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POSLOVNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2019 

 
 
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 mag. Marjan Miklavčič 

 mag. Barbara Ravnik 

 Iztok Pesrl 

 Brigita Tišler 

 Niko Rakovec 

 Tadej Burazin 

  

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. 
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1. UVOD 
 
Tudi v letu 2019 smo dosegli rezultate, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Uresničili 
smo večino načrtovanih aktivnosti v okviru sprejetega letnega programa in ponovno dosegli 
rast, kar dokazujejo tako fizični kot tudi finančni pokazatelji. Tako smo na koncu leta ponovno 
zabeležili tudi dober finančni rezultat in nadaljevali s tradicijo pozitivnih trendov, ki trajajo že 
vse obdobje od začetka poslovanja zavoda.  
 
Najpomembnejši del v okviru našega poslovanja je v vseh pogledih še vedno upravljanje 
kulturnega spomenika državnega pomena Blejskega gradu. V letu 2019 ga je obiskalo 
583.727 obiskovalcev, kar predstavlja 3 % povečanje glede na leto 2018. Obisk po državah, 
struktura obiskovalcev po mesecih prihoda in druge specifike ostajajo skoraj enake kot v 
predhodnem letu in so opisane v nadaljevanju poročila. Prav tako smo morali enako kot vsa 
minula leta reševati tudi vse zadeve v povezavi s skoraj 1600 obiskovalci, kolikor jih v letnem 
povprečju na dan obišče grad. Pri tem so pomembna predvsem vprašanja urejevanja 
prometa, stanja reda, urejenosti in čistoče v okviru grajske stavbe in njene okolice ter 
nadzora in po potrebi intervencij v smislu funkcioniranja objekta v tehničnem smislu.  
 
V investicijskem smislu smo zaključili tri večje posege, od katerih sta predvsem dva 
namenjena dolgoročni ublažitvi omenjenih problemov. Takoj v začetku leta smo predali v 
uporabo popolnoma nove strojne instalacije s sistemom prezračevanja in ogrevanja 
restavracijskih in kuhinjskih prostorov. S tem smo dosegli višje standarde tako za 
obiskovalce restavracije kot tudi bistveno izboljšanje pogojev dela za zaposlene. Druga 
pridobitev je bila ureditev parka ob vznožju gradu, ki se je nekoliko podaljšala zaradi 
obsežnih arheoloških raziskav, ki so potekale vzporedno s prenovo. Park pomeni veliko 
kvalitetno dopolnitev v smislu urejenosti in tudi dodatne atraktivnosti grajske podobe. Na 
koncu leta je bila zaključena še investicija v avtobusno parkirišče ob športnem parku. Skupaj 
z drugo fazo – avtomobilskim parkiriščem – bo omogočila konkretno regulacijo prometa tako 
v smislu dostopov na grad kot tudi širše v tem delu Bleda in nadaljnje prometno 
razbremenjevanje jezerske sklede.   
 
Glede na to, da je bila Festivalna dvorana deležna večjih investicijskih posegov v letih 2017 
in 2018, smo se v lanskem letu v večji meri skoncentrirali predvsem na vsebinski prireditveni 
in festivalski program, ki večinoma poteka v tem največjem dvoranskem objektu na Bledu in 
tudi na Gorenjskem. Tudi o tem programu je več informacij navedenih v nadaljevanju 
poročila. 
 
V poslovnem letu 2019 smo ustvarili prihodke v skupni višini 5.313.872,49 EUR. Enaka 
ostaja tudi specifika našega poslovanja, ki se nanaša na dejstvo, da se za vlaganja v kulturni 
spomenik Blejski grad glede na zakonodajo ne obračunava amotizacije, temveč vložki 
predstavlja povečevanje vrednosti spomenika. Amortizacijo obračunavamo samo za 
Festivalno dvorano, medtem ko nam financiranje  vseh investicij predstavlja predvsem 
obremenitev denarnega toka .  
 
Tudi v lanskem letu smo poslovali skoraj izključno s sredstvi, pridobljenimi na trgu. Prispevali 
smo tudi denarna sredstva v višini 20.000 EUR in prostore v upravljanju pod posebnimi 
pogoji za občinski razpis za organizacijo prireditev. Če k temu dodamo še možnost 
brezplačnega obiska gradu za občane in večjega števila prireditev, ki jih organiziramo ali 
pomagamo organizirati, smatram, da to za občane naše občine pomeni  dokajšnjo ugodnost, 
pa tudi kompenzacijo za nevšečnosti , ki jim jih v teku leta povzroča visok turistični obisk. 
Enako je to korist tudi za občino, saj vsi ti kulturni projekti potekajo brez  obremenjevanja 
občinskega proračuna in to predstavlja precejšnjo prednost Občine Bled za področje kulture 
v primerjavi z drugimi občinami. 
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V nadaljevanju so navedeni podatki in vsebinske obrazložitve za najpomembnejše sklope v 
okviru poslovanja za preteklo leto.  
 
 
 

2. POSLOVANJE ZAVODA 
 
2.1. Splošno 
 
Poslovanje zavoda je tudi v letu 2019 potekalo v skladu s sledečimi najpomembnejšimi 
sprejetimi akti:  
 

 ustanovnim aktom zavoda, 

 letnim planom, ki ga je sprejel Svet zavoda in verificiral tudi Občinski svet Občine Bled 

 pogodbo o upravljanju z državnim kulturnim spomenikom Blejski grad, 

 Strategijo upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2007-2016, novelirano do leta 2020, 

 prostorskimi dokumenti, sprejetimi za področje razširjenega grajskega kompleksa v obliki 
dopolnil k Občinskemu prostorskemu načrtu 

 drugimi sprejetimi dokumenti, na katere je vezano naše upravljanje objektov in izvajanje 
kulturnih programov. 

 
 
 
2.2. Poslovne prioritete v letu 2019 
 
Poslovne prioritete v preteklem letu so bile podobne kot v preteklih letih in so izhajale 
predvsem iz sprejetega plana  in načrta investicij za to leto. 
Prioritete so bile predvsem sledeče: 
 

 spremljanje in nadzor poslovanja s stalno kontrolo stroškov 

 za začetek investicij smo se odločali  po tem, ka smo se prepričali o realnosti realizacije 
prihodkov, 

 upravljanje objektov v skladu z upravljavskimi pogodbami, 

 izvajanje vseh načrtovanih vzdrževalnih in investicijskih del, 

 vzdrževanje visokega nivoja urejenosti in čistoče v objektih in njihovi okolici, 

 skrb za realizacijo načrtovanega programa prireditev, 

 izvajanje razvojnih aktivnosti v zvezi z razširjenim grajskim kompleksom. 
 
Poslovanje je zaradi visokega obiska večinoma potekalo zelo intenzivno, vendar k sreči brez 
večjih težav in zapletov.  

 
 
 
 

3. VSEBINSKO POROČILO 
 
 
Daleč najpomembnejši del poslovanja zavoda predstavlja upravljanje kulturnega spomenika 
Blejski grad, saj prihodki iz naslova vstopnin indrugih aranžmajev na gradu predstavljajo 
nekaj več kot  91 % prihodkov zavoda. Zato je upravljanju gradu in  investicijam v tej 
povezavi posvečenih tudi največ naporov in aktivnosti v okviru poslovanja.  
Grad je lani obiskalo 583.727 obiskovalcev, kar je 3 % več kot v predhodnem letu. To dejstvo 
kaže na določeno ohlajanje skokovitih rasti, ki so bile prisotne v preteklih letih in so grozile, 
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da bo potrebno poseči po ukrepih omejevanja obiska zaradi preseganja nosilne zmogljivosti 
objekta v posameznih dneh sezone.  Potrebno je poudariti tudi enakomernejšo porazdelitev 
po celotnem obdobju dnevnega odprtja gradu, kar je problem dodatno olajšalo kljub temu, da 
smo se v povprečju približali številki 1.600 obiskov dnevno na letni ravni. Za razliko od 
preteklih let so tudi vse investicije potekale neodvisno od tokov obiska po gradu. 

 
 
3.1. Prihodki 
 
V letu 2019 smo realizirali prihodke v skupni višini 5.313.872 EUR in jih v primerjavi s 
predhodnim letom v celoti povečali za nekaj več kot 7 %, čeprav smo poslovali po enakih 
individualnih cenah vstopa kot v predhodnem letu. Povečanje gre delno na račun večjega 
fizičnega obsega obiska ( +3 % ), posledičnega  izboljšanja prihodkov od vstopov na grad in 
tudi boljše strukture cene (+7,5% ). Več je bilo tudi prihodkov iz naslova prodaje aranžmajev 
(+13,9%) in  prodaje poročnih aranžmajev (+29%) . 
 
Tudi v letu 2019 smo bili enako kot v preteklosti vztrajni pri cenovni politiki. Glede na 
prihodke od vstopnin na grad (4.871.456 EUR) in število obiskovalcev (583.727) lahko 
ugotovimo, da je povprečna cena na obiskovalca, upoštevajoč vse popuste za študente, 
otroke, skupine in prosta mesta po uzancah in brezplačne vstope ( občani ) znašala 8,34 
EUR ali 75,8 % najvišje cene. To je skoraj 3 % bolje od leta 2018 (8,00 EUR oz.73 %) in 
pomeni v uvodu omenjeno izboljšanje v strukturi cene. Tudi lani nismo prakticirali 
pospeševanja prodaje z raznimi popusti in kuponi in ohranjali dosežene cenovne nivoje. 
Zaradi rasti prihodkov v prvih desetih mesecih smo se tudi lani odločili za nekaj dodatnih 
aktivnosti, ki so opisane v vsebinskem delu poročila.  
 
Rezultat za leto 2019 je najvišji v dosedanjem dvanajstletnem poslovanju zavoda in 4,3 krat 
višji od tistega v prvem letu poslovanja. To pomeni , da je zavod v trinajstih letih od začetka 
delovanja ohranil trend visoke  letne povprečne rasti prihodkov.  
 
Grafični prikaz rasti prihodkov od začetka delovanja do danes v mio EUR: 
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3.2. Odhodki in drugi izdatki 
 
Pri poslovanju smo skušali v čim večji meri nadzorovati stroške in v zvezi s tem velja 
poudariti, da smo neposredne stroške poslovanja v primerjavi s predhodnim letom znižali za 
1,7 % in so bili  s tem praktično enaki načrtovanim ( +0,2%). Prav tako smo bili pri večini 
stroškov zelo blizu načrtovanim vrednostim. Nekatere postavke so glede na povečanje 
pihodkov in dejansko situacijo nekoliko različne od planiranih, a skupno so kot rečeno skoraj 
enake načrtovanim. V teku leta smo se tudi letos zaradi očitnega preseganja plana odločili za 
nekatere dodatne aktivnosti v okviru obstoječega programa, predvsem pa smo z visokimi 
vlaganji v promocijo skušali ustvarjati visok obisk na vseh lokacijah in prireditvah. O poteku 
poslovanja smo obveščali svet zavoda na dveh sejah (informacija o polletnih in 
devetmesečnih rezultatih). Svet zavoda na potek realizacije ni imel pripomb in jih je v okviru 
periodičnih poročil vzel na znanje 

 
3.2.1. Stroški energije 
 
Stroški energije so se stabilizirali in so tudi v lanskem letu predstavljali 1,3 % delež v 
ustvarjenih prihodkih. Znašali so 68.187 EUR, kar je 4,5 % več kot v predhodnem letu in 13 
% več kot načrtovano, vendar je potrebno vzeti v obzir spremembe cen in pa nekoliko večjo 
porabo v pomladnem času, ko so na gradu potekale še investicije in večja vzdrževalna dela. 
Ne glede na to smatram, da smo dosegli racionalni nivo, ki ga bistveno ne moremo zniževati, 
če želimo, da vse naprave in instalacije na gradu ustrezno funkcionirajo.   

 
 
3.2.2. Stroški materiala  
 
Zaradi zaloge vstopnic iz predhodnega leta, manjšega števila investicij v okviru objektov in 
racionalnega ravnanja  smo stroške materiala zmanjšali na 88.454 EUR, kar je 24 % manj 

kot načrtovano s planom in 33% manj kot v predhodnem letu.  
 
3.2.3. Stroški dela  
 
Tudi stroške dela smo zadržali v nizkem deležu 12,3 % od skupnih prihodkov in na tej osnovi 
lahko trdim, da je zaposlovanje glede na ustvarjen promet  zelo racionalno.   
Vsi delavci so bili zaposleni v skladu s sistemizacijo, ki je bila potrjena na svetu zavoda. 
Stroški so se nekoliko povečali zaradi izrednih napredovanj ob koncu leta, česar pa v fazi 
planiranja leto prej še ni bilo moč predvideti. Dodatek na tržno delovno uspešnost je odvisen 
od rezultatov poslovanja in je bil izplačan v skladu z višinami, sprejetimi s planom. Če smo 
hoteli obvladovati tokove zaradi visokega obiska, smo se morali tudi lani posluževati 
študentske pomoči, s katero smo delno nadomestili tudi načrtovan obseg stalne zaposlitve. 
Zato so  skupno stroški dela znašali 654.822 EUR, kar je 5% manj od plana in zaradi 
dodatnih zaposlitev 15,7 % več kot v predhodnem letu. 

 
 
3.2.4. Stroški storitev 
 
V primerjavi s preteklim letom smo sicer zmanjšali stroške storitev, ki pa so bili   vseeno 
nekoliko višji od načrtovanih.  
 
Podatke o najpomembnejših  stroškovnih segmentih navajam v nadaljevanju: 
 

 dajatev SAZAS-u in drugih pogodbenih del je bilo 30 % manj kot v predhodnem letu a 
bistveno več kot načrtovano (78%), vendar gre pri tem za manjše zneske. 



 7 

 študentsko delo: zaradi visokega obiska je bila študentska pomoč še vedno potrebna. 
Delno smo s študenti nadomestili tudi obseg dela stalno zaposlenih, ki smo jih zaposlili 
nekoliko kasneje kot načrtovano. Zaradi tega dejstva in višjih  stroškov v zvezi z delom 
študentov je bil strošek v lanskem letu 20 % višji od predhodnega leta in 15,5 % višji od 
plana. 

 stroški zavarovanj so se prav tako zvišali zaradi zavarovanja višjih vrednosti na osnovi 
vložkov iz preteklega obdobja ( + 50 %/ 2018,+14% / plan )  

 stroški reprezentance: stroški so bili nižji od načrtovanih (-  39%/2018, -32% / plan), 

 stroški sejnin: v letu 2019 so bili stroški sejnin nekoliko višji zaradi večjega števila sej v 
primerjavi s predhodnim letom, a v okvirih plana ( + 7 % ) 

 stroški sistema varovanja: stroški varovanja so se znižali zaradi novih zaposlitev in 
posledično manjšega obsega najetih varnostnikov ( -22% / 2018, a so bili še vedno višji 
od načrtovanih predvsem zaradi dodatnih zahtev varovanja v okviru prireditev ( + 19 % / 
plan) 

 stroški čiščenja  so bili skoraj točno enaki kot v letu 2018 in kot planirano 

 stroški informacijskega sistema: povečali so se za 1,8 % zaradi večjega števila 
obiskovalcev in vezave na franšizno pogodbo sa najet sistem identifikacije obiskovalcev, 
medtem ko je rezultat skoraj identičen planiranemu 

 stroški finančnega servisa/teh. svetovanja in intelektualnih storitev: strošek je bil skoraj 
enak planiranemu ( -1,1% ) 

 stroški organizacije tržnih aktivnosti: izpeljane so bile načrtovane direktne prisotnosti na 
tržnih manifestacijah, kot njihov del pa smo oglaševali tudi v raznih strokovnih revijah za 
posamezne segmente ( avtobuserji, outdoor aktivnosti itn.).Strošek je nekoliko višji od 
načertovanjega ( +26 % ), razlogi pa so navedeni v vsebinskem poročilu v nadaljevanju. 

 stroški TV produkcije Bled.TV so bili 6 % nižji kot v predhodnem letu in 10 % višji od 
načrtovanih, to pa zaradi zagotavljanja zakonsko zahtevanega obsega lastnega 
programa. 

 ostali stroški storitev: V tem segmentu so tudi stroški urejanja prometa na grajskem 
parkirišču, ki ga zaradi velikega obiska še vedno nujno potrebujemo. Brez tega ukrepa 
normalnega pretoka ne bi bilo. Poleg tega se v tem segmentu nahajajo še razni drugi 
stroški storitev,podobni tistim v predhonem letu (stroški prevozov gotovine, tehničnih 
storitev, stroški občasnih najemov opreme, ozvočenj, konzumacije obiskovalcev, 
vključenih v ceno vstopa, bančnega servisa, komunalnih storitev, izvajanja terenskih del, 
telekomunikacijskih storitev, organizacije prihodov izvajalcev na prireditve itn.) vendar 
nekoliko povečani zaradi večjega obsega programa v tem delu zaradi povečanega 
obsega prihodkov.  
Stroškov v tem segmentu je bilo14 % manj kot v predhodnem letu in 23 % več kot 
načrtovano.  

