Blejsko poletje 2015, ki zajema prireditve od poletne do zimske sezone.   



Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2015 15

Ponatisnili smo letake (vložne liste za zimski prospekt) v srbskem jeziku, ter tematske letake za prireditve HIT parado in svetovni pokal v biatlonu, hop on /off avtobus, zimsko ponudbo.  Natisnili 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 novembru smo izdali koledar prireditev Zimska pravljica v štirih jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini.   Smo partner v projektu Vozni redi v Alpah, ki ga izdaja  CIPRA in kraji v Julijskih Alpah za podporo uporabi javnega prevoza.   2.3.2. Obiski novinarjev in študijskih skupin  Tudi v letu 2015 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 2015 
 

Datum  Država Skupina št. oseb 
JANUAR  
8. – 9.1.  Nemčija Bild Zeitung - Oliver Abraham 1 
FEBRUAR  
1.2.  Velika Britanija Ski press trip: Graeme Gourlay - Geographical & Snow Magazine; Ben Ince - Men's Fitness Magazine; Holly Plunkett – Men's Fitness Bookazine; Lucy Jessop – Sainsbury Magazine; Simon Freeman – Outdoor Fitness; Julie Freeman – Outdoor Fitness Bookazine; Andy Bleakley – In The Snow Magazine; Helen Coffey – Daily Telegraph Newspaper; Harriet Addison – The Times Newspaper; Nicholas McAveney – Press Association; Jon Stow – Filmmaker; Frank Marr – PR representative 

12 

4.2.  Japonska Revija Tabiijyo:Hanaka Matsui 1 
13.-17.2.  Velika Britanija / Avstralija Freelance novinarka: Vicky Morisson 2 
18.2.  Iran Študijski obisk turističnih agentov 13 
21.-22.2.  Rusija Moya Planeta TV 7 
MAREC  
9.-10.3.  ZDA Backcountrymagazine.com - Katharina Maria Miller in Margaret Brigid Mander; Športnici - Molly Katherine Baker in Elizabeth Sarychev 

4 

31.3.  Španija Tripwolf - Ana Fananas in Alex Dantart  2 
APRIL  
4.4.  ZDA Home and Away Magazine – Michael Redstone z družino: http://www.homeandawaymagazine.com 5 
4. - 5.4.  Japonska NHK TV - Ogledna tura – Takeyuki Kawano, Osamu Watanabe, Luisella Palladino 3 
6. - 7.4.  Kanada, Italija Globe and Mail – Amanda Ruggeri; La Stampa – Nicola Busca 2 
10.4.  Malta Študijska tura turističnih agentov 10-15 
15.4.  Romunija Novinarji revije The Art of Living 3 
18.4.  Velika Britanija Britanska agencija www.maximise.co.uk FAM Trip 6 
20.4. – 10.5.  Japonska NHK TV  8-10 
21.4.  Madžarska Nacionalna TV M1, M2, Duna TV, DunaWorld, MTI - 15 
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Andras Ballai in  Bence Vanko; Turizmus Panorama – Zsolt Szebeni; Turizmus Trend – Andras Vereckei; Travelo – Timea Rimai; Hir 24 – Gabor Medvegy; Index – Mate Halmos; Világjáró / First Class / Turista magazines - György Somogyvári; Ecolife - Beáta Tóth; Femcafe – Dora Balatoni; Világevő - András Jókuti; RTL Klub – Krisztina Hidvegi in Adam Horvath B.; Veleposlaništvo RS v Budimšešti – Petra Hajdu in vodnik SPIRIT – Aleš Fevžer 
MAJ  
9.5.  Velika Britanija PRovka Annabel Priscilla Herrick in njen partner Jonathan Alexander Norman 2 
10.5.  različne Študijska tura SIW ??? 
10.5.  Malta Študijska tura turističnih agentov z Malte 10-15 
17.5.  Nemčija Skupina turističnih agentov 11 
18. – 19.5.  ZDA Simon in Susan Veness – BBC.com 2 
24. – 29.5.  Japonska Japanese Airlines – fotografska tura: Yasuhito Dozono, Takeo Arai, Reiko Ogino, Yuka Kamimura in fotomodel 5 
30.5.  Italija, Velika Britanija, ZDA Marco Albertini, Troy Peterbrink, Barnette Holston, Francesco Belais, Karmela Hromin Adam Lowe, Michael Bryant – Pride Italia, Vada Magazine UK, Metro Weekly, So So Gay, Gay.it 

7 

JUNIJ  
14. – 15.6.  Savdska Arabija Abdullah Al Jumah – pisec, Yousef Alsudais - fotograf 2 
15.6.   Turčija Turška TV ekipa Mert Film Kanal 7 »Dünyayi Geziyorum« 2 
JULIJ  
2.7.  Singapur Lim Yann Ling – The Straits Times 1 
2.7.  ZDA Kristy Alpert - Food & Wine, American Way, Hemispheres, Men's Health, HiLuxury, Refinery29, Global Traveler, Stars and Stripes 

1 

3.7.  Japonska Kana Sugiyama - TRiPORT, Huffington Post, Muse, Mirea, Blog, Glam 1 
5.7.  Japonska Kyoko Aihara - lokalni dnevni časopisi po vsej Japonski 

ter dve mesečni reviji, ki sta specializirani prav za 
popotnike 

1 

5.7.  Velika Britanija Duncan White - Sun 1 
19.7.  Japonska Wai Yeung Lau, Masaru Nishino, Hiroya Hojo – Niji Iro Jean 3 
27.7.  Nizozemska Milou van Roon – blog Explorista.nl  1 
28.7.  Tajska Patchaya Teerawatsakul in Sayree Teerawatsakul - o Sloveniji imata namen napisati kar 50 strani v turističnem vodiču 

2 

28.7.  ZDA Eric Rosen - JustLuxe 1 
AVGUST  
4.8.  Avstrija Snemalna ekipa ORF2, oddaja Heute Leben 4 
SEPTEMBER  
5.9.  Španija Sara Terrones – blog Viajar lo cura todo 1 
6.9.  Brazilija Mirella Matthiesen de Lorena Peixoto - bloga 

viajoteca.com in mikix.com 2 
8.9.  ZDA Emi Dunn Rigby – pisec, bloger, Chase Rigby – fotograf, snemalec 2 
15. – 16.9.   Avstralija Jon Reid – snemalec pri Expedia worldwide 1 
     
10.-11.9.  Nizozemska Blog:  We are travellers: Roell de Ram, Jeroen Honing 2 
12.-13.9.  Velika Britanija Pure Nature (Goga) 6 
10.9.  Mednarodno Starodavne tehnologije, mediji: Misterij, Jana,Zara 18 
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25.9.  slo Oddaja Dobro jutro TV Slo: 4 vklopi, Nadja Zobec ekipa 
OKTOBER  
1.-2.10.  BS Fuji World Tour navigation of Slovenia, 4 člani +vodička Magdič (STO) 5 
1.10.  ZDA Novinarja Philadelphia Inquierer, Michael,Larissa Milne 2 
14.10.  Francija Francoske Alpe:  lastniki, delničarji, odločevalci 49 
15.10.  Slovenija Tura RDO: Bled, Gorje, Bohinj, Radovljica 38 
17.-18.10.  Francija Študijska tura fr. Novinarji »Hedonistic Slovenia«  7 
17.10.  Velika Britanija Inspection team – Organizatorji dogodkov FAM 3 
NOVEMBER  
5. -6.11.  Malezija Tura touroperaterjev iz Malezije 13 
5.11.  Avstrija Info tura avstrijskih avtobuserjev iz Vorarlberga 38 
21.11.   Italija Študijska tura Znani ITA blogerji  5 
DECEMBER  
7.12.  Italija Direktor Expo Milano 4 
16.12.  J Koreja Obisk vladne in g. delegacije 30 
19.12.  Hrvatska Glavni hrv. tiskani mediiji – tema zima, smučanje  7 
 2.3.3. Sejemski nastopi  Sejemske in borzne predstavitve smo organizirali po  programu in v sodelovanju z STO ter na osnovi usklajenega dogovora v okviru skupnosti Julijske Alpe. 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 2: Sejemske in borzne predstavitve v letu 2015 (v okviru Julijskih Alp)  
 
