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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 

 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 
 
Po trinajstih letih uspešnega pozitivnega poslovanja od leta 2007 dalje, ki ga je zaznamovala 
stalna rast, nas je v letu 2020 prizadela epidemja, ki nam je v poslovnem smislu prizadejala 
skoraj usodne posledice. Le te so bile neprimerljivo hujše od tistih iz zadnjega slabšega 
obdobja v letih 2009 in 2010, ko nam je obisk upadel za okrog pet odstotkov in smo fizični 
upad lahko skompenzirali s prihodkovno uspešnostjo na drugih področjih. Epidemija v 
lanskem letu pa je pomenila ogromen padec in v nekaterih primerih popoln zastoj pri vseh 
tržnih aktivnostih in segmentih, od katerih smo odvisni in zato je bil negativen rezultat za 
preteklo leto neizbežen. 
 
Leto se je začelo dokaj normalno, saj smo v januarju in februarju ustvarili skoraj enake 
rezultate kot v rekordnem letu 2019. Zato smo kot v vseh letih začeli tudi z nekaterimi 
investicijskimi aktivnostmi. S tem, ko je bila 12. marca razglašena epidemija, pa se je naše 
poslovanje popolnoma ustavilo, saj smo morali zapreti oba objekta v upravljanju. Blejski grad 
smo za obisk potem odprli 14. maja in ga 25.oktobra.ponovno zaprli, nakar je bil odprt samo 
še od 19. 12. do konca leta. Festivalna dvorana je bila z izjemo dogodka Blejski forum z 
manjšimi izjemami večinoma zaprta, saj obratovanja z izjemo manjših aranžmajev z 
omejenim številom udeležencev niso dopuščali omejitveni ukrepi ali pa so se organizatorji 
zaradi omejitev in posledičnih ekonomskih in drugih razlogov organizaciji in najemom 
odpovedali. Pri tem je potrebno povedati, da smo z odprtjem gradu jeseni vztrajali predvsem 
iz odnosa do javne kulturne dediščine in ohranjanja možnosti, da prebivalci z obiskom ob 
vseh težavah le lahko uživajo v določenih doživetjih. Če bi se ravnali izključno po 
ekonomskih načelih, bi ga lahko zaprli že takoj konec septembra, saj mnogokrat dnevno 
število obiskovalcev ni preseglo dvoštevilčne meje. 
 
V taki situaciji smo se posluževali različnih ukrepov za reševanje situacije, ki jih navajam v 
nadaljevanju poročila. Prvenstveno so bili usmerjeni predvsem v smeri doseganja dveh ciljev 
– ohranjanju delovnih mest in v smeri minimalno potrebnega vzdrževanja objektov v stanju, 
ki omogoča takojšnje aktiviranje in preprečevanje nastanka škode zaradi mirovanja. Na 
osnovi vlog smo za reševanje delovnih mest prejeli od države dragoceno pomoč v višini 
108.787 EUR in za pokrivanje fiksnih stroškov poslovanja 111.836 EUR, skupaj 220.623 
EUR. Moramo se namreč zavedati, da smo v preteklih letih ravnali racionalno in ustvarili 
uigrano ekipo sodelavcev, ki pozna svoje naloge in jih tudi dobro opravlja, zato bi bilo 
odpuščanje in ponovno iskanje primernih sodelavcev zaradi enega kriznega leta zelo 
vprašljivo. Prav tako smo z investicijami v preteklih letih na objektih ustvarili prenovljeno, 
energetsko varčno in tudi tehnološko primerno stanje in tudi v tem smislu bi bilo 
neodgovorno, če bi tako stanje zanemarili. 
 
Delo v takih pogojih je bilo seveda hudo frustrirajoče in grenko je bilo spoznanje, da smo ob 
vseh naporih in uspehih v preteklosti nemočni proti svetovnim razsežnostim epidemije morali 
doživeti tudi to krizo. V teku leta 2020 smo imeli samo 85.874 obiskovalcev (manj kot 15 % 
glede na leto 2019) in ustvarili 1.193.883 prihodkov, kar seveda ni bilo dovolj za pozitiven 
rezultat. Zato je presežek odhodkov nad prihodki na koncu leta znašal 323.323 EUR.  
 
 

2. POSLOVANJE ZAVODA 
 

2.1. Splošno 
 
Poslovanje zavoda je v letu 2020 zaradi globalno razglašene epidemije potekalo v kriznih 
razmerah. Problem je bila predvsem prihodkovna stran poslovanja. Oba objekta v upravljanju 
in tudi produkti, vezani nanju, so izključno tržne narave in s tem, ko sta bila zaprta in se je 
predvsem turistični promet skoraj ustavil, smo ostali praktično brez prihodkov. 
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 dani situaciji je bilo potrebno sprejeti določene odločitve o prioritetah in ukrepih v zvezi s 
poslovanjem, kar smo tudi storili. Delovali smo v smeri preživetja in ohranitve funkcij, ki so 
vitalenga značaja za poslovanje zavoda in njegov razvoj. O stanju smo obveščali tudi svet 
zavoda, ki je na naš predlog sprejel tudi rebalans plana, ki pa na žalost tudi ni bil dosežen, 
saj smo zaradi ukrepov države v zvezi z epidemijo morali objekte s 25.10.2020 ponovno 
zapreti. Podrobnosti navajam v nadaljevanju. 
 

2.2. Poslovne prioritete v letu 2020 
 
Poslovne prioritete v dani situaciji so bile predvsem sledeče:  
 

 ohranitev delovnih mest, 

 zaključevanje začetih aktivnosti v začetku leta, 

 vzdrževanje objektov v smislu servisiranja in pregledovanja vgrajene opreme,  
vključno z varovanjem in njihovim zavarovanjem, 

 vlaganja v promocijo na aktivnih segmentih, 

 delo na prenovi programov v okviru objektov, 

 delo na razvojnih projektih zavoda in iskanje zunanjih virov financiranja, 

 ohranjanje programa Bled tv zaradi vgrajene tehnologije in potenciala v okviru prehoda v 
digitalizacijo. 

 

2.3. Ukrepi v okviru poslovanja v letu 2020 
 
V času epidemije od meseca marca dalje smo sprejeli vrsto ukrepov, ki so bili namenjeni 
predvsem sledenju sprejetih prioritet v pogojih poslovanja v krizi, prav tako pa tudi 
prilagajanju ukrepom države v nastali situaciji. Delno jih navajam pod to točko poročila, delno 
pa kasneje pri poročilu o najpomembnejših stroških poslovanja. 
 
Najpomembnejši ukrepi so bili sledeči: 
 

 pazljivo smo spremljali vse stroške in jih skušali v največji možni meri minimizirati, 

 začetek vseh investicij smo zamaknili v kasnejša obdobja, 

 za vse delavce je bil sprejet sklep o uvedbi institutov čakanja na delo,  dela od doma in 
skrajšanega delovnega časa razen za direktorja. V vsem času sem namreč moral stalno 
nadzorovati realizacijo dogovorjenih sklepov, komunicirati z dobavitelji, sprejemati 
odločitve v okviru trenutne situacije in razmišljati tudi o korakih v zvezi z že začetimi 
projekti in vprašanjem razvoja v okviru razširjenega grajskega kompleksa, 

 odhoda dveh sodelavcev v pokoj seveda nismo nadomeščali, tako da se je število 
zaposlenih zmanjšalo za 9 %, 

 odpovedali smo vse nenujne storitve in se z dobavitelji sem se dogovoril za bonitete ali 
boljše pogoje, 

 zaradi pomanjkanja sredstev smo morali ukiniti vse pomoči lokalnim društvom in klubom, 
s katerimi smo predvsem promocijsko sodelovali, 

 enako velja tudi za programe prireditev, 

 čas, v katerem je bilo manj operativnih nalog kot sicer, smo predvsem delavci v režiji 
izkoristili za priprave in snovanje prenove naših programov, večinoma na področju 
mehkih vsebin, ki so bile v preteklih letih zaradi obremenitev z investicijami in intenzivnim 
tekočim poslovanjem nekoliko v ozadju. 

 
Poslovanje je v taki specifiki z upoštevanjem prekinitev na Blejskem gradu trajalo aktivno 
dobrih osem mesecev, Festivalna dvorana pa je bila večino leta v mirovanju. Ves čas je bila 
intenzivnost bistveno nižja od običajne, kar je razvidno iz podatkov o fizičnih obsegih, ki so 
navedeni  v nadaljevanju. 
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3. VSEBINSKO POROČILO 
 
 
Glavnina našega  poslovanja in s tem prihodkov je bila kot običajno povezanih z 
obratovanjem Blejskega gradu vendar s tem, da je bil ta obseg v primerjavi s preteklimi leti 
izjemno nizek. Razlogi za to so predvsem sledeči: 
 

 z razglasitvijo pandemije se je ustavila večina zračnega prometa, po katerem je na grad 
v preteklih letih prihajalo skoraj 70 % obiskovalcev. Na tak način smo ostali brez obiska 
iz celotne Azije (Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong, Indonezija, Indija), ZDA, 
Izraela in velikem deležu tudi iz Združenega kraljestva; 

 tudi peto najpomembnejše tržišče v letu 2019 Italija si še ni opomoglo po šoku, ki so ga 
v zvezi z epidemijo doživeli v pomladanskem času; 

 reševali  so nas gosti iz Slovenije in evropskih držav, ki so za svojo pot uporabljali 
večinoma osebna vozila (Nemčija, Nizozemska, Madžarska, Hrvaška). 

Poslovanje  Festivalne dvorane je bilo praktično onemogočeno z dolgotrajnimi ukrepi 
omejevanja druženja večjega števila obiskovacev. Tudi kasneje, ko so nastopila določena 
popuščanja pri strogih ukrepih, so bila le ta tako omejujoča in zapletena (npr. maksimalno bi 
bilo v dvorani lahko 96 oseb z ustreznimi oddaljenostmi), da so uničevala predvsem 
ekonomijo organiziranja česarkoli.   
 

3.1. Prihodki 
 
V letu 2020 smo realizirali tržne poslovne prihodke v višini 1.193.883 EUR, kar je le 22,5 %  
prihodkov predhodnega leta. Prihodki so se zmanjšali na vseh segmentih, še najmanj na 
področju najemnin, saj smo najemnike oprostili plačila najemnine na gradu samo za mesece, 
ko zaradi zaprtja gradu niso mogli poslovati. Razlogi za to tičijo izključno v  zmanjšanju vseh 
obsegov poslovanja zaradi epidemije in skupaj s celotnim področjem turizma smo se tako 
znašli med subjekti, ki jih je kriza najbolj prizadela. 
 