 

3.2.5. Stroški promocije 
 
Specifika potrebnega vlaganja v promocijo se tudi v letu 2019 ni spremenila, saj  
velika disperzija turističnega prometa po trgih  in načini prihoda obiskovalcev iz  držav  
celega sveta narekuje potrebo po močnih vlaganjih v promocijo. Zaradi naše aktivne 
razvojne in investicijske naravnanosti, kjer so  tržni prihodki  naš edini vir za realizacijo, je 
visok obisk in s tem prihodki temeljni predpogoj za uspešno poslovanje. Poleg tega se 
nahajamo na trgu ponudbe naravnih in kulturnih znamenitosti, ki se dnevno širi. 
Konkurenčna tekma je zelo ostra, obiske omogoča visoka mobilnost turistov in obiskovalcev 
in vsak ponudnik želi pridobiti čim večji del obiskovalcev. Stroški so nekoliko višji od 
načrtovanih ( + 5,8%) in od predhodnega leta ( + 11% ), vendar smo nivo deleža v 
ustvarjenem prometu znižali  na 4,4% v primerjavi s preteklimi leti, ko je delež znašal 5-6%. 
 
V zavodu imamo utečen program aktivnosti, ki zaenkrat glede na obisk in njegovo rast  
očitno dobro deluje in smo ga ponovili tudi v preteklem letu. Sestavljen je iz sledečih 
najpomembnejših promocijskih aktivnosti:  
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 direktnega trženja v obliki udeležbe na raznih tržnih manifestacijah v dogovoru s 
Slovensko turistično organizacijo in partnerji iz turističnega gospodarstva 

 konec leta smo zaključili  s  posodabljanjem dizajna naših intertnetnih strani, postavitev 
na splet se pričakuje pomladi 2020 

 oglaševali smo v domačih in tujih medijih, 

 v domačih medijih smo promovirali predvsem prireditve v naši organizaciji ali 
soorganizaciji, 

 pred večjimi prireditvami smo se poslužili tudi direktne distribucije promocijskega 
materiala, 

 distribucijo promocijskega materiala smo izvršili tudi po informacijskih birojih na področju 
Julijskih Alp, 

 ponatisnili smo grajski mini prospekt v 18-ih jezikih in promocijske vrečke in mape Bled 
skupaj s Turizmom Bled, 

 na gradu smo gostili večje število novinarjev, študijskih skupin in filmskih ekip iz različnih 
držav, prav tako pa tudi post kongresne ture po tržnih aktivnostih Slovenske turistične 
organizacije (Slovenska tržna konferenca, Conventa Ljubljana, itn.), 

 omogočili smo snemanje filmskih ali TV ekip na gradu, 

 skrbeli smo za ažurno komuniciranje na socialnih medijih,organizirali konference in 
predstavitve za medije pred najpomembnejšimi prireditvami, 

 
Pomembno  obliko promocije za nas predstavljajo protokolarni obiski. Na gradu smo na vse 
vedno pripravljeni in imamo utečen sistem obveščanja s policijo in ustaljen način organizacije 
ob takih prilikah. Najpomembenjši dogodek v drugem objektu v upravljanju  Festivalni 
dvorani pa je vsakoletni Blejski strateški forum, enako tudi v lasnkem letu. 
 

3.2.6. Stroški animacije in krajevnih prireditev  
 
Podobno kot na področju promocije imamo tudi v okviru organizacije oz. soorganizacije 
prireditev na Bledu že ustaljen program, ki se tradicionalno v teku celega leta izvaja 
večinoma na Blejskem gradu, v Festivalni dvorani ali pa na jezerski promenadi. S 
programom skušamo zadovoljiti različne strukture obiskovalcev, seveda pa tudi domačine. 
Program, če je seveda  to možno glede na povečane prihodke, v teku leta  delno tudi 
obogatimo in tako je bilo tudi v letu 2019, zato se povečajo tudi nekateri stroški organizacija.  
Tudi lani je program potekal tako, da je bilo v poletnem času več glasbenih in gledaliških 
prireditev ter dogodkov na zunanjih površinah, medtem ko smo ostala obdobja skušali 
popestriti z resnejšimi temami v Festivalni dvorani, s tematskimi prireditvami, vezanimi na 
razne praznike in običaje pa na Blejskem gradu.  
 
Najpomembnejše so bile sledeče:  
 

 Koncerti v okviru Festivala Bled in Okarina etno festival Bled:  
o Koncerti so podrobneje našteti v nadaljevanju v poglavjih poročila, ki se nanaša na ta 

dva festivala. 
 

 Glasbeni oder  Do Re Mi : 
o Koncerti iz cikla “Otroci na gradu“  in v Festivalni dvorani. 

 

 Prireditve ob praznikih in običajih: 
o Noč čarovnic na gradu, 
o Martinovanje na gradu. 

 

 Srednjeveške upodobitve:  
o 5 prireditev Ples z graščakom, 
o premierni nastop KD viteza Gašperja Lambergarja pred sezono (maj), 
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o 12. Srednjeveški dnevi, 
o baročni in srednjeveški nastopi v času sezone, vsak torek in četrtek, cca. 25 nastopov 

v času od junija do septembra, 
 

 Razni drugi dogodki in prireditve:  
o Rez in trgatev potomke stare trte, 
o Poletna muzejska noč, 
o Pravljična pot na grad. 
  

 Sodelovanje z Muzejskim društvom Bled:  
 

Sodelovaje z Muzejskim društvom Bled je iz nekdanjih četrkovih srečanj z raznimi 
predavatelji preraslo v obsežen zgodovinsko izobraževalni program o naši in evropski 
zgodovini v okviru Večerov z Muzejskim društvom Bled. Odziv je postal tako močan, da smo 
predavanja morali preseliti v veliko dvorano, saj se jih je udeleževalo od 250 – 300 
zainteresiranih. Pri tem so vsebinski izbor tem, predavateljev in organizacija domena 
Muzejskega društva, medtem ko sta tehnična izvedba in organizacija ustreznih prostorov 
stvar zavoda. V letu 2019 smo tako skupaj organizirali sledeča predavanja: 
 
 

- Matjaž Mazi :            Malta in Malteški vitezi 
- Ifigenija Simonovič :            Gosti srečanja PEN 
- Mag. Jure Sinobad :          Svet Miklove Zale 
- Dr. Peter krečič:          Jože Plačnik – živeti popolnost  

 
- Pomladi :           8 predavanj vsak torek v februarju in marcu : 

             Firence in Medičejci, g. Miloš Klemen Mahorčič  
 

-  Jeseni :           8 predavanj vsak torek v oktobru in novembru: 
                                                       Karadžordževiči, Milan Škrabec 
 
 
Tudi galerija Stolp na gradu je mesečno gostila razne razstave in sicer so lani v njej 
razstavljali sledeči razstavljavci:  
 

 januar, februar,  : Foto klub Tirglavski narodni park 

 marec :   Slikarsko društvo Atelje 

 april:    Radovan Rakovec – razstava tapiserij križev pot 

 maj:   Azita Bijol Hedayati 

 junij:   Lučka Šparovec 

 julij:   Natalija Gorza, nagrajenka Ex tempora Bled 

 september:  Janez Ovsec, Akvareli 

 oktober:   Judita Mandeljc Kunšič 

 november:              Foto klub TNP 

 december :  Matjaž Arnol , Odstiranja  
  

Ob vsaki razstavi smo tudi lani razstavljavcem omogočiili začetno predstavitev ob otvoritvi in 
jih promocijsko podpirali v medijih, s katerimi sodelujemo. 
 
 
Najbolj odmevne in tudi množično obiskane  so bile prireditve Srednjeveški dnevi na 
Blejskem gradu, Noč čarovnic in Pravljična pot na Blejski grad. Organizacija teh prireditev 
pomeni precejšen organizacijski zalogaj. Pri tem v veliki meri sodelujemo z domačimi društvi 
in klubi, predvsem z gledališko skupino Gašperja Lambergarja.Ocenjujemo, da si je 
omenjene prireditve v vseh dne ogledalo preko 12.000 ljudi. Na oceno se opiramo zato, ker 
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je na dan prireditve težko ločiti, kdo je prišel na grad slučajno ta dan (predvsem organizirani 
obiskovalci) in kdo zaradi prireditev (večinoma domači obiskovalci), vsekakor pa je vsak dan 
obisk gradu dosegel in nekajkrat tudi presegel število 3.000. 
 
Stroški animacije – večinoma prireditev na Blejskem gradu – so znašali 140.632 EUR in so 
bili nekaj več kot 20 % nižji od predhodnega leta in plana. 

 
 
3.2.7. Festival Bled 

 
24. Festival Bled je lani potekal v času med 1. in 17. julijem. Tudi lani je program festivala 
tradicionalno potekal kot kombinacija izobraževalnega dela in koncertov na različnih blejskih 
lokacijah.  
 
Pri izvedbi mojstrskega tečaja nam je ponovno zelo pomagala Višja strokovna šola za 
gostinstvo in turizem Bled. Šola nam je dala na razpolago več učilnic, tako da smo skupaj s 
prostori v Festivalni dvorani izobraževalni del, ki poteka tako, da ima vsak profesor svojo 
učilnico, lahko izpeljali v celoti. Mojstrskih tečajev se je ponovno udeležilo preko 100 
študentov – glasbenikov iz celega sveta. Tako se nadaljuje tradicija, da Bled za dva tedna 
zaživi z mladimi glasbeniki, ki poleg izobraževanja sodelujejo tudi na koncertih na različnih 
blejskih lokacijah.  
 
Koncertni del programa je bil lani sestavljen iz sledečih koncertov : 

 

 1.7.: Ovoritveni koncert: Cerkev sv. Martina: Four Seasons in Buenos Aires 

 2.7.: Cerkev Sv. Martina: Saewon and Bokjoo Suh 

 4.7.: Festivalna dvorana:  Same babe in Jani Kovačič 

 5.7.: Festivalna dvorana: Colchester Grammar School 

 6.7.: festivalna dvorana : Percussive Colours 

 7.7.: Grand hotel Toplice: Koncert ob zaključku mojstrskih tečajev 

 8.7.: Festivalna dvorana: Goran Bojčevski Quartet 

 9.7.: Festivalna dvorana: Dusika 

 10.7.: Grand hotel Toplice : Koncert ob zaključku mojstrskih tečajev 

 11.7.: Cerkev sv. Martina: Amadeo Orchestra 

 12.7.: Festivalna dvorana : Divanhana 

 13.7.: Grand hotel Toplice : Koncert ob zaključku mojstrskih tečajev 

 14.7.: Cerkev Sv. Martina : Sally Btheway Chorale 

 15.7.: Cerkev Sv Martina: Lux beata Trinitas 

 16.7.: Festivalna dvorana : Commuters 

 17.7.: Cerkev Sv. Martina : Cello Attacca Dolcissimo. 
 

V času festivala je bilo na Bledu s strani udeležencev realiziranih več kot 1500 nočitev. Pri 
organizaciji festivala z namestitvijo profesorjev pomagajo tudi hoteli, predvsem Grand hotel 
Toplice, hotelom pa se za posebne pogoje organizator oddolži tudi s tem, da se tam izvedejo 
določeni koncerti. 

 
 
3.2.8.  Okarina etno festival Bled  
 
29. Okarina etno festival Bled je bil s programom dvanajstih koncertov najpomembnejši 
glasbeni dogodek v teku glavne poletne sezone na Bledu. Tradicionalno sta bila prva dva 
koncerta na Blejskem gradu, medtem ko so se ostali odvijali na promenadi z reezrvno 
lokacijo v festivalni dvorani v primeru res slabega vremena. 
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Na koncerte prihajajo tako domačini kot tudi gosti Bleda, precej pa jih prihaja tudi iz drugih 
krajev Slovenije, saj si je festival v svoji dolgoletno tradicijo ustvaril tudi svojo stalno publiko. 
Izvajalci so tudi letos prihajali iz različnih delov sveta in so bili predstavniki različnih žanrov 
glasbe in kultur. Mnogi so nastopali na svetovno znanih festivalih in pred mnogo večjim 
avditorijem, nekateri pa so bili tudi dobitniki oz. nominiranci za različne glasbene nagrade. 
Najbolj znano ime med lanskimi nastopajočimi je bil vsekakor jazz pianist Monty Alexander iz 
Jamajke, nominiran za nagrado Grammy leta 2011. Izvajalce pri nas navdušuje predvsem 
lepota lokacije, kjer izvajajo svoje koncerte, pa tudi profesionalna organizacija in odnos z 
naše strani.  
Ocenjujemo, da je bilo tudi lani obiskovalcev preko 10.000. 
 
Program v letu 2019 so izvajali sledeči umetniki:  
 

 23.7.: Blejski grad: Viguela - Španija 

 24.7.: Blejski grad: Legende – Srbija 
 

 25.7.: promenada: Antibalas - ZDA 

 26.7.: promenada: Markus & Shahzad Santoo Khan - Pakistan  

 27.7.: promenada: Yemen blues - Izrael  

 28.7.: promenada: Panta rei - Belgija 

 29.7.: promenada: Sounds of Slovenia & Do Re MI - Slovenija 

 30.7.: promenada: Delgres - Francija 

 31.7.: Festivalna dvorana  : Monty Alexander - Jamajka 

 01.8.: promenada: Larkin Poe - ZDA 

 02.8.: promenada: Canto Antico - Italija  

 03.8.: promenada: Dhafer Youssef - Tunizija 
 
Tudi lanski koncerti so potekali brezplačno, saj bi tehnika v zvezi z zaprtjem prostora stala 
preveč in bi se s tem stroški festivala še povečali. Skupaj z Občino Bled že sodelujemo pri 
uresničevanju zasnove preurejanja jezerske promenade, tako da utegne koncept festivala, 
tudi zaradi spremenjene lokacije, v bodoče od leta 2021 dalje spremeniti.  
 