Št. Datum Naziv sejma  
1 13.1.-18.1. Vakantiebeurs Utrecht 
2 15.1.-18.1. Ferienmesse Dunaj 
3 15.1.-18.1. Matka Helsinki  
4 17.1.-25.1. CMT Stuttgart 
5 28.1.-1.2. FITUR Madrid 
6 31.1. - 1.2. Wiets & Wandelbeurse Amsterdam 
7 5.2.-9.2. Vakantie Salon Bruselj 
8 10.2. - 11.2. IMTM Tel Aviv 
9 12.2.-15.2. Outdoor Show London 
10 19.2.-22.2. Holiday World Praga 
11 26.2. - 1.3. UTAZAS Budimpešta 
12 28.2. - 1.3. Wiets & Wandelbeurse Antwerpen 
13 4.3.-8.3. ITB Berlin 
14 26.8.-29.8. Eurobike Friedrichshafen 
15 4.9. - 6.9. Tour Natour Düsseldorf 
16 2.11. - 5.11. WTM London 
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Druge predstavitve:   The national wedding show, London V času od 20.2. do 22.2. smo se udeležili sejma The National Wedding Show. Sejem, ki sicer pod okriljem istega organizatorja poteka v treh mestih (Birmingham, Manchester, London), v vseh dvakrat letno (jeseni in spomladi), je tokrat v Londonu prvič potekal v dveh dvoranah. Razstavljali so ponudniki različnih poročnih storitev, pa tudi destinacije oz. poročne agencije / prizorišča za poroke v tujini (Italija, Ciper, Grčija). Promocija Bleda kot destinacije za poroke v tujini je smiselna, dobrodošla in potrebna, saj se na tak način predstavljajo tudi druge destinacije, ki nam predstavljajo neposredno konkurenco.   Turistična borza SIW 2015 Poslovni sestanki slovenskih in tujih turističnih agentov in organizatorjev potovanj, ki predstavljajo najpomembnejši del borze, so potekali, v petek, 8. maja v BTC citiju v dvorani Millenium čez cel dan. Zgodba slovenskega turizma Slovenija, zelena, aktivna, zdrava je bila vodilo letošnjega SIW.  Konec tedna pa je bil namenjen študijskim obiskom Slovenije, v okviru katerih so tuji gosti v lepem vremenu spoznavali Slovenijo kot turistično destinacijo iz prve roke.  Na Bledu smo dve skupini gostili v nedeljo. Epilog borze se je z zaključkom študijskih potovanj zgodil v nedeljo, 10. maja, v hiši kulinarike Dvora Jezeršek.  20. Dnevi slovenskega turizma Zagreb 2015 Bled se je v organizaciji STO predstavil na Trgu Bana Jelačiča v Zagrebu, 13. in 14. maja. Predstavitev je popestril nastop harmonikarjev glasbene šole Pustotnik in Mlada beltinška banda. Odziv zagrebčanov je bil zelo dober.     Lago di Iseo  Občina Bled se je ponovno odzvala vabilu občine Lago di Iseo in se predstavila na prazniku Festival dei Laghi (29.5. - 2.6.2015), ki se ga udeležijo številni evropski kraji z jezeri. Bled je zastopal informator v narodni noši in mojster Janez z manufakturno delavnico tiska. Predstavitev Bleda je bila predstavljena tudi na lokalni televiziji.   Kirchtag v Beljaku tudi v letu 2015 smo se skupaj z Zavodom za kulturo predstavili na tradicionalni prireditvi Kirchtag v partnerski občini Beljak.   Predstavitev v Briksnu Sredi oktobra smo se udeležili dobrodelne prireditve v Briksnu, kjer je bil glavni gost glasbenik Sašo Avsenik. Turizem Bled je v prvi vrsti promoviral prireditev Oberkrainerfest ter tudi destinacijo Bled kot celoto. Stojnica je bila v neposredni bližini odra, informator pa je bil oblečen v gorenjsko narodno nošo. Tako za prireditev kot za Bled je bilo veliko zanimanja.  Predstavitev je bila uspešna in je pomenila neposredno promocijo tako prireditve Oberkrainerfest kot Bleda v širšem smislu.  Good Food festival v Dubrovniku Turizem Bled se je 25. oktobra 2015 predstavil na tradicionalnem festivalu Good Food v Dubrovniku. V palači Sponza na Stradunu smo pripravili pogostitev z gorenjskimi dobrotami (kremšnite, kranjske klobase, lepotičke, borovničke) ter predstavitev Bleda in Gorenjske. Dogodek je popestril kulturno-zabavni program (harmonikaš, citrarka, plesna para v narodnih nošah, sodelovala je tudi aktualna miss Slovenije 2015). Na dogodku sta spregovorila župan občine Bled Janez Fajfar in direktorica Turistične skupnosti Dubrovnik Romana Vlasić, ki sta oba poudarila odlično dolgoročno poslovno in prijateljsko sodelovanje med obema biseroma: gorenjskim Bledom in dalmatinskim Dubrovnikom. Dogodek je privabil pestro množico obiskovalcev, tako Dubrovničanov in okoličanov, kot turistov iz različnih držav sveta.  
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Poslovna borza NATOUR Glavni namen poslovne borze NATOUR je srečanje najpomembnejših ponudnikov športnega turizma in programov aktivnega oddiha v naravi z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami, potencialnimi investitorji, predstavniki interesnih združenj in društev ter drugimi potencialnimi kupci teh storitev. Za razliko od nastopov na raznih sejmih, so jedro dogodka NATOUR vnaprej dogovorjeni sestanki med ponudniki in kupci storitev. Dogodek je zaprt za širšo javnost, velik poudarek je na optimalnem izkoristku časa. V letošnjem letu je bila borza Natour na Golteh.   Prezentacija slovenskega turizma v Istanbulu Od 16. do 18. novembra je bila v organizaciji SLOTUR – slovenskoturškega poslovnega kluba, STO-ja, slovenskega veleposlaništva v Ankari, Konzulata v Istanbulu ter predstavnikov turškega združenja turističnih organizacij TURSAB organizirana turistična predstavitev Slovenije v Turčiji.  Prezentacije slovenskega turizma se je udeležilo 24 predstavnikov turških agencij, katerim smo med drugim dali tudi revijo Slovenia Invites v turškem jeziku, v kateri se je lepo predstavila tudi ikona slovenskega turizma – Bled.  Bled je za tuje goste zelo zanimiv, predvsem za to, ker jih zanima Bled izven sezone – v zimskem času.  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 STO-ju za področje pohodništva in kolesarjenja, ki združuje večino ponudnikov z znakom specializacije za pohodništvo in kolesarjenje. V letošnjem letu so izdali karto kolesarskih poti v Sloveniji.  V okviru skupnega programa smo se predstavili na naslednjih sejmih:   
Št. Datum Naziv sejma  
1 januar CMT Stuttgart 
2 januar Turizem in prosti čas Ljubljana 
3 februar Outdoor Show London 
4 februar Free Muenchen 
5 februar Fiets en Wandelbeurs Antwerpen  
6 februar Wiets & Wandelbeurse Amsterdam 
7 marec Destinations Natour Paris 
8 april Naturo Gornja Radgona 
9 maj  Argus Bike Dunaj 
10 avgust Eurobike Friedrichshafen 
11 september 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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Sodelovanje na skupnih promocijskih aktivnostih Julijskih Alp na trgu Beneluksa Na trgu Benelux nas v okviru Julijskih Alp predstavlja Tina Batistuta, turistična delavka iz Slovenije, ki se je pred časom preselila na Nizozemsko. Nizozemci in Belgijci se zaenkrat zanimajo le za poletne počitnice 2016. Septembra so se Julijske Alpe skupaj z veleposlaništvom Slovenije predstavile na Embassy Festivalu.  V oktobru je bil izveden uspešen press workshop z več kot 100 nizozemskimi novinarji in blogerji.  Eden največjih uspehov pa je brezplačna PR objava v sobotni prilogi Volkskranta, enega največjih nizozemskih časopisov.  Izvedeno je bilo tudi 6-stransko oglaševanje v pohodniški reviji Te voet.  Sodelovanje na skupnih promocijskih aktivnostih Julijskih Alp na Češkem  V letu 2015 smo nadaljevali s sodelovanjem s Slovenija Center Praha preko predstavnika Michala Kure. Predstavnik nas zastopa v Pragi preko informacijske točke, ter sejmov na področju Prage in celotne Češke. Za zastopanje na pomembnem trgu mesečno skupno plačujemo 100 EUR, kar je finančno opravičljivo glede na stalno prisotnost, prav tako za vsako opravljeno delo in izstavljen račun s strani predstavnika dobimo posredovano celotno poročilo opravljenega dela.  2.3.5. Spletna stran www.bled.si    Na spletnem portalu Bleda www.bled.si smo med 1.1.2015 in 31. 12.2015 zabeležiti 3.134.357 ogledov strani, kar je 12,9 % več kot pa v enakem obdobju leta 2014. Skupno je stran obiskalo 581.893 uporabnikov, kar je 26,8 % več kot v enakem obdobju leta 2014. 65,7 % je bilo novih obiskovalcev. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije (44,3 %), sledijo ji Italija (12,9 %), Madžarska (6,4 %), Nemčija (6,2 %), Velika Britanija (5,3 %), Avstrija (3,9 %), Hrvaška (3,0 %), ZDA (2,2 %), Srbija (1,5 %) in Nizozemska (1,0 %). Povprečni obiskovalec je za obisk strani porabil minuto in štiri sekunde. 72,2 % obiskovalcev je stran našlo preko spletnih iskalnikov, 13,2 % jih je direktno vstopilo na stran, 8,8 % je bilo na stran preusmerjenih iz drugih spletnih strani (od tega 12,1 % prek pro-vreme.net, 7,1 % prek slovenia.info, 5,7 % prek hotelastoria-bled.com, 5,2 % prek bled.si, 3,5 % prek cc-line.si, 2,7 % prek webcamgalore.com, 2,6 % prek hoteltriglavbled.si, 2,5 % prek najdi.si, 2,2 % prek google.de in 1,2 % prek kereso.startlap.hu), 2,5 % pa preko socialnih medijev.  60,7 % obiskovalcev je do spletne strani dostopalo preko osebnih računalnikov, 27,9 % preko mobilnih naprav in 11,4 % preko tabličnih računalnikov. Spletno stran smo v letu nadgradili z aplikacijo My Way, katera goste usmerja na želene aktivnosti, ter omogoča hitro rezervacijo storitev v rezervacijskem sistemu Feratel.  Facebook stran Bleda https://www.facebook.com/LakeBledSlovenia je na datum 1.1.2015 imela 3.031 všečkov (oboževalcev), 31.12.2015 pa 6.045 všečkov, kar pomeni, da se je število všečkov v tem letu povečalo za 199,4 %. Razlog temu je nadaljevanje vsakodnevnih objav na tem mediju ter oglaševalska akcija v decembru, ko se je število všečkov najbolj povečalo. Ocenjujemo, da ima stran veliko aktivnih sledilcev, kar se pozna pri dosegu objav.  Instagram profil Bleda https://www.instagram.com/bledslovenia/ je imel 1.1.2015 134 sledilcev, 31.12.2015 pa 1.293, kar pomeni, da se je število povečalo za 964,9 %. To povečanje gre pripisati bolj pogostemu objavljanju fotografij in nagradni igri Bled My Way, ki decembra poskrbela za znatno povečanje števila všečkov.  Twitter profil Bleda https://twitter.com/BledSlovenia je imel na datum 31.12.2015 3.033 sledilcev.   V skladu s podpisanimi pogodbami plačujemo letno članarino in gostovanje na strežnikih www.slovenia.info za vključitev Bleda na nacionalno turistično spletno stran, cc-line.si/bled/admin pa za gostovanje statističnega portala, kjer dnevno zbiramo podatke o nočitvah na Bledu.   
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 Vnos spletnih vsebin zahteval veliko časa in zaradi stalnega izobraževanja zaposlenih nam uspe večino posodobitev in izboljšav urediti z zaposlenimi in ne naročamo zunanjih sodelavcev.   2.3.6. Digitalne kampanje  V skladu z strategijo po večji prisotnosti na spletu in uporabi digitalnih orodij smo prvo močno digitalno kampanjo organizirali v zimi 2015 in sicer na temo Praznične zimske vasi in aktivnih smučarskih počitnicah na Gorenjski, saj smo želeli gostu približati celotno destinacijo kot priložnost za zimske smučarske počitnice. Prav tako smo preko Instagrama izpeljali kampanjo » Bled My Way » preko katere smo nagrajevali najboljše tedenske objave sledilcev in sicer so se objave nanašale na aktivno preživljanje časa v zimski idili na Bledu. Pri samem targetiranju smo se osredotočili na naslednje trge: Italija, Avstrija, Nemčija, Slovenija, Hrvaška in Srbija. Same kampanje na vseh družabnih omrežij so vsekakor prinesle vidne rezultate, saj smo na internetni strani www.bled.si zabeležili 581.893 uporabnikov ( skupno 3.134.357 ogledov strani ), kar je za 26,8 več kot v enakem obdobju leta 2014. Prav tako smo na Facebooku zaznali 199,4% porast v všečkih, na Instagramu pa zaradi uspešne kampanje » Bled My Way » kar 964,9% povišanje ( iz zanemarljivih 134 na 1293 všečkov).  2.3.7. Promocija »Okusi Bleda«  V letu 2015 smo se skupaj s ponudniki gostinskih storitev na Bledu odločili produkt Okusi Bleda bolj aktivneje tržiti. Začeli smo na Blejskih dnevih, kjer so se predstavili le ponudniki gostinskih storitev, ki imajo gostinski objekt na Bledu. Predstavili so se z ponudbo, ki jo imajo v gostinskih lokalih, prilagojeno ulični prodaji. Zaradi uspešnosti projekta smo vikend Okusov Bleda ponovili tudi v tednu od 24. do 27.9.2016 in bili pozitivno presenečeni nad odzivom obiskovalcev.  V novembru smo po zgledu Tedna restavracij ponudili, v tipičnih blejskih restavracijah, degustacijske menije po simbolični ceni. V ta namen smo natisnili vabila in enotne ovitke jedilnih listov ter organizirali otvoritveni dogodek, ki je potekal v infocentru Triglavska roža 28.10.2015.  Odziv je bil zelo dober, saj so lokali zabeleželi dober obisk.  2.3.8. Velike mednarodne prireditve   V letu 2015 smo gostili kar dva svetovna pokala.  V času od 8. do 10.5.2015 je Bled gostil najboljše veslače na FISA Svetovnem pokalu v veslanju. Poskrbeli smo za sprejem športnikov na letališču in za promocijska darila udeležencev.  V času od 16. do 20.12.2015 pa smo gostili najboljše biatlonce na IBU Svetovnem pokalu v biatlonu. V času biatlona smo skupaj z OK Pokljuka in Turizmom Bohinj pripravili posebne promocijske letake z vključenimi paketi za navijače – od osnovnega do VIP paketa. Udeležilo se ga je presenetljivo veliko navijačev, ki so si ogledali tekme na Pokljuki in se udeležili dogodkov na Bledu (sprehod z baklami, biatlonski večer v Praznični zimski vasi ter obisk blejskega gradu).  
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Ena odmevnejših svetovnih prireditev, ki se vsakoletno odvija na Bledu pa je Blejski strateški forum, ki je v letu 2015 potekal od 31.8. do 1.9.. Poskrbeli smo za študijsko potovanje udeležencev po Bledu. 5. septembra smo gostili tudi ETU Junior European Cup Bled 2015, mladinski evropski pokal v okviru Triatlona Bled. Turizem Bled je pomagal organizatorju pri pridobitvi organizacije prireditve.     2.4. Organizacija prireditev   Glede na skromno višino sredstev namenjenih za prireditve iz občinskega proračun smo tudi v letu 2015 ohranili skromen obseg prireditev. Sredstva smo koncentrirali na največjo blejsko prireditev ter podprli tradicionalne prireditve. V zadnjih letih pa opažamo vse več različnih organizatorjev, ki organizirajo prireditve na Bledu. 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. V letošnjem letu smo prireditev prenovili in ji dodali novo vsebino – Okuse Bleda. Gostinska podjetja, ki imajo restavracije na Bledu so se predstavile s ponudbo, ki jo nudijo v svojih lokalih prilagojeno ulični prodaji po enotnih cenah. Izgled promenade je bil enoten, usklajen in tipiziran.  Prireditev je potekala od 17. in 19. julija, vreme pa je bilo izredno lepo in vroče.  V treh dneh je prireditev obiskalo od 20. do 25.000 obiskovalcev, ki so bili nad novostjo navdušeni. Poleg Okusov Bleda se je predstavilo tudi 40 malih obrtnikov s ponudbo slovenske obrti, petkov program je popestril Šugla Fejst – šola pouličnega gledališča, sobotni program zmagovalci Mednarodnega pevskega tekmovanja Blejski zlati mikrofon, nedeljo pa har monikarji n a 2. poletnega srečanja harmonikark in harmonikarjev ob Blejskem jezeru.  Petkov večerni program smo združili z Okarina etno festivalom, v soboto sta nas zabavala ansambel Arrow in gosta duo Maraaya, v nedeljo pa Slovenski pozdravi.   
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2.4.2. Čarobni dan na Bledu  V letu 2015 smo na Bledu že četrto leto gostili otroško prireditev Čarobni dan. Prireditev je potekala 14. junija, saj jo je bilo potrebno prestavljati zaradi slabega vremena. Prireditev je vključena v naš program in finančno obremeni sredstva za prireditve v višini  5.000 €.   2.4.3. Blejsko poletje   Sklop sestavljajo tradicionalne prireditve, ki popestrijo blejski turistični utrip v poletnih mesecih.  Zaradi okrnjenih sredstev in številnih prireditev drugih organizatorjev smo organizirali le sejem slovenske domače in umetnostne obrti, ki poteka v Zdraviliškem parku od aprila do konca septembra.   2.4.4. Druge prireditve  Pustna povorka je bila tudi v letu 2015 nadgrajena, vanjo so se vključila številna društva blejske občine in poskrbela za zelo prijetno pustno vzdušje. Pustne šeme so se predstavile na povorki od Infrastrukture Bled čez Bledec do Trgovskega centra. Na promenadi je bil oder, kjer so se vse skupinske maske predstavile številnim obiskovalcem. Tema povorke je bila blejska obvoznica, zato smo lahko videli številne delavce, pa nadzornike in tudi stojno opremo za izgradnjo obvoznice.   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. V cerkvi sv. Martina pa smo organizirali koncert domačina Gašperja Primožiča z gosti.     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.   2.4.5. Druge velike prireditve  Narodno zabavna Hit parada  Že tradicionalno 12. Hit parado smo zaradi velikega povpraševanja organizirali dvakrat; ista prireditev, ki je bila v soboto, 14.novembra je bila tudi v petek, 13. novembra. Povečali smo oglaševanje tako na slovenskem trgu kot na avstrijskem Koroškem. Vendar se število gostov tako v petek, pa tudi v soboto ni izteklo glede na napovedane rezervacije v preteklih mesecih. Politični zapleti z emigranti so bili na višku, veliko je bilo vprašanj, kakšno je stanje pri nas. Svet je bil šokiran tudi zaradi grozljivega napada v Parizu, prav v petek trinajstega.    Na prireditvi so nastopili slovenski in tuji narodno zabavni ansambli, prireditev pa je ponovno vodil nemški moderator Ingo Rotter ter Eva Leskovšek. Gostje prihajajo  na prireditev iz nemško govorečih področij, tako iz Avstrije, Nemčije, Švice in predvsem iz Južne Tirolske. Za tiste goste, ki na Bledu ostanejo dva dni, pripravimo zanimive pakete, v njih vključimo tudi narodnozabavni šov v Restavraciji Panorama. 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 tretjič izdali knjižico v kateri je bil opisan podroben opis programa ter najava za leto 2016.     
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2.5. Revizija poslovanja zavoda  V skladu s sklepom Sveta Zavoda smo v letu 2015 preko podjetja PIT Revizija d.o.o. naročili revizijo poslovanja zavoda in sicer za leto 2013 v višini 3.000 EUR + DDV. Med potekom revizije je bil dodatno obremenjen tekoči delovni proces zavoda, ne glede na velik obseg dela smo izvajalcu posredovali vse želene dokumente in informacije, ki so bile potrebne za neovirano delo. Pit Revizija d.o.o. je izdalo mnenje s pridržkom, kar pomeni, da bo potrebno določene procese, dokumente in akte uskladiti oz. ponovno sprejeti. Prav tako izvajalec revizije ugotavlja slabo finančno stanje zavoda kot posledica obremenitve iz naslova izgube iz predhodnih let in negativnega obratnega kapitala, ki ga vsako leto zavod izkaže na začetku poslovnega leta in tako predlaga, da se zavodu v najkrajšem času zagotovijo zadostna finančna sredstev za pokrivanje navedenega finančnega primanjkljaja.    
Tabela 3: Realizacija plana dela Turizma Bled za leto 2015 