V taki situaciji smo sprejeli ukrepe, ki smo jih že omenili.   
Z ustrezno pripravljenimi vlogami smo se posluževali vseh vrst pomoči, ki jih je država v 
obliki svojih protikoronskih paketov in ukrepov namenjala gospodarstvu. Na tak način smo za 
sofinanciranje stroškov dela prejeli 108.787 EUR in za pokrivanje fiksnih stroškov 111.836 
EUR, skupaj 220.623 EUR pomoči. Pomoč nam je tako občutno pomagala pri zavzemanju 
za doseganje dveh najpomembnejših ciljev – ohranjanju delovnih mest in ohranjanju 
objektov v dobrem in urejenem stanju pripravljenosti za takojšnje aktiviranje. 
 
Pri vseh težavah je pozitivno vsaj dejstvo, da smo kljub raznim aktivnostim za pospeševanje 
prodaje, predvsem na domačem trgu, ohranili skoraj enak nivo povprečne cene obiskovalcev 
(73,2 % najvišje cene, v letu 2019 je bil ta odstotek 75,8 %). S tem dosežen nivo iz 
preteklosti ni bil razvrednoten, le obseg obiska je bil premajhen. Zato rezultat ne bi bil 
bistveno boljši, tudi če bi se v tej situaciji poslužili politike znižanih cen. Razlog za tako stanje 
je tudi v večjem deležu individualnih obiskovalcev, saj organiziranih prihodov po nižjih cenah 
za skupine skoraj ni bilo, več pa je bilo otrok in slovenskih obiskovalcev s pogodbeno 
dogovorjenimi in siceršnjimi popusti (Spar, upokojenci, študenti). 
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Graf 1: Prikaz prihodkov zavoda od začetka delovanja do danes v mio EUR: 
 

 
 

 
3.2. Odhodki in drugi izdatki 
 
Pri poslovanju smo skušali v čim večji meri zmanjšati vse stroške in pozorno nadzorovati 
tiste, ki so bili nujni za poslovanje. Na tak način smo dosegli, da so bili neposredni stroški 
poslovanja več kot plovico nižji kot v predhodnem letu pa tudi nižji od z rebalansom 
sprejetega nivoja. 
 
Pri primerjavah pa je potrebno opozoriti, da je bilo leto 2020 izjemno netipično. To dejstvo je 
posledica nevsakdanjih vzrokov krize, posledičnega zmanjšanja vseh obsegov in tudi 
prekinitev poslovanja, tako da je realnost primerjav s preteklimi obdobji zelo vprašljiva in terja 
ustrezne utemeljitve in pojasnila. 
 

3.2.1. Stroški energije 
 
Stroški energije predstavljajo nujen del obratovalnih stroškov in preteklem letu v tem pogledu 
ni bilo posebnosti. Zaradi bistveno zmanjšanih prihodkov je njihov delež v okviru prihodkov 
sicer narastel na 4,3 %, a smo ga v primerjavi s preteklim letom vseeno zmanjšali za več kot 
četrtino. Z določenimi deli, ki smo jih izvedli takoj po novoletnih praznikih, smo dopolnili 
tehnologijo pri elektro in strojnih instalacijah in s tem dopolnili pogoje za dolgoročno stabilno 
in racionalno poslovanje v smislu porabe energije.  
 

3.2.2. Stroški materiala  
 
Zaradi zmanjšanih obsegov in opustitve določenih aktivnosti so bili tudi stroški materiala nizki 
in so predstavljali samo slabih 15 % stroškov v letu 2019. Potrebno število vstopnic, ki so v 
preteklih letih predstavljale velik del teh stroškov, smo zagotovili iz zaloge, ki smo jo zaradi 
doseganja nižje cene priskrbeli z večjim naročilom v predhodnem letu.  
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3.2.3. Stroški dela  
 
Stroški dela so bili nižji in sicer 15 % od leta 2019 in 13,6 % od plana, sprejetega z 
rebalansom. Podatka vključujeta tudi pomoč države za ohranitev delovnih mest, sicer bi bilo 
to zmanjšanje 32,5 % oz. 31 %. 
 
Zmanjšanje je posledica sledečih ukrepov: 
 

  uvedbe ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, 

 odhoda dveh delavcev v pokoj, 

 neizplačevanja dodatkov za tržno uspešnost zaradi pričakovanega negativnega rezultata 
glede na nastalo situacijo v letu 2020. 

 
Manjši del izplačanih dodatkov za tržno supešnost se nanaša na uspešno leto 2019 in je bil 
na osnovi ustreznih sklepov izplačan še pred nastopom epidemije, ko je bilo stanje v začetku 
leta še normalno in smo realizirali normalne prihodke. 
 

3.2.4. Stroški storitev 
 
Stroški storitev so bili po vrstah stroškov podobni kot v preteklem letu s tem, da so bili 
občutno nižji (-74 %) in na nivoju, sprejetim z rebalansom. Ti stroški so sicer potrebni za 
normalno poslovanje, vendar je bila njihova višina odvisna tudi od dejanskih obsegov. 
 
Bistveno nižji so bili sledeči stroški:  
 

 Dajatve SAZAS zarani majhnega števila prireditev, 

 študentskega dela se praktično nismo posluževali, enako so bistveno nižji stroški 
reprezentacce in sejnin, saj smo dve seji izvedli korespondenčno, 

 stroški sistema varovanja: stroški varovanja so se znižali zaradi manjšega obsega 
prenosa gotovine in obhodov varnostne službe, 

 proporcionalno so bili nižji stroški informacijskega sistema, ki vsebujejo stroške 
franšiznega dogovora o identifikaciji in analitski obdelavi obsega obiskovalcev Blejskega 
graduin so vezani na obseg obiska, 

 prav tako smo zaradi nižje frekvence obiska zmanjšali stroške čiščenja prostorov in 
površin za eno tretjino, 

 bistveno manj je bilo prevodov in finančnega ter pravnega svetovanja, 

 odpovedane so bile skoraj vse tržne manifestacije, tako da so studi stroški organizacije 
in udeležbe na direktnih tržnih manifestacijah minimalne. 

 
Na nekoliko višjem nivoju smo ohranjali stroške programa Bled TV., ki pa so bili zaradi 
manjšega števila posnetih prireditev vseeno ca 40 % nižji od lanskih. 
 
 
 
Razlogi za to so predvsem sledeči:  
 

 v času zaprtja in drugih omejitev smo skušali z ohranjanjem programa popestriti bivanje 
doma in gledalce spomniti na prireditve, ki smo jih organizirali v preteklosti in jih je 
posnela naša lokalna TV; 

 vse dogajanje se vse bolj seli na splet in je zato obstoj programa perspektiven; 

 povezava s spletom (Youtube, itn.) je bila že večkrat uporabljena za prenose dogodkov, 
ki potekajo v Festivalni dvorani in računamo s tem, da bo takih primerov v bodoče še 
več; 
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 celotna promocija je na poti digitalizacije in spletne prezentacije in dejstvo, da imamo 
program lokalne Tv in ustrezno opremo je lahko pri bodočih stroških promocije in 
odzivnosti na dogodke prednost. 

 

3.2.5. Stroški promocije 
 
Tudi stroški promocije so bistveno nižji od tistih v letu 2019, a vseeno med večjimi glede na 
stanje v preteklem letu, zato kratka obrazložitev stanja. Na trgu je potrebno stalno vzdrževati 
prisotnost, saj je ponudba obiskov zanimivosti visoka in v zvezi s tem so bile lani prisotne 
sledeče specifike:  
 

 skoraj v celoti so bile odpovedane vse tržne manifestacije, zato tudi stroškov v tej 
povezavi ni bilo, 

 večina promocijskih aktivnosti se je preselila na splet, v digitalno obliko in na socialne 
medije, kar seveda ravno tako povzroča tudi stroške, 

 glede na to, da so naši obiskovalci večinoma koristili lasten prevoz, smo ohranjali 
promocijo na več mestih ob avtocesti in vpadnici na Bled z jumbo plakati. Potrebno je 
poudariti, da so ponudniki oglasnih mest razumeli našo situacijo in so nam zaračunavali 
površine samo v mesecih, ko smo bili odprti za obisk, 

 vse oči slovenskega turizma so bile lani uprte v domačega gosta, zato smo pojačali tudi 
to promocijo tako v medijih kot tudi v sosednjih centrih, 

o (kampi, Kranjska Gora – video wall v centru, itn.), 

 interni marketing smo krepili z akcijo „Zgodbe za vas” na Blejskem gradu, v okviru katere 
smo obiskovalce, ki so plačali vstopnino, nagrajevali z drobnimi pozornostmi, storitvami 
naših najemnikov (kazalke za knjige – tiskarna, mahjna steklenica vina – grajska klet, 
grajski kovanec – kovačnica, napitek – grajska restavracija, barvice z grajsko 
pobarvanko za otroke). Stroški so v tem segmentu, istočasno pa smo pomagali tudi 
našim najemnikom k lažjemu preživetju, 

 v začetku leta smo bili promocijsko aktivni tudi še na segmentu avtobusnih potovanj, a 
smo kasneje po mesecu aprilu vse aktivnosti opustili, 

 skozi celo leto smo skušali vzdrževati kontakte s posameznimi trgi s tem, da smo 
povezani s promotorji in specialisti, ki nas zastopajo (G. Skrt – Lovely Trips - Italija, 
predstavništva STO v tujini, itn.), 

 stalno smo bili v stiku tudi s partnerji, ki so vozili obiskovalce na grad in preko njih 
vzdrževali stike s partnerji iz oddaljneih trgov, ki so jih zastopali, 

 povezovali smo se seveda tudi v kraju s Turizmom Bled in ponudniki in skušali kreirati 
skupne ponudbe za obiskovalce. 

 
Zavod deluje izključno na trgu in zato bomo morali biti promocijsko aktivni tudi v  
bodoče s tem, da bomo morali zasledovali moderne načine in uporabljati nova orodja za 
doseganje čim večjega kroga potencialnih obiskovalcev. Lahko rečemo, da smo v precejšnji 
meri s tem prilagajanjem začeli že v letu 2020 (lastni posneti spoti z Bled TV, emitiranje po 
TV, aktivnosti na socialnih medijih, virtualni sestanki in udeležbe na tržnih manifestacijah, 
itn.). 
 