 
3.2.9.  Ostale aktivnosti 
 
Leti 2018 in 2019 sta bili proglašeni za Evropski leti kulturne dediščine in njeno vključevanje 
v turizem. Tudi za lansko dogajanje in naše celotno poslovanje bi lahko ugotovili, da poteka v 
ozki povezavi in odvisnosti od turizma. Prev tako pa pri snovanju našega programa dela in 
realizaciji ne pozabljamo na  naše poslanstvo, opredeljeno v ustanovnem aktu. To ni samo 
upravljanje s spomeniki kulturne dediščine, kar Blejski grad, Mrakova domačija in Festivalna 
dvorana vsekakor so, ampak tudi podpora  različnim aktivnostim iz področja kulture, pri 
čemer  mislim na pomoč aktivnostim društev, posameznikom pri izdaji določenih publikacij in 
realizaciji projektov, ki pomenijo predvsem prispevek k obeleževanju lokalne zgodovine in 
kulture.  
 
Tako smo podprli:  
 

 občinski razpis za organizacijo lokalnih prireditev in kreacijo produktov z dodatnimi 
sredstvi v višini 20.000 EUR, 

 serijo predavanj Muzejskega društva Bled Večeri z MD in Mala šola zgodovine. Prav tako 
smo omogočili izdajo vsakoletnih Razgledov Muzejskega društva Bled, 

 sofinancirali smo izdajo pesniške zbirke Po stopinjah ljubezni januše Dežman, knjige 
Utvare avtorice Nine Kosmač,  knjige Selo in Selani Vladimirja Siliča in pesniške zbirke s 
fotografijami Bleda Podobe lepot Slavka Stošickega. Najodmevnejša pa je bila izdaja 
knjige Po sledeh Arnolda Riklija, ki pomeni najpopolnejšo zbirko dejstev in dokumentov o 
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življenju začetnika turizma na Bledu doslej. Pri knjigi smo sodelovali s sofinaciranjem tiska 
in oblikovanja. 

 
Skupem strošek sofinanciranja opisanih krajevnih kulturnih dogodkov je bil 234.699 EUR, ker 
je 5,5% več od predhodnega leta in 6 % manj od plana.  
 
 
 

4.  STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV IN OKOLICE 
 
Tudi nam tem področju lahko govorimo o vsakoletnem programu del, ki zagotavljajo urejen 
izgled objektov v upravljanju, ki je tudi ena od naših poslovnih prioritet. Stroški so bistveno 
višji od plana predvsem zaradi dveh razlogov. V lanskem letu se je na gozdnih površinah 
grajskega hriba poleg lubadarja pojavil nov velik problem in sicer izjemno hitro odmiranje 
skoraj vseh brestov. Drevo odmre hitro in takoj v nadaljevanju predstavlja nevarnost loma 
delov ali padca celega drevesa na sprehajalne poti, tako da so izvajalci podiranje in čiščenje 
izvajali takoj, kar pa je predstavljalo tudi dodatni neplanirani strošek. Enako so bila na 
severni strani grajskega hriba odstranjene vse smreke lubadarice. Drugi večji strošek pa je 
predstavljala dopolnitev in  zagon novih strojnih instalacij v stavbi B na gradu z vsemi 
ustreznimi servisnimi in kontrolnimi pregledi. 
  
 
Najpomembnejša vzdrževalna in ureditvena dela, ki smo jih izvedli, so bila sledeča:  
 

 opravili smo vsakoletna vzdrževalna dela na tovorni žičnici na grad, 

 v času zime so bile ceste do objektov glede na poseben dogovor z Infrastrukutro Bled 
stalno prevozne, plužene in posute ( izvajalec Infrastruktura Bled ) 

 dnevno so se čitile glavne dostopne poti na grad, parkirišča, odstranjevale smeti iz 
košev in izvajala popravila na njih, 

 dvakrat (pomladi in jeseni) je bila izvedena zasaditev s cvetjem in grmovnicami na gradu  

 opravljeni so bili redni pregledi in servisi na vseh napravah, ki smo jih vgradili v zadnjih 
letih, priključene in dopolnjene strojne instalacije v zgradbi B 

 dokončno smo prenovili večino elektroinstalacij in siglalnih naprav v obeh objektih, 

 odstranjene so bile posledice vetroloma in lubadarja na vseh površinah v upravljanju in 
dodatno odstranjeni suhi bresti 

 izvedeno je bilo vsakoletno oljenje parketnih površin muzeja na gradu itn. 
 

Skupaj smo za vsa dela v okviru tekočega vzdrževanja objektov in okolice namenili 321.753 
EUR. Zaradi omenjenih neplaniranih dogodkov  in vzporedno opravljenih del v zvezi z 
investicijo v ureditev grajskega parka so bili stroški višji kot v preteklem letu ( + 39 % ) in 
bistveno višji od načrtovanih (+ 61 %). 
 

 

5. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJE 
 
V tem delu poslovanja smo izvedli tri pomembne projekte, pričemer eden – prenova 
prezračevalnega sistema v kuhinji – predstavlja vzdrževalni poseg, medtem ko sta bili glavni 
investiciji predvsem prenova grajskega parka in izgradnja avtobusnega parkirišča. 
 

a) Investicijsko vzdrževalna dela 
 
Sistem prezračevanja v kuhinji grajske restavracije je bil popolnoma dotrajan in oporečen 
v pogledu  funkcioniranja, saj je bil star več kot 30 let. Ker gre za vgrajeno opremo, je 
njegovo vzdrževanje in obnavljanje po najemni pogodbi dolžnost najemodajalca, torej 
Zavoda za kulturo Bled. Glede na to, da je najemnik v teku lanskega leta poskrbel za 
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zamenjavo in prenovo ostale opreme, lahko po tem, ko smo vgradili še sistem 
prezračevanja, govorimo o popolnoma prenovljenih prostorih, opremi in tehnologiji, ki 
omogoča poleg normalnega izvajanja dejavnosti tudi izboljšane pogoje za delo. Dela so 
bila izvršena takoj v začetku leta, tako da poslovanje restavracije zaradi posegov   v 
lanskem letu v veliki večini leta ni bilo moteno. Vrednost prezračevalnega stropa znaša 
23.048 EUR s tem, da se stroški  servisiranja in priklopa na nove strojne instalacije 
nahajajo v poglavju tekočega vzdrževanja.  

 
 
b) Investicije 

 
Grajski park 
 
Po zaključenem desetletnem ciklusu investicij v celovito prenovo grajske zgradbe smo se 
v skladu s sprejeto upravljavsko strategijo njaprej lotili urejevanja grajskega parka, saj 
njegova podoba ni bila na nivoju siceršnje urejenosti gradu. Poseg smo načrtovali dlje 
časa, saj se park nahaja na zelo občutljivem, zaščitenem in arheološko pomembnem 
področju. S projektanti, Zavodom za varstvo kultrne dediščine in Zavodom za varstvo 
narave smo pri načrtovanju ureditve predhodno pregledali vrsto dokumentov. Izvedli smo 
tudi georadarske raziskave ter jih primerjali  z LIDAR satelitskimi posnetki terena, vse z 
namenom, da se predhodno ugotovi, če so morda pod površjem ostanki objektov, da ob 
izvedbi ne bi bilo neprijetnih presenečenj. Vrednost tega dela s projekti je bila 25.721 
EUR.  Celotna izvedba je potekala vzporedno z obsežnimi arheološkimi raziskavami, 
gradnja pa seveda pod stalnim arheološkim nadzorom. Zaradi omenjenih zahtevnih 
posegov in pa glede na to, da smo se med gradnjo odločili tudi za sanacijo brežine proti 
gradu, ki je bila poškodovana ob lanski nevihti zaradi padlih dreves, se je rok izvedbe 
podaljšal in tudi nekoliko podražil. Tako smo poleg parka uredili tudi teren in kamnite 
zidove pod potjo na grad, prav tako pa smo sanirali tudi del kamnitega zidu ob poti na 
grad, ki je glede na dotrajanost grozil, da se bo posul na pot. Vredost dodatnih del na 
brežini in na kamnitem izdu je bila 73.607 EUR. S prenovo parka smo začeli meseca 
aprila, zaključili pa smo jo oktobra. Kljub povečanju obsega prvotno načrtovanih del in pa 
višjim stroškom lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo prišli do urejenega stanja na 
celotnem področju pod grajsko stavbo in ne samo v parku, kar vsekakor prispeva k 
lepšemu, predvsem pa celovito urejenemu izgledu. Izjemno pomembna so bila tudi 
odkritja arheologov. Izkopane so bile najdbe iz prazgodovine, rimske dobe in začetka 
prejšnjega tisočletja, kar še enkrat dokazuje, da je bil grajski hrib od nekdaj in v vseh 
zgodovinskih obdobjih poseljen. Zato so tudi vsi posegi na tem področju izjemno občutljivi 
in se jih brez prisotnosti arheologov nikakor ni mogoče lotevati. Vrednost del arheologov 
je bila 47.709 EUR in predstavlja pomembni del investicijskih stroškov. Na koncu je bila 
vrednost gradbenih del parkovne ureditve, vključno z razstavljanjem in sestavljanjem vseh 
kamnitih zidov na terasah, zatravitvijo s stravno rušo in zasaditvijo novih dreves 407.895 
EUR. 

 
Avtobusno parkirišče 
 
Izgradnja parkirišča ob športnem parku predstavlja enega temeljnih posegov  v okviru 
dolgoročno načrtovanega odmika prometa od temeljne blejske vrednote – jezera. Za 
izgradnjo obstajata tako javni interes kot tudi naš poslovni interes zaradi regulacije 
prometa do gradu, zato se projekt nahaja v vseh razvojnih dokumentih, tako občinskih kot 
tudi v načrtih zavoda. Zato smo se tudi odločili za sofinanciranje projekta v dveh fazah. V 
lanskem letu je bila tako zaključena prva faza – izgradnja avtobusnega parkirišča s 
kapaciteto 38 parkirnih mest. Gradnja se je začela v mesecu avgustu, za izvajalca je bila 
na javnem razpisu izbrana Gorenjska gradbena družba. Večinoma je izgradnja potekala 
kot načrtovano, spremembo pa predstavlja le preplastitev parkirišča. Zaradi pomislekov 
izvajalcev in posledičnega vprašanja garancij  in s pomočjo strokovnega mnenja je bila 
sprejeta odločitev, da se parkirišče preplasti na klasični način z asfaltom in ne s 
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protiprašno plastjo.Za razliko od avtomobilskega parkirišča, kjer ta plast glede na težo 
osebnih avtomobilov ni sporna, je bilo za avtobusno obtežbo ugotovljeno, da te odpornosti 
dolgoročno  ne nudi v zadostnem obsegu in bi bilo možno luščenje zgornje plasti. Zaradi 
obilnega deževja v novembru in kasnejše zmrzali bo samo zadnja faza – zasaditev dreves 
okoli parkirišča – izvedena pomladi 2020. Vrednost izvedbe  prve faze parkirišča je 
831.669 EUR. Tudi pri tej investiciji smo se odločili še za dodatno ureditev terena  do 
parkirišča  Infrastrukture  Bled in ureditev gradbenega dovoza ( pozneje pa bo to glavni 
dovoz iz Rečiške ulice ) do parkirišča, kar ni bilo načrtovano s projektom za avtobusni del 
oz. za prvo fazo.  

 
   

 

 6. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
 
Zavod je zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Plačujemo ga 
za vse površine, na katerih se nahajajo tudi objekti, ki jih imamo v upravljanju. Strošek je bil 
14. 190 EUR, vendar 11 % nižji od načrtovanega, saj je v lanskem letu del nadomestila 
plačala firma Artarhiv za tisti del zemljišča, na katerem je ustanovljena stavbna prvica za 
izgradnjo Muzeja sodobne umetnosti. 

 
 

7. DRUGI ODHODKI 
 
 
7.1. Nakazila NMS 
 
Upravljavska pogodba, sklenjena za upravljanje Blejskega gradu z državo nas obvezuje, da 
odvajamo 15 % vseh prihodkov gradu Narodnemu muzeju Slovenije za postavitev in 
vzdrževanje muzejske zbirke. 
 
V lanskem letu je bilo teh sredstev 768.164 EUR. Sredstva smo Narodnemu muzeju 
Slovenije odvajali redno v odvisnosti od mesečne realizacije. 

 
 
7.2. Ostale razvojne aktivnosti  
 
V zvezi z našimi razvojnimi namerami, ki so opredeljene v naših sprejetih razvojnih 
dokumentih, smo tudi v lanskem letu sodelovali pri aktivnostih, ki so bile namenjnene razvoju 
in bodočim investicijam . 
 
Napomembnejše aktivnosti so bile sledeče: 
 

 Z Občino Bled smo nadaljevali načrtovanje izvedbe drugega dela parkirišča pri športnem 
stadionu 

 Izvedli smo javne razpise in izbrali izvajalce za projekt prenove Mrakove domačije in sicer 
za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo 
konservatorskega načrta in  načrta prezentacije   

 S podjetjema Artarhiv in Ceeref smo nadaljevali s sodelovanjem pri načrtovanju objektov 
Muzej sodobne umetnosti, Muzej Arheologije in povezovalnim trgom pred njima pod 
gradom  

 Izvedena je bila prva faza arheoloških raziskav na Višcah , ki se bo nadaljevala z drugo 
fazo v letu 2020 . Raziskave pomenijo uresničevanje načrta aktivnosti v okviru 
razširjenega grajskega kompleksa  za področje arheologije. 
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 na več sestankih s predstavniki ZVKDS smo nadaljevali  s stalno obravnavo  načinov in 
oblik obravnave zaščitenih objektov in področij, ki jihv okviru razširjenega grajskega 
kompleksa v bodoče želimo urediti. Stališča ZVKD so odločujoč faktor pri načrtovanju, saj 
realizacija brez njihovega soglasja ni mogoča. 

 
 

8. KONČNI REZULTAT POSLOVANJA 
 
V letu 2019 je Zavod za kulturo Bled ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini  
1.026.440 EUR, po odštetju davka pa 831.315 EUR. Razlogi za tako visok presežek izhajajo 
iz večkrat opisane specifike v zvezi z investicijami in amortizacijo, ki se za vlaganja v kulturne 
spomenike ne obračunava, še večji obseg investiranja pa ni bil mogoč zaradi omejitev v 
finančnem toku. Presežek predstavlja pa zato predstavlja vir za naše nadaljnje razvojne 
namere, ki izhajajo iz naših razvojnih dokumentov, ki so usklajeni tudi z občinskimi razvojnimi 
načrti, tako da lahko zagotovim, da naše poslovanje poteka tudi v skladu z interesi in načrti 
občine kot našega ustanovitelja. Rezultat je bi skoraj v celoti ustvarjen s tržnimi prihodki. 
Edino izjemo predstavljajo sredstva v višini 10.000 EUR, ki jih je Občina Bled namenila za 
sofinanciranje vložkov v občinski objekt  Festivalna dvorana.  

 
 

9. FIZIČNI PODATKI 
 
9.1. Blejski grad – podatki o obiskovalcih  
 
Blejski grad je v preteklem letu obiskalo skupno rekordnih 583.727obiskovalcev, kar je 3,0% 
več kot v predhodnem letu. Delež domačih obiskovalcev je bil 113.098 ali 19.4 % tujih pa 
470.629 ali 80,6%. Po skokoviti rasti v letih 2016 in 2017 je bilo realno pričakovati tudi 
določeno ohlajanje rasti, kar se je v zadnjih dveh letih tudi zgodilo. Potrebno je poudariti, da 
se je rast ustavila na nivojih, ki glede na dolžino odpiralnega časa preko celega leta še 
omogočajo organizacijo obiska brez neljubih omejevanj. Obstaja pa dejstvo, da smo imeli 
tudi v lanskem letu nekaj dni, ko je bilo število obiskovalcev okrog 3000, kar je pomenilo 
zgornjo nosilno zmogljivost objekta na dnevni bazi  oz. je bila le ta že presežena.     
 