 
  PLAN PLAN 2015 PLAN 2015 realizacija INDEKS 
  2015 sredstva TT ostali viri 1.jan. - 31.dec. real./plan 

            
PRIHODKI           
Proračun Občine Bled - dejavnost v javnem interesu 221.000 221.000 0 221.000 100 
Proračun Občine Bled - projektne dejavnosti 189.167 189.167 0 189.167 100 
RDO Gorenjska  76.906 18.000 58.906 81.322 106 
Ostali viri 241.906 0 241.906 266.777 110 
SKUPAJ PRIHODKI 728.979 428.167 300.812 758.266 104 
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ODHODKI           
Dejavnosti v javnem interesu           
Stroški dela 135.000 110.000 25.000 130.402 97 
Turistično-informacijska dejavnost in delovanje TD Bled 81.000 81.000 0 80.858 100 
Infocenter Triglavska roža 38.000 38.000 0 37.858 100 
TIC pri TD 29.000 29.000 0 29.000 100 
Delovanje in koordinacija TD 14.000 14.000 0 14.000 100 
Stroški materiala in storitev ter amortizacija 30.000 30.000 0 29.383 98 
SKUPAJ 246.000 221.000 25.000 240.643 98 

            
Projektne dejavnosti           
RDO Gorenjska 76.906 18.000 58.906 81.208 106 
Razvojni projekti 173.573 99.167 74.406 178.520 103 
Informacijski sistem tur. destinacije 20.000 20.000 0 19.332 97 
Kongresni urad 7.500 7.500 0 7.010 93 
Trženje ITP 9.000 5.000 4.000 7.263 81 
Zima na Bledu:           
- Ski pass/bus 40.000 11.500 28.500 37.713 94 
- Programi pospeševanja zime 97.073 55.167 41.906 107.203 110 
Krajevna promocija 99.000 57.000 42.000 102.170 103 
Promocijski materiali 25.000 12.500 12.500 25.513 102 
Obiski novinarjev in študijskih skupin 5.000 2.500 2.500 5.501 110 
Sejemski nastopi, predstavitve in GIZ 30.000 15.000 15.000 29.900 100 
Oglaševanje v medijih 10.000 5.000 5.000 10.413 104 
Spletna stran www.bled.si 2.000 2.000 0 2.861 143 
Digitalne kampanje destinacije Bled 10.000 10.000 0 10.905 109 
Promocija "Okusi Bleda" 10.000 5.000 5.000 10.542 105 
Velike mednarodne prireditve 7.000 5.000 2.000 6.535 93 
Organizacija prireditev 130.500 30.000 100.500 150.231 115 
Blejski dnevi 47.500 20.500 27.000 51.182 108 
Čarobni dan 5.000 5.000 0 5.000 100 
Blejsko poletje 3.500 0 3.500 3.283 94 
Druge prireditve: pust, velika noč, Rikli,… 4.500 4.500 0 4.317 96 
Druge velike  prireditve 70.000 0 70.000 86.449 123 
Izredni strošek revizije 3.000 3.000 0 2.825 94 
SKUPAJ 482.979 207.167 275.812 514.953 107 

            
SKUPAJ ODHODKI 728.979 428.167 300.812 755.596 104 

 POSLOVNI IZID 0 0 0 2.670 -- 
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SPREMLJANJE CILJEV  V LETU  2015 
        
- V skladu z primerjavo število nočitev na Bledu v letu 2014/2015 smo beležili skupno 10% 

prirast v nočitvah, pri čemer je bil Zavod Turizem Bled še posebaj dejaven na promociji 
Zime 2015/2016 in postavitvijo Praznične zimske vasi, ter intenzivnega digitalnega 
oglaševanja v obdobju od novembra do konca decembra tekočega leta na ključnih trgih 
destinacije, kar je močno pripomoglo k tem, da je bilo v decembru skupno 26% nočitev 
več v primerjavi z letom 2014. 
 

- Uspešna implementacija rezervacijsko destinacijskega sistema Feratel: v zgolj polletnem 
obdobju smo uspeli v celoti implementirati kompleksen rezervacijsko destinacijski sistem, 
podpisati večino pogodb o sodelovanju z najbolj pomembnimi turističnimi deležniki, ter v 
celoti izobraziti vse informatorje v obeh info centrih.  

 
- V skladu z začrtano strategijo po večji uporabi modernih digitalnih orodij in ciljno 

usmerjenimi digitalnimi kampanjami smo na destinacijski strani www.bled.si od 1.1.2015 
do 31.12.2015 zabeležili 581.893 uporabnikov ( skupno 3.134.357 ogledov strani ) , kar 
je 26,8 % več kot v enakem obdobju leta 2014. V kratkem obdobju smo tudi bistveno 
izboljšali promocijo Bleda na socialnih omrežjih in sicer tako na Facebooku in Instagramu, 
saj smo pri Facebooku zaznali kar 199,4% več všečkov ( iz 3.031 na 6.045 ), na 
Instagramu pa kar 964,9% povišanje ( iz 134 na 1293 ). 

 
- V skladu z usmeritvijo po organizaciji kvalitetnih prireditev smo z skromnimi sredstvi v 

letu 2015 uspeli nadgraditi osrednjo blejsko prireditev Blejski dnevi, uspešno organizirati 
ponudbo “ Okusi Bleda “ na jezerski promenadi, prvič predstaviti “ Okusi Bleda v blejski 
restavracijah “ tako domačim kot tujim gostom, v sodelovanju z poslovnimi partnerji pa 
organizirati izjemno odmeven dogodek “ Olimpijski krog varnosti “, ter v sodelovanju z 
Občino Bled v celoti organizirati Praznično zimsko vas, ki je bila odprta od 1.12.2015 do 
17.1.2016. 

 
- Uspešno delovanje Turizma Bled v vlogi koordinatorja RDO Gorenjska; Uspeli smo realizirati vse zadane aktivnosti v skladu z finančnim planom RDO Gorenjske, pripraviti novo in moderno internetno platformo Slovenske Alpe – Gorenjska; www.slovenian-alps.com,  poleg tega pa je za nami uspešen nastop na svetovni razstavi Expo Milano.     

  Jaka Ažman direktor        
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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 31.12.2015  SREDSTVA  A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU   Pregled  dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2015 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti (v EUR).  
Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost Odpisanost sredstev 

1 2 3 4 5=3:2x100 
Neopredmetena dolgoročna sredstva in DAČR 597 522 75 87,44 
Oprema in druga opredmetena o.s. 30.377 22.208 8.169 73,11 
Dolgoročne kapitalske naložbe 713 62  651 8,70  
SKUPAJ 31.687 22.792 8.895 71,93 
   Pregled  vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti  na dan 31. 12.  2015  in primerjava s predhodnim letom (v EUR).  
Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna vrednost po stanju predhodnega leta 

Nabavna vrednost po stanju  tekočega leta 
Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Neopredmetena dolgoročna sredstva in DAČR 597  597 100,00 
Oprema in druga opredmetena o.s. 26.869 30.377 113,06 
Dolgoročne kapitalske  naložbe 651 651 100,00 
SKUPAJ 28.117 31.625 112,48 
  V letu 2015 so je nabavna vrednost  dolgoročnih sredstev  zavoda  v primerjavi s predhodnim letom  povečala za 3.508 EUR oziroma 13,06 %, in sicer zaradi novih nabav 
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opreme v višini 4.146 EUR. Izvedena je bila tudi izločitev neuporabne opreme v višini 638 EUR. Posledično se je zaradi novih nabav osnovnih sredstev povečala tudi neodpisana vrednost  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. 2015 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR)  
Vrste kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev Vrednost po stanju predhodnega leta Vrednost po stanju  tekočega leta Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Denarna sredstva v blagajni 23 6 26,09 
Dobroimetje pri bankah 22.600 52.062 230,36 
Kratkoročne terjatve do kupcev 92.732 81.992 88,42 
Dani predujmi in varščine 2.513 2.764 109,99 
Druge kratkoročne terjatve 7.591 4.295 56,68 
Aktivne časovne razmejitve 3.874 3.783 97,65 
SKUPAJ 129.333 144.902 112,04 
 Celotna izkazana kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2015 so se v primerjavi s preteklim letom povečala  za 12,04 %, predvsem na račun povečanja dobroimetja pri bankah (sredstev na TRR) za 130,36 %.    Denarna sredstva v blagajni  Denarna sredstva so sredstva v blagajni in znašajo 6 EUR. Znesek gotovine v blagajni je v skladu s sklepom o blagajniškem maksimumu  št. 3.    Dobroimetje pri bankah  Zavod na dan 31.12.2015 izkazuje denarna sredstva na TRR v višini 52.062 EUR, kar pomeni povečanje za 130,36% glede na preteklo leto.    Kratkoročne terjatve do kupcev  Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 81.992 EUR, od tega nezapadle terjatve v višini 67.605  EUR, zapadle terjatve pa v višini 14.387 EUR. Izkazane kratkoročne terjatve po stanju na dan 31. 12. 2015 so se  v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 11,58 %, v glavnini zaradi dodatnih aktivnosti na izterjavi.  Zapadle terjatve zavod poskuša  izterjati s pisnimi opomini, veliko pozornosti se posveča tudi  izterjavi preko telefonskih klicev.   Dani predujmi in varščine  Zavod izkazuje terjatve za dani predujem Kongresnemu uradu za poslovno borzo Conventa, ki se odvija v januarju 2016, v višini 2.764 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 9,99 %.  
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Druge kratkoročne terjatve  Druge kratkoročne terjatve zavoda na dan 31.12.2015 znašajo 4.295 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 43,42 %. Glavnino drugih kratkoročnih terjatev predstavljajo  terjatve za vstopni DDV in  terjatve za vračilo preveč plačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.    Aktivne časovne razmejitve  Aktivne časovne razmejitve zavoda na dan 31.12.2015 znašajo 3.783 EUR in so oblikovane iz naslova kratkoročno odloženih stroškov in vključujejo postavke, ki bodo kot stroški bremenili rezultat prihodnjega obračunskega obdobja (stroški zavarovanja,  antivirusni program, stroški spletne aplikacije glavne knjige). V primerjavi s preteklim letom so se AČR zmanjšale za 2,35 %.    C. ZALOGE  Pregled zalog materiala po vrstah na dan 31. 12. 2015  in primerjava s predhodnim letom (v EUR)  
Vrste zalog Vrednost po stanju predhodnega leta Vrednost po stanju  tekočega leta Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Zaloge materiala 1.839 15.801 859,22 
    
