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1. UVOD 
 
 
Leto 2013 je predvsem v smislu obiska Blejskega gradu potekalo z dokaj spremenjeno dinamiko 
glede na pretekla leta. Začetek ni bil obetajoč, saj so bili rezultati zaradi na splošno slabše zimske 
sezone na Bledu in v regiji predvsem v mesecih januar in marec slabši. V nadaljevanju je bil 
posebej slab mesec april zaradi zgodnjega termina velikonočnih praznikov v mesecu marcu, 
slabega vremena in pesimističnih gospodarskih napovedi. Zato smo pristopili k strožjim 
varčevalnim ukrepom, pripravili pa smo tudi rezervni scenarij za poslovanje za celo leto, če bi se 
taki trendi nadaljevali tudi v nadaljevanju.  
 
Na srečo je bila potem situacija v mesecu maju, še bolj pa v juniju bistveno boljša od tiste v 
predhodnem letu in smo v teh dveh mesecih pokrili praktično ves minus iz prvih štirih mesecev. 
V tem času nas je v veliki meri reševal obisk organiziranih gostov, predvsem iz Azije in 
prekomorskih držav. Ugodni trendi so se potem nadaljevali tudi v drugi polovici leta, v kateri 
smo se osredotočali predvsem na izvedbo vsebinskega programa aktivnosti prireditev tako na 
Blejskem gradu kot tudi v Festivalni dvorani in na Bledu.  
 
Situacija je še enkrat pokazala, kako občutljiv je turistični promet na različne vremenske, 
gospodarske in druge vplive in kako zna biti tudi nepredvidljiv, prav turisti pa predstavljajo 
velik delež naših obiskovalcev. Zato mora biti pri našem poslovanju stalno prisotno spremljanje 
stanja, zaradi odvisnosti od trga pa tudi previdnost pri odločitvah glede obsega programa  in 
časovnem načrtovanju aktivnosti. 
 
Na koncu leta lahko ugotovimo, da je bilo poslovanje vseeno uspešno, saj smo :  

- dosegli prihodke v višini  1.853.245,33 EUR  in za 1,8% presegli plan, realizacija v 
primerjavi z letom 2012 pa je bila višja za 3,9 % 

- dosegli rekordnih 265.347 obiskovalcev na Blejskem gradu 
- dosegli ta obisk brez večjih popuščanj pri cenah vstopa 
- izvedli načrtovane aktivnosti v pogledu prenove in pridobivanja projektne 

dokumetnacije 
- izvedli načrtovan program prireditev v objektih v upravljanju in na Bledu. 
 

Ponovno je potrebno poudariti, da tega ne bi uspeli ustvariti brez dobrega dela celotnega 
kolektiva, sodelovanja s pogodbenimi partnerji in projektanti ter vložkov v promocijo. Poleg tega 
pa so k uspehu pripomogli tudi naši dosežki iz preteklih let pa tudi bogat program prireditev.  Na 
tej osnovi lahko z veseljem ugotovimo, da smo tako v upravljavskem in progamskem smislu  na 
pravi poti tudi za bodočnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 1 

 
2. POSLOVANJE ZAVODA                       
 
 
2.1. Splošno 
 
Zavod je tudi v letu 2013 deloval v skladu z ustanovnim aktom, sprejetimi pogodbenimi 
obveznostmi in strateškimi dokumenti. Glavnina aktivnosti pa je bila posvečenih sledečim 
področjem: 
 

- upravljanju kulturnega spomenika Blejski grad in  kulturno kongresnega centra 
Festivalna dvorana Bled 

- izvajanju programa prireditev v okviru objektov v upravljanju  
- pridobivanju projektne dokumentacije za nadaljnje posege 
- sodelovanju  z lokalnimi društvi in drugimi institucijami. 

 
 
2.2. Poslovne prioritete in pogoji poslovanja v letu 2013 
 
Ob sprejemu plana za leto 2013 smo opredelili, da bodo glavni poudarki v okviru našega  
poslovanje sledeči : 
 
- vzdrževati visok standard urejenosti obeh objektov v upravljanju 
- varčevati v vseh pogledih, vendar kljub temu skrbeti za vsa potrebna vzdrževalna dela  
- pridobiti projektno dokumentacijo za nadaljnje posege  
- skrbeti za bogat program kulturnih prireditev v okviru objektov v upravljanju 
- zasledovati razvoj situacije v zvezi z objektom Pristava, ki pomeni enega ključnih 

elementov v okviru dolgoročnega načrta razvoja grajskega kompleksa 
 
Ugotovimo lahko, da smo naštete usmeritve v okviru poslovanja upoštevali v visoki meri, 
natančnejši podatki o tem pa se nahajajo v nadaljevanju poročila.  
 
 
3. VSEBINSKO POROČILO 
 
 
3.1. Prihodki 
 
V poslovnem letu 2013 smo realizirali prihodke v višini 1.853.245,33 EUR,, kar je 1,8 % višje od 
plana in 3,9 % več kot v letu 2012. Smatramo, da to glede na krizno obdobje in slabe napovedi na 
začetku leta predstavlja uspeh, še posebej zato, ker je bil rezultat dosežen izključno na osnovi 
povečanega fizičnega obsega. V letu 2013 smo namreč poslovali z enakimi cenami kot v letu prej. 
 
Blejski grad je obiskalo 265.347 obiskovalcev, kar predstavlja 3,9 % povečanje glede na preteklo 
leto. Povečanje je bilo posledično ustvarjeno tudi na strani prihodkov in to tudi  zato, ker pri 
vstopninah cenovno nismo popuščali kljub temu, da se določeno število ljudi obisku gradu 
zaradi plačila vstopnine odpove. Kljub temu, da je politika zniževanja cen prisotna pri 
posameznih ponudnikih turističnih storitev v kraju, smo smatrali, da bi bilo uvajanje popustov 
na kupone ipd. nepravično do tistih, ki so plačali normalno vstopnino in bi hkrati to pomenilo 
tudi devalvacijo vsega, kar smo v preteklih letih vložili v grad. Tako je povprečna cena plačane 
vstopnice v lanskem letu, vključujoč vse popuste za skupine, otroke in študente, znašala 6,61 
EUR oz. 82,6% najvišje cene. Če pa upoštevamo še vse brezplačne vstope (gratisi po uzancah, 
novinarji, znižane vstopnine za naročene skupine v restavraciji itn.), pa je povprečna cena še 
vedno 5,87EUR ali 73% najvišje cene. Vse povečanje prihodkov pa pomeni za zavod povečanja 
finančnega  potenciala za realizacijo  sprejetih in dodatnih programskih nalog.  
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Nekoliko nižji od načrtovanih so prihodki od porok na gradu  in prihodki Festivalne dvorane  
(razlogi za to so navedeni v ustreznih poglavjih), za slabih 15% pa so povečane najemnine na 
Blejskem gradu  in to na osnovi večjega števila aranžmajev (najemi Viteške dvorane) in 
najemnine za fotografa, ki je vezana na število obiskovlacev. V letu 2013 so bile vse se aktivnosti 
usmerjene predvsem v realizacijo programsko načrtovanega obsega aranžmajev in tako kreacije 
in prodaje posebnih aranžmajev in s tem tudi prihodkov iz tega naslova ni bilo. 
Rezultat za leto 2013 predstavlja najvišjo vrednost realiziranih prihodkov zavoda in dokazuje 
stalno rast od začetka delovanja leta 2007. 
 

 
3.2. Odhodki in drugi izdatki 
 
Kot že uvodoma povedano smo zaradi različne dinamike prometa in posledično pritoka 
prihodkov morali skrbno spremljati situacijo in prilagajati aktivnosti finančnim zmožnostim.  
Predvsem v pomladanskem času pa smo ne glede na to morali izvršiti določene načrtovane 
aktivnosti in vlagati v promocijo, saj je le te nemogoče oz. prepozno izvajati v času največjega 
obiska .Kasneje, ko smo videli, da so se sezona in s tem tudi prihodki normalizirali ter imeli tudi 
informacije o končnih vrednostih pomladanskih aktivnosti, pa smo se odločili še za nekatere 
dodatne aktivnosti, ki so vzrok za nekoliko višje vrednosti od načrtovanih ( promocija, izdelava 
promocijskega filma o Blejskem gradu ).  Povečanje obiska za seboj posledično potegne tudi 
povečanje nekaterih stroškov, predvsem materialnih (poraba vode, čiščenje, sanitarni material 
itn.), precej višji pa je bil strošek tekočega vzdrževanja zaradi odprave posledic strele, zamenjave 
kritine nad kapelo in razširitve sistema plinske detekcije. The posegov nismo načrtovali, opisani 
so v ustreznem poglavju, zaradi njih pa so presežene vrednosti nekaterih postavk.  
 
V celoti je bilo v teku celega leta tako realiziranih 1.604.536 EUR odhodkov in drugih izdatkov. 
 
3.2.1. Stroški energije 
 
V teku leta ni bilo posegov, ki bi zahtevali povečano porabo energije, poleg tega pa so se ponovno 
pokazali učinki vložkov iz preteklosti, ko smo v grad instalirali opremo in instalacije, ki so 
varčnejši (prezračevanje in ogrevanje muzejskih prostorov, osvetlitev gradu, vodne črpalke) in 
prehod na zemeljski plin. Strošek energije je bil tako 21% nižji kot v predhodnem letu in 25% 
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nižji od načrtovanega, pa tudi podražitve na naših energentih (elektrika, zemeljski plin) so bile 
nižje od pričakovanih. 
 
 
3.2.2. Stroški materiala 
 
Stroški materiala za poslovanje so 17% (7.736 EUR) višji od načrtovanih in so predvsem 
posledica povečane frekvence obiskov in s tem povezanih stroškov. Poleg tega pa so se določeni 
dodatni stroški pojavili tudi zaradi povečanega obsega organizacije prireditev na gradu. 
 
3.2.3. Stroški dela – redno delo 
 
Stroški dela so nekoliko nižji (3,4%) od načrtovanih zaradi dejstva, da se je svatovalka za finance  
zaposlila na zavodu šele z mesecem aprilom in ne takoj z začetkom leta, kot je bilo to načrtovano 
ob sprejetju plana.  
 
 
 
3.2.4. Stroški storitev 
 
Stroški storitev so bili enaki načrtovanim. V nadaljevanju navajamo podrobnosti po 
najpomembnejših posameznih segmentih: 
 

- študentsko delo: povečan obseg angažiranja študentov gre na račun njihove pomoči pri 
povečanem obsegu poslovanja ob določenih terminih (glavna sezona, kontrola vstopa), 
prireditev (pomoč pri urejanju prireditvenega prostora, garderobe) in predvsem 
usmerjanje prometa na parkirišču. Letos smo prvič uvedli sistem čakanja avtobusov in 
viška vozil na spodnjem parkirišču, za kar je bilo potrebno tudi osebno usmerjanje 
voznikov. Prav tako je bilo to potrebno ob priliki protokolarnih obiskov (rezervacija 
parkirnih prostorov) in porok. Velikokrat so se ti dogodki odvijali sočasno z visokim 
sezonskim obiskom, tako da teh del niso mogli opravljati redno zaposleni.  

- stroški zavarovanj:stroški so bili zaradi podražitev in višjih vrednosti zaradi preteklih 
vlaganj malenkost višji od načrtovanih 

- stroški reprezentance: stroški so bili nižji od načrtovanih za 35% 
- stroški sejnin: stroški so vezani na višini sejnin odborov v Občini Bled in so bili nižji 

zaradi ene seje manj kot v predhodnem letu 
- stroški sistema varovanja: stroški so se zaradi dodatne zaposlitve v letu 2012 nadalje 

zmanjševali, prav tako pa smo se pri manj zahtevnih delih (urejanje prometa, občasna 
dežurstva) posluževali pomoči študentov, na katere se lahko zanesemo na osnovi dobrih 
izkušenj in kar je tudi ceneje. Stroški so od načrtovanih nižji za 15 %. 

- stroški čiščenja: so enaki načrtovanim. Potrebno je potrebno poudariti kvaliteto 
opravljanja teh storitev, saj je bila čistoča na objektu Blejski grad v okviru izvedene 
ankete ocenjena z najvišjo oceno od vseh elementov ocenjevanja (4,74 od 5  anketa 
prložena pri  Fizični podatki Blejski grad); 

- stroški informacijskega sistema: so nižji  za 12% od načrtovanih, ker bo načrtovana 
posodobitev sistema identifikacije obiskovalcev izvršena v letu 2014.  

- stroški finančnega servisa/teh. svetovanja in prevodov: stroški so bili nižji od 
načrtovanih, ker del prevodov za avdio vodnik po Blejskem gradu še ni bil izvršen in se 
projekt prenaša v leto 2014; 

- stroški organizacije tržnih aktivnosti: so se gibali v načrtovanih okvirih, izvršene so bile 
vse načrtovane aktivnosti; 

- Ostali stroški storitev: ta segment bremeni večina povečanih stroškov zaradi povečanega 
obsega realiziranega programa. V tem segmentu se nahajajo predvsem stroški prevozov 
gotovine, tehničnih storitev, stroški občasnih najemov opreme (ozvočenj itn.), bančnega 
servisa, komunalnih storitev, izvajanje terenskih del, telekomunikacijske storitve itn. 
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Prav tako smo dodatno razširili brezžično internetno področje še na notranje prostore 
Viteške dvorane. 

 
3.2.5. Stroški promocije 
 
Promociji je bila velika pozornost posvečena tudi v letu 2013, saj je jasno, da je predvsem obisk 
Blejskega gradu v tesni korelaciji z vložki. V lanskem letu so bile podobno kot v preteklih 
izvršene sledeče aktivnosti : 
 
- sodelovali smo z organizatorji potovanj 
- z medijskimi sporočili in oglasi smo nagovarjali domačo javnost, z oglasi pa tudi javnosti 

v tujini 
- večkrat smo se poslužili tudi direktne distribucije promocijskega materiala na 

gospodinjstva v naši in sosednjih občinah 
- distribucijo promocijskega materiala smo izvršili tudi po informacijskih birojih na 

področju Julijskih Alp 
- izdelali smo različne promocijske materiale (grajski mini prospekt v 14 jezikih, 

promocijske vrečke in mape skupaj s Turizmom Bled itn.) 
- nekaterih tržnih manifestacij smo se udeležili direktno, na nekaterih pa smo bili prisotni 

v sodelovanju s Turizmom Bled 
- na gradu smo gostili večje število novinarjev, študijskih skupin in filmskih ekip iz 

različnih držav 
- dele filma so na gradu  posneli tudi snemalci in tehniki indijske produkcijske hiše za 

filme Bollywood, katere gleda ogromna populacija v Indiji – državi, ki po ocenah 
strokovnjakov predstavlja tudi turistični potencial za prihodnost 

- na gradu so bili posneti tudi drugi kratki reportažni filmi ali spoti, ki se sedaj vrtijo na 
medmrežju in po drugih medijih itn. 

 
 
Zaradi uspešnega poteka sezone smo se dodatno k planu odločili tudi še za 
sledeči  dodatni aktivnosti, ki sta glavni vzrok za povečane stroške promocije : 
- na avtocesti smo imeli v teku cele jeseni na plakatnem mestu velikega formata motiv 
Blejskega gradu, s katerim smo skušali nagovarjati k obisku tranzitne goste in udeležence 
Evropskega prvenstva v košarki (skupina Jesenice) 
- izdelavo promocijskega filma o Blejskem gradu, ki pomeni dolgoročno pomembno  
promocijsko orodje. Gre za 5 minutni  promocijski film o Blejskem gradu, ki govori o njegovi 
podobi in vsebini ponudbe. Skrbimo za (predvsem spletno) širjenje filma med uporabnike in 
upajmo, da bo animiral čim več gledalcev k dejanskemu obisku. 
 