 
Blejski grad: Graf števila obiskovalcev po letih 
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V nadaljevanju navajamo nekaj podatkov o obisku v preteklem letu na Blejskem gradu in v 
Festivalni dvorani. 
 

 
a) Obisk Blejskega gradu po mesecih 

 
Deleži obiskovalcev po mesecih so sledeči: 

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

 
Specifika po mesecih ostaja skoraj enaka kot v preteklih letih.  

 

 
 

Blejski graf: Graf števila obiskovalcev po mesecih 
 
 
Segmenti obiskovalcev 
 
V skupnem številu 566.360 obiskovalcev Blejskega gradu so podatki po posameznih 
strukturah sledeči: 
   

1. Odrasli obiskovalci  515.928 88,4% 
2. Otroci      34.605    5,9% 
3. Študenti     31.975   5,5% 
4. Ostali obiskovalci      1.219           0,2% 

 
V kategorijo ‘’ostali obiskovalci’’ so všteti vsi tisti obiskovalci, ki so obiskali grad po osebnih 
pogojih (obiskovalci restavracije, znižana vstopnina), občani Bleda in brezplačni vstopi po 
uzancah za skupine (gratisi na 20 oseb) itn. Zelo pomembno je dejstvo, da imamo na gradu 
preko 40% individualnih obiskovalcev. Poleg tega, da plačajo najvišjo ceno, je pomembno 
predvsem takojšnje plačilo, ki nam v veliki meri olajša poslovanje v pogledu denarnega toka. 
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b) Najpomembnejše države/tržišča, od koder prihajajo obiskovalci 

 
Deleži obiskovalcev iz desetih najpomembnejših trgov/držav so sledeči:  
 
      Država:             Število:        Delež:  

1. Južna Koreja            125.864         21,5%  
2. Slovenija            113.098         19,4%  
3. ZDA     39.284          6,7% 
4. Velika Britanija   36.864          6,3%  
5. Italija     27.809          4,8% 
6. Madžarska    19.313          3,3% 
7. Hrvaška    10.496          1,8% 
8. Izrael     10.203           1,7% 
9. Japonska      9.585           1,6% 
10. Hong Kong      9.187          1,6% 

 
Tudi za lansko leto je največja značilnost obiska ta, da obiskovalci prihajajo iz vsega sveta. 
Samo Južna Koreja in Slovenija sta državi, katerih delež je višji od 10 %, vsi ostali deleži so 
bistveno manjši. To dejstvo predstavlja na eni strani pozitivno stanje, saj nismo odvisni samo 
od enega tržišča, na drugi stani pa veliko breme v smislu stroškov promocije in tržnih 
aktivnosti, ki morajo pokrivati tako širok spekter držav, iz katerih imamo prihode. Deleže 
moramo vzeti z določeno stopnjo možnega odstopanja od dejanskega stanja, saj je 
evidentiranje obiskovalcev po državah večinoma možno točno voditi le pri organiziranih 
obiskovalcih, kjer je narodnost razvidna iz dokumentov ( voucherji, najave ), medtem ko pri 
individualnih obiskovalcih točno ugotavljanje narodnosti na blagajni ob vstopu zaradi 
njihovega števila ni mogoče. Zato pa navedeni podatki na osnovi organiziranih vstopov lahko 
predstavljajo dober vzorec dejanskega stanja, saj je zajetih preko 60 % obiskovalcev. 
 

 
9.2. Organizacija porok 
 
V letu 2019 je na Blejskem gradu zakosnko zvezo sklenilo 33 parov, kar je skoraj tretjina več 
kot v predhodnem letu. Pari so bili večinoma iz tujine, največ iz Velike Britanije, pa tudi iz 
ZDA, Mehike, Izraela in Kitajske.  Od naštetih parov je bilo 5 parov mešanih narodnosti s 
tem, da je bil eden od zakoncev Slovenec (ka). Glede na sodobne trende preživljanja 
življenja v tujini, predvsem po evropskih državah, je število takih porok v porastu. Ena poroka 
je bila tudi cerkvena v grajski kapeli.  
Pari se za Blejski grad odločajo predvsem zaradi enkratne lege, dobre organizacije in tudi 
zaradi gostinske ponudbe, ki je organizirana na isti lokaciji. Informacije o teh možnostih se 
širijo tudi po spletu in socialnih medijih ( interesna skupina „ lake Bled wedding „ ) preko 
katere pari preverjajo lokacije, organizacijo in storitve v tej zvezi.  
Kljub velikemu številu možnosti za poroko Blejski grad predvsem zaradi svoje atraktivne 
lokacije očitno ohranja svojo pozicijo in upajmo, da bo tako tudi v bodoče.   
 

9.3. Festivalna dvorana 
 
Zasedenost Festivalne dvorane kaže na to, da dvorana vse bolj postaja prizorišče kulturnih 
in drugih prireditev, vse manj pa poslovnih srečanj. Tendenca se je nadaljevala tudi v 
lanskem letu. Na žalost dvorane ne moremo tržiti v okviru kompletne ponudbe, saj je z 
izjemo dvoranskih drugih kapacitet ne premoremo, pri čemer mislim na namestitev, 
kadrovski potencial, tehnologijo in ostale storitve, potrebne za profesionalno organizacijo. 
Prav tako tudi naša pričakovanja od učinkov  kongresnega urada, ki je bil ustanovljen z 
namenom  povezovanja ponudbe in trženja kompletnih storitev na nivoju destinacije, niso 
bila izpolnjena, saj v zadnjih letih nismo dobili skoraj nobenih konkretnih rezervacij niti 
omembe vrednih  povpraševanj za prihodnost. Tako ostajamo v dilemi krepitve lastne 
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kadrovske zasedbe za trženje, ko pa se zavedamo, da s tem, kar imamo, nismo konkurenčni 
v smislu organizacije prave kongresne dejavnosti. Pri najemih za prireditve in koncerte 
naletimo na drug problem – zmožnost plačevanja tržne cene najema. Večina organizatorjev 
se spopada s problemom majhnosti trga in višine vstopnin glede na ekonomsko situacijo, 
medtem ko so honorarji nastopajočih mnogokrat zelo visoki. Večkrat naletimo tudi na 
problem, da organizatorjem najem dvorane plačajo sponzorji oz. jih dobijo zastonj za ceno 
drugih učinkov na drugih segmentih aranžmaja, kar pa pri nas ne more biti primer, ker jih ni ( 
npm. vezava najema prostorov na koriščenje nočitvenih kapacitet , gostinskih storitev itn.).   
  
Konkretno smo imeli v letu 2019 po segmentih  sledečo zasedenost:  
 

 število poslovnih dni          23 

 število glasbenih aranžmajev       57  

 število ostalih prireditev        36   

 število gledaliških predstav         17 

 število razstav           8 ( skupaj 199 ) 

 število predavanj          17 

 Skupaj dni/najemov:                   150 in 199 dni razstave 
 
Na osnovi najemov je bilo ustvarjenih 69.401 EUR prihodkov in smo s tem zaostali za 
planom za slab odstotek.  

 
 

10.  SEJE SVETA ZAVODA 
 
Svet zavoda je v letu 2019 imel štiri redne in eno korespondenčno sejo. Na sejah so bila 
obravnavana vsa pomembnejša vprašanja iz poslovanja – poslovno poročilo za leto 2018, 
informacije o polletnem in devetmedečnem poslovanju v letu 2019  ter obravnava in sprejem 
plana za leti 2020 in 2021.  

 
 

11. SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI IN PARTNERJI 
 
Zavod je tudi v preteklem letu dobro sodeloval z različnimi institucijami in partnerji. Stiki in 
sodelovanje  so se odvijali predvsem zaradi povezav pri izvrševanja vseh načrtovanih 
aktivnosti.  
 
Najpomembnejša področja in aktivnosti, kjer smo sodelovali, so bila sledeča. 
 

 dobro je bilo sodelovanje z občino kot ustanoviteljem predvsem na področju vprašanj 
prostora, investicij, načrtovanja in organizaciji dogodkov 

 s Turizmom Bled smo sodelovali predvsem na področju izvedbe skupnih promocijskih 
aktivnosti in udeležbe na tržnih manifestacijah, enako tudi s Slovensko turistično 
organizacijo in turističnim gospodarstvom 

 z Muzejskim društvom Bled pri organizaciji serije predavanj v naših objektih, 

 z Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled pri organizaciji Festivala Bled in ob 
raznih drugih priložnostih, 

 s Hišo Jezeršek, ne samo pri najemu restavracije na gradu ampak tudi pri izvedbi 
različnih aranžmajev v Festivalni dvorani in na gradu, 

 z vsemi ostalimi najemniki na gradu, 

 lokalnimi turističnimi organizacijami Radovljica, Kranjska Gora in Bohinj itn. 
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12. ANKETA O MNENJIH IN ZADOVOLJSTVU OBISKOVALCEV 
BLEJSKEGA GRADU 
 
Na koncu  poslovnega poročila vam predstavljamo še rezultate ankete o mnenju in 
zadovoljstvu obiskovalcev Blejskega gradu. V letu 2019 smo jo izvedli na vzorcu 967 
naključno izbranih obiskovalcev, anketo pa so izvajali študenti.  

 
 

 
13. ZAKLJUČEK 
 
Tudi v letu 2019 smo izpolnili večino načrtovanih nalog in poslovali v skladu z zastavljenimi 
poslovnimi prioritetami, zato tudi dobri rezultati niso izostali. Smatram, da zavod s tem 
dokazuje, da je bila njegova ustanovitev upravičena in da uresničujemo svoje poslanstvo, 
opredeljeno v ustanovnem aktu.  
Vse najpomembnejše  izvršene aktivnosti so navedene v poročilu, zato bi na koncu poročila 
želel še enkrat izpostaviti samo še dejstvo, da je za vse dobro opravljeno delo v navečji meri 
zaslužen predvsem kolektiv zavoda. Poslujemo z racionalnim številom sodelavcev, katere pa 
odlikujejo predvsem  primeren  odnos in kvaliteta opravljenega dela  in pa dobri medsebojni 
odnosi. Posledično zato  za naše delo prejemamo malo objektivnih kritik in  je tudi naše delo 
v anketah visoko ocenjeno.  
Morda so tudi naši napori za čim boljše upravljanje Blejskega gradu pripomogli k dejstvu, da 
nas je ugledna ameriška potovalna revija Conde Nast Traveller uvrstila med 24  
najeminentnejših gradov in dvorcev v Evropi.To nas obvezuje k nadaljnjemu skrbnemu delu, 
čistoči in urejenosti, saj bomo le tako lahko tudi v bodoče uspešni pri upravljanju in  trženju , 
s tem pa si bomo ustvarjali tudi možnosti za nadaljnji razvoj kulturnih projektov zavoda v 
občini.     

 
 
 
                                           Direktor 
                           Matjaž Završnik 
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POROČILO O POSLOVANJU januar-december 2019 

  SKUPAJ SKUPAJ PLAN INDEX INDEX 

  2018 2019 2019     

  1 2 3 2/1 2/3 

A. PRIHODKI 4.949.880 5.313.872 4.810.000 107,4 110,5 

I. POSLOVNI PRIHODKI 4.947.541 5.311.086 4.810.000 107,3 110,4 

1. Prihodki od najemnin 

 
106.650 106.828 120.000 100,2 89,0 

2. Prihodki od najema dvorane (FD) 82.311 69.401 70.000 84,3 99,1 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 4.531.010 4.871.456 4.395.000 107,5 110,8 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 150.257 171.610 150.000 114,2 114,4 

5. Prihodki od porok na gradu 24.225 31.206 25.000 128,8 124,8 

6. Prihodki sofinanciranje občina za FD 0 10.000 0     

7. Ostali prihodki 53.088 50.585 50.000 95,3 101,2 

II. FINANČNI PRIHODKI 82 1.910 0 2.329,3   

1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav. 0 0 0     

2. Drugi finančni prihodki 82 1.910 0  2.329,3   

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 2.257 876 0     

      
 

    

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 3.901.175 4.287.432 4.757.500 109,9 90,1 

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 2.068.558 2.033.182 2.028.500 98,3 100,2 

1. Stroški energije 65.268 68.187 60.000 104,5 113,6 

2. Stroški materiala 132.459 88.454 117.000 66,8 75,6 

3. Stroški dela 565.745 654.822 689.000 115,7 95,0 

a) redno delo 463.000 498.488 531.000 107,7 93,9 

b) dodatek za povečan obseg (D20,D25) 3.906 6.334 8.000 162,2 79,2 

c) dodatek za tržno delovno uspešnost  98.839 150.000 150.000 151,8 100,0 

4. Stroški storitev 878.693 843.121 737.500 96,0 114,3 

a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS 13.894 9.866 5.500 71,0 179,4 

b) študentsko delo 48.089 57.740 50.000 120,1 115,5 

c) stroški zavarovanj  (objektov, opreme,nezgodno) 8.555 12.563 11.000 146,8 114,2 

d) stroški repezentance 2.976 2.718 4.000 91,3 68,0 

e) stroški sejnin 1.480 2.153 2.000 145,5 107,7 

f) stroški sistema varovanja 91.572 71.841 60.000 78,5 119,7 

g) stroški čiščenja 35.553 35.219 35.000 99,1 100,6 

h) stroški informacijskega sistema 137.998 140.520 140.000 101,8 100,4 

i) stroški finančnega servisa,kadrovsko svetovanje, 
prevodi 24.202 54.408 55.000 224,8 98,9 

j) stroški organizacije tržnih aktivnosti 27.495 31.552 25.000 114,8 126,2 

stroški TV produkcije 82.882 77.815 70.000 93,9 111,2 

k) ostali stroški storitev 403.997 346.726 280.000 85,8 123,8 

5. Promocije 213.976 237.966 225.000 111,2 105,8 

6. Animacije 212.417 140.632 200.000 66,2 70,3 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 231.254 321.753 200.000 139,1 160,9 

III. STROŠKI INVESTICIJSKETA VZDRŽEVANJA 442.311 727.464 1.574.000 164,5 46,2 

IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 17.787 14.191 18.000 79,8 78,8 
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  SKUPAJ SKUPAJ PLAN INDEX INDEX 

  2018 2019 2019     

  1 2 3 2/1 2/3 

V. DRUGI ODHODKI 937.405 1.002.903 927.000 107,0 108,2 

1. Parske izravnave, drugi iz. Odhodki 0 40 0     

2. Nakazila NMS (15% realizacije) 715.020 768.164 677.000 107,4 113,5 

3. Sofinanciranje krajevnih prireditev 222.385 234.699 250.000 105,5 93,9 

VI. DRUGI STROŠKI 33.246 2.765 5.000 8,3 55,3 

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 0 0 0     

VIII. FINANČNI ODHODKI 42.844 38.959 5.000 90,9 779,2 

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 2.159 4.647 0     

X. AMORTIZACIJA 125.611 141.568 0 112,7   

C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B) 1.048.705 1.026.440 52.500 97,9 1.955,1 

D.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 196.628 195.125 0 99,2   

E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (C-D) 852.077 831.315 52.500 97,6 1.583,5 
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ANKETIRANJE OBISKOVALCEV BLEJSKEGA GRADU – poletje 2019 
 

 

1.VZOREC RAZISKAVE 

 

V letu 2019 je bilo anketiranih 967 naključno izbranih obiskovalcev gradu, od tega 847 anketirancev iz tujine in 

120 anketirancev 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, 

poleti 2019. 