 Zavod  izkazuje  na dan 31. 12. 2015 zaloge materiala v višini 15.801 EUR, ki vključujejo zaloge naslednjih publikacij, natisnjenih v decembru 2015: ponatis splošnega kataloga Bleda. Del nabavljenih katalogov je bilo preko centralnega skladišča STO dostavljeno na sejme, kjer se predstavlja Bled, tako samostojno, kot v okviru Julijskih ali Slovenskih Alp. Del nabavljenih katalogov pa se nahaja v skladišču Turizem Bled na Ljubljanski cesti 27 in bo porabljen v skladu s potrebami v letu 2016. Tovrstne zaloge se nabavljajo obdobno v večjih količinah, zaradi doseganja ugodnejše nabavne cene založnika, zato se izkazuje povečanje za 759,22 % glede na preteklo leto.   I.  AKTIVA SKUPAJ  169.598 EUR    
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   Pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah na dan 31. 12. 2015 ter primerjava s predhodnim letom ( v EUR) .  
Vrste kratkoročnih časovnih obveznosti in PČR Vrednost po stanju predhodnega leta Vrednost po stanju  tekočega leta Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 10.792 11.767 109,03 
Kratkoročne  obveznosti do dobaviteljev 134.441 158.950 118,23 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 3.392 6.585          194,13 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 135 0,00 
Pasivne časovne razmejitve 159 0 0,00 
SKUPAJ 148.784 177.437 119,26 
 Celotne kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, izkazane na dan 31. 12. 2015 so se v primerjavi s predhodnim letom povečale za 19,26 %, pretežno zaradi povečanja obveznosti do dobaviteljev in obveznosti za davek na dodano vrednost.   Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 11.767 EUR vključujejo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in povračil, ki so bile  poravnane 10. 01. 2016, torej po zaključku poslovnega leta.  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  Kratkoročne obveznosti  v višini 158.950 EUR predstavljajo obveznosti do domačih  dobaviteljev  obratnih sredstev v višini 158.850 in obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 100 €. Obveznosti so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 24.509 EUR oziroma za 18,23 %.   V okviru kratkoročnih obveznosti zavod na dan 31. 12. 2015 izkazuje nezapadle obveznosti v višini 146.490 EUR in zapadle obveznosti v višini 12.460 EUR.  Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja    Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo:  * kratkoročne obveznosti za dajatve   2.089 EUR   * obveznosti za davek na dodano vrednost          3.809 EUR * neto avtorski honorar     200 EUR * obveznosti za neto sejnine sveta zavoda    487 EUR   
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Kratkoročne obveznosti iz financiranja   Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod  izkazuje v višini 135 EUR.  Pasivne časovne razmejitve  V letu 2015 zavod  ne izkazuje pasivnih časovnih razmejitev.    E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah na dan 31. 12. 2015 ter primerjava s predhodnim letom v EUR.  
Vrste lastnih virov in dolgoročnih obveznosti Vrednost po stanju predhodnega leta Vrednost po stanju  tekočega leta Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Splošni sklad 893 13.874 1.553,64 
Presežek odhodkov nad prihodki -24.095 -22.064 91,57 
Druge dolgoročne obveznosti 12.981 0 0,00 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in obveznosti za dolgoročne kapitalske naložbe  350 351 100,29 
    
 Splošni sklad   Splošni sklad se je povečal  za 12.981 EUR, in sicer zaradi prenosa  dolgoročnih obveznosti  do ustanovitelja v  splošni sklad.    Presežek odhodkov nad prihodki   Presežek odhodkov nad prihodki se je zmanjšal v primerjavi s preteklim letom  za 2.031 EUR, in sicer v višini neto dobička tekočega obdobja.  Druge dolgoročne obveznosti   Drugih dolgoročnih  obveznosti zavod ne izkazuje.   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, kot dolgoročne kapitalske naložbe.    POSLOVNI IZID  V letu 2015 je bil dosežen pozitivni poslovni izid, torej presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi, v višini  2.031 EUR.  II. PASIVA SKUPAJ   169.598 EUR  
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2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  OD 1.1.2015  DO 31.12.2015   2.1. PRIHODKI  Zavod  je za izvajanje programov v skladu s sprejetim planom delovanja v letu 2015 pridobil naslednje prihodke: 1. Poslovne prihodke 2. Finančne prihodke 3. Druge prihodke  Sestava prihodkov po vrstah v letu 2015 (v EUR)  
Vrste prihodkov Prihodki tekočega obračunskega obdobja Sestava prihodkov 

1 2 3 
Prihodki od poslovanja 758.086 99,98 % 
Finančni prihodki 180 0,02 % 
Drugi prihodki 0                             0,00 % 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0,00 % 
Celotni prihodki 758.266 100,00 % 
  Primerjava prihodkov v letu 2015 s tistimi v predhodnem letu ( v EUR)  
Vrste prihodkov Prihodki predhodnega leta Prihodki  tekočega leta Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Prihodki iz poslovanja 776.983 758.086 97,57 
Finančni prihodki 13 180 1.384,62 
Drugi prihodki 698 0 6,88 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0,00 
Celotni prihodki 777.694 758.266 97,50 
 Prihodki iz poslovanja zavoda predstavljajo 99,98  % prihodkov in so se v primerjavi z predhodnim letom zmanjšali za 2,43 %. Finančni in drugi prihodki predstavljajo 0,02 % delež v celotnih prihodkih.    Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2015 (v EUR)  
Vrste prihodkov Prihodki  iz proračunskih virov 

Prihodki iz neproračunskih virov 
Sestava virov prihodkov 

1 2 3 4 
Prihodki iz poslovanja 487.072 271.014 64,23 % 35,75 % 
Finančni prihodki 2 178  0,00 % 0,02 % 
Drugi prihodki 0 0  0,00 % 0,00 % 
Prevrednotovalni poslovni prihodki  0 0  0,00 % 0,00 % 
Celotni prihodki 487.074 271.192 100,00 % 
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1. Sestava poslovnih prihodkov v letu 2015 (v EUR)  
Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki tekočega obračunskega obdobja Sestava poslovnih  prihodkov 

1 2 3 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 758.086  100,00 % 
Prihodki od prodaje materiala in blaga 0 0,00 % 
Prihodki iz poslovanja 758.086 100,00 % 
 Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2015  s tistimi v predhodnem letu (v EUR)  
Vrste poslovnih prihodkov Poslovni prihodki predhodnega leta Poslovni prihodki tekočega leta Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 776.983 758.086 97,57 
Prihodki od prodaje materiala in blaga 0 0 0,00 
Prihodki iz poslovanja 776.983 758.086 97,57 
 2. Finančni prihodki  v znesku  180 EUR  so sestavljeni iz: prihodkov od obresti, stroškov opominov in pozitivnih tečajnih razlik.   3. Drugi  prihodkov zavod ne izkazuje.   4. Prevrednotovalnih poslovnih  prihodkov zavod  ne izkazuje.   
 2.2. ODHODKI  Odhodki so razčlenjeni na:  1. Poslovne odhodke 2. Finančne odhodke 3. Druge odhodke 4. Prevrednotovalne poslovne odhodke  Sestava odhodkov po vrstah v letu 2015(v EUR)  

Vrste odhodkov Odhodki tekočega obračunskega obdobja Sestava odhodkov 
1 2 3 

Stroški blaga, materiala in storitev 572.291 75,74 % 
Stroški dela 171.921 22,75 % 
Amortizacija 2.993 0,40 % 
Ostali drugi stroški 2.980 0,39 % 
Finančni odhodki 181 0,02 % 
Drugi odhodki 5.005 0,66 % 
Prevrednotovalni posl. odhodki 225 0,03 % 
Celotni odhodki 755.596 100,00 % 
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 Primerjava odhodkov tekočega obdobja  (2015) z odhodki predhodnega obdobja (2014)  v EUR  
Vrste odhodkov Odhodki predhodnega leta Odhodki  tekočega leta Indeks 

1 2 3 4=3:2x100 
Stroški blaga, materiala  in storitev 607.790 572.291 94,16 
Stroški dela 151.254 171.921 113,66 
Amortizacija 1.099 2.993 272,34 
Ostali drugi stroški 698 2.980 426,93 
Finančni odhodki 973 181 18,60 
Drugi odhodki 10.735 5.005 46,62 
Prevrednotovalni posl. odhodki 2.803 225 8,03 
Celotni odhodki 775.352 755.596 97,45 
 Glede na preteklo leto so se  stroški blaga, materiala  in storitev zmanjšali, in sicer za 5,84 %  in  predstavljajo 75,74 % celotnih odhodkov obdobja.   Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali  za 13,66 % in predstavljajo 22,75 % celotnih odhodkov obdobja, zaradi kadrovskih sprememb.    Strošek amortizacije se je povečal  za 172,34 % in predstavlja 0,40 %  celotnih odhodkov obdobja.  Povečanje stroška amortizacije je posledica novo nabavljenih sredstev  v tekočem letu in kratke življenjske dobe teh sredstev.   Ostali drugi stroški so nastali iz naslova članarin stanovskim organizacijam ter zaradi zmanjšanja odbitka vstopnega DDV oziroma povečanja stroškov iz naslova odbitnega deleža DDV. V skupnih stroških  predstavljajo  0,39%.  Finančni odhodki so se v obračunskem obdobju zmanjšali  za 81,40 % glede na predhodno obdobje in predstavljajo 0,02% celotnih odhodkov obdobja. Večina finančnih odhodkov predstavljajo tečajne razlike.   Drugi odhodki predstavljajo 0,66 % celotnih odhodkov obdobja in so se zmanjšali  v primerjavi s preteklim letom za 53,38 %. Glavnino drugih odhodkov predstavlja donacija, in sicer za prireditev Čarobni dan na Bledu.   1. Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2015 (v EUR )  
Vrste poslovnih odhodkov Poslovni odhodki tekočega obračunskega obdobja Sestava poslovnih  odhodkov 