3.2.6.  Protokol 
 
Blejski grad je pogosto tudi lokacija za protokolarne obiske, ki jih organizira tako državni 
protokol kot tudi protokolarne službe  posameznih ministrstev in drugih naših pomembnih 
institucij. Taki obiski za nas niso stroškovno zelo obremenjujoči, zahtevajo pa prilagoditev 
organizacije poslovanja v času obiska. Izjemno pomembni pa so za nas promocijski učinki, saj 
gredo podobe Blejskega gradu in dogajanja na njem ob takih priložnostih z novicami in obvestili 
po vsem svetu.  
V lanskem letu so bili najpomembnejši obiski predsednice vlade ge. Alenke Bratušek, japonskega 
princa Akišina s soprogo, britanskega princa Edwarda s soprogo in ameriške astronavtke 
slovenskih korenin Sunite Williams. 
 
  
3.2.7. Stroški animacije  
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Na osnovi uspešnega začetka izvajanja poletnega programa prireditev na Blejskem gradu v letu 
2012 smo podoben program izvedli tudi lani. Potekal je od meseca junija do konca leta in v tem 
okviru so bile izvedeni sledeči dogodki: 
 

- 24 predstav  na temo srednjeveških in baročnih upodobitev in sicer glavna prireditev 
Srednjeveški dnevi in upodobitvi Janičarjevo srce ter Junaške Blejke ob torkih in četrtkih 
v času od 20.6.- 12.9.2013 

- Koncert orkestra Bid Bang ob prireditvi  »Poletna muzejska noč » 
- 4 klasični koncerti (Ljubljanski godalni kvartet, Godalni kvartet Tartini, Večer opernih 

arij , Duo Grafenauer&Kosovinc) 
- 4 koncerti Okarina etno festivala Bled  
- 4 koncerti ( Mia Žnidarič&Steve Klink trio, Ovocutters, Jure Tori trio, Andreja geržina & 

Godalni kvartet Slovenske filharmonije , LATinTENT,   
- 2 koncerta domačih zborovŽPZ Pletna Bled  in Blejski odmev  
- 3 koncerti so bili spremljani tudi s strani astronomskega društva Nova Jesenice, ki so 

obiskovalcem s teleskopi omogočili opazovanje planetov luna in saturn 
- 4 večeri z Muzejskim društvom Bled so potekali ob predavanjih Srednjeveški novci na 

Gorenjskem (France Oražem), Arheološka izkopavanja v Ogleju (Marisa Turozzi), 
Ne/znani Gorenjci 18. in 19. stoletja (Ana Jevševar) in Zgodovina Barcelone in Castellona 
skozi oči Godbe Gorje (Janez Fajfar, Marjan Zupan). 

- prireditve v času novembrskih počitnic (Noč čarovnic, prireditve za otroke)  
- Prireditev Martinovanje 
- 3 adventni koncerti pevskih zborov s prižiganjem svečk na adventnem vencu 
- Silvestrski ples z graščakom. 

 
Koncerti in prireditve so pomembno prispevali k povečanemu obisku na gradu in k dejstvu, da 
se obiskovalci radi vračajo nanj zaradi dogajanja na njem. Zaradi nekoliko večjega števila 
prireditev je bil tudi strošek višji, vendar na drugi strani tudi prihodki od vstopnin. 
 
Uspešno prireditev smo izpeljali tudi v razprodani Festivalni dvorani. Lani smo prvič izvedli  
prednovoletni Koncert, združen z letnim koncertom jazz orkestra Bid Bang iz Radovljice s 
solistko Majo Keuc. Glede na odziv publike in polno zasedenost dvorane bomo storili vse, da 
prireditev postane tradicionalna.  
 
 
3.2.8.. Razstave v  Galeriji Stolp 
 
V Galeriji Stolp na Blejskem gradu so lani razstavljali: 
 

- Huberto Široka  
- Milena Nemec 
- Neža Semič 
- Mišo Serajnik 
- Alenka Poreznik 
- Foto klub Triglavskega narodnega parka 
- Ana Marija Nuša Mulej 
-  

Ob vsaki razstavi smo pripravili tudi ustrezno otvoritev in jih tudi promovirali v medijih.   
 
 
3.2.9.  Stroški tekočega vzdrževanja , urejevanja objektov in opreme 
 
Stroški tekočega vzdrževanja so bili bistveno višji od načrtovanih ( +79%)  predvsem zaradi 
sledečih dveh nepričakovanih dogodkov: 

- udara strele na gradu in posledično poškodovanih instalacij in tehnične opreme 
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- vremenskih ( veter, nalivi ) poškodb na zahodnem ostrešju grajske kapele, zaradi česar 
smo bili prisiljeni zamenjati kritino in sanirati ostrešje.  

 
Na objektih smo opravili sledeča vzdrževalna, investicijska in urejevalna dela: 
 
Blejski grad : 
 

- dostopne poti so bile sproti urejevane, pomladi odstranjene vse od snega polomljene 
veje in manjša drevesa, ki so predstavljala oviro ali nevarnost za obiskovalce. Poti so 
se stalno pregledovale, čistile  in odstranjevale so se  smeti iz košev, enako je bilo 
poskrbljeni tudi za okolico poti ( obrezovanje, košnja itn. ). 

- Izvedli smo vsakoletno zasaditev s cvetjem ( korita itn. ) izvedli ureditev ostalega 
zelenja na gradu 

- blejski jamarji so izvedli vsakoletno čiščenje grajske skale 
- zaradi poškodb ( veter ) je bilo sanirano ostrešje in zamenjana dotrajana kritina na 

celotni JZ strešini nad kapelo, učvrščeni so bili venci s kritino na JZ strani kapele. 
Poseg je bil zaradi del nad 70 m prepadom izjemno zahteven in nevaren. 

- sanirane so bile razpoke in zamenjane nekatere kamnite plošče in stopnice na ograji 
in grajskem stopnišču 

- izvedli smo vsakoletno zaščitno oljenje parketa v muzejskih prostorih 
- postavili smo nov objekt blagajne ( več pri področju varnosti ) 
- na osnovi odobritve ge. Leben iz ZVKD Oe. Kranj smo opravili prestavitev lončene 

peči iz restavracije v muzejske prostore. Istočasno s prestavitvijo in sanacijo smo peč 
v notranjosti dopolnili s šamotno opeko in električnimi spiralami, tako da lahko 
prostor tudi greje. Elektro instalacije smo potegnili tudi do drugih peči v muzeju in je 
tako možno tudi njihovo aktiviranje v smislu gretja ob predhodnem dodatni 
opremljanju. Peč v restavraciji ni bila aktivna, samo dekorativni element in 
restavracija je tako pridobila nekaj več potrebnega prostora za obratovanje. 

- na osnovi zakonskih predpisov smo razširili sistem detekcije plina  
- izreden strošek je  predstavljala tudi škoda, povzročena posredno zaradi močnega 

udara strele dne 11.7..Poškodovan ali uničen je bil precejšen del krmilnih naprav na 
strojnih instalacijah in na grajski razsvetljavi. Škoda znaša več kot 20.000 EUR in je 
bila prijavljena zavarovalnici. 

- na osnovi strokovnih nasvetov v zvezi s prometno ureditvijo smo ustrezno opremili z 
barvanjem in znaki parkirišče pod gradom. Omejili smo čas parkiranja avtobusov na 
tem parkirišču in zagotovili ustrezna označena parkirna mesta tudi za motoriste in 
kolesarje. Ta možnost se je namreč pokazala z ureditvijo spodnjega parkirišča, kamor 
sedaj v smislu krožnega prometa usmerjamo predvsem avtobuse, ki čakajo na 
obiskovalce. Ta dodatna možnost parkiranja je postala aktualna z odprtjem 
prenovljenega dela ceste od križišča (pri kapeli) do Lovskega doma z razširitvijo 
ceste na ovinku pod domom. Dela je lepo in enotno s projektom ureditve starega 
mestnega jedra Grad uredila pomladi Občina Bled 

- na najnevarnejših delih ceste smo namestili varnostne ograje v skladu s standardi 
urbane opreme v občini Bled 

- v smislu varovanja zdravja in hitre pomoči obiskovalcem smo na Blejskem gradu 
instalirali tudi defibrilator in štiri uslužbence poslali na tečaj rokovanja in hitre 
pomoči s pomočjo aparature. Pridobitev smatramo kot pomembno in koristno glede 
na število obiskovalcev gradu ter pogoje, ki so za marsikoga lahko problematične 
(strm dostop, poletne vročine itn.).  

 
Festivalna dvorana 
 
 

- na Festivalni dvorani smo zamenjali dotrajano leseno oblogo. V skladu s projektom in 
soglasjem avtorja osnovnega projekta dvorane smo se ponovno odločili za svetlejši 
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les (cedra), ki je v podobnem barvnem odtenku že bil na fasadi prvotno zgrajene 
dvorane leta 1961. Po mnenju večine je poseg uspel in se lepo vklaplja v okolje in tudi 
med sosednje objekte (nova zgradba IEDC). Dela je izvedlo podjetje Riko Ribnica, na 
osnovi najine prošnje z g. županom pa je g. Škrabec, ki je tudi krajan Bleda, za namen 
te investicije odobril več kot 20 % popusta na ponudbeno ceno.  

- uredili smo tudi službena parkirišča ob dvorani , obnovili asfaltne površine vzdolž 
zahodne strani dvorane in postavili ustrezne prometne označbe 

- vsa dela v okviru Festivalne dvorane so bila izvršena iz skupnih finančnih sredstev, 
saj je občina zanje iz proračuna namenila preko 25.000 EUR. 

 
Pri realizaciji del na objektih moram poudariti dobro sodelovanje z občinsko upravo tako v 
smislu vsebinskega usklajevanja kot tudi načrtovanja. S posegi in deli, ki jih v okviru svojih 
planov oboji izvajamo, dvigujemo skupni nivo urejenosti objektov in s tem pomembno 
prispevamo tudi k splošnemu izgledu in ponudbi kraja. 
 
 
3.2.10.    Področje varnosti 
 
Glede na pojave kriminalnih dejanj na Gorenjskem in pa tudi glede na obravnavo problema na 
svetu zavoda smo pristopili k dodatnim strokovno utemeljenim varnostnim ukrepom za oba 
objekta v upravljanju. Strokovni  pregled stanja je pokazal, da smo v tem smislu dejansko 
podhranjeni, saj z izjemo varnostnega sistema, ki pokriva leta 2008 prenovljene muzejske 
prostore, ostali deli zgradb na Blejskem gradu niso ustrezno moderno pokriti s sodobnimi 
sistemi varnosti. Zastarel je tudi sistem javljanja požarne nevarnosti v Festivalni dvorani, ki je bil 
instaliran leta 1989. Zato smo na področju varnosti v lanskem letu izvedli več dodatnih 
neplaniranih aktivnosti, ki so nam sicer povečale stroške na nekaterih področjih, vendar 
dolgoročno prispevajo k stanju varnosti na obketih v upravljanju. Izvedli smo sledeče aktivnosti :  
 
Blejski  grad:  
 

- pridobili smo elaborat » Blejski grad – Poročilo o ogledu prostorov in trenutna ocena 
zagotavljanja varnosti v samem objektu ter predlogi potrebnih ukrepov za izboljšanje 
ustrezne varnosti ». Elaborat predstavlja vodilo in opredeljuje prioritete za 
izboljšanje stanja, k katerim smo že pristopili (  poročilo v nadaljevanju ). 

- na osnovi elaborata smo na gradu odstranili star objekt blagajne, ki je bil glede na 
današnje varnostne zahteve popolnoma zastarel in iz več vidikov ni odgovarjal 
predpisom. Nadomestili smo ga z novim objektom blagajne, ki odgovarja vsem 
varnostnim standardom tako v smislu fizičnega varovanja uslužbencev in sredstev 
kot tudi v smislu vseh varnostnih, alarmnih in elektronskih povezav. Objekt ima 
glede oblike tudi soglasje ZVKD OE Kranj.  

- prav tako smo priporočila za vse tehnične zahteve in izboljšave vključili v projekte za 
prenovo obeh zgradb na gradu s tem, da bodo seveda pokrivale celotne objekte in ne 
samo prenovljenih podstrešij.  

- prav tako smo izvedli projekt razširitve sistema detekcije plina in javljanja požara na 
objektu Blejski grad, ki je vezan na sistem in grajske porabnike zemeljskega plina , na 
katerega smo se priključili leta 2011. 

 
Festivalna dvorana : 
 

- tudi za objekt Festivalna dvorana smo pridobili elaborat » Festivalna dvorana – 
Poročilo o ogledu prostorov in trenutna ocena zagotavljanja varnosti v samem 
objektu ter predlogi potrebnih ukrepov za izboljšanje ustrezne varnosti ». Tudi cilj 
tega elaborata je strokovna opredelitev potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja. 

- zaradi prenove objekta in poskusa kraje bakrenih žlebov in obrob smo posodobili 
video nadzor 
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- naredili delni remont alarmnega protipožarnega sistema s tem, da je očitno, da ga bo 
zaradi dotrajanosti potrebno zamenjati. 

 
 
3.2.11.  Stroški projektov,  projektne dokumentacije in investicij 
 
 
Ena glavnih nalog v lanskem  letu je bila pridobivanje projektne dokumentacije za nameravane 
posege in kandidature za sredstva za bodoče prenove objektov v upravljanju. Na tem področju 
smo  izvedli sledeče : 
 

- pridobili dokončne idejne zasnove za realizacijo projekta dvigalo z vstopnim 
centrom, ki povzema vse usmeritve stroke  strokovni svet ZVKD, Zavod za varstvo 
narave)  in dokument predstavlja osnovo za nadaljnje postopke 

- pridobili smo projekt in vsa potrebna dovoljenja in soglasja za dokončanje južnega 
dela dostopne poti iz smeri cerkvenega dvorišča , vezano na center Bleda po poti, ki 
jo je do cerkvenega dvorišča prenovila Občina Bled  

- dokončani so bili projekti za izvedbo prenove podstrešij in zunanjosti obeh traktov 
grajske zgradbe in za ta projekt pridobili gradbeno dovoljenje. S tem prjektom bomo 
kandidirali na razpisu za Norveške sklade, ki je bil objavljen konec leta.  

- s pooblaščenim podjetjem za energetska vprašanja Občine Bled smo opravili 
strokovni sestanek z namenom dokončne opredelitve do izbire ustreznih energentov 
za prenovo sistema za energetsko oskrbo Festivalne dvorane. Odgovore še 
pričakujemo, zaenkrat ostaja v igri vprašanje kombinirane uporabe plina in energije 
iz toplotnih črpalk 

 
- v zaključni fazi je bilo konec leta pridobivanje projektov za izvedbo in pridobitev 

gradbenega dovoljenja za funkcionalno posodobitev Festivalne dvorane (južni del, 
male dvorane) in projekta strojnih instalacij za prenovo sistema ogrevanja in 
prezračevanja dvorane. 

- brezplačno smo pridobili tudi elaborat zasnove ureditve širšega prostora grajskega 
kompleksa, ki predstavlja tudi osnovo za nadaljnjo vsebinsko in prostorsko 
opredelitev skupaj z vsemi elementi naravne in kulturne dediščine v njem (Mrakova 
domačija, Jezerci, Muhrov spomenik itn.) 