 

Ureditev raziskave: 

- Vprašanja gredo po istem vrstnem redu, kot so bila napisana na vprašalniku 

o Prikazani so možni odgovori, število odgovorov ter delež odgovorov na določeno vprašanje 

- Zaključek 

 

 

2. INŠTRUMENT RAZISKAVE 

Glede na namen in cilje raziskave smo pripravili anketni vprašalnik in določili vzorec udeležencev. Anketni 

vprašalnik, sestavljen večinoma iz vprašanj zaprtega tipa, je priloga poročila o anketiranju v letošnjem letu. 

Anketni vprašalnik je vseboval 20 vprašanj. 

 

 

3. REZULTATI RAZISKAVE 

 
Delež izračunanih odgovorov je izračunan glede na število vseh anketiranih. Vsi anketiranci namreč niso 

odgovorili na vsa podana vprašanja.  

Odgovori so bili ocenjeni z ocenami: 

1-zelo razočaran, 2-nezadovoljen, 3-srednje zadovoljen, 4-zadovoljen, 5-navdušen. 

 

1.vprašanje 

»Prosimo,  ocenite splošen vtis obiska Blejskega gradu«.   

 

Tabela 1: Splošen vtis obiska:   

odgovor število 

odgovorov 

delež 

1 11 1,14% 

2 17 1,76% 

3 69 7,14% 

4 335 34,64% 

5 505 52,22% 

Sredina ocene (samo opredeljenih): 4.39 

 

2-9. vprašanje 

»Prosimo ocenite elemente zadovoljstva »  

 

Tabela 2: Elementi zadovoljstva 

vprašanje odgovor število 

odgovorov 

delež 

2. naravne lepote / razgled 1 18 1,86% 

  2 7 0,72% 

  3 20 2,07% 

  4 140 14,48% 

  5 764 79,01% 

sredina ocene opredeljenih  4,71  
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3. arhitektura gradu 1 12 1,24% 

  2 18 1,86% 

  3 111 11,48% 

  4 296 30,61% 

  5 523 54,08% 

sredina ocene opredeljenih  4,35  

4. cena vstopnice 1 47 4,86% 

  2 118 12,20% 

  3 209 21,61% 

  4 356 36,81% 

  5 226 23,37% 

sredina cene opredeljenih  3,62  

5. urejenost, čistoča objekta 1 17 1,76% 

  2 19 1,96% 

  3 85 8,79% 

  4 365 37,75% 

  5 474 49,02% 

sredina ocene opredeljenih  4,31  

6. prijaznost osebja 1 17 1,76% 

  2 30 3,10% 

  3 95 9,82% 

  4 365 37,75% 

  5 448 46,33% 

sredina ocene opredeljenih  4,25  

7. dostop, parkirišče 1 31 3,21% 

  2 59 6,10% 

  3 168 17,37% 

  4 361 37,33% 

  5 293 30,30% 

sredina ocene opredeljenih  3,91  

8. dodatna ponudba (klet, tiskarna, restavracija) 1 16 1,65% 

  2 48 4,96% 

  3 175 18,10% 

  4 358 37,02% 

  5 299 30,92% 

sredina ocene opredeljenih  3,98  

9. spominki 1 21 2,17% 

  2 51 5,27% 

  3 189 19,54% 

  4 332 34,33% 

  5 304 31,44% 

sredina ocene opredeljenih  3,94  
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10. trditev  

»Obisk gradu bom svetoval prijateljem«.  

Tabela 3: Obisk gradu bom svetoval prijateljem 

odgovor število 

odgovorov 

delež 

1 13 1,34% 

2 28 2,90% 

3 88 9,10% 

4 322 33,30% 

5 496 51,29% 

Sredina ocene (samo opredeljenih): 4.33 

 

11. vprašanje 

»Prosimo, če nam zaupate, kako/kje ste izvedeli za Blejski grad.« 

 

Tabela 4: Prosimo, če nam zaupate, kako/kje ste izvedeli za Blejski grad 

odgovor število 

odgovorov 

delež 

iz TV medijev 136 14,06% 

s spletnih strani 377 38,99% 

iz tiskanih medijev 81 8,38% 

od prijateljev in znancev 248 25,65% 

na turističnih sejmih/borzah 84 8,69% 

cestna signalizacija/garmin 49 5,07% 

 

 

Pod ostalo so bili navedeni naslednji odgovori: turističnega vodiča, turistične knjige, socialnega medmrežja 

(YouTube, Innstagram, Trip Advisor, Google Maps), videl sem ga, sem domačin, splošna izobrazba, sem že bil 

na obisku in sem se vrnil, navdušilo me je hotelsko osebje, vodil me je zemljevid na avtobusni postaji. 

 

12. vprašanje 

»Prosimo, vpišite podatek o vaši starosti« 

 

Tabela 5: Starost anketiranih oseb  

starost število 

odgovorov 

delež 

0-20 97 10,32% 

20-40 469 49,89% 

40-60 294 31,28% 

60-80 78 8,30% 

80+ 2 0,21% 

 

 

13. vprašanje 

»Kako potujete?« 

 

Tabela 6: način potovanja 

odgovor število 

odgovorov 

delež 

sam v lastnem aranžmaju 217 22,44% 

s partnerjem v lastnem aranžmaju 400 41,37% 

z družino v lastnem aranžmaju 185 19,13% 

z organizirano skupino 96 9,93% 
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14.vprašanje 

»Kje koristite prenočitvene kapacitete?« 

 

Tabela 7: Kje koristite prenočitvene kapacitete? 

odgovor število 

odgovorov 

delež 

na Bledu 267 27,61% 

 v drugem centru Julijskih Alp ( Bohinj, Kranjska Gora, 

Bovec, Tolmin) 

43 25,13% 

v sosednjih pokrajinah ( Koroška, Štajerska, 

Furlanija&Benečija, Salzburg) 

114 11,79% 

v sosednjih državah (Hrvaška, Madžarska, Avstrija, 

Italija) 

65 6,72% 

ustavili smo se med potjo v drugo destinacijo 70 7,24% 

sem udeleženec krožnega potovanja 30 3,10% 

sem dnevni obiskovalec brez namestitve 101 10,44% 

 

15. vprašanje 

»Prosimo, če nam zaupate, iz katere države prihajate« 

 

Anketa je bila prevedena v devet tujih jezikov: angleški, nemški, italijanski, japonski, španski, francoski, 

madžarski, hrvaški in korejski jezik. Slovenski obiskovalci so rešili  anket, ostale pa tuji gostje. Gostje iz tujine, 

ki so odgovarjali na postavljena vprašanja, so prihajali iz naslednjih držav:  

 

Tabela 8: Anketirane osebe po državah 

države število 

anketirancev 

delež (%) 

Albanija 1 0,11% 

Argentina 1 0,11% 

Avstralija 10 1,09% 

Avstrija 29 3,17% 

Belgija 24 2,63% 

Bolgarija 2 0,22% 

Bolivija 1 0,11% 

Brazilija 2 0,22% 

Ciper 1 0,11% 

Češka 22 2,41% 

Danska 7 0,77% 

Etiopija 1 0,11% 

Finska 4 0,44% 

Francija 25 2,74% 

Grčija 2 0,22% 

Hrvaška 18 1,97% 

Indija 12 1,31% 

Irska 27 2,95% 

Islandija 2 0,22% 
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Italija 87 9,52% 

Izrael 20 2,19% 

Japonska 7 0,77% 

Kanada 15 1,64% 

Koreja 19 2,08% 

Latvija 2 0,22% 

Lebanon 1 0,11% 

Luksemburg 4 0,44% 

Madžarska 30 3,28% 

Malta 4 0,44% 

Maroko 1 0,11% 

Monako 3 0,33% 

Nemčija 57 6,24% 

Nizozemska 24 2,63% 

Norveška 5 0,55% 

Nova Zelandija 1 0,11% 

Poljska 18 1,97% 

Portugalska 8 0,88% 

Rusija 7 0,77% 

Slovaška 10 1,09% 

Slovenija 120 13,13% 

Somalija 1 0,11% 

Srbija 1 0,11% 

Španija 29 3,17% 

Švedska 6 0,66% 

Švica 2 0,22% 

Turčija 2 0,22% 

Ukrajina 3 0,33% 

Velika Britanija 167 18,27% 

Venezuela 1 0,11% 

ZDA 65 7,11% 

Združeni Arabski Emirati 3 0,33% 

 

*države so razvrščene po slovenski abecedi 

 

16.vprašanje 

». Komentarji, pripombe 

a) o Blejskem gradu 

b) o muzeju na Blejskem gradu« 

 

opisni odgovori pod 16. vprašanjem točka a:  

-pohvale: lepo, zelo lepo, lep razgled, všeč mi je, edinstven, čudovit zgodovinski spomenik, lep grad, popolno, 

lepa lokacija, lepo obnovljen, osupljiv, lepa arhitektura, izjemno, mirno, vredno obiska, ponovno bom obiskal, 

super, prijazno osebje, romantično, super cena, zastonj wi-fi, odlična kremšnita, prijazen psom, še lepše kot se 

spomnim 

-pripombe: predraga karta, restavracija je bila polna, rad bi več originalov, več informacij o gradu, nezanimiv, 

problematično parkiranje, parkirišče ne bi smelo biti plačljivo, deli gradu so preveč novi, preveč trgovinic, 

preveč ljudi, trgovina je bila zaprta, preveč turistično orientiran, preveč moderno, manjše kot sem pričakoval, 

preveč stopnic, slab dostop za invalide, izboljšati je treba dostop (več shuttlov), več bi želeli izvedeti o srednjem 

veku, pri kovaču se ni videlo nič razen za kupovati, več stolov in mizic pri zunanjem baru, trgovina bi morala 
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biti vedno zaprta, ni parkirišč za avtodome, otroci so hoteli sladoled pa ga ni bilo na voljo, premalo avtentično, 

zaradi poroke je bila razgledna točka zaprta, pogrešam popust za Slovence 

 

  opisni odgovori pod 16. vprašanjem točka a:  

-pohvale: zelo dobro, ok, veliko znanja in informacij, všeč mi je, lepo, primerno za ekskurzije in planinske izlete, 

zanimivo, perfektno, informativno, dobra postavitev, dobra arhitektura, ne poznamo jezika, pokrije veliko 

aspektov o Bledu, lepo urejeno, sistematično, dobri artefakti, dobra razstava, lep koledar, smešne lutke dobri 

artefakti in razlaga 

-Pripombe: lepo videti, nič za početi, malo razočaran, preveč modernih delov je bilo uporabljenih v prenovi, zelo 

razočaran, zelo malo informacij, vroče-rabi klimo, malce mrzlo, premalo informacij, več zapisov o artefaktih,  

več interaktivnih postaj, majhno, nič posebnega, ni veliko notri, zanimivo ampak nepotrebno, rada bi nov dizajn 

razstave, pisava ni zelo berljiva ker je premajhna, dobro je če ni turističnih skupin, zastarela postavitev, zaslon na 

dotik ne dela, nevarno ostre vitrine, počeni plastični panoji, več mitologije, zgodb o srednjeveških časih, 

pričakovala več avtentičnih artefaktov, pomankanje konsistentnosti v obisku, dolgočasno, ni smiselen muzej, 

lahko bi bilo bolj podrobno, 

 

17.vprašanje 

»Zakaj ste se odločili za obisk muzeja na Blejskem gradu?« 

 

Tabela 9: Zakaj ste se odločili za obisk muzeja? 

odgovor število 

odgovorov 

delež 

1 – kakovosten čas, preživet z družino ali prijatelji 521 53,88% 

2 – šolska ekskurzija 17 1,76% 

3 – del organiziranega turističnega programa 114 11,79% 

4 – zanimajo me muzeji in zgodovina 274 28,34% 

5 (navedite) 14 1,45% 

 

5: opisni odgovori: turizem, zanima me zgodovina, razgled, ker sem plačal vstopnico,  ker je del kompleksa, iz 

radovednosti, muzej je del ogleda, vodnik, priporočili so mi ga prijatelji, moral sem  

 

 

18. vprašanje 

»Kako dolgo ste se zadržali v muzeju?« 

 

Tabela 10: Čas ogleda v muzeju 

odgovor število 

odgovorov 

delež 

1 - sem se le sprehodil-a po prostorih 105 10,86% 

2 - 5 do 10 minut 195 20,17% 

3 - 10 do 20 minut 419 43,33% 

4 - več kot 20 minut 220 22,75% 

 

 

19. vprašanje 

»Prosimo ocenite kako zadovoljni ste z obiskom muzeja.« 

Naslednje tabele prikazujejo ocene elementov zadovoljstva. Vprašanja so povezana z muzejsko razstavo, njeno 

vsebino, postavitvijo in vtisi.  

Tabela 11: ocena zadovoljstva obiska muzeja  

vprašanje odgovor število 

odgovorov 

delež 

a) Kakovost in postavitev predmetov 1 11 1,14% 

  2 32 3,31% 

  3 143 14,79% 

  4 281 29,06% 
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  5 346 35,78% 

b) Z razstavo in eksponati sem zadovoljen 1 9 0,93% 

  2 39 4,03% 

  3 159 16,44% 

  4 339 35,06% 

  5 383 39,61% 

c) Razstava je spodbudila zanimanje otrok 1 23 2,38% 

  2 72 7,45% 

  3 178 18,41% 

  4 298 30,82% 

  5 251 25,96% 

d.) Se boste vrnili na ponoven ogled? 1 68 7,03% 

  2 92 9,51% 

  3 147 15,20% 

  4 267 27,61% 

  5 295 30,51% 

e) Razstavo bom priporočil -a svojim 

prijateljem 

1 21 2,17% 

  2 63 6,51% 

  3 147 15,20% 

  4 201 20,79% 

  5 372 38,47% 

 

20. vprašanje 

»Prosimo, povejte v kolikšni meri se, ko gre za vaš današnji obisk muzeja strinjate z naslednjimi 

trditvami: se povsem strinjam (5), se strinjam (4), nisem prepričan (3), se ne strinjam (2), se nikakor ne 

strinjam (1)?« 
 

Tabela 12: splošna ocena obiska muzeja 

trditev odgovor število 

odgovorov 

delež 

a) ob ogledu sem užival 1 19 1,96% 

  2 49 5,07% 

  3 110 11,38% 

  4 337 34,85% 

  5 412 42,61% 

b) besedila so primerna za branje 1 16 1,65% 

  2 45 4,65% 

  3 150 15,51% 

  4 337 34,85% 

  5 375 38,78% 

c) razstavni zgodbi in razlagam je 

enostavno slediti 

1 16 1,65% 

  2 42 4,34% 

  3 146 15,10% 

  4 346 35,78% 

  5 370 38,26% 
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d) izvedel sem nekaj novega o preteklosti 

Bleda 

1 16 1,65% 

  2 26 2,69% 

  3 73 7,55% 

  4 271 28,02% 

  5 511 52,84% 

 

 

4. ZAKLJUČEK 
 

- Na splošno so obiskovalci zadovoljni s svojim obiskom. Napisali so tudi veliko pohval ter nameravajo 

obisk gradu priporočiti svojim prijateljem in znancem. Več kot polovica ljudi je svoje splošno zadovoljstvo 

obiska Blejskega gradu označila za najvišjo možno oceno. 