1 2 3 
Stroški materiala 54.235 7,23% 
Stroški storitev 518.056 69,05% 
Stroški dela 171.921 22,92% 
Amortizacija 2.993 0,40% 
Ostali drugi stroški 2.980 0,40% 
Poslovni odhodki skupaj 750.185 100,00% 
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*Stroški materiala v vrednosti  54.235 EUR predstavljajo 7,23 % vseh poslovnih odhodkov. Zajeti so stroški reklamnega in ostalega materiala.   *Stroški storitev v vrednosti 518.056  EUR predstavljajo 69,05 % poslovnih odhodkov. Največji stroški storitev so: stroški storitev organizacije prireditev 201.508 EUR  stroški oglaševanja  50.408 EUR stroški storitev TIC in turističnega društva  43.000 EUR stroški najema  39.763 EUR stroški ski pass kart, obratovanje ski bus  37.605 EUR stroški interneta  29.204 EUR    *Stroški dela v vrednosti 171.921 EUR predstavljajo 22,91 %  vseh poslovnih odhodkov. Stroški dela sestavljajo: . plače in nadomestila plač  133.775 EUR . prispevki za socialno varnost delodajalcev   21.600 EUR . drugi stroški dela                                                          16.545 EUR  Plače se  izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem in ostalo veljavno zakonodajo.  Prehrana in prevoz so se izplačevali do višine Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov.  *Amortizacija  je izkazana v višini 2.993 EUR in predstavlja 0,40%  poslovnih odhodkov. 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 181 EUR so stroški zamudnih obresti do dobaviteljev in tečajnih razlik ter parskih izravnav.   3. Drugi odhodki v višini 5.005 EUR so nastali iz naslova dane  donacije.   PRESEŽEK PRIHODKOV  Zavod je poslovno leto 2015 zaključil uspešno in ustvaril 2.031 EUR presežka prihodkov nad odhodki po obdavčitvi. Zaposleni so glede na rezultate in poročilo izpolnili in presegli planirane aktivnosti za leto 2015.  Bled, 25.02.2016  Ida Kavčič         Jaka Ažman IK Svetovanje d.o.o.       Turizem Bled                        direktor     
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PRILOGA 1: Statistični podatki o nočitvah na Bledu v letu 2015 
 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.   
Tabela 4:  Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2015 in primerjava z letom 2014 
 

  leto 2014   leto 2015 INDEKS 2015/2014  razmerje domači - tuji 
domači tuji SKUPAJ domači tuji SKUPAJ domači tuji skupaj % domači % tuji 

januar'1 1.566 18.131 19.697 1.643 19.603 21.246 105 108 108 8 92 
februar'1 2.205 10.460 12.665 4.512 13.147 17.659 205 126 139 26 74 
marec'1,2 1.986 20.028 22.014 1.912 16.971 18.883 96 85 86 10 90 
april 2.632 29.802 32.434 2.672 32.844 35.516 102 110 110 8 92 
maj'3 2.187 45.238 47.425 2.537 51.427 53.964 116 114 114 5 95 
junij 2.537 57.516 60.053 3.081 62.900 65.981 121 109 110 5 95 
julij 3.668 88.802 92.470 4.566 94.640 99.206 124 107 107 5 95 
avgust 2.829 93.306 96.135 3.645 100.894 104.539 129 108 109 3 97 
september 1.979 53.927 55.906 2.259 60.962 63.221 114 113 113 4 96 
oktober 2.701 37.207 39.908 3.271 37.818 41.089 121 102 103 8 92 
november 1.824 14.733 16.557 2.054 15.800 17.854 113 107 108 12 88 
december'4 2.744 21.647 24.391 3.194 27.466 30.660 116 127 126 10 90 
skupaj 28.858 490.797 519.655 35.346 534.472 569.818 122 109 110 6 94  

1 - Hotel Kompas je bil zaradi obnove zaprt od 19.11.2014 do 27.3.2015.  
2 - Svetovni pokal v biatlonu sezone 2013/2014 je bil marca 2014.  
3 - Bled je od 8. - 10.5.2015 gostil Svetovni pokal v veslanju.  
4 - 4.12.2015 - 17.1.2016 - sklop prireditev Praznična zimska vas - prva izvedba 
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Tabela 5:  Število ustvarjenih nočitev na Bledu v letu 2015 in primerjava z letom 2014 po pomembnejših državah 
 
 
 