3.2.6. Stroški animacije in krajevnih prireditev  
 
Stroški so bili minimalni, saj tudi programa praktično ni bilo. V prvih mesecih leta je bilo 
izvedenih samo nekaj koncertov iz cikla javnih nastopov Glasbenega centra Do Re Mi, nekaj 
predavanj in dve gledališki predstavi. Epidemija, ki je bila razglašena še pred začetkom 
pomladno poletnega cikla prireditev na gradu in v Festivalni dvorani, je prinesla omejitve, ki 
so onemogočale izvedbo skoraj vseh načrtovanih dogodkov. 
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3.2.7. Festival Bled 
 

Festival Bled je potekal v zelo omejenem obsegu. V želji, da se kontinuiteta 25- letnega 
organiziranja festivala ne prekine, je bil izveden samo šolski del programa, ki je potekal 
individualno med študentom in profesorjem v ločenih prostorih in z upoštevanjem priporočil 
NIJZ. Naš prispevek k organizaciji je bil v naravi (prostori), enako tudi s strani VSŠGT Bled, 
vsi koncerti pa so zaradi znanih razlogov odpadli. 
 
Kljub vsem težavam se je šolskega programa udeležilo 86 mladih glasbenikov, ki s v teh 
kriznih časih ustvarili ca 1.200 nočitev na Bledu. 
 

3.2.8. Okarina festival Bled  
 
Tako kot večina drugih festivalov povsod po Evropi je bil tudi tradicionalni festival Okarina 
odpovedan in prestavljen v bodočnost. Dejstvo je, da ga tudi v primeru, če bi bilo to iz 
stališča omejitev zaradi epidemije v manjši obliki mogoče, verjetno ne bi organizirali, saj bi 
par cenejših koncertov nižjega ranga pomenilo preveliko devalvacijo doseženega nivoja. 
Glavni razlog za odpoved pa je bil seveda poleg omejitev zbiranja tudi pomanjkanje sredstev. 
 

3.2.9. Razvojne aktivnosti 
 
Razvojne namere, opredeljene v razvojnih aktih zavoda, so bile zaradi krize resda  
zamaknjene v prihodnost. A to ne pomeni, da so se aktivnosti ustavile, saj smo jih nadaljevali 
v tistem delu, ki jih lahko izvajamo z načrtovanjem nadaljnjih korakov in z manjšimi 
finančnimi obremenitvami. 
 
V nastali situaciji smo se lotili predvsem vprašanja pridobitve zunanjih virov za financiranje 
naših projektov, saj je jasno, da bo naša pot okrevanja trajala nekaj let in je vprašanje, kdaj 
bomo (če bomo) spet razpolagali s takim investicijskim potencialom, kot je bil to primer v 
zadnjih dveh letih pred krizo. Z ustrezno predpripravo in izdelanim poročilom o dosedanjih 
vlaganjih sva z županom imela nekaj pomembnih razgovorov na Ministrstvu za kulturo in na 
Direktoratu za kuturno dediščino v okviru ministrstva ter pri tem dobila pomembne 
informacije. 
 
Možnosti se kažejo predvsem v okviru treh virov: 
 

 v okviru MK - sredstev fonda za krepitev in razvoj (RRF, pomoč EU) za podporo 
projektom za obnovo objektov, ki imajo status kulturnega spomenika lokalnega pomena. 
o Za ta vir smo v začetku decembra že oddali kandidaturo za projekt prenove 

Mrakove domačije. 

 V okviru istih sredstev bo imela država možnost, da jih delno investira v kulturne 
spomenike v državni lasti. Zato se so bomo potegovali s projektom dvigala na Blejski 
grad. 

 Tretja možnost bodo sredstva iz zakona o „Kulturnem evru”. Na ta vir bomo kandidirali s 
projektom Muzej arheologije oz. Blejski muzej. 

 
Vsi ti viri pokrivajo obdobje do leta 2027 in smiselno je, da se čim prej začne vsaj s pripravo 
osnovne dokumentacije za omenjene projekte. 
 
Že prej, posebej pa po teh sestankih smo zato začeli z aktivnostmi v zvezi z načrti v okviru 
razširjenega grajskega kompleksa. V tem smislu so bile izvedene sledeče najpomembnejše 
aktivnosti: 
 

 z Občino Bled smo nadaljevali načrtovanje izvedbe drugega dela parkirišča pri športnem 
stadionu, 
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 začeli smo s pripravami na izdelavo srednjeročnega razvojnega programa za obdobje 
2021 – 2025, 

 sodelovali smo pri nastajaju Občinskega razvojnega programa do leta 2030, 

 z izvajalcem projekta, ki smo ga izbrali z javnim razpisom, smo prjekt prenove Mrakove 
domačije pripeljali do faze vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, pri čemer moramo 
uskladiti samo še nekaj detajlov z ZVKD, OE Kranj. Pričajujemo, da bo vloga oddana v 
začetku leta 2021. 

 Pridobili smo tudi predlog interpretacijskega načrta za Mrakovo domačijo, 

 s podjetjema Artarhiv in Ceeref smo nadaljevali s sodelovanjem pri načrtovanju objektov 
Muzej sodobne umetnosti, tako da je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in se gradbeno dovoljenje pričakuje v januarju 2021, 

 pričeli smo s postopki za pridobitev idejnih zasnov za projekt Muzej arheologije, 

 prav tako smo nadaljevali pogovore za izdelavo dokumentacije za vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljena za dvigalo na grad, 

 tik pred koncem leta pa smo izvedeli za prijetno novico, da je bil projekt ureditve 
grajskega parka nagrajen z mednarodno nagrado BIGSEE, kar nas navdaja z ugodnim 
občutkom, da so naši dosežki nadpovprečni tudi v tem smislu. 

 
Z aktivnim pristopom do omenjenih investicij bomo pristopali tudi v bodoče. Glede na dobre 
namene, izkazane dosedanje rezultate in pa vsebinso atraktivnost razširjenega grajskega 
kompleksa upamo, da bodo naši predlogi in kandidature obravnavani z razumevanjem in 
naklonjenostjo odločevalcev. 
 
3.2.10. Ostale aktivnosti  
 
Leto 2020 je bilo izjemno težko,v določenih pogledih bistveno težje od let, ki so bila najbolj 
obremenjena in zaznamovana z visoko intenzivnostjo obiska in sprotnim izvajanjem 
investicij. Na drugi strani pa nas je navdalo z določenimi spoznanji, na katera v intenzivnih 
preteklih letih morda nismo bili zadosti pozorni. Zato smo jim v času krize predvsem v upravi 
posvetili precej časa in razmišljanj, vse v želji po novih produktih in kvalitetah, s katerimi 
bomo izšli iz krize in jih na kratko podajam v nadaljevanju. 
  

 Prenovljen koncept grajske ponudbe:  
o grajsko ponudbo bomo prenovili in to tako, da bo individualizirana in temeljila na 

zgdovinakih dejstvih iz grajske in blejske zgodovine. Reke obiskovalcev iz celega 
sveta so za nekaj časa preteklost in potrebno se bo posvečati vsakemu 
individualcu, družini ali skupini posebej. Enako velja za organizacijo prireditev. 
Taka ponudba in prireditve bodo osnova za trženje. 

 Nov koncept in večji napori, usmerjeni v trženje: 
o časi, ko so obiskovalci na osnovi različnih promocijskih aktivnosti, predvsem pa 

visokega turističnega prometa včasih tudi avtomatično prihajali iz celega sveta na 
grad, so za nekaj časa mimo. Z novo ponudbo bo potrebno biti tržno aktiven, 
začenši s slovenskim in trgi sosednjih in evropskih držav. 

 Modernizacija: 
o v smislu promocije in pridobivanja obiskovacev se bomo še bolj posluževati 

modernih orodij. Smo tik pred uvedbo spletne prodaje vstopnic in zagona 
popolnoma prenovljenih spletnih strani, a to ne bo zadosti. Pripravljamo se na 
spletno trgovino, digitalizacijo in aktivno promocijo preko socialnih medijev. 

 Znamčenje – branding: 

 v nadaljevanju bomo veliko pozornosti posvetili večanju prepoznavnosti,  znamčenju, 
vzpostavitvi hierarhij in pa sistemu celostne grafične podobe. To ne bo veljalo samo za 
Blejski grad in zavod, temveč za celotni razširjeni grajski kompleks, vključno z vsemi 
objekti in načrtovanimi prireditvami v njih. 

 Novi projekti in prenovljen program prireditev: 



 11 

o veliko smo razmišljali o konceptu novih oz. prenovljenih prireditev, vključno s 
festivali v povezavi z novo ureditvijo jezerske promenade. Prav tako načrtujemo 
vsakoletno prireditev "Novembrski ciklus,” ki naj bi v tem mrtvem obdobju leta 
prinesel nekaj kulture v kraj in vsako leto predstavil osebo, ki je bila s svojim delom 
pomembna za Bled in njegovo prepoznavnost. Vse smo imeli pripravljeno za 
obsežno razstavo, posvečeno v juliju 2020 preminuli častni občanki, akademski 
slikarki Meliti Vovk, a nam jo je zagodla epidemija. Zato bo razstava organizirana 
junija in julija, leta 2021. 

 
Z vsemi aktivnostmi bomo seveda nadaljevali, vse v želji po povečanju atraktivnosti 
kulturnega dogajanja na Bledu. 
 
 
 

4. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA, OBJEKTOV IN OKOLICE 
 
 
Kljub temu, da smo se nahajali v krizni situaciji, sta bili naši prioriteti ohranjanje nivoja 
tehnične opreme in zunanja ureditev objektov v upravljanju. Tudi kriza namreč ne bi mogla 
biti opravičilo za ev. toleriranje poškodb in občutek zanemarjenosti. Temu smo se hoteli čim 
bolj izogniti, saj vemo, da so v tem pogledu zelo kritični predvsem domači obiskovalci, katerih 
pa smo imeli lani velik delež.  
 