- tik pred koncem leta smo dokončali tudi investicijo v osvetljeni krak  sprehajalne poti 
iz cerkvenega dvorišča – Slovenskega trga – na Blejski grad. Tako je sedaj po urejenih 
poteh Blejski grad povezan s centrom Bleda, rešen pa je tudi problem dostopa na 
grad med hišama Potočnih in Vidic. S tem dokončana popolna prenova mreže južnih 
dostopnih poti iz obale jezera in centra Bleda na Blejski grad.To dejstvo je 
pomembno tudi zato, kar možnost urejenega peš dostopa zamnjšuje obseg prometa z 
vozili na grad za turiste in prebivalce Bleda in s tem tudi prometne zamaške na 
znanih lokacijah. 

 
     
V te projekte in investicije v letu 2013 smo vložili  310.825 EUR (+7,2 % glede na plan) sredstev, 
ki pa se v poročilu ne pojavljajo kot strošek. Projekti kot sestavni del in investicije namreč 
pomenijov finančnem smislu povečevanje vrednosti in ne stroška. Strošek predstavljajo šele 
posledično z obračunavanjem amortizacije, kar pa predstavlja specifiko pri Blejskem gradu, saj 
se po zakonu amortizacija za kulturne spomenike ne obračunava. 
 
 



 

3.2.12. Nakazila Narodnemu muzeju Slovenije  
 
V skladu z upravljavsko pogodbo smo Narodnemu muzeju Slovenije nakazovali pogodbeno 
obveznost v višini 15 % prihodkov na gradu. Zaradi višjega števila obiskovalcev so bila za enak 
odstotek višja od načrtovanih  tudi nakazila in so skupaj znašala 243.920  EUR. 
 
 
3.2.13. Festival Bled 
 
Festival Bled je potekal v času od 1. – 18.7.2013. Kot običajno je bil program festivala sestavljen 
iz treh glavnih delov : 
 

a) tekmovanja za violino in violo 
b) mojstrskega tečaja, ki ga vodi deset priznanih mednarodnih profesorjev 

c) koncertnega programa, v okviru katerega so se zvrstili sledeči koncerti:  
 

- Gala otvoritveni concert “ Depeched “ 
- Melbourne String Ensemble 
- Mladi talenti 
- Finale mednarodnega tekmovanja za komorno glasbo 
- Mladi ljubljanski solisti 
- Ljubljanski godalni kvartet 
- Skupina Sanjari 
- Tartini kvartet 
- Skupina Nula kelvina 
- Tango Apasionada 
- Nana Milčinski 
- Flamenco-Vito Marenče Group 
- Koncert  “Starogradske”  
 

Koncerti so potekali v Festivalni dvorani, na Blejskem gradu, v Vili Bled in Grand hotelu Toplice, 
medtem ko sta ostala dva dela programa večinoma potekala v Festivalni dvorani in Osnovni šoli 
Bled. Festival predstavlja  najpomembnejši del ponudbe koncertov klasične glasbe na Bledu.    
 
 
3.2.14. Etno festival Okarina Bled  
 
Festival je po uspehu v letu 2012 tudi lani potekal na dveh lokacijah. Prvi del je potekal na 
Blejskem gradu kot sestavni del celotnega programa grajskih prireditev. Za ta del je umetniški 
vodja g. Ličof ponovno izbral manjše zasedbe, primerne ambientu in prostorskim možnostim 
zgornje terase na gradu . Izvedeni so bili koncerti : 
 

- Ratko Dimitrovski, Makedonija 
- Taksim trio, Turčija 
- Brina, Slovenija. 
 

Drugi del festivala v Zdraviliškem parku je obsegal sledeče koncerte: 
 

- Sia Tolno, Sierra Leone 
- Mlada beltinška banda, Slovenija 

Aziz Shamoui, Mali & Maroko 
- Vanja Muhović, Bosna in Hercegovina.  

 
Koncerti so bili dobro obiskani, izjemno ugodni so bili tudi vremenski pogoji, tako da smo vse 
prireditve lahko izvedli brez problemov. Ponovno je bila prisotna zelo mešana publika – stari, 
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mladi, turisti in domačini, kar kaže na popularnost te glasbene zvrsti pri širokem spektru 
poslušalcev. 
 
 
3.2.15. Končni rezultat poslovanja 
 
Tudi v letu 2013 je Zavod za kulturo Bled  posloval uspešno, saj je bilo v okviru poslovanja v teku 
leta ustvarjenih 212.409  EUR presežka prihodkov nad odhodki.  S promocijskim vlaganjem in 
tržmimi aktivnostmi smo ustvarili najvišje prihodke od začetka poslovanja zavoda. Povečani 
prihodki temeljijo predvsem na povečanih fizičnih obsegih, saj smo poslovali z enakimi cenami 
kot prejšnje leto. Prav tako smo nadzorovali tudi stroške, spremljali promet in se za aktivnosti, 
tudi nekatere dodatne, odločali šele po tem, ko je bilo jasno, da jih bomo lahko tudi pokrili. 
Visok presežek  je ponovno  tudi posledica dejstva, da se za vložke v kulturne spomenike ne 
obračunava amortizacija. Vlaganja v lanskem letu so pomenila povečevanje vrednosti objektov v 
upravljanju zaradi investicij in investicijske dokumentacije, bremenila pa so  denarni tok. 
 
 
  
4. FIZIČNI PODATKI 
 
4.1. Blejski grad – podatki o obiskovalcih  
 
Blejski grad je v preteklem letu obiskalo skupno rekordnih 265.347 obiskovalcev, kar je 3,9 % 
več kot v predhodnem letu. Razlog za tako povečanje obiska je predvsem v realizaciji 
promocijskih aktivnosti in pa bogatem programu prireditev, s katerimi smo javnosti vzpodbujali 
k obisku. Verjetno je tudi to vzrok za dejstvo, da je bila rast slovenskih obiskovalcev  +12 % celo 
višja od tujih +2, zaradi prevladujočega števila tujih pa skupno + 3,9 %. Ponovno je potrebno 
poudariti pomen visokega deleža individualnih obiskovalcev predvsem iz dveh vidikov – najvišje 
cene, ki jo plačajo in pa tudi takojšnjega plačila zaradi pomena denarnega toka. 
 

 
V nadaljevanju navajamo nekaj fizičnih podatkov o obisku v preteklem letu in rezultate izvedene 
ankete, ki govori o mnenju obsikvoalcev Blejskega gradu.. 
 

a) Najpomembnejši segmenti glede na organizacijo obiska: 
 
Glede na način in organizacijo obiska opažamo na Blejskem gradu sledeče najpomembnejše 
segmente: 
 

1. Individualne obiskovalce   110.604 41,7 % 
2. Skupine do 21 oseb                 19.331              7,3 % 
3. Skupine nad 22 oseb                51.684   19,5 % 
4. Restavracija –naročene goste                21.429     8,1 % 
5. Obsikovlaci pog.  partnerjev               21.282     8,0 % 
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Pomembnejših sprememb v velikosti segmentov ni bilo. Najpomembnejši za nas ostajaj segment 
individualnih obiskovalcev za evropske države, medtem ko obiskovalci iz prekomorskih držav v 
veliki meri grad obiskujejo organizirano v skupinah. 
 
 

b) Najpomembnejše države / tržišča, od koder prihajajo obiskovalci 
 
Deleži po najpomembnejših trgih so sledeči: 

 
1. Slovenija    47.348 17,8 % 
2. Velika Britanija   31.479 11,9 % 
3. Japonska    21.628   8,6 % 
4. Italija     16.954   6,4 % 
5. Izrael     16.913   6,3 % 
6. Koreja     13.112   4,9 % 
7. Nemčija    10.687   4,0 % 
8. ZDA     10.439   3,9 % 
9. Rusija       8.809   3,3 % 
10. Madžarska      7.358   2,8 % 
11. Hrvaška      6.111   2,3 % 
12. Španija                     3.777   1,4 % 
13. Nizozemska      1.801   0,6 % 
14. Malta       1.269   0,4 % 
15. Francija      1.183   0,4 % 
 

V pogledu najpomembnejših trgov je prisotna velika disperzija, saj prihajajo na grad obiskovalci 
praktično iz celega sveta. Med prvimi petnajstimi državami praktično ni bilo nobenih bistvenih 
sprememb z izjemo Koreje , ki se je iz  11. povzpela  na 6. mesto, v odstotkih iz 3% na 4,9 %.  
 
      c)       Obisk po mesecih 
 
Deleži po mesecih so sledeči: 

 
1. Januar                              2,0 %  7.  Julij                   14,8 % 
2. Februar    1,4 %  8.  Avgust  17,8 % 
3. Marec    3,1 %  9.  September     13,7 % 
4. April    6,2 %  10. Oktober    9,1 % 
5. Maj                12,4 %  11. November                  3,4 % 
6. Junij                13,3 %  12. December                  2,4 % 

 
Specifika po mesecih ostaja enaka. V obdobju turistične sezone maj – oktober se ustvari preko 
80 % obiska.  Zato bomo skušali z investicijo v prenovo obeh traktov grajske zgradbe ustvariti 
prostorske pogoje za nove vsebine (prostor nad muzejem). Z njimi bomo tudi v obdobju jesen-
zima-pomlad skušali na grad privabiti več obiskovalcev in s tem omiliti tako močno sezonskost 
obiska. 
  

d)        Anketa med obiskovalci Blejskega gradu 
 
V letu 2013 smo z namenom pridobivanja mnenj obiskovalcev ponovno anketirali 500 naključno 
izbranih obiskovalcev gradu, od tega 415 anketirancev iz tujine, 85 anketirancev pa iz Slovenije. 
Reprezentativni vzorec je bil izbran naključno. Vprašalniki so bili razdeljeni osebno in 
anketiranci so jih vrnili direktno osebi, ki je izvajala anketiranje. Anketiranje so opravili 
študentje. 
 
Tabela 1: Spol anketiranih oseb  
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število 

 
delež (%) 

spol moški 311 62,20 
ženski 189 37,80 
skupaj 500 100 

 
 
Tabela 2: Starost anketiranih oseb  
 

STAROST DO 20 LET DO 40 LET DO 60 LET DO 80 LET SKUPAJ 
število 49 159 126 166 500 
delež (%) 9,80 31,80 25,20 33,20 100 

 
 
Tabela 3: Izobrazba anketirancev 
 

 
 

število delež (%) 

izobrazba nedokončana osnovna šola 8 1,60 
dokončana osnovna šola 6 1,20 

dokončana 2-letna poklicna šola 16 3,20 
dokončana 3-letna poklicna šola 89 17,80 
Dokončana 4-letna srednja šola 124 24,80 

dokončani 2 leti študija 134 26,80 
dokončana fakulteta (4 leta ali več) 71 14,20 

magisterij in doktorat znanosti 52 10,40 
skupaj 500 100 

 
 
Anketa je bila prevedena v osem tujih jezikov: angleški, nemški, italijanski, japonski, španski, 
francoski, madžarski in hrvaški jezik. Anketirane osebe so prihajale iz naslednjih držav:  
 
 

država št. anketirancev delež(%) 

Slovenija 43 8,60 

Italija 21 4,20 

ZDA 16 3,20 

Japonska 44 8,80 

Avstralija 13 2,60 

Združeno kraljestvo VB 89 17,80 

Nemčija 29 5,80 

Avstrija 8 1,60 

Švica 5 1,00 

Hrvaška 8 1,60 

Madžarska 16 3,20 

Srbija 9 1,80 

BIH 4 0,80 

Nova Zelandija 2 0,40 

Ukrajina 2 0,40 

Španija  17 3,40 
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Francija 15 3,00 

Rusija 19 3,80 

Beneluks 18 3,60 

Izrael 11 2,20 

Malta 7 1,40 

Poljska 4 0,80 

Češka  7 1,40 

Slovaška 5 1,00 

Ciper 3 0,60 

Hong Kong 16 3,20 

Portugalska  2 0,40 

Brazilija 16 3,20 

Kanada 17 3,40 

Bolgarija  1 0,20 

Romunija 2 0,40 

Finska 8 1,60 

Švedska 1 0,20 

Tajska 15 3,00 

Litva 7 1,40 

 500 100 

 
 

2. Vprašanja in rezultati raziskav 

2.1. Vprašanje v anketi, ki se je nanašalo na elemente zadovoljstva, se je glasilo: »Prosimo,  
ocenite svoje splošno zadovoljstvo po obisku Blejskega gradu!«.  Možne ocene so bile: 
1-zelo razočaran 
2-nezadovoljen 
3-srednje zadovoljen 
4-zadovoljen 
5-navdušen 
 
 
 
  1 2 3 4 5  
1.) 18 22 27 207 226 500 
delež(%) 3,60 4,40 5,40 41,40 45,20 100 

 
Sredina ocene: 4,20 
 
 
 
2.2. Naslednje tabele prikazujejo ocene elementov zadovoljstva. Vprašanje se je glasilo: 
»Prosimo, če v spodnji tabeli ocenite zadovoljstvo za naštete elemente s spodaj navedenimi 
ocenami!  
 
1-zelo razočaran 
2-nezadovoljen 
3-srednje zadovoljen 
4-zadovoljen 
5-navdušen 
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Tabela: Elementi zadovoljstva 
 

  ELEMENT ZADOVOLJSTVA     1   2  3  4  5 st. 
odg. 

sredina 

2. naravne lepote/razgled   27 128 345 500 4,64 
3. arhitektura gradu 12 5 58 48 377 500 4,55 
4. muzej 71 121 54 90 164 500 3,31 
5. cena vstopnice 156 144 113 42 45 500 2,35 
6. urejenost, čistoča objekta    27 75 398 500 4,74 
7. prijaznost osebja   114 182 204 500 4,18 
8. dostop, parkirišče 2 25 24 239 210 500 4,26 
9. dodatna ponudba (klet, tiskarna, 
restavracija) 

6 37 58 201 198 500 4,10 

10. spominki 33 85 256 83 43 500 3,04 
delež(%) 6,22 9,27 16,24 24,18 44,09 100  

 
 
2.3. Vprašanje se nanaša na »Splošni vtis o Bledu kot celoti« 
 

ocena/odgovor  
 

število delež 

zelo slabo 16 3,20 
slabo 35 7,00 
srednje zadovoljen 78 15,60 
zadovoljen 103 20,60 
odlično/navdušen 268 53,60 
skupaj  500 100,00 

 
 
  1 2 3 4 5  

11.) 16 35 78 103 268 500 

delež(%) 3,20 7,00 15,60 20,60 53,60 100 

 
Sredina: 4,14 
 
 
2.4. Trditev »Obisk gradu bom svetoval prijateljem« 
 

ocena/odgovor  
 

število delež 

sploh ne bom svetoval 3 0,60 
malo verjetno svetoval 18 3,60 
niti niti  15 3,00 
mogoče svetoval 149 29,80 
svetoval 315 63,00 
skupaj  500 100,00 

 
 
  1 2 3 4 5  
12.) 3 18 15 149 315 500 

delež(%) 0,60 3,60 3,00 29,80 63,00 100 
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Sredina: 4,51 
 
 
2.5. Vprašanje: »Prosimo, če nam zaupate, kako/kje ste izvedeli za Blejski grad!« 
 
Možni odgovori:  
1. iz TV oglasov, reportaž, novic 
2. s spletnih strani 
3. iz tiskanih medijev 
4. od prijateljev in znancev 
5. na turističnih sejmih ali borzah 
6. cestna signalizacija/garmin 
7. ostalo 
 
 
 
 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7  

13.) 56 52 43 112 48 24 165 500 

delež(%) 11,20 10,40 8,60 22,40 9,60 4,80 33,00 100 
 
 
Pod ostalo so bili navedeni naslednji odgovori: od družinskih članov, v šoli, Lonely Planet, tiskani 
vodnik Rick Steves, ko sem prispel na Bled, sem ga videl na skali. 
 