SKUPAJ 2015 % I 15/14 
AVSTRIJA 20.476 4 113 
BELGIJA 14.693 3 110 
ČEŠKA 13.707 2 106 
FRANCIJA 11.289 2 109 
HRVAŠKA 21.574 4 122 
ITALIJA 51.040 9 100 
IZRAEL 19.849 3 118 
JAPONSKA 18.644 3 86 
J. (REP.) KOREJA 24.315 4 114 
MADŽARSKA 17.677 3 115 
MALTA 13.200 2 111 
NEMČIJA 55.960 10 111 
NIZOZEMSKA 27.338 5 92 
SRBIJA 13.871 2 92 
V. BRITANIJA 52.155 9 115 
ZDA 33.480 6 101 
SLOVENIJA 35.346 6 122 
DRUGE 125.204 22 118 
SKUPAJ 569.818 100 110          
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PRILOGA 2: Odmevne objave o Bledu v tujih medijih v letu 2015   1) Blejsko jezero – dragulj v Sloveniji 10. februarja je bil v The New York Times objavljen članek o Bledu kot dragulju v Sloveniji, ki leži med spektakularno pokrajino. Če je Slovenija še neodkrita škatlica draguljev, je Blejsko jezero najbolj dragocen diamant v njej. V članku je napisano nekaj o otoku, gradu, zgodovini Bleda in o lokalni kulinariki. Več: http://www.nytimes.com/aponline/2015/02/10/us/ap-eu-travel-trip-slovenia-jewel-lake.html?_r=0  Isti članek je bil 13. februarja objavljen še v libanonskem The Daily Star  (http://www.dailystar.com.lb/Life/Travel-and-Tourism/2015/Feb-13/287241-lake-bled-jewel-of-slovenia-amid-spectacular-landscape.ashx?utm_source=Magnet&utm_medium=Recommended%20Articles%20widget&utm_campaign=Magnet%20tools) in v Herald Arts&Life o osupljivem Blejskem jezeru. Avtor pravi, da Bled zgleda kot iz kičaste slike, samo da je vse resnično. Več: http://thechronicleherald.ca/travel/1269098-exploring-the-magic-of-slovenia%E2%80%99s-spectacular-lake-bled  Isti članek je bil objavljen tudi v NZ Herald (http://www.nzherald.co.nz/) in v stuff.co.nz (http://www.stuff.co.nz/travel/destinations/europe/66330256/Lake-Bled-a-jewel-of-Slovenia) ter še v Jackson Citizen Patriot.   2) Bled kot del pohodne ture okrog Julijskih Alp 10. februarja je bil v reviji Telegraph Travel objavljen članek o 24 velikih evropskih pohodnih turah. Med njimi je tudi krožna pot po Julijskih Alpah s Triglavom. Kot začetek ture je omenjena Pokljuka, ki leži blizu Bleda. Več: http://www.telegraph.co.uk/travel/activityandadventure/walkingholidays/11400649/24-of-Europes-great-walking-routes.html    3) V Sloveniji je veliko zime tudi takrat, ko je malo snega  12. februarja je bil v nemški tiskani in elektronski reviji Bild izdan članek o zimi v Sloveniji, ki naj bi bila raznovrstna in primerna za vse, tako za začetnike kot družine, saj nudi odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Poleg smučanja je možno tudi krpljanje, ledno plezanje, sankanje in tek na smučeh. V tiskani 
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izdaji se nahaja fotografija Blejskega otoka s pripisom, da je kot iz pravljice. V elektronski izdaji članka pa je fotografija dveh otrok, ki se sankata na zaledenelem Blejskem jezeru. Več: http://www.bild.de/reise/2015/winterurlaub/slowenien-viel-winter-fuer-wenig-flocken-39656766.bild.html      4) Rekorden obisk Blejskega gradu v letu 2014 26. februarja je bil na STA objavljen članek o rekordnem obisku Blejskega gradu leta 2014, saj so našteli kar 316.223 obiskovalcev. Pripravljajo pa se že na novo turistično sezono, tudi z novimi investicijami. Več: https://english.sta.si/2108046/record-316-000-visited-bled-castle-in-2014     5) Odkrivanje skritih zakladov Slovenije 28. februarja je bil v Korea Joongang Daily objavljen članek o odkrivanju skritih zakladov Slovenije. V članku je Bled opisan kot ena od najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji. Korejci so šele začeli odkrivati Slovenijo skupaj s Hrvaško, predvsem po zaslugi korejske resničnostne serije, ki se je odvijala na Hrvaškem. Zdaj se delež korejskih turistov vsako leto povečuje. Na Bledu navdušuje otok s pletnami, grad in Alpe. Več: http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3001314    6) Slovenija kot neverjetni pustolovski raj 1. marca je bil v irski reviji Independent objavljen članek o Sloveniji kot raju za pustolovce. Avtor članka je bil nameščen v Kranjski Gori, odpravil se je na rafting na Soči in na pohodne ture po Julijskih Alpah in Karavankah. Na Blejskem jezeru priporoča izposojo kajaka in veslanje na otok.   Več: http://www.independent.ie/life/travel/europe/slovenia-an-unlikely-adventure-eden-31021264.html   
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7) Izziv »Jailbreak« se je končal na Blejskem gradu Od 8. do 10. marca je več irskih medijev (Irish Times, Trinity News, Breaking News, Independent, The Journal) poročalo o igri »Jailbreak«, ki se odvija enkrat na leto. V njej je leta 2015 sodelovalo 88 ekip z različnih irskih univerz. Njihov cilj je bil kot prva ekipa prispeti na Blejski grad, in sicer brez finančnih sredstev. Celotno tekmovanje ima dobrodelno naravo, saj zbirajo denar za dobrodelne organizacije. Izziv je močno zastopan tudi na socialnih omrežjih.  Več: http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/jailbreak-challenge-won-by-two-tcd-students-1.2130958; http://trinitynews.ie/e58k-raised-as-trinity-team-wins-jailbreak-2015/;  http://www.breakingnews.ie/ireland/trinity-team-wins-jailbreak-2015-665534.html; http://www.independent.ie/irish-news/news/two-tcd-students-first-to-reach-location-x-to-win-jailbreak-challenge-31051364.html; http://www.thejournal.ie/jailbreak-winners-1980207-Mar2015/    8) Slovenija kot srednjeevropske sanje 27. marca je bil na francoski spletni strani in v tiskani reviji Le figaro objavljen daljši članek o Sloveniji kot o srednjeevropskih sanjah. Večji del je namenjen bogati zgodovini, ki se je avtor dotakne tudi na Bledu, med drugim omeni kralja Karađorđeviča, Tita, Riklija in Gutenbergovo tiskalnico. Srečal se je z županom Janezom Fajfarjem.  Več: http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/03/27/30003-20150327ARTFIG00293-slovenie-un-reve-d-europe-centrale.php    9) Triglavski narodni park kot eden izmed 10 najboljših v Evropi, za katere morda še nismo slišali 30. marca je The Guardian izbral Triglavski narodni park med 10 najboljših evropskih narodnih parkov, za katere morda še nismo slišali. Bled je izpostavil kot kraj, iz katerega je Triglavski narodni park lahko dostopen.  Več: http://www.theguardian.com/travel/2015/mar/30/10-europe-best-national-parks-italy-france-spain   
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10) Bled enako nepozaben kot Eifflov stolp 5. aprila je bil na strani Traveladept objavljen članek Zakaj obiskati Slovenijo? Avtor označi Slovenijo kot še ne tako znano destinacijo, ki pa se nam bo vtisnila v spomin do konca življenja. Blejsko jezero po nepozabnosti primerja z Eifflovim stolpom v Parizu.  Več: http://www.traveladept.com/why-to-visit-slovenia/    11) Bled, kraj evropske pravljice V U.S. News Travel je bil 9. aprila napisan članek o 5 krajih, kjer lahko doživite evropsko pravljico. Prvi med njimi je omenjen Bled, kjer so na otoku Slovani že pred krščanstvom slavili svojo boginjo ljubezni Živo, zdaj pa je otok priljubljen predvsem pri mladoporočencih. Nad jezerom se vzpenja tudi grad, s katerega je prelep razgled. Več: http://travel.usnews.com/features/5-Places-to-Get-Your-European-Fairytale-Fix/  Isti članek je bil 10. aprila objavljen tudi v Huffington Postu. Več: http://www.huffingtonpost.com/us-news-travel/5-places-to-get-your-euro_b_7043246.html   12) Bled kot odličen kraj za počitniško domovanje 10. aprila je bil v reviji The Telegraph objavljen članek o najboljših destinacijah za počitniško domovanje, ki se nahajajo na še neodkritih kotičkih Evrope. Med štirimi predlogi je območje z jezeri in gorami v Sloveniji, ki je pri Britancih priljubljeno zaradi svoje razgibane pokrajine. Najbolj priljubljeni kraji so ob Blejskem in Bohinjskem jezeru ter v Dolini Soče. Pod sliko Bleda je avtor pripisal, da je v bližini Blejskega jezera veliko lepih nepremičnin. Več: http://www.telegraph.co.uk/finance/property/11523115/Europes-new-second-home-hot-spots.html   13) Bled dobra izbira tako za poletne kot za zimske počitnice 14. aprila je bil na portalu Baystreet objavljen članek o vzpostavitvi nove spletne strani »Travel Slovenia«, kjer so predstavljene možnosti za odkrivanje Slovenije. Bled je primeren tako za poletne kot za zimske počitnice. Poleti so možni ribolov, pohodništvo in golf, pozimi pa smučanje in ledno plezanje. Več: http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=427766      
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14) Slovenija kot skriti srednjeevropski dragulj 16. aprila je bil v Huffington Post objavljen članek o Sloveniji kot o skritemu srednjeevropskemu dragulju. Avtorica je obiskala Ljubljano, Julijske Alpe, Karavanke, Vipavo, Maribor, Piran, Škocjanske jame in Bled. Pohvali lepoto Blejskega jezera in priporoča pokušino blejske kremne rezine.   Več: http://www.huffingtonpost.com/rachel-stern/slovenia-central-europes-green-gem_b_7068634.html   15) Bled v okviru »Pink Week« potovanja po Sloveniji V reviji Gay Star Travel je bil 20. aprila objavljena najava drugega »Pink Week-a«, ki je bil konec maja. To so luksuzne počitnice za homoseksualce, namenjene raziskovanju Slovenije. Bled je omenjen kot ena izmed najlepših alpskih destinacij na svetu. Več: http://www.gaystarnews.com/article/preview-pink-week-slovenia200415/   16) Družinske aktivnosti v Sloveniji 23. aprila bil na spletni strani Cool Kidz Cool Trips objavljen članek o družinskih aktivnostih v Sloveniji, ki so idealne za pomladni čas. Med njimi je Dežela ljudskih pravljic, ki se avtorici zdi odlična zabava tako za otroke kot za odrasle, hkrati pa vsi veliko izvejo o tem območju. Za tem pa se lahko cela družina odpravi na avanturo v Pustolovski park Bled in na poletno sankanje. Poleg tega avtorica priporoči še Ljubljanski živalski vrt, Muzejski vlak, tradicionalno kmetijo iz 19. Stoletja in rafting na Soči. Več: http://coolkidzcooltrips.com/family-activities-in-slovenia-perfect-for-spring/     17) Blejsko jezero kot vrhunec potovanja z vlakom po Evropi 23. aprila je bil na irski spletni strani Her.ie objavljen članek o potovanju z vlakom po Evropi. Med postanki, ki jih priporoča avtorica, je poleg znanih prestolnic (Berlin, Budimpešta, Praga) tudi Blejsko jezero, ki bo zagotovo vrhunec potovanja. Priporoča, da popotniki vzamejo s seboj pohodne čevlje, in da poskusijo hrano, ki je odlična.  Več: http://www.her.ie/life/home-is-where-your-passport-is-an-inter-railing-trip-of-europe/229392    18) Okoli Blejskega jezera s kolesom 5. maja je bil na italijanski strani Ciclismo objavljen članek o obisku Blejskega jezera s kolesom. Pokrajina je lepa kot na razglednici, avtor pa si je na Bledu izposodil kolo 
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in odkrival okolico Bleda – Radovljico, Zasip in Selo. Privoščil si je kosilo v Penzionu Mlino in se povzpel na Malo Osojnico. Več: http://www.ciclismo.it/bicicletta-cicloturismo-slovenia-isola-di-bled-ciclismo-28035   19) Blejsko jezero ima čudovite sončne vzhode 6. maja je bil na strani Slavorum objavljen članek o čudovitih sončnih vzhodih nad Blejskim jezerom. V članku je objavljenih več fotografij fotografa Aleša Krivca, ki so mu uspeli odlični posnetki jutra nad Blejskim jezerom, posneti na priljubljeni vzpetini Ojstrici.  Več: http://www.slavorum.org/slovenian-lake-bled-has-a-magical-sunrise/  20) Na Bledu se je zbrala svetovna veslaška elita 8. maja je bil na STA objavljen članek, da se je na Bledu zbrala svetovna veslaška elita, ki tekmuje na prvi od treh tekem za svetovni pokal v letu 2015. Vse skupaj bo nastopilo 371 veslačev iz 34 držav. Na to prizorišče se vračajo po štirih letih. Več: https://english.sta.si/2132310/rowing-elite-gathers-in-bled-for-world-cup  21) Bled prizorišče prve tekme za svetovni pokal v veslanju leta 2014 11. maja je bil na Rowing Related portalu objavljen članek o začetku tekmovanj za svetovni pokal v veslanju za to sezono. Čeprav ni bilo nekaterih najboljših, je bila tekma zanimiva. Objavljen je tudi posnetek z utrinki s tekmovanja na Bledu.  Več: http://www.rowingrelated.com/2015/05/video-of-week-international-rowing.html    22) Družinsko kampiranje na Bledu 14. maja je bil na spletni strani Cool Kidz Cool Trips objavljen članek o družinskem kampiranju v blejskem kampu. Avtorica je mnenja, da je to odlična izbira za družine, ki rade kampirajo, a jim klasično kampiranje predstavlja breme. Avtorica je z družino uživala v novih hiškah, predvsem so ji bili všeč čudoviti pogledi skozi okna hišice.   Več: http://coolkidzcooltrips.com/cant-say-no-to-family-camping-camping-bled-review/    
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23) Bled in Slovenija kot odlična destinacija za pobeg v juniju V majski izdaji tiskane revije OUT je v članku »Načrt za pobeg« Slovenija napisana kot priporočilo za obisk meseca junija. Članek je napisan na dveh straneh, na katerih je v ozadju fotografija Blejskega jezera. Avtor priporoča obisk Ljubljane, Otočca in Bleda, pri zadnjem pa ogled gradu in obisk otoka s pletno.      24) Pogled na Blejsko jezero je kot blaženost 2. junija je bil v britanskem Mirror-ju objavljen članek o Sloveniji kot o deželi, ki nas bo pustila zaljubljene v njena jezera, jame, čebele in zgodovino. Avtor je obiskal Postojno, Bohinj, Radovljico, Ljubljano in Bled, kjer je obiskal Blejski otok in grad. Nameščen je bil v Hotelu Golf, za katerega pravi, da ima najboljši hotelski bazen, kar jih je videl. Več: http://www.mirror.co.uk/lifestyle/travel/europe-short-haul/slovenia-leave-you-deeply-love-5780647  25) Bled kot pravljično čudo 23. julija je bil v singapurskem časniku The Straits Times objavljen članek o Sloveniji kot o deželi čarobnih doživetij. Bled s svojo zimsko in poletno podobo spominja na pravljico. Avtorica je prenočila v glampingu Gozdne vile. V članku so objavljene fotografije Bleda, Gozdnih vil in tiskarne na Blejskem gradu.   26) Bled med 10 kraji v Sloveniji, ki izgledajo kot iz pravljice Konec julija je spletna stran Lazy Penguins izbrala več znamenitosti na Bledu, ki v Sloveniji izgledajo kot iz pravljice: Blejsko jezero, Blejski vintgar, Blejski otok, Blejski grad.  Več: http://lazypenguins.com/10-places-in-slovenia-that-look-like-theyve-been-taken-out-of-fairy-tales/    
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27) Blejski vintgar med 10 najlepšimi kanjoni in soteskami v Evropi 13. avgusta je časnik The Guardian vnesel Blejski vintgar na seznam najlepših 10 kanjonov in sotesk v Evropi. Avtor priporoča sprehod z Bleda, skozi Podhom in sotesko, nato pa vzpon do Sv. Katarine, kjer je prelep razgled, in nazaj na Bled. Priporoča tudi, naj se obiskovalci spustijo do slapu Šum.  Več: http://www.theguardian.com/travel/2015/aug/13/top-10-canyons-gorges-europe-walking-hiking-trips   28) 14 razlogov, zakaj je Slovenija idealna za naslednjo pustolovščino 21. avgusta je Click Stay objavil članek s 14 razlogi, zakaj je Slovenija idealna za naslednjo pustolovščino. Med njimi je tudi čudoviti Triglavski narodni park z Blejskim vintgarjem.  Več: https://www.clickstay.com/blog/14-reasons-why-slovenia-is-perfect-for-your-next-adventure   29) Blejsko jezero med 500 največjimi znamenitostmi na svetu Avgusta je Lonely Planet na svoj seznam 500 največjih znamenitosti na svetu uvrstil tudi Blejsko jezero. Na tem seznamu so po mnenju sodelavcev Lonely Planeta največje znamenitosti, ki naj bi jih obiskal vsak popotnik. O tej novici je poročal tudi britanski MailOnline in več domačih medijev. Več: http://www.lonelyplanet.com/news/2015/08/17/worlds-top-500-sights-revealed-in-lonely-planets-ultimate-travelist-2015/    30) Blejska kremna rezina med 10 sladicami na svetu 24. avgusta je bil na uradni spletni strani razstave EXPO 2015 objavljen članek o potovanju okoli sveta v 10 tradicionalnih sladicah, ki jih je vredno poskusiti na razstavi EXPO v Milanu. Bled je eden izmed najbolj znanih kulinaričnih krajev v Sloveniji, tu domuje eden izmed simbolov slovenske gastronomije – blejska kremna rezina. Opisana je tudi sestava te sladice.   Več: http://magazine.expo2015.org/cs/Exponet/it/gusto/il-giro-del-mondo-in-10-dolci--10-dolci-da-non-perdere-a-expo-milano-2015   31) Bled med 10 lokacijami v Sloveniji, ki vas bodo obnorele 24. avgusta se je Bled z več znamenitostmi znašel na spletni strani Slavorum: Blejsko jezero, Blejski vintgar, Blejski otok, Blejski grad so le ene izmed lokacij v Sloveniji, ki vas bodo obnorele.  Več: http://www.slavorum.org/10-locations-in-slovenia-that-will-make-you-go-crazy-about-it/    
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32) Bled eden izmed 30 krajev v Evropi, ki jih je v življenju treba obiskati Na strani britanskega časnika The Telegraph je bil objavljen članek o 30 krajih v Evropi, ki jih je v življenju treba obiskati. Med njimi je tudi Bled, ki je odličen kraj za zunanje športne aktivnosti kot so pohodništvo, plezanje, turno smučanje, gorsko kolesarjenje in rafting. Na severni in zahodni obali jezera je možno tudi plavanje, saj je precej toplo, kvaliteta vode je označena z modro zastavo.  Več: http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/galleries/Places-in-Europe-you-must-see-before-you-die/   33) Blejsko jezero med pet najlepšimi jezeri v Sloveniji 18. septembra je bil v TNT Magazine objavljen članek o petih najboljših slovenskih jezerih. Na prvem mestu je omenjeno Blejsko jezero, sledijo mu Bohinjsko, Cerkniško, Šmartinsko in Velenjsko jezero. Za Blejsko jezero avtor pove, da je najbolj znano med slovenskimi jezeri. Avtor je obisk gradu doživel z županom občine Bled, pri tem pa izvedel marsikaj zanimivega, ustavil se je tudi v grajski kleti, kjer je spoznal grajskega vinarja. Vredno si je ogledati tudi Blejski otok in videti jezero z druge perspektive.  Več: http://www.tntmagazine.com/travel/top-five-slovenia-lakes  34) Slovenija – srednjeevropski skriti dragulj 23. septembra je bil v britanskem časniku Express objavljen članek o Sloveniji, srednjeevropskem skritem dragulju, kjer je zelo razvit aktivni turizem. Avtor opiše tudi Bled, omeni Arnolda Riklija in Grand hotel Toplice, ki slovi tudi po izjemni kuhinji. Na Blejskem gradu si ogleda grajsko klet, muzej in tiskarno, poskusi Blejsko kremno rezino, biva pa v eni izmed kožaric Kampa Bled.  Več: http://www.express.co.uk/travel/shortbreaks/607471/Slovenia-holiday-short-break-beaches-mountains-lakes-Central-Europe   35) Kamp Bled kot eden izmed petih najljubših namestitev v Sloveniji 24. septembra je bil v TNT Magazine objavljen članek o avtorjevih petih najljubših namestitvah v Sloveniji. Med drugim avtor sem uvršča Kamp Bled, ki je družinam prijazen in odlična izbira za goste, ki iščejo aktivne počitnice. Prenočeval je v eni izmed kožaric in bil navdušen nad vročo 
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kadjo, toaletnim prostorom in piknik košarico z zajtrkom.    Več: http://www.tntmagazine.com/travel/five-of-our-favourite-places-to-stay-slovenia   36) Blejska kremna rezina med najboljšimi sladicami na razstavi EXPO 2016 25. septembra je bil na uradni strani razstave EXPO 2016 objavljen članek o najboljših tradicionalnih sladicah, ki se jih da poizkusiti na razstavi. Med njimi je za Slovenijo skupaj s prekmursko gibanico predstavljena tudi blejska kremna rezina. Za Italijane je to že poznana odlična sladica.  Več: http://www.inexpo.it/dolci-tradizionali-dai-padiglioni-expo/   37) Bled kot del avanturističnega potovanja po zeleni Sloveniji  29. septembra je bil na strani Dinky Guide objavljen članek o čisti naravi Slovenije, premešane v koktajlu pustolovščine. Avtor opiše znamenitosti v Savinjski dolini, Cerkniško jezero, Laško, Bohinjsko in Blejsko jezero. Bled s pletnami ponuja spokojnost, poskusiti je treba kremne rezine, za namestitev pa priporoča Grand Hotel Toplice ali glamping v Kampu Bled.  Več: http://www.dinkyguide.com/dinky-destinations/pure-nature-slovenia/   38) Blejska kremna rezina kot slaščica iz pravljice 2. oktobra je bil na strani National Geographic objavljen članek o Blejski kremni rezini kot o slaščici iz pravljice. V članku je opisana sestava kremne rezine in njen izvor, avtorica pa našteje še nekaj zanimivosti o nastajanju originalne blejske kremne rezine v Kavarni Park.  Več: http://theplate.nationalgeographic.com/2015/10/02/lake-bled-cream-cake-a-confection-straight-from-the-storybooks/   39) Bled kot eden izmed 11 najlepših krajev na svetu za zimske počitnice 16. oktobra objavljen članek na spletni strani Red uvršča Bled med 11 najlepših krajev na svetu za zimske počitnice. Predlagano je drsanje na jezeru in sprehod do Blejskega gradu, hkrati pa je v okolici veliko možnosti za smučanje. Več: http://www.redonline.co.uk/travel/inspiration/beautiful-holiday-destinations-for-winter-snow   