- Večina obiskovalcev se odloči priti na grad zaradi razgleda na jezero in otoček sredi jezera. Zato ni 

presenetljivo, da so najbolje ocenjene naravne lepote in razgled. Samo približno 20% vseh vprašanih ni dalo 

najboljše ocene (5), kar pa bi se dalo pripisati slabemu vremenu. 

- Pri arhitekturi, urejenosti in čistoti objekta, prijaznosti osebja, dostopu in parkirišču, dodatni ponudbi 

(klet, restavracija, tiskarna) in  spominki so si ocene večinoma kar enake, do odstopanje je največje ceni 

vstopnice. Največjo težavo cena predstavlja družinam, kjer je kljub družinskem popustu vstop na grad kar znaten 

strošek. Na splošno se največ pritožujejo Slovenci in Italijani. Veliko učiteljev pričakuje popust, ker je taka 

praksa v več evropskih državah. Študentje so s ceno karte kar zadovoljni, sploh če dobijo popust s študentsko 

izkaznico. V primeru, če študent študentske izkaznice nima s seboj se mu vstopnina ne zniža, ker pa za študenta 

predstavlja večji strošek. Nekateri dijaki (15 ali 16 let) so se pritoževali, da njihovih šolah sploh nimajo 

študentskih/dijaških izkaznic in da so zato v nepravičnem položaju… seveda pa je to lahko tudi zelo prikladen 

izgovor. 

- Obiskovalci gradu so za Blejski grad zvedeli iz mnogo različnih virov. Prevladujejo spletni mediji ter 

dober glas, ki se širi glede na prejšnje obiske prijateljev in znancev. 

-  Do 20-ega leta je kar malo obiskovalcev, največ obiskovalcev je med leti 20 in 40, sledi število 

obiskovalcev do 60-ega leta. Za veliko starih ljudi je lahko vzpon kar naporen, veliko težavo pa predstavlja tudi 

pot navzdol. Dostopnost je težavna tudi za invalide, zato je vsekakor ideja, da se bo za obisk gradu naredilo 

dvigalo več kot dobrodošla. 

- Največ anketirancev je označilo, da potujejo s partnerjem v lastnem aranžmaju, predvidevamo lahko, da 

je bilo največ anketirancev med njimi ker niso omejeni časovno kot skupine ter ker po navadi, če eden izmed 

para rešuje anketo jo bo tudi drugi. Zato je malo manj anketirancev odgovorilo, da so sami v lasten aranžmaju. 

Veliko ljudi potuje z družino, sploh Slovencev. Je pa lahko reševanje ankete za njih pravi izziv, sploh če imajo 

majhne otroke, spet drugi pa se v vprašalnik poglobijo in otroka sprašujejo po mnenju in skupaj z njim 

odgovorijo na vprašanja. Predvidevamo lahko, da je najmanj anketirancev potovalo z organizirano skupino, ker 

prav ti turisti nimajo časa, da bi izpolnjevali vprašalnike, saj imajo urnik napolnjen  še z drugimi aktivnostmi in 

je čas, ki ga vodiči namenijo za obisk gradu zelo omejen. Veliko ljudi zmede kaj na vprašalniku naj obkrožijo če 

potujejo s prijatelji. Predlagamm da se to možnost doda na prihodnjem vprašalniku. 

- 14. vprašanje govori o tem kje obiskovalci gradu koristijo prenočitvene kapacitete. Odgovori pri: v 

sosednjih pokrajinah ( Koroška, Štajerska, Furlanija & Benečija, Salzburg), v sosednjih državah (Hrvaška, 

Madžarska, Avstrija, Italija), ste se ustavili med potjo v drugo destinacijo, sem udeleženec krožnega potovanja, 

dnevni obiskovalec brez namestitve, so bili večinoma enakomerno razporejeni. Ostali obiskovalci pa so označili 

na Bledu ali v drugem centru Julijskih Alp, večina na Bledu. Turisti, ki so prenočevali v Ljubljani velikokrat 

niso vedeli pod katero možnost naj to označijo, zato predlagam da se naslednje leto označi še posebej kje je 

Ljubljana. 

- Pri 15. vprašanju je spet treba upoštevati, da ljudje ki potujejo v skupinah navadno nimajo časa 

izpolnjevati vprašalnikov. Opazimo lahko veliko obiskovalcev iz sosednjih držav, največ pa jih prihaja iz Italije, 

Nemčije, Velike Britanije in ZDA. Na splošno prihajajo obiskovalci iz celega sveta. 

- anketiranci so lahko tudi napisali pripombe o gradu, večina je povzela svoje mnenje s samo eno besedo 

– lepo. Veliko ljudi tudi ne razume brošure in njenega zemljevida, in tako ne obiščejo vseh točk možnih ogledov 

gradu in se zato mogoče tudi pritožujejo zaradi visoke cene. Nekateri ljudje si tudi želijo avdio vodič, ki je 

dostopen zastonj na njihovih telefonih. Čeprav imajo praktično vsi pametne telefone, nimajo vsi slušalk, 

nekaterim pa bi bilo veliko bolj preprosto če bi si avdio vodič lahko izposodili in plačali. Največ ljudi se je 

pritoževalo, ker se jim je grad zdel preveč turistično orientiran in premalo avtentičen. Veliko zmede lahko pride 

tudi v času, ko so zaposleni iz trgovinice, vinske kleti, kovačnice na malici, ter so »postaja« dodatne ponudbe 

takrat zaprte. 
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- o muzeju: veliko ljudi gre v muzej, zato, ker jih zanima zgodovina in si muzej dejansko želijo ogledati 

ali pa preprosto zato ker je muzej del grajskega kompleksa in je to vsebina, ki je plačana z vstopnino. Ti se po 

navadi v njem ne zadržujejo predolgo. Največ obiskovalcev tam ostane od 10 do 20 minut. Obiskovalci od 

muzeja pričakujejo, da bodo kakovostno preživeli svoj čas s prijatelji in družino, ter izvedeli nekaj novega o 

gradu in okolici. Pripombe o muzeju si zelo nasprotujejo. Od takih, ki se jim postavljena razstava zdi zastarela. 

Ti pričakujejo več interaktivnosti ter prikazov, ki se nanašajo na življenje v gradu in več sodobnejših pristopov 

do postavitve in vsebine razstave. Predvsem kritični so Slovenski obiskovalci. Ti v večini primerov pričakujejo 

več vsebine in ker so to obiskovalci, ki se vračajo, tudi novih vsebin razstav. Problematičen je lahko tekst, ki 

zaradi velikosti črk ni primeren za stare ljudi ter tudi ni preveden v veliko jezikov. Kljub temu pa je velika 

večina obiskovalcev z obiskom zadovoljna in trdijo, da so si z ogledom razširili obzorje, ter zvedeli veliko o 

Bledu in okolici. 

 

 

 

Ankete obdelala in poročilo sestavila Tinkara Rakovec 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2019 

 
 
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 mag. Marjan Miklavčič 

 mag. Barbara Ravnik 

 Iztok Pesrl 

 Brigita Tišler 

 Niko Rakovec 

 Tadej Burazin 

  

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

- Zakona o javnih financah;  
- Zakon o računovodstvu s svojimi podzakonskimi akti; 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava; 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

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

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov; 

- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravih oseb javnega 
prava; 

- 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; 

- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih 
subjektov 

 
Računovodski podatki za leto 2019 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; 
o stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 
 

 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 finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 
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 
 
Podatki o začetnem stanju, gibanju in končnem stanju postavk sredstev v letu 2019 

Konto 
Začetna vrednost 

1.1.2019 
spremembe v letu 

2019 
Končna vrednost 

31.12.2019 

  debet kredit debet kredit debet kredit 

003 - neopredmetene sredstva 28.023     3.850 24.173   

010 - popr. vred. neopred.sr.   18.066 3.850 4.107   18.323 

020 - zemljišča 3.797.996   357.308   4.155.305   

021 - zgradbe 6.070.066   9.096 3.594 6.075.568   

023 - nepremičnine v pridobivanju  161.199   815.723   976.921   

031 - popravek vrednosti   1.071.280 791 20.557   1.091.046 

040 - oprema 1.360.366   105.113 24.631 1.440.848   

050 - popravek vrednosti  opreme   952.844 23.025 117.459   1.047.278 

041 - drobni inventar 1.377       1.377   

051 - popravek  vrednosti  DI   1.377       1.377 

045 - druga opredmetena OS 14.016       14.016   

047 - oprema, ki se pridobiva             

Skupaj 11.433.044 2.043.567 1.314.905 174.198 12.688.209 2.158.024 

Skupaj (vrednost manj popravki) 9.389.477 1.140.707 10.530.184 

 
2.1.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 
nabavno vrednost neopredmetenih sredstev v znesku 24.173 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 18.323 EUR, kar pomeni, da je sedanja knjigovodska vrednost teh sredstev na 
obračunski dan 5.850 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 4.155.305 0 4.155.305 

zgradbe 7.052.489 1.091.046 5.961.443 

skupaj 11.207.794 1.091.046 10.116.748 
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2.1.1.2.2 Oprema 
 
Vrednost opreme 

vrsta sredstva nabavna vrednost popravek vrednosti sedanja vrednost 

pohištvo 285.525 199.688 85.837 

druga oprema 1.155.323 847.590 307.733 

drobni inventar 1.377 1.377 0 

skupaj 1.442.225 1.048.655 393.570 

 
 
2.1.1.2.3. Druga opredmetena osnovna sredstva 
 
Vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev 

vrsta sredstva nabavna vrednost popravek vrednosti sedanja vrednost 

kipci bron 14.016 0 14.016 

skupaj 14.016 0 14.016 

 
 
2.1.1.3. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje po upnikih 
 
Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2019 

Skupine kontov  Občina MK Skupaj 

neopredmetena sredstva 0031 479  5.372  5.851  

nepremičnine 02 3.609.815  5.530.012  9.139.826  

premičnine 04 161.874  245.712  407.586  

sredstva v pridobivanju 023 846.215  130.706  976.921  

SKUPAJ 0 4.618.382  5.911.803  10.530.185  

obveznost za sredstva 980 1.912.733  6.311.958  8.224.691  

nerazporejen presežek 985 831.315  0  831.315  

donacije 922 2.246  0  2.246  

SKUPAJ 9 BREZ POSOJILA  2.746.295  6.311.958  9.058.253  

posojilo 96 1.484.391    1.484.391  

SKUPAJ 9  S POSOJILOM 4.230.686  6.311.958  10.542.644  

razlika vir R9 – sredstva R0   -           387.696                400.156                   12.459    

 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da ima Zavod za kulturo Bled na dan 31.12.2019 s 
presežkom leta 2019 več vira, kot je bilo nabavljenih osnovnih sredstev 12.459 EUR. 
 
 
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 31.12.2019. V blagajni je bilo dne 31.12.2019 
4.000 EUR gotovine. Znesek 11.784 EUR pa predstavlja denar na poti. 
 
2.1.2.2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah           
so sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2019. 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 31.12.2019 
370.163 EUR. 
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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 31.12.2019 in so v omenjenem obračunskem obdobju 
znašale 96.672 EUR in sicer terjatve do domačih kupcev so v omenjenem obdobju znašale 
55.350 EUR, do tujih pa 41.322 EUR.  
 
Prikaz največjih kupcev po prometu v letu 2019 

KUPCI VREDNOST V EUR 

JEZERŠEK D.O.O. 267.927 

KOMPAS D.D. 131.918 

ARTARHIV D.O.O. 58.219 

TUMLARE CORPORATION 47.644 

PROTEUS D.O.O. 43.186 

MIKI TRAVEL 41.148 

UNILINE D.O.O. 40.689 

AP LJUBLJANA D.D. 38.912 

EUROSTAR TOURS 38.647 

BLED TOURS D.O.O. 37.339 

 
2.1.2.4 Kratkoročne terjatve do drugih neposrednih uporabnikov EKN so terjatve do 
proračunskih uporabnikov za opravljene storitve, katere bodo poravnane v letu 2019 v 
vrednosti 1.098 EUR. 
 
2.1.2.5 Druge kratkoročne terjatve 
skupna vrednost teh terjatve je na dan 31.12.2019  19.511 EUR; od tega 68 EUR terjatve za 
refundacije, 2.474 EUR terjatve za davke, terjatve do bank za plačila s plačilnimi karticami v 
vrednosti 16.969 EUR. 
 
2.1.2.6 Aktivne časovne razmejitve 
 
V letu 2019 ne izkazujemo aktivnih časovnih razmejitev. 
 
 
2.1.3 Zaloge 

 
Zalog blaga konec leta 2019 ne izkazujemo. 
 
 
2.1.4. Aktivni konti izvenbilančne evidence 
 
Na aktivnih kontih izvenbilančne evidence zavod izkazuje sredstva v vrednosti 1.535.540 
EUR, katera se nanašajo na ustanovitev stavbne pravice dodeljene podjetju Artarhiv d.o.o. 
Ljubljana kot bodočemu investitorju muzeja sodobne umetnosti na tej lokaciji. 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
2.1.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
so: 

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 45.131 EUR so obveznosti za 
plače in druge prejemke zaposlenih z obračunanimi dajatvami za bruto plače in 
prejemke za mesec december 2019, ki so bili izplačani v januarju 2020; 
 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2019 366.762 EUR;        
vse obveznosti so nezapadle. To so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 
opravljene storitve in dobavljeno blago  v vrednosti 162.768 EUR in 201.701 EUR za 
investicije. 

 
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 37.343 EUR so obveznosti 

davkov in prispevkov delodajalca za obračunane plače in druge prejemke v mesecu 
decembru 2019 8.717 EUR (plačano po obračunu v letu 2020),  obveznost za DDV 
12.240 EUR, zadnji obrok akontacij DDPO za leto 2019, kateri zapade v letu 2020 
16.386 EUR. 

 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v znesku 31.952 EUR izhajajo iz   

pogodbene obveznosti plačila 15% realizacije prihodkov na gradu Narodnemu 
muzeju Slovenije za leto  2019 za mesec december v znesku 31.612 EUR, 340 EUR 
pa predstavljajo  nezapadle obveznost za opravljene storitve v letu 2019, katera bodo 
poravnane v letu 2020; 

 
- kratkoročne obveznosti iz financiranja 9.579 EUR predstavljajo pogodbene redne 

obresti do Deželne Banke Slovenije d.d., od katere smo odkupili objekt »Pristava« z 
obročnim odplačevanjem na dobo 30 let. Račun za obresti prejemamo trimesečno.  

                                                                                                
                                                                     
Prikaz največjih dobaviteljev za dobavo materiala, opreme in opravljanja storitev  v letu 2019 

DOBAVITELJI VREDNOST V EUR 

GORENJSKA GRADBENA DRUŽB D.D. 803.526 

LESNINA MG OPREMA D.D. 455.670 

PROGRAMSKI ATELJE A&Z 134.726 

JEZERŠEK D.O.O. 84.770 

PETER VUKOTIČ S.P. 68.403 

ŠS D.O.O. 62.254 

KD VITEZA GAŠPERJA LAMBERGA 56.273 

DRUŠTVO VEM 52.999 

AKVAING D.O.O. 52.882 

MDM ELMEX D.O.O. 52.056 

 
 
2.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznost za nakup objekta Pristava 
od Deželne banke  z dolgoročnim obročnim odplačevanjem za dobo 30 let v vrednosti 
1.484.391 EUR. Celotna kupnina objekta je znašala 1.850.000 EUR. V letu 2019 je bilo 
plačano 92.496 EUR.  
 
Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
so sredstva v upravljanju. Končno stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 je 
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sledeče: vrednost sredstev v upravljanju Občine Bled je 2.744.048 EUR, vrednost sredstev v 
upravljanju Ministrstva za kulturo pa 6.311.959 EUR. 
 

  

začetno 
stanje 

sredstev v 
upravljanju 
31.12.2018 

povečanje 
sredstev v 
upravljanju 

sofinanciranje 
inv. razširitev 

FD 

povečanje 
sredstev v 
upravljanju 
zemljišče za 
parkirišče 

nerazporejen 
presežek 

prihodkov nad 
odhodki leta 

2019 

končno 
stanje 

sredstev v 
upravljanju 
31.12.2019 

1. OBČINA BLED 1.555.424 
 

357.309 831.315 2.744.048 

            

 
 
Stanje sredstev v upravljanju Občine Bled  je na dan  31.12.2019 znašalo 2.744.048 EUR. 
 
 

  

začetno stanje 
sredstev v 
upravljanju 
31.12.2018 

nerazporejen 
presežek prihodkov 

nad odhodki leta 
2019 

končno stanje 
sredstev v 
upravljanju 
31.12.2019 

2. MINISTRSTVO ZA KULTURO  6.311.959  6.311.959 

     

 
 
 
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 v vrednosti 831.315 EUR ostane nerazporejen. 
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019 bo sprejel Svet zavoda na   
februarski redni seji. Presežek leta 2019 se pripiše občini Bled 
 
Končno stanje sredstev v upravljanju  Zavoda za  Kulturo Bled  znaša na dan 31.12.2019  
9.056.007 EUR. 
 
 
2.1.6. Pasivni konti izvenbilančne evidence 
 
Na pasivnih kontih izvenbilančne evidence zavod izkazuje sredstva v vrednosti 1.535.540 
EUR, katera se nanašajo na ustanovitev stavbne pravice dodeljene podjetju Artarhiv d.o.o. 
Ljubljana kot bodočemu investitorju muzeja sodobne umetnosti na tej lokaciji. 
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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  Blejski grad.  
V letu 2019 je bilo na Zavodu za kulturo ustvarjenih 5.313.872 EUR prihodkov. 
 
Struktura prihodkov po vrstah 

       PRIHODKI   PRIHODKI   

  2019 DELEŽ 2018 DELEŽ 

A. PRIHODKI 5.313.872 100,00 4.949.880 100,00 

          

I. POSLOVNI PRIHODKI 5.311.086 99,95 4.947.541 99,95 

1. Prihodki od najemnin 106.828 2,01 106.650 2,15 

2. Prihodki od uporabe  dvorane 69.401 1,31 82.311 1,66 

3. Prihodki od vstopnin 4.871.456 91,72 4.531.010 91,58 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 171.610 3,23 150.257 3,03 

5. Prihodki od porok na gradu 31.206 0,59 24.225 0,48 

6. Prihodki sof. Občina Bled za FD 10.000 0,19 0 0,00 

7. Ostali prihodki  50.585 0,95 53.088 1,07 

8. Javna dela 0 0,00 0   

II. FINANČNI PRIHODKI 1.910 0,04 82 0,00 

1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita 0 0,00 0 0,00 

2. Drugi finančni prihodki 1.910 0,04 82   

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 876 0,02 2.257 0,05 

 
 
Iz priložene tabele je razvidno, da 99,95% delež predstavljajo poslovni prihodki, med njimi pa 
so najvišji prihodki od vstopnin na Blejskem gradu 91,72%, sledijo jim prihodki od 
aranžmajev 3,23%, najema poslovnih prostorov  2,01%, najema, uporabe in vstopnin v 
Festivalni dvorani 1,31%, prihodki od porok na gradu 0,59%, ostali prihodki 0,95%. 
 
 
Poslovni prihodki so se v primerjavi z letom 2019 povečali  za 7,35%. 
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      Graf 1: Struktura poslovnih prihodkov 
 
 
 

Prihodki po vrstah dejavnosti  
Zavod je v letu 2018 z izvajanjem javne službe ustvaril 4.988.284 EUR prihodkov. S prodajo 
blaga in storitev na trgu je bilo ustvarjenih 325.588 EUR, iz proračuna občine Bled pa smo 
prejeli 10.000 EUR. Delež tržnih prihodkov je 6%, kar je tudi merilo za delitev splošnih 
stroškov na tržno dejavnost in javno službo. 
 
       

  SKUPAJ JAVNA proračun nejavni TRŽNA 

  PRIHODKI SLUŽBA     DEJAVNOST 

  1(2+5) 2(3+4) 3 4 5 

PRIHODKI 5.313.872 4.988.284 10.000 4.978.284 325.588 

I. POSLOVNI PRIHODKI 5.311.086 4.988.284 10.000 4.978.284 322.802 

1. Prihodki od najemnin 106.828 106.828 0 106.828 0 

2. Prihodki od uporabe  dvorane 69.401 0 0 0 69.401 

3. Prihodki od vstopnin 4.871.456 4.871.456 0 4.871.456 0 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 171.610 0 0 0 171.610 

5. Prihodki od porok na gradu 31.206 0 0 0 31.206 

6. Prihodki sof. Občina Bled za FD 10.000 10.000 10.000 0 0 

7. Ostali prihodki  50.585 0 0 0 50.585 

8. Javna dela 0 0 0 0 0 

II. FINANČNI PRIHODKI 1.910 0 0 0 1.910 

1. Prihodki od obresti na vpogled in 
depozita 0 0 0 0 0 

2. Drugi finančni prihodki 1.910 0 0 0 1.910 

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 876 0 0 0 876 
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2.2.2 Odhodki 

VRSTA ODHODKOV 
LETO 2019 delež LETO 2018 delež 

STROŠKI PRODANIH ZALOG 0 0,00 0 0,00 

STROŠKI MATERIALA 157.166 3,67 204.037 5,23 

energija (elektrika, plin) 68.187   65.268   

material za čiščenje 16.895   24.007   

pisarniški material 26.168   61.417   

notranja in zunanja ureditev 15.201   31.846   

delovna obleka in obutev 4.262   4.740   

drugo 26.453   16.759   

STROŠKI STORITEV 2.419.298 56,42 2.114.597 54,20 

prireditve vstopnice 8.304   8.176   

varovanje 68.374   88.587   

vodenje ogledi 3.715   1.091   

tiskarske storitve 28.165   20.050   

prevoz gotovine 3.467   2.985   

tehnična podpora TV produkcija 77.815   82.882   

nastopi kult. društev skupin na prireditvah 9.201   10.888   

stroški menz in restavracij nastopajoči 4.568   1.380   

najem opreme in tehnika za prireditve 136.313   160.594   

nadomestilo za uporabo opreme tikiting A&Z 131.013   128.198   

najem porgramske opreme f-event 9.506   9.800   

stroški zavarovanj 12.563   8.555   

stroški plačilnega in bančnega prometa 33.791   28.654   

stroški intelekt. Storitev (svetovanja, prev. Zdr., 
geod.) 

54.408   110.453   

varstvo pri delu, ocena tveganja, prva pomoč, zdr. 
stor. 

5.103   7.211   

kotizacije-seminarji, strokovna izobraževanja 1.484   3.977   

komunalne storitve 22.254   26.311   

prevozi 24.075   63.718   

potni stroški 4.234   5.188   

stroški organizacije tržnih aktivnosti 9.593   7.016   

stroški fizičnih oseb ki ne opravljajo dejavnosti 598   1.115   

avtorski honorar-SAZAS 9.866   13.894   

študentsko delo 57.740   48.090   

reprezentanca 2.718   4.484   

sejnine 2.153   1.480   

konzumacije 37.253   46.037   

stroški komunikacij 15.820   17.805   

poštne storitve, e-arhiv pošta 6.608   6.500   

reklama, oglaševanje 183.343   157.874   

promocije 132.985   149.196   

animacije 232.592   258.124   

druge storitve 5.240   11.417   

stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja 1.084.436   622.867   
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VRSTA ODHODKOV 
LETO 2019 delež LETO 2018 delež 

STROŠKI DELA 654.823 15,27 565.744 14,50 

bruto plače 507.547   442.052   

delo preko polnega delovnega časa  1.105   33   

dajatve delodajalca 83.121   71.639   

nadomestila plač 7.377   2.836   

dodatno pokojninsko zavarovanje 7.022   6.122   

prevoz na delo in iz dela 13.498   13.576   

odpravnine, jubilejne nagrade 1.387   289   

darilni boni, str. nagrad 141   131   

regresirana prehrana 15.647   14.006   

regres za letni dopust 17.978   15.060   

AMORTIZACIJA 141.569 3,30 125.611 3,22 

DRUGI  STROŠKI 16.956 0,40 51.032 1,31 

(takse, nagrade dijakom,dajatve)         

FINANČNI ODHODKI 38.959 0,91 42.844 1,10 

(za obresti leasing pogodb, obresti od kredita 
SKB)         

DRUGI ODHODKI 854.014 19,92 795.151 20,38 

pogodbene obveznosti do NMS 768.164   715.020   

sofinanciranje  prireditev 85.810   80.131   

ostalo 40       

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 4.647 0,11 2.159 0,06 

ODHODKI SKUPAJ 4.287.432 100,00 3.901.175 100,00 

 
Stroški materiala so v letu 2019 znašali 157.166 EUR in predstavljajo 3,67% 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 2.419.298 EUR predstavljajo 56,42% vseh odhodkov. Najvišje 
postavke so stroški tekočega vzdrževanja,  nastopi kulturnih društev, intelektualne osebne 
storitve, varovanje,reklame oglaševanje, promocija… 
 
Stroški dela v vrednosti  654.823 EUR predstavljajo 15,27% vseh odhodkov. Zajemajo vse 
stroške dela v zvezi z redno zaposlenimi delavci. V primerjavi z preteklim letom so se stroški 
plač povečali za 22,23%, zaradi novih zaposlitev. V letu 2019 je bilo iz naslova prihrankov iz 
nezasedenih delovnih mest D-20 in D-25 izplačanih 6.334 EUR in iz naslova D-30 prodaja 
blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe presežek iz 
leta 2018 v znesku 50.000 EUR in akontacije za leto 2019 v znesku 100.000 EUR. Izplačila 
so bila izvedena na osnovi sklepa sveta zavoda in občinskega sveta. 
 
Amortizacija je bila obračunana v višini 141.569 EUR. V skladu s pravilnikom o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Ostale druge stroške v vrednosti 16.956 EUR sestavljajo takse in pristojbine 44 EUR, 
dajatve za stavbno zemljišče za leto 2019 14.191 EUR, članarine 2.573 EUR, stroški za 
varstvo okolja 148 EUR. 
 
Finančni odhodki v vrednosti 38.959 EUR sestavljajo redne obresti od najetega 
dolgoročnega kredita pri DBS za nakup objekta Pristava v vrednosti 38.880, ostalo 79 EUR. 
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Drugi odhodki v vrednosti 854.014 EUR zajemajo pogodbene obveznosti do Narodnega 
muzeja Slovenije in sicer 768.164 EUR mesečna obveznost (15% mesečne realizacije 
prihodkov vstopnin na grad), sofinanciranje krajevnih prireditev v vrednosti  85.810 EUR in 
ostalo 40 EUR. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki v vrednosti 4.647 EUR predstavljajo; odpisi terjatev do 
domačih in tujih kupcev 238 EUR in 4.409 EUR zaradi odpisov opredmetenih osnovnih 
sredstev. 
 

Odhodki po vrstah dejavnosti 
Zavod je za izvajanje javne službe ustvaril 4.035.256 EUR odhodkov, pri prodaji blaga in 
storitev na trgu pa je bilo ustvarjenih 252.176 EUR odhodkov. 
 

 
 
2.3 Poslovni rezultat 
 

POSLOVNI REZULTAT 2019 2018 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
1.026.440 1.048.705 

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB -DDPO 
195.125 196.628 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI Z 
UPOŠTEVANIM DDPO 

831.315 852.077 

 
 

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. 
 

2.5. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
 
Zavod v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje finančnih terjatev in naložb. 
 
 

2.6. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 
Zavod v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje financiranja pri bankah. 
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3.  ZAKLJUČEK 
 
Računovodski izkazi s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2019 bodo posredovani  
Agenciji RS za javnofinančne evidence in storitve, županu občine Bled ter pristojnim 
ministrstvom. Z računovodskim poročilom, kot delom letnega poročila za leto 2019 bodo na 
svetu zavoda seznanjeni in o njem razpravljali njegovi člani. 
 
 

Bled, dne 20.2.2020 
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Priloga 1 
 

                                                              Bilanca stanja 
                                                          na dan 31.12.2019 
                                                          

  
                                                                                 V EUR brez centov 

                                                          
Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

                                                          Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
 leta 

                                                          1 2 3 4 5 

                                                            A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 10.530.184 9.389.477 

                                                          00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 24.173 28.023 

                                                          01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 18.323 18.066 

                                                          02 NEPREMIČNINE 004 11.207.794 10.029.261 

                                                          03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.091.046 1.071.279 

                                                          04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.456.241 1.375.759 

                                                          05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 1.048.655 954.221 

                                                          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 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 503.228 376.923 

                                                          10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 15.784 19.873 

                                                          11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 370.163 252.296 

                                                          12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 96.672 90.654 

                                                          13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

                                                          14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 1.098 1.087 

                                                          15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

                                                          16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

                                                          17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 19.511 13.013 

                                                          18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

                                                          19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 

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

023 0 0 

                                                          30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

                                                          31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

                                                          32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 
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Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

                                                          Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

                                                          1 2 3 4 5 

                                                          33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

                                                          34 PROIZVODI 028 0 0 

                                                          35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

                                                          36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

                                                          37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

                                                            I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 11.033.412 9.766.400 

                                                          99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 1.535.540 

                                                            D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 490.768 322.130 

                                                          20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 0 0 

                                                          21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 45.131 35.012 

                                                          22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 366.762 142.099 

                                                          23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 37.343 100.896 

                                                          24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

039 31.952 33.952 

                                                          25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

                                                          26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 9.580 10.171 

                                                          28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

                                                          29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

                                                            E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+0
58-059) 

044 10.542.644 9.444.270 

                                                          90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

                                                          91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

                                                          92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 2.247 0 

                                                          93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

                                                          940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

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

050 0 0 

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

051 0 0 

                                                          9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

                                                          9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

                                                          96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 1.484.391 1.576.887 

                                                          97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

                                                          980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 8.224.691 7.015.306 

                                                          981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

                                                          985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 831.315 852.077 

                                                          986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

                                                            I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 11.033.412 9.766.400 

                                                          99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 1.535.540 
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Priloga 2 
 

1A STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH  SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       v EUR brez centov 

Naziv 
Oznaka za 

AOP 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija 

 Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

 Prevred. 
zaradi 

okrepitve  

Prevred. 
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 11.434.044 2.043.567 1.287.239 0 32.075 27.112 141.568 10.530.185 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 28.023 18.016 0 0 0 0 4.106 5.851 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 3.850 3.850 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 3.797.996 0 357.309 0 0 0 0 4.155.305 0 0 

E. Zgradbe 705 6.231.265 1.071.280 824.818 0 3.594 791 20.557 5.961.443 0 0 

F. Oprema 706 1.361.744 954.221 105.112 0 24.631 22.471 116.905 393.570 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 14.016 0 0 0 0 0 0 14.016 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 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena 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 0 0 0 0 0 0 0 
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Naziv Oznaka za 

AOP 
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

Prevred. 
zaradi 

okrepitve 

Prevred. 
zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
(3-4+5-6-7+8-9) 