 
2.6. Vprašanje: »Kako potujete?« 
Možni odgovori: 
1-sam/individualno 
2-s partnerjem/individualno 
3-z družino/individualno 
4-s skupino/individualno 
5-z organizirano skupino (touroperater, avtobusni aranžman, ostalo) 
 
 

 
 1 2 3 4 5  

16.) 19 113 189 34 145 500 

delež(%) 3,80 22,60 37,80 6,80 29,00 100 
 
 
2.7. Vprašanje se je glasilo: »način prevoza!« 
1-lastni avto 
2-letalo/najem avta (fly &drive) 
3-turistični aranžman (organiziran izlet, touroperater, ostalo) 
 

  1 2 3  

17.) 235 120 145 500 

delež(%) 47,00 24,00 29,00 100 
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2.8. Vprašanje »Kje koristite prenočitvene kapacitete?« 
1-na Bledu 
2-v drugem centru Julijskih Alp (Bohinj, Kranjska Gora, Bovec, Tolmin) 
3 - v sosednjih pokrajinah ( Koroška, Štajerska, Furlanija&Benečija, Salzburg) 
4 - v sosednjih državah (Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija) 
5 - ste se ustavili med potjo v drugo destinacijo 
6 - sem udeleženec krožnega potovanja 
7 - dnevni obiskovalec brez namestitve 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
18.) 168 77 46 32 8 102 67 500 

delež(%) 33,60 15,40 9,20 6,40 1,60 20,40 13,40 100 
 
 
 
2.9. Vprašanje : pripombe, predlogi za Bled in Blejski grad 
 
Anketiranci so napisali naslednje odgovore: 
 
-o Bledu: stara in slabo vzdrževana parkirišča, slaba cestna infrastruktura, zastoji v prometu 
ozkih in dotrajanih cest, boljši javni potniški prevoz, boljše informacije o javnem potniškem 
prometu, predvsem železniškem, več urejenosti objektov, parkov in obale jezera, center Bleda je 
preveč prometen, ni tradicionalne slovenske kuhinje, ni dovolj nočnega življenja, premalo 
kažipotov, težnja po nižjih cenah 
 
-o gradu: parkirišče pod gradom ni urejeno, dolgočasna razstava v muzeju, izvirne spominke, 
voden ogled gradu, bogatejšo muzejsko zbirko,  predstavitev srednjeveške opreme, več pisnih 
informacij o gradu. 
 
Pozitivne pohvale: prijazno osebje na gradu, prijazen informator, čudovit razgled z gradu, 
slastne kremne rezine, ohranjene lepote narave.  
 
 
Zaključki ankete in prilagoditev naših aktivnosti mnenju obiskovalcev 
 
Z anketo smo se želeli dokopati do najosnovnejših ugotovitev in mnenj naših obiskovalcev. Na 
osnovi ankete in rezultatov iz preteklih let, ki se niso bistveno razlikovali od lanske, smo  
nekatere naše aktivnosti že prilagodili mnenjem obiskovalcev. Najpomembnejše ugotovitve, do 
katerih smo prišli z anketo, so sledeče : 
 
-mladih obiskovalcev do 20 let je bilo anketiranih najmanj zato, ker je mlade populacije med 
obiskovalci najmanj in tudi zato, ker mladi niso želeli izpolnjevati anket. Starostna struktura 
med 21. In 80. letom je v anketi dokaj enakomerno zastopana. 
 
-izobrazbena struktura obiskovalcev je dokaj visoka (največ jih je imelo končano srednjo šolo ali 
več), kar lahko pripišemo zanimanju omenjene populacije za kulturne in zgodovinske spomenike 
ter potovanja kot način življenja; 
 
-da na »splošno zadovoljstvo po obisku Blejskega gradu« zelo vplivajo elementi, ki sestavljajo 
marketinški splet za turistične storitve: storitev, cena, naravne lepote, arhitektura, zgodovinske 
znamenitosti, ljudje, okolje, izvajanje storitev . 
 
- normalno je, da bi ljudje vedno želeli čim nižje cene, tudi vstopnine. Glede na to, da je vstopnina 
edini prihodek za izvajanje vseh aktivnosti, je potrebna, moramo pa stalno bdeti nad tem, da 
(tudi v pogledu konkurence) velja čim boljše razmerje “ vrednost za denar “ 
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-»splošni vtis o Bledu kot celoti« sovpada z oceno »vtisa po obisku Blejskega gradu« - klub 
določenim napakam, ki so jih videli, sta jim bila grad in Bled všeč 
 
-zadovoljni smo lahko, da bodo obiskovalci svetovali obisk Bleda prijateljem in znancem, 
najboljša reklama je dober glas »od ust do ust« 
 
-odgovori glede oglaševanja so nam pokazali, da se je pomembno »pojavljati povsod« , še vedno 
pa na odločitev »kam« najbolj vplivajo nasveti in priporočila prijateljev in znancev. Odgovor 
ostalo pa lahko pomeni npr. šolo, saj je v anketi sodelovalo kar dosti Slovencev, itinerar, ki ga je 
za skupino izdelala turistična agencija ali avtobusni prevoznik itn. 
 
-anketa je zajela največ ljudi, ki so potovali individualno (predpostavljamo, da so imeli 
individualni gostje tudi več časa za reševanje anket, saj niso vezani na program potovanja in 
skupino) 
 
-najpogostejše prevozno sredstvo je bil lasten avto (osebni in camper), zato je potrebno resno 
obravnavati vprašanja režima parkiranja, pretokov, signalizacije itn. 
 
-največ anketiranih obiskovalcev gradu je bivalo na Bledu (nočitve na Bledu), zato povezave s 
krajem in ponudniki namestitev in storitev ostajajo najpomembnejše. Precej je bilo tudi dnevnih 
obiskovalcev iz drugih krajev in regij, kar pa nam narekuje dobro sodelovanje z organizatorji 
izletov in potovanj. 
 
 
4.2. Organizacija porok 
 
Specifika organizacije porok na Blejskem gradu iz predhodnega leta se je nadaljevala tudi v 
preteklem letu. Ponovno smo bili priča nekoliko zmanjšanemu obsegu števila domačih porok, 
medtem ko vse bolj prevladujejo tuje.  Na trgu sta se pojavila dva nova organizatorja porok, s 
katerima smo se povezali in upamo na dobro sodelovanje kljub temu, da sta svobodna pri 
odločitvah, kje v Sloveniji poroke organizirati.  
Skupno je bilo na gradu organiziranih 46 porok, od tega 4 domače, 11 mešanih in 32 tujih ( 17 s 
pari iz Rusije, 11 iz Velike Britanije, 1 iz Hrvaške in 1 iz Turčije ). Skupaj smo s porokami na 
gradu  ustvarili  32.311 EUR prihodkov.  
S promocijo in izvajanjem ter razvijanjem produkta porok na gradu nameravamo nadaljevati 
tudi v bodoče, saj poročni aranžmaji predstavljajo priložnost za popularizacijo gradu in pa tudi 
dober zaslužek za vse, ki pri tem sodelujejo.   
 
 
4.3.  Festivalna dvorana 
 
Tudi za poslovanje Festivalne dvorane v preteklem letu je bila prisotna enaka specifika kot v letu 
2012. Kriza na področju kongresnega turizma se nadaljuje in  ponovno je bilo zaradi 
premajhnega števila prijavljenih  odpovedanih nekaj  že potrjenih srečanj.  Kljub temu, da je 
Kongresni urad Bled, od katerega smo pričakovali začetek aktivnega delovanja, izdal nekatere 
promocijske materiale (spletne strani, Predstavitveni katalog možnosti Bleda ), pa aktivnega 
pristopa k trženju še vedno tudi v lanskem letu ni bilo. Največji problem za nas ostaja dejstvo, da 
se težko tržimo samo kot ponudba dvoranskih kapacitet ob tem, ko organizatorji pri konkurenci 
ali v destinacijsko dobro organiziranih sredinah dobijo dvorane poceni ali celo zastonj, če se 
odločijo za koriščenje kompleta storitev skupaj z namestitvijo in organizacijo dogodka  v 
kongresnih centrih in kongresnih hotelih. 
Festivalna dvorana ostaja tako predvsem bolj kulturno kot kongresno središče, saj se v njej 
odvijajo predvsem gledališke prireditve, koncerti, proslave in druge manifestacije .  



  

 9 

Kljub temu, da se je skupno število dni uporabe prostotov v dvorani zmanjšalo ( iz 104 na 94 , 
predvsem na račun manjšega števila razstav ), pa v primerjavi s predhodnim letom vseeno 
opažamo pozitivne korake v smeri povečanja izkoriščanja za večje prireditve  in sicer : 

- število kongresnih dni od 19 na 24 
- število glasbenih koncertov od 29 na 30 
- število gledaliških predstav od 7 na 11 
- število ostalih prireditev od 26 na 29 
- razstav v dvorani lansko leto ni bilo, saj smo kandidate zaradi lažje  

organizacije ( stalna odprtost, kontrola, prisotnosti ) usmerjali na ga- 
lerijo na Blejskem gradu.   

Najodmevnejše prireditve so bile vsekakor Blejski forum, predlovoletni in novoletni koncert ter 
otvoritveni Koncert festivala Bled. 
 
 
5. OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI 
 
 
5.1. Seje sveta zavoda 
 
Svet zavoda se je v letu 2013 sestal štirikrat in sicer februarja, julija, novembra in decembra. Svet 
je je na svojih sejah   obravnaval vsa najpomembnejša vprašanja iz svojih pristojnosti in v zvezi s 
poslovanjem zavoda - sprejel zaključni račun za leto 2012, spremljal poslovanje zavoda v teku 
leta in sprejel plan za leto 2014.  
 
 
 5.2. Kadri 
 
Pri kadrih zavoda je v lanskem letu prišlo do ene spremembe. Fakturistka ga. Vovk je odšla v 
pokoj, namesto nje smo zaposlili svetovalko za področje financ g. Kokalj, ki od prihoda v zavod 
vodi skoraj celotno finančno poslovanje zavoda. Na tak način smo zaokrožili poslovnaje zavoda 
tudi na to področje. 
Konec leta je bilo tako število zaposlenih nespremenjeno in sicer : 
7 na Blejskem gradu (oskrbnik, 4 blagajniki,2 varnostnika )  
2 v Festivalni dvorani (oskrbnik in čistilka) in  
4 delavci v upravi (direktor, svetovalka direktorja ,animatorka in svetovalka za finance ), skupaj 
torej 13 delavcev.  
 
 
 5.3. Sodelovanje z institucijami in partnerji 
 
Sodelovanje z različnimi institucijami na področju kulture in turizma se je odvijalo tudi v 
lanskem letu in sicer predvsem na področju trženja, realizaciji projektov in področju priprave 
projektne dokumentacije. 

 
 

Ministrstvo za kulturo 
 
Na ministrstvu smo komunicirali predvsem z Direktoratom za kulturno dediščino in sicer z 
direktorico direktorata in gospo Tanjo Černe, ki je tudi članica Sveta Zavoda za kulturo Bled.  
Na direktoratu so nam zelo pomagali pri povezovanju z Ministrstvom za XXXX, ki nam je na 
osnovi pridobljenih projektov izdalo tudi gradbeno dovoljenje za posege na gradu, s katerimi 
bomo kandidirali za sredstva Norveških skladov.  
Prav tako pa smo z načrtovano investicijo v izboljšanje dostopnosti do gradu (dvigalo) uvrščeni 
tudi vnabor investicij v kulturne spomenike v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 
2014-2020.   
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Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
 
Za posege na Blejskem gradu in Festivalni dvorani, ki sta zaščitena objekta kulturne in 
arhitekturne dediščine, smo od ZVKD – Območna enota Kranj, pod katero spadamo, prejeli vsa 
soglasja in mnenja, za katera smo zaprosili. 
Posebej pomembno pa je sodelovanje z Restavratorskim centrom pri Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. V sodelovanju z njimi in njihovo koordinacijo projektantov smo pridobili 
dva pomembna projektna dokumenta:  
 

- projekte za izvedbo prenove grajskih stavb, skupaj z gradbenim dovoljenjem 
- dokument idejne zasnove za izgradnjo dvgala na Blejski grad. 

 
Dokumenti nam omogočajo sodelovanje na razpisu za sredstva Norveških skladov in 
nadaljevanje pridobivanja projekte dokumentacije za dvigalo. 
 
 
Regionalna razvojna agencija BSC Kranj in ostali evropski projekti 
 
V teku leta smo dokončali  projekt  » Zadravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki », v katerem smo 
sodelovali s Turizmom Bled , podjetjem Rodeotrade in Regionalno razvojno agencija BSC Kranj. 
V okviru projekta smo sodelovali s prenovo sprehajalne poti na grad, ki poteka od Grajskega 
kopališča. do župnišča in se po gozu priključi na leto prej urejeno glavno sprehajalno pot. 
Partnerja pri projektu sta izvedla še druga dva dela prjekta (kulinarični in športno rekreativni 
del). 
V ponovnem razpisu za projekt Evropa za državljane pa je bila uspešna Občina Bled. Projekt je 
bil izpeljan v mesecu aprilu  in pri izvedbi je sodeloval tudi Zavod za kulturo Bled kot nosilec 
izvedbe programa v Festivalni dvorani  ( predstavitev in delavnica ). 
  
     
Turistično gospodarstvo 
 
V teku lanskega  leta smo ponovili program sodelovanja tržnih in proocijskih aktivnosti s 
partnerji, ki so najpomembnejši za pridobivanje obiskovalcev Blejskega gradu. dobro sodelovali 
z vsemi gospodarskimi subjekti v blejskem turizmu.  
Najpomembnejši partnerji pri tem so bili: 
 

- Sava hoteli Bled - tudi lani je njihova služba za trženje vključila oglase za obisk Blejskega 
gradu v svoje promocijske materiale in promocijske displaye v hotelskih hišah. 

- Turizem Bled, ki je naše promocijske materiale vključil v vse tržne manifestacije, katerih 
se je udeležil Bled in na grad pripeljal veliko število novinarjev, ki delajo za različne 
medije. 