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40) Bled med 13 kraji na svetu, kjer lahko občudujemo čudovite jesenske barve dreves 21. oktobra je bil na strani Citi Io objavljen članek o 13 krajih na svetu, kjer lahko občudujemo čudovite jesenske barve dreves. Bled se je na seznamu znašel na 8. mestu in je opisan kot eno izmed najlepših jezer na svetu. Več: http://www.citi.io/2015/10/21/where-to-see-the-spectacular-autumn-colours-around-the-world/   41) Slovenija kot 25. najbolj premožna država na svetu Slovenija se je uvrstila med 26 najsrečnejših, najbogatejših, najbolj zdravih držav z najmanj kriminalnimi dejanji na svetu. Pri imenovanju Slovenije na spletni strani revije Business Insider so uporabili fotografijo Bleda.  Več: http://uk.businessinsider.com/legatum-institute-prosperity-index-top-countries-2015-10    42) Potovanje v Slovenijo na ameriški televiziji 2. novembra je bila na ameriški televiziji WJLA iz Washingtona objavljena 6-minutna oddaja »Travel to Slovenia«, kjer so v pogovorni oddaji predstavili Slovenijo kot zanimivo destinacijo za Američane. Prikazali so tudi dve fotografiji Bleda. Gospod v oddaji, ki je bil v Sloveniji in jo opisuje, za Bled pove, da je pravljičen. Sploh pozimi, ko izgleda kot iz filma »Frozen«. Več: http://wjla.com/news/lets-talk/travel-to-slovenia   43) Čarobne legende o Sloveniji 6. novembra je bil na strani Epoch Time objavljen članek o čarobnih legendah v Sloveniji, med katerimi so opisane legende o Ljubljani in Bledu. Avtor opiše legendo o nastanku Blejskega jezera, pojasni, kako je v resnici nastalo Blejsko jezero in pove, da se je do Blejskega otoka vredno popeljati s pletno. Na otok vodi 99 stopnic, po katerih mora ženin nesti svojo ženo, da bi imela srečo v zakonu. Več: http://www.theepochtimes.com/n3/1892771-the-magical-legends-of-slovenia-a-visit-to-ljubljana-and-lake-bled/?photo=2       
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44) Lonely Planet je uvrstil Blejsko jezero med 6 razlogov, zakaj obiskati Slovenijo Blejsko jezero se je znašlo na seznamu 6 razlogov, zakaj obiskati Slovenijo, ki je dragulj v srcu Evrope. Po jezeru se je možno zapeljati s tradicionalno pletno, na Blejskem gradu pa lahko turisti občudujejo prelep razgled. Za aktivneže je na voljo veliko možnosti za pohodništvo, kot tudi za gorsko kolesarjenje in soteskanje.  Več: https://www.lonelyplanet.com/slovenia/travel-tips-and-articles/six-reasons-to-visit-slovenia-a-gem-at-the-heart-of-europe  45) Travel Channel uvrstil Bled med razloge, zakaj obiskati Slovenijo Bled je na seznamu 15 razlogov spletne strani Travel Channel, zakaj obiskati Slovenijo, opisan kot čudovit kraj med Julijskimi Alpami z otokom in gradom. Priporočajo še pokušino blejske kremne rezine.  Več: http://www.travelchannel.com/destinations/slovenia/photos/slovenia-reasons-why-you-should-visit   46) Fotografija Bleda kot urednikova izbira na strani National Geographic-a Na spletni strani National Geographic-a je bila objavljena fotografija Bleda kot urednikova izbira med fotografijami. Fotografija je poimenovana Labodje jezero, pod njo pa je zapisano, da je labod slikan na Blejskem jezeru, ki je ledeniškega in tektonskega nastanka.  Več: http://yourshotblog.nationalgeographic.com/post/130334124754/top-shot-swan-lake-top-shot-features-the-photo   47) Bled med najboljšimi petimi kraji v Sloveniji 21. novembra je bil na strani The Culture Trip objavljen članek o petih najboljših krajih v Sloveniji. Bled je kot objezerski kraj obkrožen s čudovitimi kolesarskimi stezami, očarljivimi butiki in kavarnami. Možno je veslati do otoka ali pa se peljati s pletno. Pozimi, ko jezero zamrzne, je odličen kot drsališče. Bled je skriti dragulj Slovenije, ki je še nepoškodovan zaradi turizma.  Več: http://theculturetrip.com/europe/slovenia/articles/the-top-5-towns-in-slovenia/    
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48) Bled med 10 kraji na Balkanu, ki jih je treba obiskati 3. decembra je bil na strani Slavorum objavljen članek o 10 krajih na Balkanu, ki jih je treba obiskati. Med njimi je na 5. mestu Blejsko jezero, ki naj bi bil gonilni motor slovenskega turizma. Blejski otok in grad doprinašata k romantičnosti kraja. Na 2. mestu lestvice se nahaja soteska Vintgar, ki je idealna za vse ljubitelje Gospodarja prstanov, saj ima veliko ozkih prehodov in čiste narave. Več: http://www.slavorum.org/balkan-slavs-think-that-you-should-visit-these-places/   49) Bled med 22 najlepšimi manjšimi mesti, ki jih je v življenju treba obiskati 10. decembra je Business Insider Bled uvrstil med 22 najlepših manjših mest, ki jih je v življenju treba obiskati. Bled opiše kot kraj, ki je znan po svoji osupljivi pokrajini. Največja znamenitost je otok, ki ga obdaja smaragdno jezero, Blejski grad in Julijske Alpe. Bled obožujejo vsi, ki iščejo romantičen kraj ali pa športni navdušenci, saj je veliko možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in soteskanje.  Več: http://www.businessinsider.com/charming-small-towns-around-the-world-2015-12    BLOGI IN FORUMI Številni so objavljali prispevke o Bledu na blogih in forumih. Nekaj primerov:   - Bled idealen za romantičen oddih v dvoje Blog Dan Flying Solo je uvrstil Bled med 8 evropskih krajev, kjer lahko uživamo romantiko brez množice turistov. Blejsko jezero je po avtorjevem mnenju idealno mesto za zaroko, saj čudovito jezero obkrožajo s snegom pokriti vrhovi. Za namestitev priporoča Grand hotel Toplice. Več: http://www.danflyingsolo.com/romantic-europe-weekends-getaway-luxury/  - Čarobnost Blejskega jezera Brazilski blog Na Mochila da Ninja opisuje lepote Bleda z otokom, gradom, priporoča pa sprehod okoli jezera, plavanje in obisk otoka z ladjico. Več: http://namochiladaninja.blogspot.si/2015/09/a-magia-do-lago-bled.html   - Skrita zaklada Bled in Bohinj 19. februarja je bil na smučarskem blogu ski-buzz objavljen blog o Bledu in Bohinju kot o še neodkritemu zakladu. Sosednji jezeri zaradi 
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naravnih lepot spadata med znane slovenske znamenitosti. Smučišče Vogel je primerno za vse vrste smučarjev, medtem ko je Pokljuka bolj za začetnike. Avtor priporoča še sankanje s pasjo vprego, krpljanje in tandemsko padalstvo. Bled je nedaleč stran od Vogla in je znan po svojem otoku sredi jezera. Avtor priporoča obisk cerkve na otoku, s tem da pozvonimo na zvon želja in se povzpnemo na zvonik.  Več: http://www.ski-buzz.co.uk/slovenia/hidden-gems-bled-bohinj-slovenia/    - Bled v francoskem blogu 23. februarja je bil na francoskem blogu 716 La vie objavljen članek o Bledu. Avtor je obiskal Blejski grad, Infocenter Triglavska roža Bled, nameščen je bil v Hotelu Triglav, kjer je užival tudi ob večerji.  Več: http://716lavie.com/bled-slovenie/   - Blejski grad: poroka kot iz pravljice 24. februarja v bil v blogu Meanderbug objavljen članek o Blejskem gradu kot o kraju za pravljično poroko. Podobo poroke kot iz pravljice dopolnjujejo vrhovi gora, prekriti s snegom. Blejski grad kot najstarejši slovenski grad je ena izmed lokacij za pravljično poroko, druga taka lokacija je Blejski otok.   Več: https://meanderbug.com/bled-castle-storybook-wedding/#.VgpLd9LtlHy   - Blog izziva »Jailbreak« 2015 Marca so na strani irskega študentskega glasila Trinity objavljali ažuren blog o napredovanju skupin, ki so tekmovale v izzivu »Jailbreak« 2015. Več: http://trinitynews.ie/live-blog-jailbreak-2015/   - Slikovite razgledne točke ob Blejskem jezeru 9. aprila je bil na strani JetSetting Fools objavljen blog o slikovitih razglednih točkah ob Blejskem jezeru. Avtorja sta se peš odpravila po poti ob jezeru iz centra Bleda do Ojstrice in Osojnice ter bila prevzeta nad lepim razgledom, ki ga ponujata ti dve razgledni točki.  Več: http://jetsettingfools.com/lake-bled-scenic-viewpoints/   - Glamping ob čarobnem Blejskem jezeru Danska blogerka je Bled opisala kot resnično pravljičen. Obiskala je Blejski grad, se povzpela na Ojstrico, domovala pa v kožarici v Kampu Bled. Zdi se ji eden izmed krajev, v katerega se bo vedno znova vračala. Več: http://adventurousmiriam.com/glamping-in-fairytale-lake-bled/     
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 - Bled kot del Jadranske pustolovščine 6. julija je bil na strani Corking Around objavljen blog o Jadranski pustolovščini, med katero je avtorica bivala tudi na Bledu. Opiše znamenitosti: Blejski otok, pletne, Blejski grad, Vintgar in blejsko kremno rezino.  Več: http://corkingaround.blogspot.si/2015/07/adriatic-adventure-slovenia-part-2-of-3.html   - Bled kot kraj iz Gimmovih pravljic 26. julija je bil na blogu Italophilia objavljen blog o Bledu. Avtorica, ki se je sprehodila okoli jezera in se peljala s pletno na otok, pravi, da izgleda kot iz Grimmovih pravljic. Bled po njenem tudi zbudi inspiracijo in ustvarjalnost v posamezniku.  Več: https://ishitasood.wordpress.com/category/bled/    - Življenje v hostlu na Bledu Bloger opisuje svoje prigode v času bivanja v hostlu Vila Viktorija Bled. Več: http://paullferguson.com/hostel-life-in-bled/     - Bled kot del balkanske ture Nizozemska blogerka se na svojem skoraj mesec dolgem potovanju po Balkanu med raziskovanjem šestih držav ustavi tudi na Bledu, fotografije pa objavlja na tudi svojih socialnih omrežjih.  Več: http://explorista.nl/balkan-een-korte-recap/    - Vila Ana na Bledu kot primer Art Nouveau arhitekture 18. septembra objavljen blog o Art Nouveau arhitekturi na Bledu. Avtorica opiše zgodovino razvoja turizma na Bledu in Vilo Ano, njeno zgodovino, značilnosti in sedanjega lastnika.  Več: https://aboutartnouveau.wordpress.com/2015/09/18/ribenska-cesta-4-bled/  
- Odličen poletni dan ob Blejskem jezeru Na strani Forget Someday je bil objavljen blog o odlično preživetem dnevu ob Blejskem jezeru. Avtorja priporočata vstajanje zgodaj zjutraj, čakanje na sončni vzhod in sprehod skozi Blejski vintgar. Priporočata zgodnji prihod na Bled, saj je drugače težko dobiti prosto mesto za parkiranje. Za kopanje priporočata plažo v pri Kampu Bled, vsak naj bi poskusil blejsko kremno rezino in se s pletno 
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ali čolnom zapeljal do Blejskega otoka. Omenita še Blejski grad in razgledne točke. V blogu je tudi film z njunega potovanja po Sloveniji. Več: http://forgetsomeday.com/lake-bled/  - Blejsko jezero ob sončnem vzhodu Na strani Forget Someday je bil objavljen blog o pričakovanju sončnega vzhoda ob Blejskem jezeru. Avtorja sta mnenja, da je vredno vstati tako zgodaj, za popolno kuliso za fotografiranje priporočata lokacijo pri Kampu Zaka. Več: http://forgetsomeday.com/lake-bled-sunrise/    - Pogledi Blejskega jezera za razglednice 23. septembra je bil na Blue Sky Travel objavljen blog o pogledih Blejskega jezera za razglednice. Avtorica se dotakne zgodovine blejskega turizma z Riklijem in Titom na čelu. Nato predstavi dan na Bledu, ki naj vključuje vožnjo s pletno ali pa veslanje do Blejskega otoka ter raziskovanje le-tega. Okoli Blejskega jezera z mnogimi čudovitimi pogledi se lahko bralci odpravijo peš ali s kolesom. Avtorica opiše tudi zgodovino Vile Bled, predlaga obisk Blejskega gradu, Grand Hotela Toplice in pokušino kremne rezine.      Več: http://www.blueskytraveler.com/postcard-views-lake-bled/    - Nepozabno glamurozno kampiranje na Bledu 30. septembra je bil na strani Travel With Kat objavljen blog o glamuroznem kampiranju na Bledu v Kampu Bled. Avtorica opiše prigrizek dobrodošlice, vročo kopel, masažo in zajtrk v košari. Bila je navdušena in bi se z veseljem vrnila sem na medene tedne.  Več: http://travelwithkat.com/2015/09/30/glamping-lake-bled/     - Bled med 25 najlepšimi kraji v Sloveniji 1. oktobra je bil objavljen blog Travelie Tours, ki je uvrstil Blejsko jezero in Vintgar med 25 najlepših krajev v Sloveniji. Pri tem je Blejsko jezero označil za enega od simbolov Slovenije, na katerega imamo lep razgled, če se povzpnemo na Blejski grad. Več: http://travelie-tours.com/2015/10/01/most-beautiful-places-in-slovenia/    
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- Glamurozno kampiranje ob čudovitem Blejskem jezeru 1. oktobra je bil na strani House of Anais objavljen blog o glamuroznem kampiranju v Kampu Bled. Avtorica opiše, kaj glamurozno kampiranje sploh je in kaj je bilo na Bledu v to vključeno. Kot zanimivost poudari vročo kopel, masažo, prigrizek za dobrodošlico in košaro za zajtrk. Možni so posebni paketi za pare in tudi družinsko glamurozno kampiranje v posebnih hišicah. Otroci imajo veliko možnih aktivnosti v kampu, razgled na jezero pa je čudovit. Več: http://www.houseofanais.com/glamping-by-the-gorgeous-lake-bled-in-slovenia/     - Mali vodnik po Bledu 2. oktobra je bil na strani K is for Kani objavljen blog o Bledu. Avtorica priporoča najem čolna in veslanje po jezeru, pohod na Ojstrico in na Malo Osojnico.  Več: http://www.kisforkani.com/2015/10/lake-bled-guide-ojstrica-osojnica/     - Sanjska hišica na drevesu v Garden Village Bled 9. oktobra je bil na strani K is for Kani objavljen blog o sanjski hišici na drevesu v Garden Village Bled, ki izgleda kot iz pravljice. Avtorica je bila navdušena nad hrano, ki se je pridelovala na vrtu, in nad restavracijo.  Več: http://www.kisforkani.com/2015/10/garden-village-treehouse-hotel/    - Okoli Blejskega jezera Na avstrijskem blogu Wieder Unterwegs je bil 11. oktobra objavljen zapis o enotedenskih počitnicah v Sloveniji. Avtorica si je ogledala Bled in bila vesela, da ni bila tam v glavni sezoni. Navdušena je bila nad naravo in nad sprehajalnimi potmi. Opazila je, da je veliko azijskih turistov. Namestila se je v Kampu Šobec, sprehodila se je okoli Blejskega jezera in skozi sotesko Vintgar, ustavila se je v Gostilni Pri planincu in poskusila kremno rezino. Več: http://www.wiederunterwegs.com/bled/     
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- Bled očara že prvo sekundo 22. oktobra je avtorica strani Well Traveled Wife objavila blog o svojem 3-mesečnem potovanju po Evropi in o vrhuncu potovanja na Bledu. Avtorica ga opiše kot pravljičnega, ki te že prvo sekundo očara. Priporoča sprehod okoli jezera, plavanje, veslanje, ogled gradu, sprehod po mestu in fotografiranje. Podrobneje opiše pletne, Blejski otok in grad.  Več: http://welltraveledwife.com/2015/10/finally-making-it-to-lake-bled.html   - Soteska Vintgar raj za raziskovalce 2. novembra je bil na strani The sunny side of this objavljen blog o soteski Vintgar kot o raju za raziskovalce. Avtorica je navdušena nad reliefom. Opiše nekaj zgodovine in značilnosti Vintgarja, posname pa tudi kratek film.  Več: http://www.thesunnysideofthis.com/vintgar-gorge-slovenia-2/  - Slovenija najbolj podcenjena država v Evropi 6. novembra je bil na strani John Sees Earth objavljen blog o najbolj podcenjeni državi v Evropi, Sloveniji, ki ima nekaj za čisto vsakega turista. Avtor se je odpravil v Ljubljano, Bohinj, Bovec, Postojno in na Bled. Tu je veslal do otoka in obiskal Blejski grad. Bil je navdušen nad slikovitostjo kraja, nad jesensko obarvanimi drevesi in s snegom pokritimi vrhovi. Več: http://www.johnseesearth.com/europe/2015/11/6/the-most-underrated-country-in-europe   - Sedem stvari, ki jih je treba narediti na Bledu 17. novembra objavljen blog The Sunny Side of This opiše sedem stvari, ki jih je treba narediti na Bledu. Avtorica primerja Bled s prizorom iz otroške knjige ali z Disney-evega filma. Predlaga sprehod do Blejskega gradu, pokušino blejske kremne rezine, veslanje do otoka, ogled otoka, poletno sankanje na Straži, pohodništvo in obisk Blejskega vintgarja.  Več: http://www.thesunnysideofthis.com/7-things-to-do-in-bled-slovenia/   - Jesen na Bledu 17. novembra je bil v Glitterball magazine objavljen blog o jeseni na Bledu. Avtorica prikaže več jesenskih fotografij Bleda in je mnenja, da vse izgleda res lepo.   Več: http://www.glitterballmagazine.com/travel/trips-in-wonderland/autumn-in-bled-slovenia/        
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- Ste že kdaj spali v drevesni hiški? 19. novembra je bil na strani Miss Claire objavljen blog o Garden Village Bled, ki uresničuje otroške sanje o spanju na drevesih. Pove osnovne informacije o Bledu in o Garden Village Bled: o restavraciji, ki ponuja okoliško zelenjavo, o bazenu, ki nima negativnega vpliva na okolje, o savni in prostoru za druženje. Vse skupaj je bila odlična izkušnja za vikend razvajanje.  Več: http://www.missclaire.it/en/travel/garden-village-bled-have-you-ever-slept-in-a-tree-house/    - Bled v hitrem vodniku po Sloveniji 20. novembra objavljen blog Hitri vodnik po Sloveniji na strani Miss Tourist skupaj z Ljubljano priporoča tudi ogled Bleda, v katerem se lahko ostane tudi več dni, saj ponuja veliko športnih aktivnosti.  Več: http://misstourist.com/your-quick-guide-to-slovenia/     - Kaj početi in videti na Bledu 23. novembra je bil na strani Miss Claire objavljen blog o izletu na Bled ter kaj tu početi in videti. Avtorica priporoča vožnjo s pletno ali pa veslanje na otok, ogled Blejskega gradu in Vintgarja, kjer je res lepo v jesenskem času.    Več: http://www.missclaire.it/en/travel/a-trip-to-bled-some-things-to-see-and-do/    - Bled kot eden izmed devetih krajev, ki jih je treba obiskati pri prvem obisku Slovenije 24. novembra objavljen blog My Hammock Time opiše devet krajev, ki jih je treba obiskati pri prvem obisku Slovenije. Za Bled, ki je na drugem mestu, avtor priporoča pokušino kremne rezine iz Vile Prešeren, plavanje, vožnjo s pletno in poletno sankanje.   Več: http://www.myhammocktime.com/2015/11/24/9-places-to-see-on-your-first-visit-to-slovenia/   - Blejsko jezero kot lep izlet 26. novembra je Luxury Travel Blog objavil seznam 6 skritih mest v Evropi, med katerimi je tudi Ljubljana. Avtor predlaga izlet do čudovitega Blejskega jezera.  Več: http://www.aluxurytravelblog.com/2015/11/26/6-secret-cities-in-europe/   
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- 5 razlogov, zakaj obiskati Blejsko jezero 6. decembra je bil na strani Travel With Kat objavljen blog o 10 razlogih, zakaj obiskati Blejsko in Bohinjsko jezero. Med razloge za ogled Bleda avtorica šteje razgled z Blejskega gradu, obisk Blejskega otoka, vožnjo s pletno, sprehod okoli jezera in pokušino blejske kremne rezine.  Več: http://travelwithkat.com/2015/12/06/top-ten-reasons-to-visit-lake-bled-and-lake-bohinj-in-slovenia/    - Bled kot del čudovite avanture v Sloveniji 16. decembra je bil na Wanderlust Chloe objavljen blog in video o čudovitih avanturah v najbolj podcenjeni državi v Evropi, Sloveniji. Avtorica raziskuje Goriška brda, Bohinj, Radovljico, Šentrupert in Bled, ki ga opiše kot največkrat fotografiran kraj v Sloveniji.   Več: http://www.wanderlustchloe.com/2015/12/magical-adventures-in-europes-most-underrated-country.html     OSTALO - 13. aprila je bil na portalu Youtube objavljen kratek film o najavi raziskovanja Slovenije z Anny Style, ki prihaja iz Srbije. V najavi se pojavlja fotografija Bleda. Več: https://www.youtube.com/watch?v=rgD27lJdOSE  V samem filmu, ki je bil objavljen 3. septembra, se avtorica razgleduje z Blejskega gradu in pove bistvene zanimivosti. Ustavi se na grajskih terasah in v tiskarni pri grajskem tiskarju, s pletno se odpelje na otok in se ustavi še v Vili Bled. Več:  https://www.youtube.com/watch?v=G_VlsAWGt_4   - 2. avgusta je bil na portalu Youtube objavljen video o sedmih stvareh v Sloveniji, ki jih je treba narediti. Med njimi se znajde ogled Blejskega jezera in soteske Vintgar. Več: https://www.youtube.com/watch?v=mtB9gc_BZYI   - Na spletni strani Castles Today je med opisanimi svetovnimi gradovi objavljen tudi Blejski grad. Opisana je zgodovina gradu, kaj se da videti na gradu in odpiralni čas. Objavljen pa je tudi video z zračnimi posnetki gradu. Več: https://castles.today/en/castles/castles/slovenia/bled/          
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PRILOGA 3: Bilanca stanja na dan 31.12.2015    