11 12 

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

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Priloga 3 
 

1B STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 

 
                                                                                                                                                                                                                                       v EUR brez centov 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek odpisanih 
naložb in danih 

posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 
I. Dolgoročne finančne naložbe 

(801+806+813+814) 
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim 
osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 

lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Naziv Oznaka 

za AOP 
Znesek 

naložb in 
danih 

posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih 

posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek odpisanih 
naložb in danih 

posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj (800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 51 

Priloga 4 
 

3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Od 1.1.2019 do 31.12.2019 
                                                                                (v EUR brez centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 5.311.086 4.947.541 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 5.308.959 4.944.404 

  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 2.127 3.137 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 1.910 82 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 876 2.257 

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

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 5.313.872 4.949.880 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 2.576.464 2.318.634 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 157.166 204.037 

461 STROŠKI STORITEV 874 2.419.298 2.114.597 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 654.823 565.744 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 563.152 487.563 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 90.143 77.761 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 1.528 420 

462 G) AMORTIZACIJA 879 141.569 125.611 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 16.956 51.032 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 38.959 42.844 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 854.014 795.151 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 4.647 2.159 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 4.647 2.159 

  N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 4.287.432 3.901.175 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 1.026.440 1.048.705 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 195.125 196.628 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 831.315 852.077 

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

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

893 0 0 

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

894 20 18 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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Priloga 5 
                          

3A IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

od 1.1.2019 do 31.12.2019 
                                                                                                                                                                                              ( v EUR brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

                                                          Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

                                                          1 2 3 4 5 

                                                            I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 5.303.751 4.951.165 

                                                            1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 4.987.937 4.644.467 

                                                            A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 10.000 10.000 

                                                            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 10.000 10.000 

                                                          del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 10.000 0 

                                                          del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 10.000 

                                                            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 
Evropske unije 

419 0 0 

                                                            B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) 

420 4.977.937 4.634.467 

                                                          del 7102 Prejete obresti 422 81 0 

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

423 0 0 

                                                          7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 116.068 106.058 

                                                          7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 4.861.788 4.528.409 

                                                          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 

                                                          782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 

                                                          783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0 

                                                          784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 
programov EU 

490 0 0 

                                                          786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

                                                          787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 430 0 0 

                                                            2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433) 

431 315.814 306.698 

                                                          7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 315.814 306.698 
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Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

                                                          Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

                                                          1 2 3 4 5 

                                                          del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

                                                            II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 5.093.806 5.289.835 

                                                            1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 4.933.857 5.067.305 

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

439 509.222 432.642 

                                                          del 4000 Plače in dodatki 440 334.082 294.488 

                                                          del 4001 Regres za letni dopust 441 15.723 12.625 

                                                          del 4002 Povračila in nadomestila 442 26.150 24.217 

                                                          del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 131.119 101.312 

                                                          del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 778 0 

                                                          del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

                                                          del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 1.370 0 

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

447 81.090 68.888 

                                                          del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 41.245 35.136 

                                                          del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 33.043 28.149 

                                                          del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 280 239 

                                                          del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 466 400 

                                                          del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

452 6.056 4.964 

                                                            C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 2.702.367 2.671.265 

                                                          del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 885.748 991.545 

                                                          del 4021 Posebni material in storitve 455 42.806 75.551 

                                                          del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 276.873 193.131 

                                                          del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 30.412 64.576 

                                                          del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 6.451 4.749 

                                                          del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 236.938 205.620 

                                                          del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 260.695 258.315 

                                                          del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

                                                          del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

                                                          del 4029 Drugi operativni odhodki 463 962.444 877.778 

                                                          403 D. Plačila domačih obresti 464 0 1.564 

                                                          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 transferji 469 0 0 

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

470 1.641.178 1.892.946 

                                                          4200 Nakup zgradb in prostorov 471 121.165 153.428 

                                                          4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

                                                          4202 Nakup opreme 473 94.991 258.925 

                                                          4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 254 

                                                          4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 603.652 794.205 
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Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

                                                          Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

                                                          1 2 3 4 5 

                                                          4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 713.731 553.467 

                                                          4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 10.802 10.992 

                                                          4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

                                                          4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

479 96.837 121.675 

                                                          4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

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

481 159.949 222.530 

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

482 45.337 50.585 

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

483 7.341 8.058 

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

484 107.271 163.887 

                                                            III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 209.945 0 

                                                            III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 0 338.670 
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Priloga 6  
 

3A1 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1.1.2019 do 31.12.2019 
                                                                                                                                                                         ( v EUR brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 
500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali 
občin 

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) 524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) 525 0 0 
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Priloga 7  
 

3A2 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1.1.2019 do 31.12.2019 
                                                                                                                                                                         ( v EUR brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega    
leta 

1 2 3 4 5 
50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 310.000 

500 Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) 551 0 310.000 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 310.000 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 0 310.000 

550 Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 0 310.000 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 310.000 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) 572 209.945 0 

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

573 0 338.670 
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Priloga 8 
 

3B IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI 

od 1.1.2019 do 31.12.2019 
( v EUR brez centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

 

 
ZNESEK-

Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne službe  

ZNESEK-
Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 660 4.987.452 323.634 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 4.987.452 321.507 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0  

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 2.127 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 80 1.830 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 876 

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

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODK (660+665+666+667) 670 4.987.532 326.340 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 2.443.680 132.784 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 130.870 26.296 

461 STROŠKI STORITEV 674 2.312.810 106.488 

  F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 601.515 53.308 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 517.292 45.860 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 82.712 7.431 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 1.511 17 

462 G) AMORTIZACIJA 679 80.569 61.000 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 12.026 4.930 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 38.959 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 854.014 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 4.493 154 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 4.493 154 

  N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 4.035.256 252.176 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 952.276 74.164 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 183.417 11.708 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka(688-690) 

691 768.859 62.456 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka(689+690) oz. (690-688) 

692 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 0 0 
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Priloga 9 

 

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO 

USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU IN IZ NASLOVA 

NEJAVNIH PRIHODKOV IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

2019 
                                                                                                                                                                     v EUR brez centov 

Zap. 

Št. PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU AOP % ZNESEK  

1 Presežek prihodkov nad odhodki 691   62.456 

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost      0 

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)     62.456 

4 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti   50 31.328 

5 

Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za 

delovno uspešnost (4 - 2)     31.328 

          

Zap. 

št. JAVNA SLUŽBA AOP % ZNESEK  

6 Prihodki od poslovanja       (6 = 7 + 8) 660   4.987.452 

7 Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ     10.000 

8 Prihodki od poslovanja - nejavni     4.977.452 

8a 
Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki 

od poslovanja - nejavni     4.871.456 

  vstopnine in abonmaji     4.871.456 

  plačila za odkupe predstav in razstav       

  prodaja publikacij v okviru javne službe       

  prodaja replik in promocijskega materiala v okviru javne službe       

  članarine in zamudnine v knjižnicah       

  kotizacije za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne službe       

  

plačila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz 

intelektualne lastnine, vezane na javno službo v kulturi       

  

fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter 

dostop do zbirk        

  licenčnine       

  odstop pravic za javno predvajanje filmov       

  

izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega 

odstavka 91. člena Zakona      

  

  

o varstvu kulturne dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje 

konservatorsko-restavratorskih del pri      

  premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo     

  sponzorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno službo       

  

gospodarske družbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem 

gospodarskega dela dejavnosti javnih      

    

zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje 

in razvoj javnega zavoda     

  

oglaševanje v okviru izvajanja javne službe in javnega medijskega 

programa       

  televizijsko oglaševanje       

9 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti    15 730.718 

10 Celotni prihodki 670   4.987.532 

11 

Celotni odhodki (vključno z akontativno izplačano delovno uspešnostjo iz 

nejavnih virov) 687   4.035.256 

12 Presežek prihodkov 691   768.859 

13 Presežek odhodkov 689   0 

14 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost     100.000 
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Zap. 

št. JAVNA SLUŽBA AOP % ZNESEK  

15 
Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno 

uspešnost (9 - 14)     630.718 

          

16 
DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE 

USPEŠNOSTI (4 + 9)     961.946 

17 
IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO 

USPEŠNOST (2 + 14)     100.000 

18 
RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM 

SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (16 - 17)   661.946 
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Priloga 10 

 

Poročilo o poslovanju JANUAR-DECEMER 2019 

 
SKUPAJ SKUPAJ PLAN INDEX INDEX 

  2018 2019 2019     

  1 2 3 2/1 2/3 

A. PRIHODKI 4.949.880 5.313.872 4.810.000 107,4 110,5 

I. POSLOVNI PRIHODKI 4.947.541 5.311.086 4.810.000 107,3 110,4 

1. Prihodki od najemnin 

 
106.650 106.828 120.000 100,2 89,0 

2. Prihodki od najema dvorane (FD) 82.311 69.401 70.000 84,3 99,1 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 4.531.010 4.871.456 4.395.000 107,5 110,8 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 150.257 171.610 150.000 114,2 114,4 

5. Prihodki od porok na gradu 24.225 31.206 25.000 128,8 124,8 

6. Prihodki sofinanciranje občina za FD 0 10.000 0     

7. Ostali prihodki 53.088 50.585 50.000 95,3 101,2 

II. FINANČNI PRIHODKI 82 1.910 0 2.329,3   

1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav. 0 0 0     

2. Drugi finančni prihodki 82 1.910 0  2.329,3   

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 2.257 876 0     

      
 

    

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 3.901.175 4.287.432 4.757.500 109,9 90,1 

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 2.068.558 2.033.182 2.028.500 98,3 100,2 

1. Stroški energije 65.268 68.187 60.000 104,5 113,6 

2. Stroški materiala 132.459 88.454 117.000 66,8 75,6 

3. Stroški dela 565.745 654.822 689.000 115,7 95,0 

a) redno delo 463.000 498.488 531.000 107,7 93,9 

b) dodatek za povečan obseg (D20,D25) 3.906 6.334 8.000 162,2 79,2 

c) dodatek za tržno delovno uspešnost  98.839 150.000 150.000 151,8 100,0 

4. Stroški storitev 878.693 843.121 737.500 96,0 114,3 

a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS 13.894 9.866 5.500 71,0 179,4 

b) študentsko delo 48.089 57.740 50.000 120,1 115,5 

c) stroški zavarovanj  (objektov, opreme,nezgodno) 8.555 12.563 11.000 146,8 114,2 

d) stroški repezentance 2.976 2.718 4.000 91,3 68,0 

e) stroški sejnin 1.480 2.153 2.000 145,5 107,7 

f) stroški sistema varovanja 91.572 71.841 60.000 78,5 119,7 

g) stroški čiščenja 35.553 35.219 35.000 99,1 100,6 

h) stroški informacijskega sistema 137.998 140.520 140.000 101,8 100,4 

i) stroški finančnega servisa,kadrovsko svetovanje, 
prevodi 24.202 54.408 55.000 224,8 98,9 

j) stroški organizacije tržnih aktivnosti 27.495 31.552 25.000 114,8 126,2 

stroški TV produkcije 82.882 77.815 70.000 93,9 111,2 

k) ostali stroški storitev 403.997 346.726 280.000 85,8 123,8 

5. Promocije 213.976 237.966 225.000 111,2 105,8 

6. Animacije 212.417 140.632 200.000 66,2 70,3 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 231.254 321.753 200.000 139,1 160,9 

III. STROŠKI INVESTICIJSKETA VZDRŽEVANJA 442.311 727.464 1.574.000 164,5 46,2 

IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 17.787 14.191 18.000 79,8 78,8 
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  SKUPAJ SKUPAJ PLAN INDEX INDEX 

  2018 2019 2019     

  1 2 3 2/1 2/3 

V. DRUGI ODHODKI 937.405 1.002.903 927.000 107,0 108,2 

1. Parske izravnave, drugi iz. Odhodki 0 40 0     

2. Nakazila NMS (15% realizacije) 715.020 768.164 677.000 107,4 113,5 

3. Sofinanciranje krajevnih prireditev 222.385 234.699 250.000 105,5 93,9 

VI. DRUGI STROŠKI 33.246 2.765 5.000 8,3 55,3 

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 0 0 0     

VIII. FINANČNI ODHODKI 42.844 38.959 5.000 90,9 779,2 

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 2.159 4.647 0     

X. AMORTIZACIJA 125.611 141.568 0 112,7   

C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B) 1.048.705 1.026.440 52.500 97,9 1.955,1 

D.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 196.628 195.125 0 99,2   

E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (C-D) 852.077 831.315 52.500 97,6 1.583,5 
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Priloga 11 

 

a) IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 

ZAVOD ZA KULTURO BLED 

Cesta svobode 11, 4260 Bled 

 
 

Šifra: 38296 

Matična številka: 2062348000 
 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja 

v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje 

proračuna. 

 
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in 

posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna 

tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

 
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZAVOD ZA KULTURO BLED. 

 
 
 

Oceno podajam na podlagi: 

* ocene notranje revizijske službe za  področja: 

 
 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za  področja: 

 
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: 

 
 

 

b) V / Na ZAVOD ZA KULTURO BLED je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje 

(predstojnik izbere eno od naslednjih  možnosti): 
 

c) na celotnem poslovanju,  

 

d) na pretežnem delu poslovanja, 

e) na posameznih področjih poslovanja,  

 

f) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s  prvimi aktivnostmi,  

g) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z   ustreznimi aktivnostmi  

 
2. upravljanje s tveganji 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

(predstojnik izbere eno od naslednjih  možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s  prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi   aktivnostmi 

poslovanja zavoda 
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2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 

(predstojnik izbere eno od naslednjih  možnosti): 
 

a) na celotnem poslovanju,  

 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s  prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z   ustreznimi aktivnostmi  

 
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo 

raven 

(predstojnik izbere eno od naslednjih  možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s  prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z   ustreznimi aktivnostmi  

 
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

(predstojnik izbere eno od naslednjih  možnosti): 
 

a) na celotnem poslovanju, 

 

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s  prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z   ustreznimi aktivnostmi  

 
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo 

(predstojnik izbere eno od naslednjih  možnosti): 
 

a) na celotnem poslovanju,  

 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s  prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi   aktivnostmi 
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Problem obvladovanja vseh nevarnosti povezanih z množičnim obiskom ( v letu 2019) 583.727 obiskovalcev na Blejskem gradu + cca 20.000 na raznih 

prireditvah organiziranih tekom leta. 

Nevarnosti pri uporabi informacijske sodobne informacijske tehnologije. 

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ 

(predstojnik izbere eno od naslednjih  možnosti): 
 

a) z  lastno notranjerevizijsko službo,  

 

b) s skupno notranjerevizijsko službo,  

c) z zunanjim izvajalcem notranjega  revidiranja, 

 
 

Naziv in sedež zunanjega izvajalca  notranjega revidiranja: IJFP, Dunajska cesta 156,  

LJUBLJANA 

Navedite matično številko zunanjega izvajalca  notranjega revidiranja: 3469018000 

 

 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 

2,086 mio DA evrov: NE 

 

 
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja   je: 

 
 
 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

 
 
 

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

 
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 

oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo   obvladovanje): 

 
 
 
 
 
 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega  uporabnika: 

 
Datum podpisa predstojnika: 

 

Nadaljujemo s pozornim izvajanjem procesa javnih naročil. Izvedeno je bilo izobraževanje zaposlenih iz področja varovanja osebnih podatkov. 

Završnik Matjaž 

19.02.2020 

08.11.2019 
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