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Odbor za gospodarstvo in turizem 

Predsednica Davorina Pirc  

 

 

Glede na sklepe in pobude Odbora za gospodarstvo in turizem podajamo dodatne obrazložitve 
in izkaze k poslovno računovodskemu poročilu Turizma Bled za leto 2010: 
 

 
1. Uskladitev računovodskih izkazov s poslovno – računovodskim poročilom 

 
Na Turizmu Bled smo pripravili poslovno - računovodsko za leto 2010 in v prvem, poslovnem  
delu poročila, vsebinsko predstavili naše aktivnosti, v drugem delu pa računovodsko poročilo s 
pojasnili k računovodskim izkazom in bilanci. 
Del poročila predstavljata;  pojasnilo k bilanci stanja na dan 31.12. 2010 in bilanca stanja, ter 
pojasnilo k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2010, izkaza 
pa ni bilo v prilogi. 
V prilogi k poročilu je bil izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka. Vsi omenjeni izkazi so bili del poročila, ki smo ga 25.02. 2011 oddali na AJPES. 
Svet zavoda Turizem Bled je na seji 14.09. 2010 na predlog direktorice obravnaval in sprejel 
rebalans plana za leto 2010.  Rebalans se je nanašal  samo na del, ki obsega lastno realizacijo 
in sofinanciranje s strani gospodarstva, ter je bil vezan predvsem na zmanjšanje prihodkov in 
odhodkov  zaradi več kot 50 % zmanjšanja smučarskih gostov. Višina proračunskih  sredstev je 
ostala nespremenjena, zato je rebalans obravnaval in potrdil  samo svet zavoda.     
 
Poslovno - računovodskemu poročilu Turizma Bled za leto 2010 dodajamo še: 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2010 
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- sklep sveta  zavoda Turizma Bled, z dne 14.09. 2010, o sprejetju rebalansa plana dela 
Turizma Bled za leto 2010 

- sklep sveta zavoda Turizma Bled, z dne 28.03.2011, o sprejetju Poslovno 
računovodskega poročila Turizma Bled za leto 2010 

 
   

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

 
Kratkoročne obveznosti v višini 78.894 EUR prestavljajo obveznosti do dobaviteljev, ki so 
nastale predvsem konec decembra 2010. Te so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 
16.556 EUR oziroma za 26,56%. Razlog je predvsem v nadgradnji programa decembrskih 
prireditev;  
30. decembra smo prireditev Krog prijateljstva nadgradili z blejsko vodno simfonijo, 
silvestrovanje na prostem in ponatis nujno potrebnih tiskovin. 
V okviru kratkoročnih obveznosti zavod izkazuje nezapadle obveznosti v višini 70.642 EUR in  

zapadle obveznosti v višini 8.252 EUR, katerih glavnina  ne presega roka zapadlosti za več kot 
30 dni.  
Največje nezapadle obveznosti zavod izkazuje do storitev, ki so nastale konec decembra 2010 z 
organizacijo zadnjega dela decembrskih prireditev ter izvedba sistema enotne smučarske 
vozovnice Julijske Alpe: 
- Organizacija in izvedba prireditev zadnjega dela prireditev Veselega decembra (Krog 

prijateljstva in vodna simfonija, silvestrovanje na prostem, Legenda o potopljenem zvonu, 
silvestrski ognjemet,…), v skupni vrednosti 20.643 EUR 

- Obveznosti do partnerjev v sistemu Ski pass/bus Julijske Alpe; obveznosti do smučišč, ki 
nam po pogodbi račune izdajajo enkrat mesečno za opravljene prevoze tekom meseca ter 
obveznosti do prevoznika, ki nam prav tako enkrat mesečo izda račun za prevoze opravljene 
tekom meseca, v skupni vrednosti 5.009 EUR 

 
Izpostavimo lahko še naslednje večje obveznosti do dobaviteljev, ki so nastale konec meseca 
decembra: 
- Tiskanje promocijskih materialov – splošnega prospekta: 18.000 EUR 
- Obveznosti do študentov;  info točke TIC Brnik za mesec december in pomoč pri organizaciji 

Veselega decembra: 6.604 EUR 
- Obveznosti do TIC Bled: 5.666,66 EUR    
- Obveznosti do nastanitvenih objektov za prireditev HIT parada: 8.891 EUR 
 
Vse obveznosti so bile poravnane v dogovorjenem roku ali kompenzirane  do 28.02.2011. 
 
 

3. Finančni kazalci uspešnosti blejskega turizma  

 
Na Turizmu Bled dnevno spremljamo fizične kazalce (nočitve), finančni kazalci so del poslovnih 
podatkov posameznih gospodarskih družb. 
Podatki še niso objavljeni in bodo javno dostopni konec aprila.  
 
Ocena poslovnih partnerjev pa je, da so v določenih segmentih za večji fizični obseg dela v letu 
2010 realizirali enak finančni učinek kot leta 2009, na drugih segmentih  pa so kljub 6% 
povečanju nočitev, realizirali le 2 – 3 % povečanje prihodkov.  
   
 
     Eva Štravs Podlogar, direktorica 
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