    

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 8.895 7.741

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 597 597
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 522 481
02 NEPREMIČNINE 004 0 0
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 30.377 26.869
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 22.208 19.895
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 651 651
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

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

012 144.902 129.333
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 6 23
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 52.062 22.600
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 81.992 92.732
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 2.764 2.513
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 4.295 7.591
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 3.783 3.874

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 15.801 1.839

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 15.801 1.839
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023) 032 169.598 138.913

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 177.437 148.784

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 11.767 10.792
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 158.950 134.441
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 6.585 3.392
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 0 0
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 135 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 159

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2015

Oznaka 
za AOP

ZNESEK
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E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 -7.839 -9.871

90 SPLOŠNI SKLAD 045 13.874 893
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

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

050 0 0

9411 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 22.064 24.095
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 12.981
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 056 0 0
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 351 350
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044) 060 169.598 138.913

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
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PRILOGA 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2015 do 31.12.2015   

 

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 860 758.086 776.983

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 758.086 776.983
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 180 13
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 698

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869) 867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867) 870 758.266 777.694
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874) 871 572.291 607.790

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 873 54.235 135.427
461 STROŠKI STORITEV 874 518.056 472.363

F) STROŠKI DELA
(876+877+878) 875 171.921 151.254

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 133.775 117.778
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 21.600 18.964
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 16.546 14.512

462 G) AMORTIZACIJA 879 2.993 1.099
463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 2.980 698
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 181 973
468 L) DRUGI ODHODKI 883 5.005 10.735

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886) 884 225 2.803

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 225 2.803

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 755.596 775.352
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887) 888 2.670 2.342
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870) 889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 639 1.103
del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka
(888-890)

891 2.031 1.239

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

892 0 0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 893 0 0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (celo število) 894 6 4
Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2015

Oznaka 
za AOP

ZNESEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 
in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).