- Najpomembnejši partnerji med slovenskimi turističnimi agencijami ostajajo  Kompas 
Bled, Panoramic, TT promet in Liberty iz Ljubljane, ki so obisk Blejskega gradu vključile v 
itinerarje skupin na poti po Evropi. To so bile predvsem skupine iz Azije (Japonska, 
Koreja), Izraela in Združenih držav Amerike. Prav tako pa dobro sodelujemo tudi z 
agencijami iz Hrvaške in Madžarske ( Da Riva, Net travel, itn.), ki so prav tako aktivne 
predvsem na azijskih in ameriškem trgu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 11 

6. ZAKLJUČEK 
 
 
Tudi preteklo leto 2013 je bilo obdobje nadaljnjega razvoja in rasti Zavoda za kulturo Bled. Kljub 
temu, da se je leto začelo zaskrbljujoče, pa je bilo nadaljevanje bistveno boljše in pripeljalo do 
najboljših rezultatov od začetka delovanja zavoda. 
Vsi uslužbenci zavoda smo se po svojih najboljših močeh trudili v čim večji meri izpolnjevati 
naše poslanstvo, ki je predvsem skrb za objekte v upravljanju in izvajanje programa aktivnosti v 
njih in kulturnih projektov v kraju.  
Pri tem smo skušali skrbeti predvsem za tržno uspešnost, saj so sredstva iz tega naslova 
zaenkrat edina, iz katerih financiramo obnove in razvoj. Izjemo predstavljajo sredstva Občine 
Bled v višini 25.000 EUR, ki smo jih v delni kombinaciji s sredstvi, ustvarjenimi s poslovanjem 
zavoda, vložili v prenovo zunanjosti občinskega kulturno kongresnega centra Festivalna 
dvorana.  Po četrt stoletja si je dvorana osvežitev vsekakor zaslužila  in tako predstavlja 
infrastrukturni objekt , ki gre lahko ob bok siceršnji podobi in ponudbi Bleda kot vodilnega 
alpskega turističnega centra. 
Veliko smo vložili tudi v prenovo kulturnega spomenika Blejski grad in s pridobitvijo različne 
projektne dokumentacije omogočili, da bomo lahko kandidirali za sredstva različnih evropskih 
virov. Preostala posega do konca celovite prenove Blejskega gradu (prenova obeh traktov 
grajske stavbe in dvigalo) sta namreč tolikšna, da jih z lastnimi sredstvi ne bi mogli izvesti v 
celoti.  
Prav tako smo izvedli bogat program prireditev, s katerimi smo skušali pospeševati obisk na 
gradu in v dvorani ter istočasno skrbeti za zadovoljevanje različnih okusov domačinov in 
turistov, ki so jih obiskovali. S tem pa zavod postaja tudi iz leta v leto pomembnejši dejavnik 
organizacije kulturnega dogajanja v kraju, kar pa je prav tako  del njegovega poslanstva.      
Glede na to, da je bilo preteklo leto uspešno ne samo po vsebinski, ampak tudi po finančni plati, 
smo v celoti z njim lahko zadovoljni. Smatramo, da smo si tako v teku lanskega kot tudi v teku 
preteklih let pridobili dovolj znanja in izkušenj, da gremo lahko v prihajajoča obdobja 
pripravljeni na nove aktivnosti, ki bodo ob predpostavki uspeha na razpisih predvem v 
investicijskem smislu dokaj zahtevna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktor 
Matjaž Završnik 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 



 

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2013 
 

 
PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA 
 

Naziv zavoda: ZAVOD ZA KULTURO BLED 

Sedež zavoda: Cesta svobode 11, 4260 Bled 

Matična številka: 2062348 

Davčna številka: 41694473 

Šifra dejavnosti: 90.040 

Telefon: 04 5729 771 

Telefax 04 5729 772 

e-mail info@zkbled.si  

Direktor zavoda: Matjaž Završnik 

Člani sveta zavoda: Janez Petkoš (predsednik) 

 

Srečo Vernig 

 

Tanja Černe 

 

Dr. Timotej Knific 

 

Brigita Šolar 

 

Iztok Oražem 

 

Franc Sirc 
 

Javni zavod je vpisan v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča V KRANJU  z dne 23.3.2005, 
št. vložka 1/07806/00. 
 
Podračun odprt pri UJP  območna enota Kranj št: 
01203-6000000117 
 
Gotovinski račun odprt pri SKB d.d. Ljubljana št:03139-1000311562 
 
Poslovno leto je enako koledarskemu. 
 
Zavod za kulturo Bled je bil ustanovljen 11.11.2004 s sklepom Občinskega sveta Občine Bled. 
 
Temeljne usmeritve in dejavnosti zavoda so opredeljene v odloku o ustanovitvi, ki pravi, da » v 
okviru svojega poslanstva zavod zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje upravljanja kulturnega 
spomenika Blejski grad, drugih kulturnih spomenikov državnega pomena in ostale javne 
kulturne infrastrukture na območju občine Bled, v skladu s pogodbo o upravljanju posamezne 
kulturne infrastrukture, ki jo zavod sklene z ustanoviteljico«.  

 
Dne 19.6.2006 je bila z Ministrstvom za kulturo podpisana Pogodba o prenosu javne kulturne 
infrastrukture v upravljanje, na osnovi katere je kulturni spomenik Blejski grad s 1.1.2007 prešel 
v upravljanje Zavoda za kulturo Bled. Zavod je 30.12.2006  z Občino Bled kot lastnikom 
Festivalne dvorane podpisal tudi pogodbo za upravljanje tega objekta.  
 



 

1. UVOD 
 
Računovodsko finančno poslovanje ZAVODA Z KULTURO BLED (v nadaljevanju zavod) temelji 
na naslednjih predpisih: 

- Zakona o javnih financah;  
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna; 

- Zakon o računovodstvu, 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil; 
- Slovenski računovodski standardi s pojasnili; 
- Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov; 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava; 
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev; 
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu. 
 
Računovodski podatki za leto 2013 so izkazani v evrih brez centov, ker je bil evro na dan 
sestavljanja računovodskega poročila uradna valuta v državi. 
 
 
2. RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI 
 
Računovodski izkazi, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, so sestavni del letnega poročila, ki 
ga predpisuje Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravilnik). 
 

 Bilanca stanja s prilogo: 
o stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 

 Izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami: 
o  izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov; 
o  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka; 
o izkaz računa financiranja določenih uporabnikov; 
o izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 
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2.1 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. 
Slovenski računovodski standardi zahtevajo, da mora bilanca stanja prikazovati resnično in 
pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri sestavi bilance stanja smo spoštovali 
te zahteve ter stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov uskladili tudi z letnim popisom. 
 
 
SREDSTVA 
 
2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
2.1.1.1  neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 
2.1.1.2  oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 
2.1.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 
nabavno vrednost neopredmetenih sredstev v znesku 11.054 EUR predstavlja računalniška 
programska oprema in je izkazana med temi sredstvi kot dolgoročne premoženjske pravice za 
opravljanje funkcij v obdobju daljšem od enega leta. Zanje so bili oblikovani popravki vrednosti 
4.300 EUR, kar pomeni, da je sedanja knjigovodska vrednost teh sredstev na obračunski dan 
6.754 EUR. 
 
2.1.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 
so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšana za vrednost popravka vrednosti oblikovanega 
na osnovi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
2.1.1.2.1 Nepremičnine 
 
Vrednost nepremičnin 

vrsta sredstva nabavna vrednost 
popravek 
vrednosti sedanja vrednost 

zemljišča 2.455.939  2.455.939 
zgradbe 4.089.975 1.000.230 3.089.745 
skupaj 6.545.914 1.000.230 5.545.684 

 
Zavod  ima vse nepremičnine v upravljanju. 
 
2.1.1.2.2 Oprema 
 
Vrednost opreme 

vrsta sredstva 
nabavna 
vrednost 

popravek 
vrednosti 

sedanja 
vrednost 

pohištvo 167.132 113.932 53.200 
druga oprema 685.690 334.537 351.153 
drobni 
inventar 1.353 1.353 0 
skupaj 854.175 449.822 404.353 

 
Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2013 je znašala 854.175 EUR, oblikovani so bili 
popravki vrednosti  449.822 EUR, sedanja vrednost opreme znaša 404.353 EUR. 
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2.1.2 Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve 
 
2.1.2.1 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice          
predstavljajo sredstva v glavni blagajni  do višine blagajniškega maksimuma. Stanje sredstev v 
gotovini je popisna komisija popisala na dan 31.12.2013. V blagajni je bilo dne 31.12.2013 4.502 
EUR gotovine. Znesek 5.209 EUR pa predstavlja denar na poti. 
 
2.1.2.2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah           
so sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2013. Finančno poslovanje zavoda poteka preko 
podračuna, odprtega pri Upravi za javna plačila, Območna enota Kranj v elektronski obliki. 
Zavod ima račun za polaganje dnevnih iztržkov pri SKB banki d.d. PE GORENJSKA, uprava 
Jesenice, poslovalnica Bled. Stanje sredstev na podračunu je bilo na dan 31.12.2013 30.438 EUR. 
 
2.1.2.3 Kratkoročne terjatve do kupcev   
Terjatve do kupcev predstavljajo terjatve za vstopnine na Blejski grad, za najemnine poslovnih 
prostorov v Festivalni dvorani in na gradu, uporabo Festivalne dvorane, do naročnikov in 
organizatorjev porok in ostale aranžmaje. 
Terjatve, izkazane na obračunski dan 31.12.2013 in so v omenjenem obračunskem obdobju 
znašale 45.085 EUR in sicer terjatve do domačih kupcev so v omenjenem obdobju znašale 
42.919 EUR, do tujih pa 2.166 EUR.  
 
Prikaz največjih kupcev po prometu v letu 2013 

KUPCI VREDNOST V EUR 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED 136.156 
KOMPAS BLED D.D. 99.809 
TUMLARE CORPORATION 30.295 
FOTO SULZER D.O.O. 21.724 
FORTUNA TRAVEL 19.997 
M TOURS BLED D.O.O. 17.940 
TURISTIČKA AGENCIJA DA RIVA 17.934 
DEMACO D.O.O. 16.241 
PROMET T & T D.O.O. 15.894 

DRUŽINA KRUMPAK D.O.O. 14.774 

 
2.1.2.4 Dani predujmi in varščine 
V decembru 2013 je bil po predračunu plačana Turistični agenciji Happy tours  144 EUR 
namestitev v hotelu v času sejma (februar 2014) na Madžarskem za ga. Leo Ferjan. 
 
2.1.2.5 Kratkoročne terjatve do drugih neposrednih uporabnikov EKN je terjatev do 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja BSC d.o.o. Kranj za odobrena sredstva iz 
razpisa v vrednosti 68.645 EUR. Sredstva bodo nakazana v letu 2014. 
 
2.1.2.6 Kratkoročne terjatve iz financiranja 
v znesku 11 EUR predstavljajo terjatve za obresti iz naslova denarnih sredstev na računu. 
 
2.1.2.7 Druge kratkoročne terjatve 
skupna vrednost teh terjatve je na dan 31.12.2013 4.139 EUR in sicer: terjatev za preveč 
plačanih akontacij DDPO za leto 2013 1.058 EUR, 23 EUR refundacije ZZZS, 612 EUR terjatve za 
vstopni DDV; terjatve do bank za plačila s plačilnimi karticami v vrednosti 2.446 EUR. 
 
2.1.2.8 Aktivne časovne razmejitve 
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v vrednosti  2.973 EUR sestavljata DDV v prejetih predujmih  1.745 EUR  in kratkoročno 
odloženi odhodki v vrednosti 1.228 EUR. 
 
 
2.1.3 Zaloge 

 
Zaloge blaga v vrednosti 49.548 EUR predstavljajo edicije za trženje knjig Blejski grad vtisi in 
knjige Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski pristavi. 
 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
2.1.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
so: 

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme za vnaprej plačane storitve 8.116 EUR 
(poroke, uporaba FD, najemnina); 
 

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 22.514 EUR so obveznosti za plače in 
druge prejemke zaposlenih z obračunanimi dajatvami za bruto plače in rejemke za 
mesec december 2013, ki so bili izplačani v januarju 2014; 

 
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2013 137.822 EUR; 

 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v znesku 50.414 EUR izhajajo iz   

pogodbene obveznosti plačila 15% realizacije prihodkov na gradu Narodnemu muzeju 
Slovenije, znesek 6.807 EUR obveznost, ki bo na osnovi prihodkov meseca decembra 
2013 zapadla v plačilo januarja 2014; znesek 30.607 EUR pa obveznosti za meseca  
oktober in november 2013; 13.000 EUR pa obveznost do Restavratorskega centra za 
projekt celotne obnove gradu. 

 
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 19.423 EUR so obveznosti 

davkov in prispevkov delodajalca za obračunane plače in druge prejemke v mesecu 
decembru 2013 (plačano po obračunu v letu 2014) in obveznost za DDV. 
 

- kratkoročne obveznosti do financerjev v skupnem znesku 348.750 EUR; prejet 
kratkoročni kredit  SKB Banke;  

 
1. Št. pogodbe 173072-012 v znesku 25.000 EUR od 11.9.2013; zadnji rok vračila 

10.9.14; v leto 2013 je bilo vrnjeno 6.250 EUR, za vračilo v letu 2014 ostane 18.750 
EUR.   

 
2. Št. pogodbe 173072-013 v znesku 200.000 od 11.9.2013; zadnji rok vračila 10.9.14 

(revolving kredit – porabljeno v letu 2013 180.000 EUR, 20.000 EUR bo koriščeno v 
letu 2014 za pokrivanje tekočih stroškov poslovanja;      

                                      
3. Št. pogodbe 173072-014 v znesku  150.000 EUR od 7.10.2013; kredit bo vrnjen v  

šestih zaporednih mesečnih obrokih; prvi obrok zapade v plačilo 30.5.2014, zadnji 
pa 6.10.2014.  

                                                                                                  
- druge PČR v znesku 75.437 od tega 75.288 EUR predstavljajo terjatve za projekt LAS 

»ZDRAVILSTVO ARNOLDA RIKLIJA V SODOBNI PREOBLEKI«. V projektu sta 
sodelovala še dva pogodbena partnerja in sicer Zavod za turizem Bled in Rodeo Trade 
d.o.o. Projekt je bil zaključen v letu 2013. Sredstva bodo prejeta v prvi polovici leta 2014. 
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Sorazmerni del pogodbenih obveznosti bomo prenakazali pogodbenim partnerjem. 
Ostalo 149 EUR. 
 
                                                                     

Prikaz največjih dobaviteljev za dobavo materiala, opreme in opravljanja storitev  v letu 
2013 

DOBAVITELJI VREDNOST V EUR 
    
PROGRAMSKI ATELJE A&Z 65.200 
INFRASTRUKTURA BLED D.O.O. 53.612 
PROGRAMSKI ATELJE A&Z 51.939 
FRANC GRADADOLNIK D.O.O. 42.144 
RIKO HIŠE D.O.O. 39.000 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED 31.845 
DŽEVIDA ŠKERBEC S.P. 29.755 
KD VITEZA GAŠPERJA LAMBERGERJA 28.992 
MDM ELMEX, d.n.o. 25.817 

DRUŠTVO ZA POMOČ UMETNIKOM DEŽELE KRANJSKE 22.000 

 
 
2.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so sredstva v 
upravljanju. Končno stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2013 je sledeče: vrednost 
sredstev v upravljanju Občine Bled je 1.145.553 EUR, vrednost sredstev v upravljanju 
Ministrstva za kulturo pa 4.147.047 EUR. 
 

  

začetno stanje 
sredstev v 

upravljanju 
31.12.2012 

zmanjšanje sredstev v 
upravljanju-

pokrivanje AM iz vira 

končno stanje 
sredstev v 

upravljanju 
31.12.2013 

1. OBČINA BLED 1.206.900 61.347 1.145.553 
        

 
Stanje sredstev v upravljanju Občine Bled se v letu 2013 povečalo za 25.000 EUR; vlaganje 
občine Bled v Festivalno dvorano in je na dan  31.12.2012 znašalo 1.206.900 EUR. 
 

  

začetno stanje 
sredstev v 

upravljanju 
31.12.2012 

povečanje 
sredstev v 

upravljanju iz 
ostanka presežka 

prihodkov nad 
odhodki iz leta 

2012 

nerazporeje
n presežek 
prihodkov 

nad odhodki 
leta 2013 

končno 
stanje 

sredstev v 
upravljanju 
31.12.2013 

2. MINISTRSTVO ZA 
KULTURO  3.903.069 243.978 212.409 4.359.456 
          

 
 
Realizacija sklepa iz leta 2012, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 v vrednosti 
243.978 EUR nameni investiciji  prenova Blejskega gradu, je bila v letu 2013 realizirana. 
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Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2013 v vrednosti 212.409 EUR ostane nerazporejen. 
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013 bo sprejel Svet zavoda na   
februarski redni seji. 
Končno stanje sredstev v upravljanju  Zavoda za  Kulturo Bled  je na dan 31.12.2013 znašalo 
5.505.009 EUR. 
 