Najpomembnejša ureditvena in vzdrževalna dela, ki smo jih izvedli, so bila sledeča:  
 

 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 čistile glavne dostopne poti na grad, parkirišča, odstranjevale smeti iz košev 
in izvajala popravila na njih. V času, ko je bil grad zaprt za obisk, so se opravljali samo 
občasni kontrolni pregledi stanja; 

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

 odstranjenih je bilo še enkaj dreves v okolici gradu, ki so bila prizadeta zaradi lubadarja 
(smreke) ali posušena zaradi drugih bolezni (bresti); 

 zaradi dotrajanosti in vandalizma smo bili prisiljeni pred sezono opraviti večje popravilo na 
glavni dostopni poti na grad iz smeri Grajskega kopališča. Sanirali smo večje število 
robnikov in stebrov na poti in obnovili več svetilk v njih; 

 pomladno viharno vreme nam je odkrilo večje število strešnikov, predvsem na okroglem 
stolpu na gradu. Zato je bil opravljen generalni pregled kritine na vseh delih grajske 
zgradbe, odpadli strešniki so bili nadomeščeni in izvedena je bila njihova nova pričvrstitev 
na ostrešje na najbolj izpostavljenih delih; 

 s skodlami je bil na novo prekrit vodnjak na spodnji terasi; 

 že v mesecu januarju smo pričeli z večjim posegom na elektroinstalacijah v muzejskem 
traktu in smo dela morali dokončati, čeprav so pomenila večji strošek. V celoti je bil 
prenovljen krmilni stsem za elektro in strojne instalacije v muzejskem traktu, ki je bil delno 
poškodovan ob udaru strele pred par leti, delno pa tudi že dotrajan, saj je bil vgrajen pred 
več kot desetletjem; 

 opravljeni so bili redni pregledi in servisi na vseh ostalih napravah; 

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

Skupaj smo za vsa dela v okviru tekočega vzdrževanja objektov in okolice namenili 199.472 
EUR, kar je 38 % manj kot leto prej oz. 42 % več kot opredeljeno z rebalansom. 
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5. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ 
 
Zaradi globoke krize v letu 2020 je bil na žalost zaustavljen investicijski cikel, ki je v okviru 
poslovanja zavoda trajal zadnjih deset let. Zaradi pomanjkanja sredstev smo bili prisiljeni vse 
načrte zamakniti v prihodnost. Vprašanje je, kdaj bomo spet lahko investirali iz lastnih 
sredstev, zato smo se na zavodu in ob sodelovanju z županom lotili iniciativ pridobivanja 
sredstev iz drugih, zunanjih virov. O tem navajam nekaj podrobnosti v poglavju „ostale 
razvojne aktivnosti“. 
 
 
 

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 
14.446 EUR. 
 
 

7. DRUGI ODHODKI IN IZDATKI 
 

7.1. Nakazila NMS in stroški amortizacije 

 
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 zaradi manjših prihodkov 
bistveno manj kot v preteklih letih, in sicer 132.952 EUR. 
 
Strošek amortizacije je bil obračunan v višini 140.238 EUR. 
 
 

8.  KONČNI REZULTAT POSLOVANJA 
 
V kriznem letu 2020 je zavod zaradi večkrat omenjenih katastrofalnih pogojev poslovanja 
prvič ustvaril negativni rezultat poslovanja in sicer presežek odhodkov nad prihodki v višini 
323.323 EUR. 
 
Upam si trditi, da rezultat ni posledica slabega gospodarjenja ali napak pri poslovanju, 
temveč globalnih tržnih razmer, na katere na žalost nismo imeli vpliva. Po najboljših močeh 
smo se prilagajali situaciji, varčevali in se borili predvsem za ohranitev delovnih mest in pa 
doberga stanja na objektih v upravljanju, ki smo ga dosegli z investicijami v zadnjem 
desetletju. Na žalost smo se morali odpovedati raznim programom in podporam, kar sicer 
pomeni veliko škodo za blejsko kuturo, a upamo na čimprejšnjo regeneracijo, da bomo naše 
poslanstvo lahko spet izvajali v polni meri.  
 
 
 

9. FIZIČNI PODATKI 
 

9.1. Blejski grad – podatki o obiskovalcih  
 
Blejski grad je v preteklem letu obiskalo skupno 85.874 obiskovalcev, kar je le 14,7 % obiska 
v letu 2019. Domačih obiskovalcev je bilo 29.550 (34 %), tujih pa 56.324 (66%). Podatki 
kažejo, kako katasrofalno nas je prizadela kriza, ki je tudi edini razlog za tako stanje. 
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Istočasno pa je tudi jasno, da bo pot do okrevanja dolga in bo po koncu epidemije zahtevala 
veliko vložkov v trženje in promocijo, da bomo dosegli vsaj približno normalno stanje 
 
 
Graf 2: Število obiskovalcev Blejskega gradu po letih 
 

 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj podatkov o obisku na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani 
v preteklem letu. 
 
 
a) Obisk Blejskega gradu po mesecih 
 
Podatki o obisku po mesecih zelo nazorno kažejo na to, kako netipično je bilo leto 2020. Zato 
je tudi kakršnakoli primerjava s preteklim dolgoročnim obdobjem zelo težka. Podatki kažejo, 
da je bil začetek leta normalen (januar, februar), a je nato prišel prvi val epidemije in prvo 
zaprtje gradu (14.3. – 14.5.2020). Vmesno obdobje od maja do oktobra je sicer primerljivo, a 
na bistveno nižjem nivoju obiska kot sicer: S 24.10. je prišel drugi val epidemije z drugim 
zaprtjem, ki je trajalo do 19.12., a si obisk do konca leta ni opomogel, v veliki meri tudi zaradi 
ukrepov omejevanja prehodov med občinami.  
 
Deleži obiskovalcev po mesecih so sledeči: 

 
1. Januar  19,9 %  7. Julij   15,8 % 
2. Februar  15,7 %  8. Avgust  24,5 % 
3. Marec  3,7 %  9. September            10,5 % 
4. April              0,0 %  10. Oktober  3,0 % 
5. Maj   1,0 %  11. November    0,0 % 
6. Junij              5,8 %  12. December    0,1 % 
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Graf 3: Število obiskovalcev Blejskega gradu v letu 2020 po mesecih 

 
 
Segmenti obiskovalcev 
 
V skupnem številu 85.874 obiskovalcev Blejskega gradu so podatki po posameznih 
strukturah sledeči: 
   
1. Odrasli obiskovalci 68.910            80,3 % 
2. Otroci   9.726  11,3 % 
3. Študenti   7.238    8,4 % 
 
Med obiskovalci so v tem letu prevladovali individualni obiskovalci, saj se je obisk 
organiziranih skupin z razglasitvijo epidemije skoraj popolnoma ustavil.Večje je tudi število 
otrok, saj je bilo na gradu veliko družin. 
 

b) Najpomembnejše države/tržišča, od koder prihajajo obiskovalci 
 
Deleži obiskovalcev iz desetih najpomembnejših trgov/držav so sledeči:  
 
Država    Število                      Delež  
1. Slovenija    29.550             34,4 % 
2. Južna Koreja   9.477   11,0 % 
3. Nemčija    7.752   9,0 % 
4. Italija    6.951   8,1 % 
5. Madžarska   5.080   5,9 % 
6. Velika Britanija   4.247   4,9 % 
7. Hrvaška    3.256   3,8 % 
8. Nizozemska   1.970   2,3 % 
9. ZDA    1.726   2,0 % 
10. Avstrija    967   1,1 % 

 
Potrebno je poudariti, da so bili skoraj vsi obiskovalci iz ZDA in Azije na gradu še v času do 
razglasitve epidemije v mesecu marcu. Kasneje jih ni bilo več in se je obisk skrčil samo na 
obiskovalce iz Slovenije in evropskih držav. 
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9.2. Organizacija porok 
 
Perspektive za leto 2020 so bile dobre, saj smo imeli rezervacije za 38 poročnih aranžmajev. 
Po razglasitvi epidemije in posledičnih ukrepov se je 31 parov odločilo, da prestavijo poroko 
v leto 2021 ali kasneje, tako da je bilo na koncu na gradu lani organiziranih 7 poročnih 
aranžmajev in sicer 5 slovenskih in 2 tuja. Upati je, da bodo lahko prestavljeni aranžmaji v 
leu 2021 dejansko organizirani. 
 

9.3. Festivalna dvorana 
 
Festivalna dvorana kot objekt je bila v poslovnem smislu še bistveno bolj prizadeta kot 
Blejski grad. Zaradi ukrepov NIJZ v smislu  preprečevanja združevanja večjega števila ljudi in 
s tem preprečevanja širjenja epidemije so bili v dvorani odpovedani skoraj vsi aranžmaji. 
Sicer smo izdelali model možnega koriščenja z upoštevanjem teh pogojev (npr. velika 
dvorana 96 oseb, na vsakem tretjem sedežu, vsaka druga vrsta, plus vsa ostala priporočila), 
a bi bila ekonomika organiziranja prireditev s tem uničena, saj dvorana sprejme sicer 484 
obiskovalcev. Tako smo imeli v dvorani samo en večji poslovni dogodek – Blejski strateški 
forum, dve gledališki predstavi in nekaj manjših dogodkov. V smislu realizacije smo zaostali 
tako za prvotnim planom kot tudi rebalansom. Zaradi ponovnega izbruha okužb so bili 
odpovedani tudi vsi vsakoletni najemi v teku meseca decembra, enako pa tudi ni bilo 
vsakoletne tekme za svetovni pokal v biatlonu, saj je na Pokljuki v februarju 2021 svetovno 
prvenstvo. 
 
Glede na odziv subjektov, ki sodelujejo pri organiziranju poslovnih srečanj, je zaradi 
epidemije, zastoja letalskih prevozov in prehoda organizacije poslovnih srečanj v virtualno 
obliko moč pričakovati, da bo regeneracija dolga. Zato obstaja velika verjetnost, da bo 
Festivalna dvorana veliko prej in bolj ponovno zaživela kot kulturni center, kot kongresno 
poslovni pa bistveno kasneje. 
 
Konkretni podatki za leto 2020 so sledeči:  
 

 število poslovnih dni   5 

 število dni glasbenih aranžmajev           11 

 število dni „drugih” dogodkov           27 

 število dni gledaliških predstav  2 

 število dni razstav             11 

 število dni predavanj            20 

 Skupaj število dni/najemov           76 
 
 
 

10. SEJE SVETA ZAVODA 
 
Svet zavoda je v letu 2020 imel štiri seje. Zaradi nastalih razmer je bila le seja v mesecu 
februarju izvedena  s prisotnostjo članic in članov, medtem ko smo tri nadaljnje seje v 
mesecih maj, junij in november izvedli v obliki korespondenčne seje. redne in eno 
korespondenčno sejo. Na sejah so bila obravnavana vsa pomembnejša vprašanja iz 
poslovanja – poslovno poročilo za leto 2019 na seji meseca februarja, ostala ( poročila o 
stanju, rebalans )pa na kasnejših sejah. 
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11. SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI IN PARTENRJI 
 
Zaradi epidemije in spremenjenega poteka poslovanja je bilo tudi naše sodelovanje z 
različnimi institucijami spremenjeno in okrnjeno. V glavnem se je odvijalo pod vplivom 
epidemije in njenih posledic, ki so bile tudi glavna tema večine razgovorov. 
 