 
 
 
2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 
Izkazuje prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da so 
prihodki in odhodki nastali v obravnavanem obračunskem obdobju in so izkazani po vrstah. 
 
2.2.1  Prihodki 
   
Zavod  ima v upravljanju dva objekta in sicer Festivalno dvorano v kateri se opravlja v celoti 
tržna dejavnost in Blejski grad, kjer se prihodki od vstopnin in prejete donacije smatrajo kot 
dejavnost  opravljanja javne službe, ostali prihodki pa kot tržna dejavnost. Ugotovljen je bil 
12,16% odstotni delež poslovnih prihodkov, ustvarjenih s tržno dejavnostjo. Ta delež 
predstavlja eno izmed sodil za razmejevanje odhodkov na tržni del na gradu, kjer ni mogoče 
zagotoviti ločenega evidentiranja odhodkov. 
 
 
V letu 2013 je bilo iz izvajanja javne službe ustvarjenih 1.629.502 EUR prihodkov, iz opravljanja 
tržne dejavnosti pa 223.743 EUR.  
 
Struktura prihodkov po vrstah 

  PRIHODKI   PRIHODKI   

  2013 DELEŽ 2012 DELEŽ 

          

A. PRIHODKI 1.853.245 100,00 1.782.909 100,00 

          

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.851.259 99,89 1.782.283 99,96 
1. Prihodki od najemnin-GRAD 114.443 6,18 120.166 6,73 
2. Prihodki od uporabe in najema v FD 70.916 3,83 50.361 2,83 
3. Prihodki od vstopnin-GRAD 1.626.139 87,84 1.557.508 87,39 
4. Prihodki od prodaje aranžmajev 90 0,00 7.653 0,42 
5. Prihodki od porok na gradu 32.311 1,75 36.441 2,03 
6. Prihodki od donacij  99 0,01 99 0,01 
7. Ostali prihodki  7.261 0,39 10.055 0,56 
          

II. FINANČNI PRIHODKI 732 0,04 615 0,03 
1. Prihodki od obresti na vpogled in 
depozita 732 0,04 615   
2. Drugi finančni prihodki 0 0,00 0   
          

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 1.254 0,07 11 0,00 

 
 
Iz priložene tabele je razvidno, da največji delež vseh prihodkov predstavljajo poslovni prihodki 
99,89%, med njimi pa so najvišji prihodki od vstopnin na Blejskem gradu 87,84%, najema 
poslovnih prostorov na gradu 6,18% sledijo jim prihodki od najema, uporabe in vstopnin v 
Festivalni dvorani 3,83%, prihodki od porok na gradu 1,75%, ostali prihodki 0,39%. 
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Poslovni prihodki so se v primerjavi z letom 2013 povečali  za 3,94%. 
 

 
 

Graf 1: Struktura poslovnih prihodkov 
 
 
 

Prihodki po vrstah dejavnosti  
Zavod je v letu 2012 z izvajanjem javne službe ustvaril 1.629.502 EUR prihodkov. S prodajo 
blaga in storitev na trgu je bilo ustvarjenih 223.743 EUR.  
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2.2.2 Odhodki 

VRSTA ODHODKOV LETO 2013 delež LETO 2012 delež 

STROŠKI PRODANIH ZALOG 490 0,03 1.973 0,13 

STROŠKI MATERIALA 90.183 5,62 92.629 6,18 

čistila 13.279   12.294   

pomožni material 1.638   1.205   
električna energija in kurivo 34.818   43.746   
nadomestni deli in material za vzdrževanje 229   937   
odpisi drobnega inventarja 2.171   1.736   
strokovna literatura 1.146   576   
pisarniški material 22.397   20.743   
reklame, promocije 9.922   7.449   
drugo 4.583   3.943   

STROŠKI STORITEV 745.223 46,45 631.309 42,10 

urejanje okolice 42.569   34.425   
delo tehnika v festivalni dvorani 31.234   38.630   
nastopi kulturnih društev 10.056   20.100   
animacije 98.834   62.505   
promocije 55.656   29.538   
tekoče vzdrževanje 162.442   79.564   
najem opreme, nadom. progr. opr. A&Z 46.695   43.571   
zavarovanja 8.621   8.180   
plačilni in bančni promet 10.432   9.555   
intelektualne storitve 13.888   43.695   
komunala 12.279   11.302   
avtorski honorarji, SAZAS 4.165   1.585   
študentsko delo 20.970   12.826   
reprezentanca 2.575   2.842   
sejnine 2.024   2.603   
telefonske storitve 12.824   21.040   
reklama, oglaševanje 107.373   108.238   
varovanje 5.369   10.910   
tiskarske storitve aranžmaji 1.840   844   
stroški storitev hrana-pijača (aranžmaji) 4.890   5.978   
stroški najema opreme 29.521   11.711   
stroški storitev FO nastopi 21.391   17.596   
fotografske storitve 120   914   
prevozne storitve 7.288   16.120   
dnevnice, nočnine, potni stroški zaposlenih 3.738   4.842   
poštne, kurirske storitve 2.034   1.965   
konzumacije 13.488   9.101   
seminarji, šolnine 3.091   2.806   
uporaba poslovnih prostorov 0   12.723   
druge storitve 9.816   5.600   

STROŠKI DELA 394.107 24,56 385.986 25,74 

bruto plače 292.919   276.587   
dajatve delodajalca 47.806   44.887   
nadomestila plač 2.885   2.217   
dodatno pokojninsko zavarovanje 15.902   29.915   
prevoz na delo in iz dela 12.088   11.079   
odpravnine, jubilejne nagrade 5.195   90   
darilni boni, str. Nagrad 100   0   
regresirana prehrana 11.492   12.215   
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regres za letni dopust 5.720   8.996   
AMORTIZACIJA 56.559 3,52 101.937 6,80 

DRUGI  STROŠKI 13.356 0,83 9.804 0,65 

(takse, nagrade dijakom,dajatve)         

FINANČNI ODHODKI 17.602 1,10 19.333 1,29 
(za obresti leasing pogodb, obresti od 
kredita SKB)         
VRSTA ODHODKOV LETO 2013 delež LETO 2012 delež 
DRUGI ODHODKI 286.621 17,87 253.626 16,92 

pogodbene obveznosti do NMS 243.921   233.626   
sofinanciranje muzejske zbirke         
sofinanciranje  42.700   20.000   
ostalo-donacija         

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 395 0,02 2.778 0,19 

ODHODKI SKUPAJ 1.604.536 100,00 1.499.375 100,00 

 
Stroški materiala so v letu 2013 znašali 90.183 EUR in predstavljajo 5,62% vseh odhodkov v  
obračunskem obdobju. Največji stroški materiala so električna energija in kurivo, material za 
promocijo in animacijo ter pisarniški material. 
 
Stroški storitev v vrednosti 745.223 EUR predstavljajo 46,45% vseh odhodkov. Najvišje 
postavke so stroški tekočega vzdrževanja,  nastopi kulturnih društev, intelektualne osebne 
storitve, varovanje,reklame oglaševanje… 
 
Stroški dela v vrednosti  394.107 EUR predstavljajo 24,56% vseh odhodkov. Zajemajo vse 
stroške dela v zvezi z redno zaposlenimi delavci.  
 
Amortizacija je bila obračunana v višini 56.559 EUR. V skladu s pravilnikom o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Ostale druge stroške v vrednosti 13.356 EUR sestavljajo dajatve za stavbno zemljišče za leto 
2013 7.833 EUR, članarine 2.131 EUR, stroški za varstvo okolja 1.065 EUR. 
 
Finančni odhodki v vrednosti 17.602 EUR sestavljajo obresti od najetega kratkoročnega 
kredita pri SKB banki v vrednosti 15.797 EUR, zamudne obresti 1.214 EUR, obresti iz naslova 
plačnih nesorazmerij 588 EUR, ostalo 3 EUR. 
 
Drugi odhodki v vrednosti 286.621 EUR zajemajo pogodbene obveznosti do Narodnega 
muzeja Slovenije in sicer 243.921 EUR mesečna obveznost (15% mesečne realizacije prihodkov 
vstopnin na grad) in sofinanciranje krajevnih prireditev v vrednosti  42.700 EUR.  
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi odtujitve OOS in NDS v znesku 395 EUR.  
 
Odhodki po vrstah dejavnosti 
Zavod je za izvajanje javne službe ustvaril 1.326.717 EUR odhodkov, pri prodaji blaga in 
storitev na trgu pa je bilo ustvarjenih 277.819 EUR odhodkov. 
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2.3 Poslovni rezultat 
 

POSLOVNI REZULTAT 2013 2012 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
248.709 283.534 

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB -DDPO 
36.300 39.556 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI Z UPOŠTEVANIM 
DDPO 212.409 243.978 

 
 

 
2.4 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
 
Je računovodski izkaz, ki ga določeni uporabniki na osnovi medletnih evidenčnih knjiženj 
izdelujejo zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja 
sredstev javnih financ. Zato se vzporedno izkazujejo podatki tako po načelu fakturirane kot 
plačane realizacije v skladu s pravili, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. 
 
 
3.  ZAKLJUČEK 
 
Računovodski izkazi s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2013 bodo posredovani  Agenciji 
RS za javnofinančne evidence in storitve, županu občine Bled ter pristojnim ministrstvom. Z 
računovodskim poročilom, kot delom letnega poročila za leto 2013 bodo na svetu zavoda 
seznanjeni in o njem razpravljali njegovi člani. 
 
 

 
 
  
 
 
 
Bled, dne 3.2.2014 
 
 
 
 
Svet zavoda je na svoji 32. redni seji, dne 6.2.2014, sprejel Letno poročilo Zavoda za kulturo 
Bled. 
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Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2013 

 

BILANCA STANJA 

na dan 31.12.2013 

ČLENITEV   

Znesek EUR 

  (brez centov) 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Tekoče Predhodno 

KONTOV   ZA AOP leto 2013 leto 2012 

1 2 3 4 5 

  SREDSTVA       

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001=002-

003+004-005+006-007+008+009+010+011) 
001 

5.956.791 5.802.936 

00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN  AČR 002 
11.054 5.911 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH  SREDSTEV 003 
4.300 3.474 

02 NEPREMIČNINE 004 
6.545.914 6.361.517 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 
1.000.230 953.473 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 
854.175 805.196 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 
449.822 412.741 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 
0 0 

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 012=013+014+015+016+017+018+019+020+021+022 
012 

161.146 182.010 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 
9.711 9.214 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 
30.438 122.552 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 
45.085 42.051 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 
144 2.694 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 
017 

68.645 191 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 
0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 
11 121 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 
4.139 2.584 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 
0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 
2.973 2.603 

  C) ZALOGE  023=024+025+026+027+028+029+030+031 023 
49.548 53.038 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 
0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 
0 0 

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 
49.548 53.038 
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ČLENITEV   

Znesek EUR 

  (brez centov) 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Tekoče Predhodno 

KONTOV   ZA AOP leto 2013 Leto 2012 

1 2 3 4 5 

37 DRUGE ZALOGE 031 
0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 032=001+012+023 032 
6.167.485 6.037.984 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 
0 0 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
    

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

034=035+036+037+038+039+040+041+042+043 
034 

662.476 684.037 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 
8.116 9.821 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 
22.514 25.838 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 
137.822 177.621 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 
19.423 26.505 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 
50.414 34.003 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 
348.750 395.000 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 
0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 
0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 
75.437 15.249 

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

044 
5.505.009 5.353.947 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 
0 0 

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 DOLGOROČNA 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 
0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 
0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 
0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA  OSNOVNA SREDSTVA 
056 

5.292.600 5.109.969 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 
0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 
212.409 243.978 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 
0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 060=034+044 060 
6.167.485 6.037.984 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 
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Priloga 2: Stanje in gibanje neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH  SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

 

 v EUR brez centov 

NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Nabavna 

Popravek 

vrednosti Povečanje Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje   Neodpisana Prevrednotenje Prevrednotenje 

  ZA AOP 

vrednost 

(1.1.)  (1.1.) 

nab. 

vrednosti 

popr. 

vrednosti nab. vrednosti 

pop. 

vrednosti Amortizacija vrednost/31.12 zaradi okrepitve zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10(3-4+5-6-7+8-

9) 11 12 

I. Neopredmetena  sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju 

(701+702+703+704+705+706+707) 

700 7.172.624 1.369.688 272.156 395 33.636 33.636 117.906 5.956.791 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701               0 
0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 5.911 3.474 5.431 113 288 288 1.001 6.754 
0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703               0 
0 0 

D. Zemljišča 704 2.360.600   95.339         2.455.939 
0 0 

E. Zgradbe 705 4.000.917 953.473 89.058 0 0   46.757 3.089.745 
0 0 

F. Oprema 706 805.196 412.741 82.328 282 33.348 33.348 70.148 404.353 
0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 

sredstva 
707               0 

0 0 

II. Neopredmetena  sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

lasti 

(709+710+711+712+713+714+715) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709               0 
0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710               0 
0 0 

C. Druga neopredmetena dolgoročna  

sredstva 
711               0 

0 0 

D. Zemljišča 712               0 
0 0 

E. Zgradbe 713               0 
0 0 
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NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Nabavna 

Popravek 

vrednosti Povečanje Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje   Neodpisana Prevrednotenje Prevrednotenje 

  ZA AOP 

vrednost 

(1.1.)  (1.1.) 

nab. 

vrednosti 

popr. 

vrednosti nab. vrednosti 

pop. 

vrednosti Amortizacija vrednost/31.12 zaradi okrepitve zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10(3-4+5-6-7+8-

9) 11 12 

F. Oprema 714               0 
0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 

sredstva 
715               0 

0 0 

III. Neopredmetena dolgoročna 

sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva v finančnem najemu 

(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717               0 
0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0   0 0 0 0 
0 0 

C. Druga neopredmetena dolgoročna 
sredstva 

719               0 
0 0 

D. Zemljišča 720               0 
0 0 

E. Zgradbe 721               0 
0 0 

F. Oprema 722 0 0 0   0 0 0 0 
0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 

sredstva 
723               0 

0 0 

 



 

Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. 1.2013 do 31.12.2013 

ČLENITEV   

Znesek v EUR 

(brez centov) 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Tekoče Predhodno 

KONTOV   ZA AOP leto 2013 leto 2012 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 
1.851.259 1.782.283 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 
1.850.394 1.779.388 

  
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 
865 2.895 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 
732 615 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 
1.111 11 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 
143 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 
0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 
143 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 
1.853.245 1.782.909 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 
835.896 725.911 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 
490 1.973 

460 STROŠKI MATERIALA 873 
90.183 92.629 

461 STROŠKI STORITEV 874 
745.223 631.309 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 
394.107 385.986 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 
325.104 311.093 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV 877 
63.708 74.803 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 
5.295 90 

462 G) AMORTIZACIJA 879 
56.559 101.937 

463 H) REZERVACIJE 880 
0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 
13.356 9.803 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 
17.602 19.334 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 
286.621 253.626 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884=885+886) 884 
395 2.778 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 
0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 
395 2.778 
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ČLENITEV   

Znesek v EUR 

(brez centov) 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Tekoče Predhodno 

KONTOV   ZA AOP leto 2013 leto 2012 

1 2 3 4 5 

  N) CELOTNI ODHODKI (887=871+875+879+880+881+882+883+884) 887 
1.604.536 1.499.375 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888=870-887) 888 
248.709 283.534 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (889=887-870) 889 
    

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 
36.300 39.556 

  
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka (891=888-890) 
891 

212.409 243.978 

  
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(892=(889-890)oz.(890-888)) 

892 
    

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 
893 

    

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 

894 
12 12 

  Število mesecev poslovanja 895 
12 12 
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Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

od 1.1.2013 do 31.12.2013 

ČLENITEV   Znesek v EUR brez centov 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Tekoče 

leto 2013 

Predhodno 

KONTOV   ZA AOP leto 2012 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 
1.829.399 1.819.379 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 
1.624.121 1.600.703 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 
0 40.000 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 
0 0 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 
0 0 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 
0 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 
0 25.000 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 
0 0 

  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 
0 25.000 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 
0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 
0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 
0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413 
0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 
0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 
0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 
0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 
0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 
0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 419 
0 15.000 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 
420 

1.624.121 1.560.703 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 
1.623.279 1.560.166 

del 7102 Prejete obresti 422 
842 537 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 
0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 
0 0 

72 Kapitalski prihodki 425 
0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 
0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 
0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 
0 0 
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ČLENITEV   Znesek v EUR brez centov 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Tekoče 

leto 2013 

Predhodno 

KONTOV   ZA AOP leto 2012 

1 2 3 4 5 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 
0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 
0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) 431 
205.278 218.676 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 
82.638 94.508 

del 7102 Prejete obresti 433 
0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 
120.532 122.077 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 
0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 
2.108 2.091 

  II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 
1.878.183 1.691.626 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 
438 

1.579.235 1.349.277 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 439 
263.771 242.806 

del 4000 Plače in dodatki 440 
213.474 194.928 

del 4001 Regres za letni dopust 441 
4.019 6.652 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 
18.707 18.186 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 
21.226 21.782 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 
0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 
0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 
6.345 1.258 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 
50.485 57.143 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 
20.872 19.290 

del 4011 Prispevki za zadravstveno zavarovanje 449 
16.721 15.454 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 
141 130 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 
235 218 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 
12.516 22.051 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 
453 

868.310 841.647 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 
327.415 329.668 

del 4021 Posebni material in storitve 455 
14.182 20.417 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 
36.445 51.293 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 
7.913 1.271 
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ČLENITEV   Znesek v EUR brez centov 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Tekoče 

leto 2013 

Predhodno 

KONTOV   ZA AOP leto 2012 

1 2 3 4 5 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 
2.799 3.783 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 
93.910 36.193 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 
82.606 83.085 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 
0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 
0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 
303.040 315.937 

403 D. Plačila domačih obresti 464 
15.844 18.337 

404 E. Plačila tujih obresti 465 
0 0 

410 F. Subvencije 466 
0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 
0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 
0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferi 469 
0 0 

  J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 470 
380.825 189.344 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 
0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 
0 0 

4202 Nakup opreme 473 
124.958 107.538 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 
45.600 15 

4204  Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 
0 8.339 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 
132.656 40.569 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 
0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 
1.581 360 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 
76.030 32.523 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 
0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) 481 
298.948 342.349 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 
67.147 68.287 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 
13.223 17.659 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 
218.578 256.403 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 
  127.753 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 
48.784   
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Priloga 5: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1.1.2013 do 31.12.2013 

ČLENITEV   

Znesek v EUR 

(brez centov 

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Tekoče Predhodno 

KONTOV   ZA AOP leto 2013 leto 2013 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 
485.000 460.000 

500 Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) 551 
485.000 460.000 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 
485.000 460.000 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 
    

del 5003 najeti krediti pri državnem proračunu 554 
    

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 
    

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 
    

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 
    

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 
    

501 Zadolževanje v tujini 559 
    

55 VII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 
531.250 515.000 

550 Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 
531.250 515.000 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 
531.250 515.000 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 
    

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 
    

del 5503 Odplačila kreditov proračunov lokalnih skupnosti 565 
    

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 
    

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 
    

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 
    

551 Odplačila dolga v tujino 569 
    

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 570 
    

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 571 
46.250 55.000 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) 572 
  72.753 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570) 573 
95.034   

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

od 1.1.2013 do 31.12.2013 

 

ČLENITEV   Znesek v EUR brez centov 

PODSKUPIN NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Izvajanje Prod. blaga in 

KONTOV   ZA AOP javne službe stor. na trgu 

1 2 3     

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 660 
1.627.972 223.287 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 
1.627.212 223.182 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 
662 

0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 
0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 
760 105 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 
732 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 
798 313 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 
0 143 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 
0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 
0 143 

  D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 
1.629.502 223.743 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 
655.208 180.688 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 
430 60 

460 STROŠKI MATERIALA 673 
59.661 30.522 

461 STROŠKI STORITEV 674 
595.117 150.106 

  F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 
313.783 80.324 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 
258.663 66.441 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 
50.486 13.222 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 
4.634 661 

462 G) AMORTIZACIJA 679 
49.934 6.625 

463 H) REZERVACIJE 680 
0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 
5.419 7.937 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 
15.371 2.231 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 
286.621 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 684 
381 14 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 
0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 
381 14 
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ČLENITEV   Znesek v EUR brez centov 

PODSKUPIN NAZIV SKUPINE KONTOV OZNAKA  Izvajanje Prod. blaga in 

KONTOV   ZA AOP javne službe stor. na trgu 

1 2 3     

  N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685) 687 
1.326.717 277.819 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688) 688 
302.785   

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670) 689 
  54.076 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 
36.300   

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka (692=(689-690)oz.(690-688)) 
691 

266.485   

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka (691=688-690) 
692 

  54.076 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 
693 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED 
PLAN ZA LETO 2014 – VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE 

 
 
Plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2014 v vsebinskem smislu temelji na sledečih  osnovah : 
 

- poslanstvu Zavoda za kulturo Bled, opredeljenem v temeljnih ustanovnih aktih 
zavoda 

- določilih upravljavskih pogodb tako za kulturni spomenik Blejski grad kot tudi za 
kongresno kulturni center Festivalna dvorana Bled 

- vsebini dolgoročnih  upravljavskih načrtov in sprejetih načrtov investicijskih namer 
- vlogi, ki jo ima  Zavod za kulturo Bled pri organizaciji in izvedbi lokalnih kulturnih 

prireditev in aktivnosti  
- podatkoh o poslovanju v prvih devetih desetih mesecih leta 2013. 

 
Zavod za kulturo Bled za svoje delovanje ne prejema nobenih stalnih proračunskih sredstev in 
tudi v letu 2014 se v tem pogledu ne pričakuje nobenih sprememb. Zato tržni prihodki, 
pridobljeni v okviru objektov v upravljanju, predstavljajo najpomembnejšo in edino osnovo za 
poslovnaje v vseh pogledih, tako v smislu enostavnega upravljanja in vzdrževanja kot tudi v 
pogledu investicij in razvoja.  
Podatki o prihodkih za obdobje leta 2013 ( 1.853.245,33 EUR ) predstavljajo realno primerjavo 
in osnovo za predlog plana za leto 2014.  
 
Ob upoštevanju teh rezultatov zato za leto 2014 v finančnem smislu predlagamo plan v višini 
1.900.000 EUR, kar je 4,4 % višje kot načrtovano za leto 2013. Obrazložitev se nahaja v poglavju 
o prihodkih, poleg tega pa v nadaljevanju navajamo in na kratko opisujemo še vse ostale 
bistvene vsebinske elemente plana za naslednje leto.     
 
Na splošno bodo glavni poudarki v okviru našega  poslovanje sledeči : 
 
- tudi v naslednjem letu bomo vzdrževali dosežen visok standard urejenosti obeh objektov 

v upravljanju 
- skrbno bomo zasledovali vse razpise in se na osnovi gradbene dokumentacije, 

pridobljene v letu 2013, udeleževali razpisov ter tako skušali pridobiti tudi zunanje vire 
za realizacijo investicijskih namer v skladu z upravljavsko in investicijsko strategijo 

- poleg tega bomo izvajali vsa potrebna vzdrževalna dela 
- poslovanje bo varčevalno naravnano, saj bomo s tem skušali oblikovati čim višje  lastne 

fonde za realizacijo vsaj dela investicijskih namer tudi v primeru, da na razpisih ne bi bili 
uspešni   

- tudi v teku leta 2014 bomo nadaljevali s pridobivanjem projektne in druge potrebne 
dokumentacije za nadalnje posege 

- skrbeli bomo za bogat program kulturnih prireditev v okviru objektov v upravljanju kot 
sredstvo za pospeševanje obiska 

- tudi v naslednjem letu bomo skrbno zasledovali razvoj situacije v zvezi z objektom 
Pristava kot pomembnega elementa širšega grajskega kompleksa. 

 
 
 
Kratke vsebinske obrazložitve k posameznim najpomembnejšim postavkam finančnega plana 
navajam v nadaljevanju. 
 
Prihodki : 
 
V letu 2014 načrtujemo prihodke v skupni višini 1.900.000 EUR. Najpomembnejši prihodkovni 
segmenti so sledeči : 
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-  prihodki od vstopnin : 
 

Prihodki od vstopnine na Blejski grad ostajajo  najpomembnejši vir za poslovanje 
zavoda. Načrtujemo prihodke v višini 1.645.000 EUR,  kar je 5,6 % več kot v letu 
2013. Glavni razlog za dvig plana je v višji vstopnini, pri čemer je potrebno poudariti, 
da načrtovani prihodki procentualno in seveda tudi nominalno zaostajajo za 
odstotkom dviga vstopnine  zaradi sledečih razlogov : 
o glede na opažanja dejanske situacije pričakujemo, da bo povišanje  vstopnine 

odvrnilo od obiska ca 3 % obiskovalcev 
o ne glede na rezultate razpisov načrtujemo v jesenskem času v vsakem primeru  

investicijo v muzejski trakt ( izkoriščanje podstrešja, zamenjava kritine, ev. 
dopolnitev razstave).  Zato pričakujemo na gradu po 15.10. 2014 omejitve obsega 
obiska in posledično znižano vstopnino ( kot leta 2008) za obdobje od 15.10. – 
20.12. 2014 in posledično samo ca 40 % normalnega obsega prihodkov v tem 
času. 

Zaradi pomena prihodkov od vstopnine bomo Blejskemu gradu seveda tudi v letu 
2014 posvečali največ naporov predvsem v smislu promocije in organizacije grajskih 
prireditev kot oblike pospeševanja obiska.  

 
- prihodki od najemnin: 

 
Prihodke od najemnin načrtujemo nekaj višje  od plana leta 2013, saj realizacija 
nakazuje, da bo plan presežen. Prav tako opažamo povečevanje števila aranžmajev, 
katerim dajemo Viteško dvorano v najem, enako pa glede na sklenjeno pogodbo s 
povečevanjem obiska proporcionalno raste tudi najemnina za izvajalca fotografiranja 
. Novih oddaj v najem ne načrtujemo, saj se bomo predvsem pri prenovljenih 
prostorih na gradu raje posvetili bogatejši ponudbi ( 3. in 4. etaža okroglega stolpa, 
podstrešja ), ki bo upravičevala tudi višjo vstopnino, le ta pa omogočila tudi kritje 
stroškov nove ponudbe. Načrtujemo prihodke od najemnin v višini 105.000 EUR. 
 

- prihodki Festivalne dvorane : 
 

Poslovni turizem na Bledu se še vedno nahaja v krizi in tudi za leto 2014 bistvenega 
povečanja naročil ni. Prav tako Kongresni urad Bled tržno še vedno ni toliko aktiven, 
da bi na kratek rok smeli upati na boljše čase. Tako je večina najemov in dogodkov v 
Festivalni dvorani še vedno na strani kulturnih prireditev, katerih število se na drugi 
strani povečuje.  V tem segmentu pričakujemo v letu 2014 tudi dva nova festivala ( 
filmski in mladi pevski talenti), istočasno pa je dejstvo, da so ti aranžmaji bistveno 
občutljivejši na cene najema dvoran. Zato načrtujemo prihodke v višini plana leta 
2013 – 95.000 EUR. Pričakujemo, da se bo v drugi polovici leta 2014 iz Festivalne 
dvorane v prostore Triglavskega narodnega parka preselila Lokalna turistična 
organizacija Turizem Bled, zato bomo morali nadomestiti tudi izpad prihodkov od 
najemnine za ca . pol leta. 

 
      -       ostali prihodki: 
 

 Ostali prihodki so vezani predvsem na prihodke od organizacije porok in drugih 
aranžmajev na Blejskem gradu. Tudi v tekočem in za prihodnje leto ugotavljamo 
padec števila porok na domačem trgu in rast tujih, predvsem iz Rusije in  Velike 
Britanije. Konkurenca lokacij za poroke je iz dneva v dan večja, prav tako je zelo 
opazno varčevanje tudi pri tem slavnostnem dogodku. V letu 2014 načrtujemo 
prihodke v višini 40.000 EUR. Enako velja za prihodke od ostalih aranžmajev, katere 
načrtujemo v višini 10.000 EUR. 



 

Odhodki : 
 

- energija: 
 

Pri stroških energije smo zmanjšanje dosegli predvsem na Blejskem gradu z 
investicijami v osvetlitev objekta z novejšo tehnologijo , prehodom na ogrevanje z 
zemeljskim plinom in ogrevalno tehniko v muzejskem traktu ob prenovi leta 2008. 
Na tej osnovi bi bil plan za leto 2014 lahko še nižji ( ca – 20 % glede na plan za tekoče 
leto ), vendar pričakujemo povečano porabo v jesenskem delu zaradi načrtovane 
investicije. Zato načrtujemo nekoliko manjše znižanje na nivo 41.000 EUR ( - 10 % 
glede na plan za tekoče leto ).   
 
 
 
 

- material: 
 
Stroške materiala v letu 2014 načrtujemo v višini 48.000 EUR. Plan je osnovan na 
izkušnjah iz rednega  letnega obsega del v preteklih leti in  pričakovanem številu  
obiskovalcev ( santarni material, tehnični material itn) . 

 
- strošek dela : 
 

Načrtujemo, da bomo v letu 2014 poslovali z enakim številom stalno zaposlenih, zato 
je tudi plan stroškov dela za redno zaposlene enak, torej 423.000 EUR. Glede na 
povečanje plana pa se delež stroškov dela realno zmanjšuje na delež 22 % od 
prihodkov.  
V teku leta 2013 smo z ureditvijo spodnjega parkirišča pričeli tudi z urejevanjem 
prometa na obeh parkirnih površinah, posebej ob visokih frekvencah ( vikendi, 
poroke, prireditve, protokolarni obiski, posebni aranžmaji ). Prav tako se je na gradu 
zvrstilo preko 60 dogodkov, ki so zahtevali dodatno, predvsem tehnično pomoč. 
Enako situacijo pričakujemo tudi v letu 2014, zato povečujemo strošek na postavki 
študentsko delo na 13.000 EUR, na drugi strani pa znižujemo stroške drugih storitev 
(varovanje). 
 

- stroški storitev:  
 

Stroške storitev v primerjavi s planom za tekoče leto plansko zmanjšujemo za 8 % na 
289.000 EUR. Zmanjšanje stroškov bomo realizirali na postavkah : 
 

- storitve finančnega servisa ( prihod svetovalke za finance na zavod za polni delovni 
čas  ) 

- stroški informacijskega sistema  ( dogovor o nižji farnšizi za sistem identifikacije 
obiskovalcev ) 

 Na enakem nivoju kot v tekočem letu ohranjamo področja : 
- pogodbeno delo, avtorski honorarji 
- stroški zavarovanj, reprezentance, sejnin 
- sistem varovanja 
- čiščenje 
- organizacija tržnih aktivnosti 
- stroški ostalih storitev. 