 
Največ smo sodelovali z: 
 

 Občino in upravo kot našim ustanoviteljem, saj smo z njo izmenjevali informacije in 
usklajevali ukrepe v tem kriznem obdobju, 

 s Turizmom Bled smo sodelovali predvsem v smislu ukrepov, ki bi pritegnili slovenskega 
gosta na Bled in o ukrepih v zvezi z našimi skupnimi projekti (Kongresni urad Bled), 

 z Ministrstvom za kulturo – vsebina je navedena v poglavju ”Razvojne aktivnosti,” 

 z lokalnimi turističnimi organizacijami na področju Julijskih Alp o možnostih promocije 
Blejskega gradu, predvsem v Bohinju in v Kranjski Gori, 

 pripravili smo teme za sestanek z vsemi najemniki na gradu v smislu skupne kreacije in 
prenove programa na gradu, 

 sodelovanja z lokalnimi društvi in klubi je bilo manj, saj nismo imeli možnosti podpreti 
njihovih programov in iniciativ. 

 
 
 

12. ANKETA O MNENJIH IN ZADOVOLJSTVU OBISKOVALCEV NA 
BLEJSKEM GRADU 
 
Tudi v letošnjem letu smo izvedli anketo o mnenju in zadovoljstvo obiskovalcev Blejskega 
gradu. Anketa se nahaja v prilogi poročila.  
 
 
 

13. ZAKLJUČEK 
 
Leto 2020 je bilo najmanj uspešno, na drugi strani pa tudi najtežje v zgodovini Zavoda za 
kulturo Bled. Utečeno delovanje in razvojno naravnanost smo morali pozabiti in se prilagoditi 
pogojem poslovanja v krizi in ukvarjati z eksistenčnimi vprašanji. Upamo, da smo krizo 
preživeli z najmanjšimi možnimi izgubami, ki jih bomo glede na naše, upam si trditi 
racionalno poslovanje, ob pogoju vsaj približne normalizacije stanja lahko kmalu 
sanirali.Kljub taki situaciji pa se v preteklem letu nismo prepustili apatiji, ampak smo ohranili 
optimizem in posvetili veliko razmišljanja in načrtovanja novostim in novim principom, s 
katerimi bomo omenjeni cilj saniranja letošnje izgube v pogojih konkurence in tržne situacije 
lažje dosegli. V smislu razvoja pa upamo, da bomo prvič od leta 2007 uspeli pridobiti tudi 
občutna sredstva iz zunanjih virov, tako da bomo naše razvojne projekte kljub okrevanju, ki 
bo trajalo nekaj let, lahko uresničili.  
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ANKETIRANJE OBISKOVALCEV BLEJSKEGA GRADU – poletje 2020 
 

 

1.VZOREC RAZISKAVE 
 
Leto 2020 je za Blejski grad, tako kot za celo Slovenijo in cel svet popolnoma posebno, 
unikatno. Vsa leta do zdaj so ankete izvajali študentje tako, da so obiskovalca izbrali, sicer 
naključno in mu v izpolnjevanje ponudili anketo. V letošnjem letu so obiskovalce k 
anketiranju povabili naši uslužbenci na gradu, ki pa zaradi ukrepov zaradi korona virusa niso 
bili ob anketirancu in zato je pri kar nekaj anketah izpolnjena le prva od obeh strani ankete. 
 
Vseh anket, ki so bile izpolnjene (tako delno kot v celoti) je bilo 386. Ankete so bile letos 
pripravljene v dveh jezikovnih variantah. V slovenskem jeziku je bilo izpolnjenih 214 in v 
angleškem jeziku 172 anket. 
 
Ureditev raziskave: 
 

 vprašanja so navedena v vrstnem redu kot so bila zastavljena v vprašalniku, 

 delež izračunanih odgovorov je izračunan glede na odgovore, ki so bili dejansko 
označeni. Pri izračunu celote niso upoštevani odgovori na katera so lahko odgovorili 
opisno, 

 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 skupno število vseh odgovorjenih 
vprašanj. 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 7 1,81 % 

2 7 1,81 % 

3 32 8,29 % 

4 130 33,68 % 

5 210 54,40 % 

Sredina ocene (samo opredeljenih): 4.37 
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2. – 9. vprašanje 
»Prosimo ocenite elemente zadovoljstva« 
 
 
Tabela 2: Elementi zadovoljstva 

vprašanje odgovor število 
odgovorov 

delež 

2. naravne lepote / razgled 1 6 1,56 % 

  2 0 0,00 % 

  3 3 0,78 % 

  4 25 6,51 % 

  5 350 91,15% 

sredina ocene opredeljenih  4,86  

3. arhitektura gradu 1 4 1,04 % 

  2 5 1,30 % 

  3 30 7,77 % 

  4 99 25,65 % 

  5 248 64,25 % 

sredina ocene opredeljenih  4,35  

4. cena vstopnice 1 43 11,14 % 

  2 62  16,06 % 

  3 129 33,42 % 

  4 80  20,73 % 

  5 72 18,65 

sredina cene opredeljenih  3,20  

5. urejenost, čistoča objekta 1 5 1,30 % 

  2 4 1, 04 % 

  3 20 5,19 % 

  4 93 24,16 % 

  5 263 68,31 % 

sredina ocene opredeljenih  4,57  

6. prijaznost osebja 1 5 1,31 % 

  2 2 0,52 % 

  3 22 5,74 % 

  4 70 18,28 % 

  5 284 74,15 % 

sredina ocene opredeljenih  4,63  

7. dostop, parkirišče 1 8 2,17 % 

  2 11 2,98 % 

  3 40 10,84 % 

  4 107 29,00 % 

  5 203 55,01 % 

sredina ocene opredeljenih  4,32  

8. dodatna ponudba (klet, tiskarna, 
restavracija) 

1 6 1,64 % 

  2 13 3,55 % 
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  3 38  10,38 % 

  4 106 28,96 % 

  5 203 55,46 % 

sredina ocene opredeljenih  4,33  

9. spominki 1 5 1,38 % 

  2 17 4,70 % 

  3 46 12,71 % 

  4 99 27,35 % 

  5 195 53,87 % 

sredina ocene opredeljenih  4,28  

10. trditev  
»Obisk gradu bom svetoval prijateljem« 
 
Tabela 3: Obisk gradu bom svetoval prijateljem 

odgovor število 
odgovorov 

delež 

1 7 1,83 % 

2 12 3,13 % 

3 39 10,18 % 

4 116 30,29 % 

5 209 54,57 % 

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 65 14,64 % 

s spletnih strani 116 26,13 % 

iz tiskanih medijev 50 11,26 % 

od prijateljev in znancev 149 33,56 % 

na turističnih sejmih/borzah 28 6,31 % 

cestna signalizacija/Garmin 36 8,11 % 

 
Pod ostalo so bili navedeni naslednji odgovori: od turističnega vodnika, iz turističnih 
vodičev o Sloveniji, iz socialnega medmrežja ( Facebook, Instagram,  Google, iz blogov 
popotnikov, strani Lonely planet), videl sem ga, sem domačin, splošna izobrazba iz osnovne 
šole, sem že bil na obisku in sem se vrnil, povedali so mi v hotelu.  
 
12. vprašanje 
»Prosimo, vpišite podatek o vaši starosti« 
 
Tabela 5: Starost anketiranih oseb  

starost število 
odgovorov 

delež 

0-20 64 16,62 % 

20-40 195 50,65 % 
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40-60 105 27,27 % 

60-80 20 5,19 % 

80+ 1 0,26 % 

 
13. vprašanje 
»Kako potujete?« 
 
Tabela 6: Način potovanja 

Odgovor število 
odgovorov 

delež 

sam v lastnem aranžmaju 92 24,08 % 

s partnerjem v lastnem aranžmaju 156 40,84 % 

z družino v lastnem aranžmaju 125 32,72 % 

z organizirano skupino 9 2,36 % 

14.vprašanje 
»Kje koristite prenočitvene kapacitete?« 
 
Tabela 7: Kraj namestitve 

Odgovor število 
odgovorov 

delež 

na Bledu 176 50,57 % 

 v drugem centru Julijskih Alp ( Bohinj, Kranjska 
Gora, Bovec, Tolmin) 

65 18,68 % 

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

17 4,89 % 

v sosednjih državah (Hrvaška, Madžarska, Avstrija, 
Italija) 

5 1,44 % 

ustavili smo se na poti v drugo destinacijo 28 8,05 % 

sem udeleženec krožnega potovanja 10 2,87 % 

sem dnevni obiskovalec brez namestitve 47 13,51 % 

 
15. vprašanje 
»Prosimo, če nam zaupate, iz katere države prihajate« 
 
Tabela 8: Anketirane osebe po državah 

države število 
anketirancev 

Avstrija 16 

Bih 1 

Brazilija 1 

Češka republika 1 

Finska 1 

Francija 7 

Hrvaška 2 

Indija  1 

Italija 32 

Kitajska 1 

Madžarska 15 

Makedonija 1 

Nemčija 45 
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Nizozemska 5 

Poljska 2 

Singapur 1 

Slovenija  197 

Slovaška 3 

Srbija 2 

Španija 2 

Švedska 3 

Švica 1 

Združeno kraljestvo 12 

Združene države Amerike 4 

*države so razvrščene po slovenski abecedi. Nabor držav iz katerih so prihajali obiskovalci je 
bil zaradi ukrepov, ki so omejevali prehajanje meja in omejitve letalskega prometa, letos zelo 
zožen.  
16. vprašanje 
»Komentarji, pripombe: 
a) o Blejskem gradu, 
b) o muzeju na Blejskem gradu« 
 
Komentarji, pripombe o Blejskem gradu:  
 

 pohvale: prekrasen razgled; eden najlepših razgledov v Sloveniji;  lepa narava; lepa 
lokacija; zelo lepo; všeč mi je; edinstven; popolno; izjemno; super; romantično; 
prekrasno; osupljivo; čudovit zgodovinski spomenik; lep grad; lepo obnovljen; lepa 
arhitektura; krasen sprehod skozi zgodovino; vredno obiska;  ponovno bom obiskal; lepa 
izkušnja; Blejski grad je fenomenalna turistična destinacija v kateri so izjemni ljudje; 
prijazno osebje; zelo zanimiv kovač. 

 pripombe: predraga vstopnina za vsebino, ki jo grad nudi; slabo je označeno kje je 
muzej; slaba trgovina s spominki. 

 
 Komentarji, pripombe o muzeju na Blejskem gradu:  
  

 pohvale: majhen, simpatičen – vsega po malo; muzej je malo prazen, a vseeno nudi 
dosti informacij; veliko je za videti; poučno; elegantna, lepa postavitev;  muzej je lepo 
urejen in zanimiv tudi za mlajše; super animacije in zanimive lutke;  zelo lepo; zares 
zanimivo; zelo informativno;  pregledno; vredno ogleda; zanimivi prazgodovinski 
artefakti, muzej je bogat z originalno opremo;  lepo urejeno a pogrešam več moderne 
zgodovine; poučno; zelo dober, prijazni ljudje;   všeč mi je, da so puščice za orientacijo. 

 Pripombe: muzej je premajhen; zgodovinska obdobja v razstavi so pomešana in jim je 
težko slediti; priporočal bi ogled gradu, muzeja pa ne;  razočarana sem, ker vaša 
zgodovinska dejstva temeljijo večinoma na zgodbi tujcev. Slovani? Od kod smo prišli 
sem? Valvasor v Slavi piše, da smo tukaj že od vesoljnega potopa. Škoda da se puščate 
tako voditi tujcem in lasten rod učite hlapčevstva že na samem začetku izobraževanja; 
škoda ker ne omenjate staroselcev in starovercev, panteona, na katerem je sezidana 
otoška cerkev; muzej je brezvezen; muzej ni nič posebnega;  muzej je dolgočasen, ker 
smo pričakovali več »grajskih« zadev; pogrešam grajsko opremo, obleke, pohištvo; nič 
ni za videt; želeli bi si več opisov eksponatov; muzej je pomanjkljiv, nezanimiv; v 
primerjavi z drugimi ni ravno zanimiv; osvetlitev tekstov (v geologiji) je preslaba, tako da 
so ti težko berljivi; ni dosti informacij; zelo dobro bi bilo če bi imeli avdio vodnik, ki bi te 
vodil po muzeju; muzej potrebuje osvežitev in renovacijo; muzej je majhen in osnoven; 
lepa zbirka iz vojn in gradu; muzej je razočaranje; pričakovali smo grajsko opremljene 
sobe, ne razstave kamnov; zaradi preglednosti bi bilo dobro bi, če bi oštevilčili tekste in 
predmete. 
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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 191 51,76 % 

2 – šolska ekskurzija 4 1,08 % 

3 – del organiziranega turističnega programa 19 5,15 % 

4 – zanimajo me muzeji in zgodovina 155 42,01 % 

5 – opisni odgovor: ker je del gradu za katerega sem plačal vstopnino; ker sem zgodovinar in 
me to zanima; ker imam rojstni dan; iz radovednosti; ker smo videli grad smo si ogledali tudi 
muzej. 
 
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 31 8,66 % 

2 - 5 do 10 minut 55 15,36 % 

3 - 10 do 20 minut 148 41,34 % 

4 - več kot 20 minut 124 34,64 % 

 
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 9 2,59 % 

  2 16 4,60 % 

  3 50 14,37 % 

  4 113 32,47 % 

  5 160 45,98 % 

b) Z razstavo in eksponati sem 
zadovoljen 

1 10 2,87 % 

  2 22 6,32 % 

  3 52 14,94 % 

  4 101 29,02 % 

  5 163 46,84 % 

c) Razstava je spodbudila zanimanje 
otrok 

1 18 6,08 % 

  2 31 10,47 % 

  3 68 22,97 % 
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  4 77 26,01 % 

  5 102 34,46 % 

d.) Se boste vrnili na ponoven ogled? 1 33 9,76 % 

  2 40 11,83 % 

  3 66 19,53 % 

  4 89 26,33 % 

  5 110 32,54 % 

e) Razstavo bom priporočil-a svojim 
prijateljem 

1 17 4,91 % 

  2 20 5,78 % 

  3 64 18,50 % 

  4 78 22,54 % 

  5 167 48,27 % 

 
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 11 3,19 % 

  2 16 4,64 % 

  3 49 14,20 % 

  4 87 25,22 % 

  5 182 52,75 % 

b) besedila so primerna za 
branje 

1 8 2,32 % 

  2 14 4,06 % 

  3 45 13,04 % 

  4 92 26,67 % 

  5 186 53,91 % 

c) razstavni zgodbi in razlagam je 
enostavno slediti 

1 11 3,19 % 

  2 16 4,64 % 

  3 45 13,04 % 

  4 96 27,83 % 

  5 177 51,30 % 

d) izvedel sem nekaj novega o 
preteklosti Bleda 

1 8 2,33 % 

  2 9 2,62 % 

  3 36 10,50 % 

  4 72 20,99 % 

  5 218 63,56 % 
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4. ZAKLJUČEK 
 

 Obiskovalci so v veliki meri zadovoljni z obiskom Blejskega gradu. 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 se odloči priti na grad zaradi razgleda in lepe narave, ki grad obdaja. Zato ni 
presenetljivo, da so najbolje ocenjene naravne lepote in razgled.  

 Pri arhitekturi, urejenosti in čistoti objekta, prijaznosti osebja, dostopu in parkirišču, 
dodatni ponudbi (klet, restavracija, tiskarna) in  spominki so ocene v povprečju višje od 
4,3.  

 Več obiskovalcev, predvsem so to mlajši, v starostni skupini med 15 in 30 let se 
pritožujejo nad previsoko ceno vstopnine. V več primerih so to Italijanski obiskovalci – 
delno tudi Slovenci.  

 Obiskovalci gradu so za Blejski grad zvedeli iz mnogo različnih virov. V letošnjem letu je 
bilo veliko obiskovalcev, ki so izpolnili ankete Slovencev in veliko se jih gradu spomni iz 
šole.  Prevladujejo spletni mediji in socialna omrežja ter pozitiven odziv, ki so ga dobili 
od znancev. 

 Po starostni strukturi prevladujejo obiskovalci stari od 20 do 40 let. V tej starostni skupini 
je veliko družin. Nekaj manj je starejših.  

 V letošnjem letu je največ anketirancev označilo, da potujejo v lastnem aranžmaju, kar je 
glede na situacijo povsem pričakovano. Organiziranih skupin je bilo to sezono zelo malo 
in tudi ti po navadi nimajo časa, da bi izpolnjevali ankete, ker so vezani na prosti čas, ki 
jim ga dodeli vodnik. Veliko obiskovalcev potuje z družino, sploh Slovencev. 

 Zelo velik odstotek anketirancev, kar 50,57 % je odgovoril, da prenočitvene kapacitete 
koristi na Bledu, kar je posledica koriščenja turističnih bonov kot odgovor na korona 
krizo. Več je tudi dnevnih gostov. 

 Večina letošnjih obiskovalcev gradu je iz Slovenije in sosednjih držav, ker se je 
potovanje z letalskim prevozom močno zmanjšalo. 

 Splošni vtis o gradu je zelo pozitiven, čeprav se kar nekaj obiskovalcev pritoži nad 
nesorazmerno visoko ceno za to kar grad nudi. Obiskovalci so najbolj navdušeni nad 
naravo in razgledom. Všeč jim je kako lepo je grad obnovljen. Več pripomb je bilo nad 
spominki v trgovini in nekaj nad tem, da si vsega niso mogli ogledati (kovača ni bilo…) 

 O muzeju na gradu: veliko ljudi gre v muzej, zato, ker jih zanima zgodovina in si muzej 
dejansko želijo ogledati. Taki obiskovalci tam ostanejo dlje časa. Obiskovalci, ki  
obiščejo muzej, ker je ta del grajskega kompleksa in je to vsebina, ki je plačana z 
vstopnino, se tu zadržijo krajši čas – se le sprehodijo skozi prostore. Po večini so to 
mlajši in taki muzej tudi slabše ocenijo. Več obiskovalcev pričakuje, da je muzej bolje 
opremljen s srednjeveško ali drugo grajsko opremo, kar povezujejo z gradovi, zato so 
nad vsebino nekoliko razočarani. Dobrodošel bi bil avdio-vodnik po muzeju, saj bi bile 
tako vsebine veliko bolj razumljive. Dobro bi bilo tudi, če bi bili teksti nekoliko večji in v 
temnejših prostorih bolje osvetljeni, razstavljeni artikli pa s številko povezan s tekstom na 
vitrinah. Želijo si, da bi bila razstava bolj dinamična (lutke, projekcije, efekti), ker bi bila 
tako tudi zanimivejša predvsem za otroke in seveda tudi odrasle. Kljub temu pa je velika 
večina obiskovalcev z obiskom zadovoljna in trdijo, da je bil obisku muzeja lepa izkušnja 
in so zvedeli veliko novega o Bledu in okolici. 