 
-       stroški promocije 
 

Tudi za strošek promocije velja, da ga plansko ohranjamo na enakem nivoju . 
Prisotnost v medijih in stalna promocija, ki jo izvajamo sami ali pa skupaj s  
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poslovnimi partnerji, je namreč pogoj za generiranje visokega obiska. Glede na 
popolno odvisnost od trga mora naš zavod delovati po podjetniških principih  in se 
predvsem s pomočjo promocije boriti za prepoznavnos tin posledični posel z objekti 
v upravljanju. Načrtujemo strošek v višini 100.000 EUR.  

      
- stroški animacije 
 

Program prireditev, predvsem na Blejskem gradu, je lepo zaživel in na tej osnovi 
imamo letno preko 5.000 dodatnih obiskovalcev. Smatramo, da je pomembno, da oba 
objekta kot stalno mesto kulturnega dogajanja osvojijo tako domači kot tuji 
obiskovalci, saj se s tem v veliki meri dviguje nivo kulturnega dogajanja v kraju. V tej 
nameri smo v določeni meri že uspeli in bomo program nadaljevali tudi v letu 2014. 
Zato tudi stroške animacije ohranjamo na enakem nivoju  - 60.000 EUR. 

 
Pred navedbo vsebinskih in stroškovnih podatkov za naslednja dva segmenta – stroške 
tekočega vzdrževanja in stroške  investicij -  je potrebno upoštevati, da stroške navajamo v 
variantah zaradi sledečih dejstev.  
Na zavodu smo v teku leta 2013 pridobili projekte in gradbeno dovoljenje za projekt 
prenove in izrabe podstrešij traktov A in B na zgornji grajski terasi. S tem projektom se 
bomo udeležili tudi javnega razpisa za Norveške sklade in skušali pridobiti za prenovo 
sredstva iz teh virov. V tem trenutku ne vemo, v kakšnem obsegu nas bo prenova finančno 
bremenila glede na uspeh pri razpisu ( lastna sredstva je potrebno zagotoviti v višini 5 % ), 
prav tako pa je od rezultata razpisa odvisna tudi  časovnica realizacije ( 2014 in 2015 ) in 
tudi ev. fazna realizacija projekta iz lastnih sredstev, če na razpisu ne bi bili uspešni. 
Zato navajam plan za leto 2014 za ta segment v treh variantah in sicer : 
 
a) za primer, da nas investicija v letu 2014 še ne bo bremenila 
b) za primer, da nas bo bremenila  
c) za primer, da na razpisu ne bi bili uspešni. 

 
a)       Obremenitev iz naslova investicije v trakta A in B v letu 2014 ni : 

 
- stroški tekočega vzdrževanja 

 
Tudi v naslednjem letu bomo skušali z vložki v tekoče vzdrževanje in osvežitve 
ohranjati  objekte v dobrem stanju in z urejeno zunanjo podobo. Za leto 2014 
načrtujemo :  
 
- stroške vsakoletnih opravil pri vzdrževanju objekta in urejevanju njegove   

notranjosti in zunanjosti  
- prenovo notranjega stopnišča od spodnje terase do podesta pred Viteško 

dvorano 
- obnovo zunanjih poslikav ( kapela, portal pred Viteško dvorano, grb nad vhodom 

v prostor s trafo postajo, sončna ura – zgornja terasa ) 
- urejevanje gozdnih in parkovnih površin / odstranitev obolelih in poškodovanih 

dreves okrog objektov 
 
Skupaj strošek 143.000 EUR.  

 
- investicije -  navajamo samo vsebinsko ne kot strošek, ker vrednosti pomenijo 

povečevanje vrednosti in ne stroška 
 

V pogledu investicij bomo nadaljevali predvsem s tistimi, ki predstavljajo del 
programa prenovitvenih del iz strateških dokumentov in niso sestavni del 
kompleksov, s katerimi se bomo prijavljali bodisi na razpise za Norveške sklade oz.  
sredstva EU. 
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       Načrtujemo : 
 

- dokončanje raziskav in aktivizacija prostora 3. etaže okroglega stolpa 
- dokončanje prenove prostora 4. etaže okroglega stolpa s postavitvijo 

informacijske točke 
- dokončanje in oprema prostora v 2. etaži vstopnega stolpa  
- prenova dostopne poti od parkirišča do vstopa v grad 
- prenova zadnje ( severne ) dostopne poti na Blejski grad v dolžini ca 150 m z 

ureditvijo manjšega razglednega  platoja pred obrambnim zidom 
- instalacija alarmnih in protipožarnih elementov v grajski trakt C 
- instalacija video nadzora 
 

      -      b) Uspešna kandidatura na Norveške sklade in posledične obremenitve 
 

V primeru, da bi bili uspešni na razpisu za Norveške sklade, bi bila to v vseh pogledih 
prioriteta v našem poslovanju, tako organizacijsko tehnično kot tudi finančno. Tako bi 
prioritetno obravnavali tudi stroške, ki bi nas iz tega naslova bremenili v teku leta 
2014 in v tej vrednosti zmanjšali vzdrževalna in investicijska dela, našteta pod a) ter 
jih zamaknili v leto 2015. Stroški iz naslova projekta, ki bi nas bremenili v letu 2014 
še niso znani, zato bi o njih in posledičnem  obsegu realizacije ostalih aktivnosti 
odločali na prvi seji sveta zavoda po tem, ko bodo znani rezultati razpisa in 
podrobnosti. V primeru uspeha na razpisu načrtujemo začetek realizacije projekta v 
mesecu oktobru 2014. 
 

      -      c) Neuspešna kandidatura in delna realizacija projekta iz lastnih sredstev 
    

Tudi v primeru, če na razpisu za sredstva iz  Norveških skladov ne bi bili uspešni, bi v 
jeseni v mesecu oktobru šli v realizacijo prve faze projekta – v muzejski trakt – stavbo 
A. Vrednost del na tem traktu je po projektantskih izračunih vredna 455.000 EUR + 
DDV. Investicijo bi v tem primeru razmejili na dve leti s tem, vse odločitve v zvezi s 
tem pa bi enako kot pri varianti b) sprejeli na seji sveta zavoda po tem, ko bodo znani 
rezultati javnega razpisa.  
         

 
-      stroški projektne in ostale dokumentacije 
 

Brez ustrezne projektne in ostale dokumentacije uspeh na razpisih in načrtno delo ni 
možno. Zato bomo nadaljevali s pridobivanjem in sodelovanjem pri nastanku sledečih 
dokumentov : 
 

            - projektna dokumentacija za dvigalo  
      - aktualizacija projekta širšega grajskega komleksa 
      - dopolnitev strateških dokumentov za obdobje do leta 2020 

     - konservatorski načrt za celotno področje grajskega hriba ( če bo potrebno zaradi 
postopka pridobivanja gr. dovoljenja za dvigalo ) 

     - prostorski dokumenti / OPPN ( velja enako kot kot za kons.nač.za grajski 
 hrib ) 

                 Vrednost stroška za vse projekte in dokumente ocenjujemo na 280.000 EUR. 
       



 

- nakazila za NMS – 15 % 
     

Pogodbena obveznost se bo izvajala v pogodbeno opredeljeni višini. Glede na 
načrtovane prihodke znaša vrednost načrtovanih nakazil  247.000 EUR . 

 
- sofinanciranje krajevnih prireditev 
 

Načrtujemo, da bomo doseženi nivo programa kulturnih prireditev s potrebno 
organizacijo in sodelovanjem z izvajalci v letu 2014 izvedli z enakim stroškovnim 
vložkom v ta segment in za to načrtujemo stroške v višini 75.000,00 EUR.  Jedro 
prireditev predstavljata oba festivala ( Festival Bled in Okarina Etno Festival Bled ) 
ter ostale  prireditve, organizirane v okviru objektov v upravljanju.    
 

      -       izvedba raznih postopkov: 
        

V letu 2014 bomo morali izvesti tudi nekaj postopkov, ki so predvsem dolgoročnega 
pomena za Blejski grad. Zaradi velike odgovornosti si bomo delno pomagali tudi z 
zunanjo strokovno in pravno pomočjo. Pred nami so predvsem sledeči postopki : 
  

      - prijava na razpis za sredstva  Norveških skladov  
                 - razpis za najemnika gostinskih prostorov na Blejskem gradu po oktobru 2014 
                 - izvedba razpisa za gradbena dela na na gradu – trakt A in B 
                 - sodelovanje pri izdelavi prostorkih dokumentov, ki vključujejo tako ožji kot širši 

grajski kompleks ( OPN, OPPN ). 
      Ev. stroški zunanje strokovne pomoči bodo bremenili postavko stroški storitev. 
 
 
     -           ostali stroški : 
 

Stroške amortizacije (  112.000 EUR ) in druge stroške ( 4.000,00 EUR ) načrtujemo 
na osnovi zakonskih predpisov stanja v tekočem letu. Strošek amortizacije bo višji 
zaradi novega objekta blagajne na Blejskem gradu, zgrajenega v letošnjem letu.   
Neznanko v tem trenutku predstavlja tudi še dosedanji strošek nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča oz. nepremičninskega davka. Občina Bled je kot lastnik 
Festivalno dvorano sicer uvrstila v kategorijo javne infrastrukture na področju 
kulture, vendar se še ne ve, kako bo ta kategorija obdavčena. Zato je bila s strokovno 
delavko občinske uprave dogovorjena simulacija, ki sicer ustreza kriterijem 
obdavčitve na osnovi vrednosti objekta v višini 15.000 EUR.  
 

Glede na vse načrtovane posege in aktivnosti bo leto 2014 poslovno zelo aktivno leto. O korekciji 
cen smo razmišljali že v lanskem letu in smatram, da sta tako obseg prometa v letu 2013 kot tudi  
urejenost objektov opravičilo in zagotovilo, da lahko v primerjavi z ostalimi podobnimi objekti v 
osrednjem delu Evrope, katerih povprečna vstopnina je višja za 18 %, v primeru Blejskega gradu 
še vedno govorimo o konkurenčnosti in vrednosti za denar. Zaradi tega dejstva bodo morda 
fizični rezultati nekoliko slabši, a pričakujemo boljši finančni rezultat, kar pa je za nas, ki smo v 
vseh pogledih odvisni od trga, najpomembneje. Tak rezultat bi nam omogočil tudi izvedbo vseh 
načrtovanih aktivnosti in nadaljnji napredek v pogledu ponudbe in urejenosti objektov v 
upravljanju ter programskega dogajanja v njih. 
 
 
Bled, november  2013   
 

   Direktor: 
                      Matjaž Završnik 

 



 

ZAVOD ZA KULTURO BLED - FINANČNI PLAN 2014 
   

       JAN-SEPT  PLAN   PLAN 

  2013 2013 INDEX 2014 

  1 2 3(1/2) 4 

          

          

A. PRIHODKI 1.563.868,97 1.820.000,00 85,9 1.900.000,00 

          

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.562.249,53 1.813.000,00 86,2 1.898.000,00 

1. Prihodki od najemnin-GRAD 

 

94.826,43 
 

100.000,00 94,8 105.000,00 

2. Prihodki od najema dvorane (FD)+najemnina  
LTO+vstopnice 55.796,94 95.000,00 58,7 95.000,00 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 1.376.710,97 1.557.000,00 88,4 1.645.000,00 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 4.414,52 10.000,00 44,1 10.000,00 

5. Prihodki od porok na gradu 28.816,02 40.000,00 72,0 40.000,00 

6. Prihodki od donacij (sofinanciranje) 0,00 1.000,00 0,0 1.000,00 

7. Ostali prihodki 1.684,65 10.000,00 16,8 2.000,00 

          

II. FINANČNI PRIHODKI 532,33 5.000,00 10,6 1.000,00 

1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav. 532,33 1.000,00 53,2 1.000,00 

2. Drugi finančni prihodki 0,00 4.000,00   0,00 

          

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 1.087,11 2.000,00 54,4 1.000,00 

          

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.344.707,07 1.800.500,00 74,7 1.862.300,00 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED - FINANČNI PLAN 2014 
   

       JAN-SEPT  PLAN   PLAN 

  2013 2013 INDEX 2014 

  1 2 3(1/2) 4 

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 771.197,09 988.000,00 78,1 961.000,00 

1. Stroški energije 27.850,88 46.000,00 60,5 41.000,00 

2. Stroški materiala 43.969,83 45.000,00 97,7 48.000,00 

3. Stroški dela-redno delo 289.683,87 423.000,00 68,5 423.000,00 

4. Stroški storitev 260.422,41 314.000,00 82,9 289.000,00 

a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS 3.690,15 13.000,00 28,4 13.000,00 

b) študentsko delo 12.895,97 6.000,00 214,9 13.000,00 

c) stroški zavarovanj  (objektov, opreme,nezgodno) 6.415,69 8.000,00 80,2 8.000,00 

d) stroški repezentance 1.806,82 4.000,00 45,2 4.000,00 

e) stroški sejnin 1.013,49 4.000,00 25,3 4.000,00 

f) stroški sistema varovanja 5.707,47 8.000,00 71,3 8.000,00 

g) stroški čiščenja 23.630,15 30.000,00 78,8 30.000,00 

h) stroški informacijskega sistema 34.392,31 55.000,00 62,5 45.000,00 
i) stroški finančnega servisa,kadrovsko svetovanje, 
prevodi 11.076,84 25.000,00 44,3 10.000,00 

j) stroški organizacije tržnih aktivnosti 14.269,66 12.000,00 118,9 12.000,00 

k) ostali stroški storitev 145.523,86 149.000,00 97,7 142.000,00 

5. Promocije 85.574,97 100.000,00 85,6 100.000,00 

6. Animacije 63.695,13 60.000,00 106,2 60.000,00 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 119.483,09 95.000,00 125,8 143.000,00 

- storitve 80.439,96 45.000,00 178,8 103.000,00 

- stroški storitev urejevanja objektov 39.043,13 50.000,00 78,1 40.000,00 

III. STROŠKI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 64.938,00 290.000,00 22,4 280.000,00 

IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 5.874,84 7.700,00 76,3 15.000,00 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED - FINANČNI PLAN 2014 
   

       JAN-SEPT  PLAN   PLAN 

  2013 2013 INDEX 2014 

  1 2 3(1/2) 4 

V. DRUGI ODHODKI 281.192,58 308.000,00 91,3 322.000,00 

1. Nakazila NMS (15% realizacije) 206.506,64 233.000,00 88,6 247.000,00 

2. Sofinanciranje krajevnih prireditev 74.685,94 75.000,00 99,6 75.000,00 

a) Festival Bled 22.000,00 25.000,00 88,0 25.000,00 

b) Okarina etno 33.085,94 30.000,00 110,3 30.000,00 

c) Ostalo 19.600,00 20.000,00 98,0 20.000,00 

VI. DRUGI STROŠKI 4.283,16 6.500,00 65,9 4.000,00 

a) Obvezna praksa - dijaki, študenti 0,00 3.500,00 0,0   

b) Ostali drugi stroški 4.283,16 3.000,00 142,8 4.000,00 

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 354,89 10.000,00 3,5 10.000,00 

VIII. FINANČNI ODHODKI 13.330,03 15.000,00 88,9 15.000,00 

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0,00 300,00 0,0 300,00 

X. AMORTIZACIJA 84.053,39 80.000,00 105,1 112.000,00 

          

C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B) 219.161,90 19.500,00 1.123,9 37.700,00 

          

D.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 25.541,15 0,00   0,00 

  
 

      

E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (C-D) 193.620,75 19.500,00 992,9 37.700,00 
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