 
Zanimivo je, da ocene nihajo od najbolje ocenjenih, ki tako grad  kot tudi muzej opisujejo kot 
enkraten, čudovit in skratka obiska in cene vreden, do takih, ki jih je odvrnila cena in so z 
gradom kot tudi z muzejem popolnoma nezadovoljni. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2020 
 

 
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 

 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 2020 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 2020 

Konto Začetna vrednost 1.1.2020 spremembe v letu 2020 Končna vrednost 31.12.2020 

  debet kredit debet kredit debet kredit 

003 - neopredmetene sredstva 24.174     0 24.174   

010 - popr. vred. neopred.sr.   18.323 0 4.048   22.371 

020 - zemljišča 4.155.305   0   4.155.305   

021 - zgradbe 6.075.568   730.886 0 6.806.454   

023 - nepremičnine v pridobivanju  976.921   0 821.301 155.620   

031 - popravek vrednosti   1.091.046 0 20.449   1.111.495 

040 - oprema 1.440.848   112.687 1.557 1.551.978   

050 - popravek vr. Opreme   1.047.278 1.557 116.809   1.162.530 

041 - drobni inventar 1.377   79   1.456   

051 - popr. vr. DI   1.377   79   1.456 

045 - druga opredmetena OS 14.016       14.016   

047 - oprema, ki se pridobiva             

Skupaj 12.688.209 2.158.024 845.209 964.243 12.709.003 2.297.852 

Skupaj (vrednost manj popravki) 10.530.185 -119.034 10.411.150 

 
2.1.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 
nabavno vrednost neopredmetenih sredstev v znesku 24.174 EUR predstavlja računalniška 
programska oprema in je izkazana med temi sredstvi kot dolgoročne premoženjske pravice 
za opravljanje funkcij v obdobju daljšem od enega leta. Zanje so bili oblikovani popravki 
vrednosti 4.048 EUR, kar pomeni, da je sedanja knjigovodska vrednost teh sredstev na 
obračunski dan 1.803 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   4.155.305 

zgradbe 6.962.074 1.111.496 5.850.578 

skupaj 11.117.379 1.111.496 10.005.883 
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2.1.1.2.2 Oprema 
 
Vrednost opreme 

vrsta sredstva nabavna vrednost popravek vrednosti sedanja vrednost 

pohištvo 285.525 214.652 70.873 

druga oprema 1.266.452 947.877 318.575 

drobni inventar 1.457 1.457 0 

skupaj 1.553.434 1.163.986 389.448 

 
 
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 31.12.2020 

Skupine kontov  Občina MK Skupaj 

neopredmetena sredstva 0031 272  1.530  1.803 

nepremičnine 02 4.320.545 5.529.718 9.850.263 

premičnine 04 215.775 187.689 403.464 

sredstva v pridobivanju 023 25.210  130.410  155.620  

SKUPAJ 0 4.561.802  5.849.348  10.411.150  

obveznost za sredstva 980 2.744.048 6.311.958 9.056.007 

presežek odhodkov nad prihodki 986 323.323   

donacije 922 1.693  0  1.693  

SKUPAJ 9 BREZ POSOJILA  2.422.418  6.311.958  8.734.376 

posojilo 96 1.391.895    1.391.895  

SKUPAJ 9  S POSOJILOM 3.814.313  6.311.958  10.126.271  

razlika vir R9 – sredstva R0   -747.489            462.610    -284.879    

 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da ima Zavod za kulturo Bled na dan 31.12.2020  za 
284.879 EUR več nabavljenih sredstev, kot je bilo vira. 
 
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 31.12.2020. V blagajni je bilo dne 31.12.2020 
7.500 EUR gotovine. Znesek 81 EUR pa predstavlja denar na poti. 
 
2.1.2.2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah           
so sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2020. 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 31.12.2020 
136.612 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 31.12.2020 in so v omenjenem obračunskem obdobju 
znašale 10.257 EUR in sicer terjatve do domačih kupcev so v omenjenem obdobju znašale 
5.698 EUR, do tujih pa 4.559 EUR.  
 
Prikaz največjih kupcev po prometu v letu 2020 

KUPCI VREDNOST V EUR 

JEZERŠEK D.O.O. 80.488 

ARTARHIV D.O.O. 58.219 

KOMPAS D.D. 5.135 

MIKI TRAVEL 4.819 

ADUT NEPREMIČNINE D.O.O. 4.620 

CEP MENGEŠ 4.142 

GOZDARSTVO RIS D.O.O. 3.953 

AP LJUBLJANA D.D. 3.894 

PROTEUS D.O.O. 3.716 

BLEDROSE HOTEL D.O.O. 3.593 

 
2.1.2.4 Kratkoročne terjatve do drugih neposrednih uporabnikov EKN so terjatve do 
proračunskih uporabnikov za opravljene storitve, katere bodo poravnane v letu 2020 v 
vrednosti 549 EUR. 
 
2.1.2.5 Druge kratkoročne terjatve 
skupna vrednost teh terjatve je na dan 31.12.2020  210.812 EUR; od tega 65.042 EUR 
terjatve za preveč plačane akontacije DDPO za leto 2020, 853 EUR terjatve za davke, 
terjatve do bank za plačila s plačilnimi karticami v vrednosti 148 EUR, terjatve do FURS za 
kritje fiksnih stroškov pomoč COVID-19 za obdobje oktober-december 2020 111.836 EUR, 
terjatve do zavoda za zaposlovanje iz naslova čakanja na delo za mesec december 2020 
8.752 EUR in za skrajšan delovni čas 1.461 EUR, terjatve do zaposlenih iz naslova plačanih 
akontacij za delovno uspešnost 22.720 EUR. 
 
2.1.2.6 Aktivne časovne razmejitve 
 
V letu 2020 aktivne časovne razmejitve predstavljajo DDV od prejetega avansnega plačila od 
podjetja Artarhiv d.o.o. v vrednosti 2.535 EUR. 
 
 
2.1.3 Zaloge 

 
Zalog blaga konec leta 2020 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 za prejete predujme 14.058 EUR, predstavlja vnaprej 
plačan del  stavbne pravice za leto 2021 od podjetja Artarhiv d.o.o. 
 

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 31.091 EUR so obveznosti za 
plače in druge prejemke zaposlenih z obračunanimi dajatvami za bruto plače in 
prejemke za mesec december 2020, ki so bili izplačani v januarju 2021; 
 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2020 53.720 EUR;        
vse obveznosti so nezapadle. To so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 
opravljene storitve in dobavljeno blago  v vrednosti. 

 
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 10.777 EUR so obveznosti 

davkov in prispevkov delodajalca za obračunane plače in druge prejemke v mesecu 
decembru 2020 6.649 EUR (plačano po obračunu v letu 2020),  obveznost za DDV 
4.128 EUR. 

 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v znesku 34.589 EUR izhajajo iz   

pogodbene obveznosti plačila 15% realizacije prihodkov na gradu Narodnemu 
muzeju Slovenije za leto  2020  v znesku 34.296 EUR, 293 EUR pa predstavljajo  ne 
zapadle obveznost za opravljene storitve v letu 2019, katera bodo poravnane v letu 
2020; 
 

- kratkoročni kredit 500.000 EUR na dan 31.12.2020 izkazujemo obveznost do SKB 
banke, prejet revolving kredit za premostitev krize COVID-19, zaradi zaprtja objektov 
v času epidemije. Št. Pogodbe 173072-023 od 30.10.2020, rok vračila 29.10.2021 

 
- kratkoročne obveznosti iz financiranja 8.989 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 2020 

DOBAVITELJI VREDNOST V EUR 

PETER VUKOTIČ S.P. 59.599 

MDM ELMEX D.O.O. 54.577 

INFRASTRUKTURA BLED. D.O.O. 33.815 

JEZERŠEK D.O.O. 23.396 

DŽEVIDA ŠKERBEC S.P. 23.010 

ELEKTRO GORENJSKA D.D. 21.845 

E3, D.O.O. 20.198 

PROGRAMSKI ATELJE A&Z D.O.O. 19.075 

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 16.840 

SKODLASTVO KOŽELJ D.O.O. 16.788 
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2.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne PČR 1.693 EUR predstavlja vrednost klavirja prejetega kot donacija.  Ocenjena 
vrednost klavirja je bila 2.800 EUR. Vrednost se zmanjšuje vsako leto za obračunano 
amortizacijo. 
 
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznost za nakup objekta Pristava 
od Deželne banke  z dolgoročnim obročnim odplačevanjem za dobo 30 let v vrednosti 
1.391.895 EUR. Celotna kupnina objekta je znašala 1.850.000 EUR. V letu 2020 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 31.12.2020 je 
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 31.12.2019 

zmanjšanje sredstev 
presežek odhodkov 
nad prihodki 2020 

končno stanje 
sredstev v 
upravljanju 
31.12.2020 

1. OBČINA BLED 2.744.048 323.323 2.420.725 

        

 
 
Stanje sredstev v upravljanju Občine Bled  je na dan  31.12.2020 znašalo 2.420.725 EUR. 
 
 

  

začetno stanje sredstev 
v upravljanju 31.12.2019 

končno stanje sredstev v 
upravljanju 31.12.2020 

2. MINISTRSTVO ZA KULTURO  6.311.959 6.311.959 

      

 
 
 
Presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2020 v vrednosti 323.323 EUR. V letu 2020 Zavod 
za kulturo Bled izkazuje negativni poslovni rezultat. 
 
Končno stanje sredstev v upravljanju  Zavoda za  Kulturo Bled  znaša na dan 31.12.2020  
8.732.684 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

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 2020 je bilo na Zavodu za kulturo ustvarjenih 1.193.883 EUR prihodkov. 
 
Struktura prihodkov po vrstah 

  PRIHODKI   PRIHODKI   

  2020 DELEŽ 2019 DELEŽ 

          

A. PRIHODKI 1.193.883 100,00 5.313.872 100,00 

          

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.189.847 99,66 5.311.086 99,95 

1. Prihodki od najemnin 52.809 4,44 106.828 2,00 

2. Prihodki od uporabe  dvorane 10.579 0,89 69.401 1,31 

3. Prihodki od vstopnin 816.709 68,64 4.871.456 91,72 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 35.783 3,01 171.610 3,22 

5. Prihodki od porok na gradu 4.980 0,42 31.206 0,58 

6. Prihodki sofinanciranje  Občina Bled  0 0,00 10.000 0,19 

7. Ostali prihodki  48.364 4,06 50.585 0,95 

8. Državna pomoč COVID-19 220.623 18,54 0   

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

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

2. Drugi finančni prihodki 0 0,00 1.910   

          

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 4.036 0,34 876 0,02 

 
 
Iz priložene tabele je razvidno, da 99,66% delež predstavljajo poslovni prihodki, med njimi pa 
so najvišji prihodki od vstopnin na Blejskem gradu 68,64%, sledijo jim prihodki od 
aranžmajev 3,01%, najema poslovnih prostorov  4,44%, najema, uporabe in vstopnin v 
Festivalni dvorani 0,89%, prihodki od porok na gradu 0,42%, ostali prihodki 0,34%. 
 
 
Poslovni prihodki so se v primerjavi z letom 2020 zmanjšali za  77,6%. Med poslovne 
prihodke evidentiramo tudi državno pomoč zaradi epidemije COVID-19. Dejanski upad 
poslovnih prihodkov brez upoštevanja državnih pomoči je 81,75 %. 
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      Graf 1: Struktura poslovnih prihodkov 
 
 
 

Prihodki po vrstah dejavnosti  
Zavod je v letu 2020 z izvajanjem javne službe ustvaril 1.094.157 EUR prihodkov. S prodajo 
blaga in storitev na trgu je bilo ustvarjenih 99.726 EUR, prejeli smo 220.623 EUR državne 
pomoči zaradi epidemije COVID-19 (čakanje na delo, skrajšan delovni čas in za kritje fiksnih 
stroškov). Delež tržnih prihodkov je 10%, kar je tudi merilo za delitev splošnih stroškov na 
tržno dejavnost in javno službo. 
 
       

  SKUPAJ JAVNA proračun nejavni TRŽNA 

  PRIHODKI SLUŽBA COVID-19   DEJAVNOST 

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

PRIHODKI 1.193.883 1.094.157 220.623 873.554 99.726 

            

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.189.847 1.090.141 220.623 869.518 99.726 

1. Prihodki od najemnin 52.809 52.809 0 52.809 0 

2. Prihodki od uporabe  dvorane 10.579 0 0 0 10.579 

3. Prihodki od vstopnin 816.709 816.709 0 816.709 0 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 35.783 0 0 0 35.783 

5. Prihodki od porok na gradu 4.980 0 0 0 4.980 

6. Prihodki sofinanciranje  Občina Bled 0 0 0 0 0 

7. Ostali prihodki  48.364 0 0 0 48.364 

8. Državna pomoč COVID-19 220.623 220.623 220.623 0 0 

II. FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0 

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

2. Drugi finančni prihodki 0 0 0 0 0 

            

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 4.036 4.016 0 4.016 20 
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2.2.2 Odhodki 

VRSTA ODHODKOV 
LETO 2020 delež LETO 2019 delež 

STROŠKI PRODANIH ZALOG 0 0,00 0 0,00 

STROŠKI MATERIALA 65.522 4,32 157.166 3,67 

energija (elektrika, plin) 52.392   68.187   

material za čiščenje 5.610   16.895   

pisarniški material 2.832   26.168   

notranja in zunanja ureditev 1.134   15.201   

delovna obleka in obutev 0   4.262   

drugo 3.554   26.453   

STROŠKI STORITEV 555.093 36,58 2.419.298 56,43 

prireditve vstopnice 76   8.304   

varovanje 4.937   68.374   

vodenje ogledi 0   3.715   

tiskarske storitve 1.811   28.165   

prevoz gotovine 2.203   3.467   

tehnična podpora TV produkcija 46.076   77.815   

nastopi kult. društev skupin na prireditvah 1.208   9.201   

stroški menz in restavracij nastopajoči 1.248   4.568   

najem opreme in tehnika za prireditve 7.668   136.313   

nadomestilo za uporabo opreme tikiting A&Z 18.877   131.013   

najem porgramske opreme f-event 7.834   9.506   

stroški zavarovanj 12.648   12.563   

stroški plačilnega in bančnega prometa 9.135   33.791   

stroški intelekt. Storitev (svetovanja, prev. Zdr., geod.) 9.251   54.408   

varstvo pri delu, ocena tveganja, prva pomoč, zdr. stor. 418   5.103   

kotizacije-seminarji, strokovna izobraževanja 782   1.484   

komunalne storitve 20.562   22.254   

prevozi 406   24.075   

potni stroški 1.270   4.234   

stroški organizacije tržnih aktivnosti 1.985   9.593   

stroški fizičnih oseb ki ne opravljajo dejavnosti 0   598   

avtorski honorar-SAZAS 1.175   9.866   

študentsko delo 4.740   57.740   

reprezentanca 923   2.718   

sejnine 576   2.153   

konzumacije 26.549   37.253   

stroški komunikacij 15.003   15.820   

poštne storitve, e-arhiv pošta 3.427   6.608   

reklama, oglaševanje 53.878   183.343   

promocije 72.953   132.985   

animacije 3.891   232.592   

druge storitve 1.101   5.240   

stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja 222.482   1.084.436   

STROŠKI DELA 556.288 36,67 654.823 15,27 

bruto plače 432.083   507.547   

delo preko polnega delovnega časa  19   1.105   

dajatve delodajalca 70.557   83.121   

nadomestila plač 2.315   7.377   
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VRSTA ODHODKOV 
LETO 2020 delež LETO 2019 delež 

STROŠKI PRODANIH ZALOG 0 0,00 0 0,00 

dodatno pokojninsko zavarovanje 7.876   7.022   

prevoz na delo in iz dela 7.321   13.498   

odpravnine, jubilejne nagrade 4.485   1.387   

darilni boni, str. Nagrad 0   141   

regresirana prehrana 11.176   15.647   

regres za letni dopust 20.456   17.978   

AMORTIZACIJA 140.238 9,24 141.569 3,30 

DRUGI  STROŠKI 18.501 1,22 16.956 0,40 

(takse, nagrade dijakom,dajatve)         

FINANČNI ODHODKI 40.774 2,69 38.959 0,91 

(za obresti leasing pogodb, obresti od kredita SKB)         

DRUGI ODHODKI 137.078 9,03 854.014 19,92 

pogodbene obveznosti do NMS 132.952   768.164   

sofinanciranje  4.056   85.810   

ostalo 70   40   

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 3.712 0,24 4.647 0,11 

ODHODKI SKUPAJ 1.517.206 100,00 4.287.432 100,00 

 

 
Stroški materiala so v letu 2020 znašali 65.522 EUR in predstavljajo 4,32% 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 555.093 EUR predstavljajo 36,58% vseh odhodkov. Najvišje 
postavke so stroški tekočega vzdrževanja,  nastopi kulturnih društev, intelektualne osebne 
storitve, varovanje,reklame oglaševanje, promocija… 
 
Stroški dela v vrednosti  556.288 EUR predstavljajo 36,67% vseh odhodkov. Zajemajo vse 
stroške dela v zvezi z redno zaposlenimi delavci. V primerjavi z preteklim letom so se stroški 
plač znižali za 15,05%. V letu 2020 je bilo iz naslova prihrankov iz nezasedenih delovnih 
mest D-20 in D-25 izplačanih 4.227 EUR in iz naslova D-30 prodaja blaga in storitev na trgu 
in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe presežek iz leta 2019 v znesku 
57.357 EUR. 
 
Amortizacija je bila obračunana v višini 140.238 EUR. V skladu s pravilnikom o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Ostale druge stroške v vrednosti 18.501 EUR sestavljajo takse in pristojbine 790 EUR, 
dajatve za stavbno zemljišče za leto 2019 14.446 EUR, članarine 2.965 EUR, stroški za 
varstvo okolja 300 EUR. 
 
Finančni odhodki v vrednosti 40.774 EUR sestavljajo redne obresti od najetega 
dolgoročnega kredita pri DBS za nakup objekta Pristava v vrednosti 36.639, obresti od 
revolving kredita najetega pri SKB banki 4.038 EUR, ostalo 97 EUR. 
 
Drugi odhodki v vrednosti 137.078 EUR zajemajo pogodbene obveznosti do Narodnega 
muzeja Slovenije in sicer 132.952 EUR mesečna obveznost (15% mesečne realizacije 
prihodkov vstopnin na grad), sofinanciranje krajevnih prireditev v vrednosti  4.056 EUR in 
ostalo 70 EUR. 
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Prevrednotovalni poslovni odhodki v vrednosti 3.712 EUR predstavljajo; odpisi terjatev do 
domačih in tujih kupcev 3.117 EUR in 595 EUR zaradi odpisov opredmetenih osnovnih 
sredstev. 
 

Odhodki po vrstah dejavnosti 
Zavod je za izvajanje javne službe ustvaril 1.361.645 EUR odhodkov, pri prodaji blaga in 
storitev na trgu pa je bilo ustvarjenih 155.561 EUR odhodkov. 
 

 
 
2.3 Poslovni rezultat 
 

POSLOVNI REZULTAT 2020 2019 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   1.026.440 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
323.323   

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB -DDPO   195.125 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODODKI Z 
UPOŠTEVANIM DDPO 

  831.315 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI Z 
UPOŠTEVANIM DDPO 323.323   

 
 

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 na dan 31.12.2020 izkazuje obveznost do SKB banke, prejet revolving kredit za 
premostitev krize COVID-19, zaradi zaprtja objektov v času epidemije. Št. Pogodbe 173072-
023 od 30.10.2020, rok vračila 29.10.2021 
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3.  ZAKLJUČEK 
 
Računovodski izkazi s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2020 bodo posredovani  
Agenciji RS za javnofinančne evidence in storitve, županu občine Bled ter pristojnim 
ministrstvom. Z računovodskim poročilom, kot delom letnega poročila za leto 2020 bodo na 
svetu zavoda seznanjeni in o njem razpravljali njegovi člani. 
 
 

  
 
Svet zavoda je na svoji 66. redni seji, dne 23.2.2021 sprejel letno poročilo Zavoda za kulturo 
Bled, za leto 2020.          
 
 
 
Bled, dne 23.2.2021 
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Priloga 1 
 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2020 

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 10.411.150 10.530.184 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 24.174 24.173 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 22.371 18.323 

02 NEPREMIČNINE 004 11.117.379 11.207.794 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.111.496 1.091.046 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.567.450 1.456.241 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 1.163.986 1.048.655 

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) 

012 368.346 503.228 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 7.581 15.784 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 136.612 370.163 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 10.257 96.672 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 549 1.098 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 210.812 19.511 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.535 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 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 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 
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 10.779.496 11.033.412 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 1.535.540 1.535.540 

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

034 653.224 490.768 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 14.058 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 31.091 45.131 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 53.720 366.762 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 10.777 37.343 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 34.589 31.952 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 500.000 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 8.989 9.580 

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 10.126.272 10.542.644 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 1.693 2.247 

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 1.391.895 1.484.391 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 9.056.007 8.224.691 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 831.315 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 323.323 0 

  I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 10.779.496 11.033.412 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 1.535.540 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 12.688.209 2.158.024 843.652 1.148 822.859 1.558 140.238 10.411.150 0 0 

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

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 24.174 18.323 0 0 0 0 4.048 1.803 0 0 

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

D. Zemljišča 704 4.155.305 0 0 0 0 0 0 4.155.305 0 0 

E. Zgradbe 705 7.052.489 1.091.046 730.886 0 821.301 0 20.450 5.850.578 0 0 

F. Oprema 706 1.442.225 1.048.655 112.766 1.148 1.558 1.558 115.740 389.448 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 
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Priloga 4 
 

3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Od 1.1.2019 do 31.12.2020 
                                                                                (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 1.189.847 5.311.086 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.189.203 5.308.959 

  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 864 644 2.127 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 1.910 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 4.036 876 

  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 1.193.883 5.313.872 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 620.615 2.576.464 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 65.522 157.166 

461 STROŠKI STORITEV 874 555.093 2.419.298 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 556.288 654.823 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 473.370 563.152 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 78.433 90.143 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 4.485 1.528 

462 G) AMORTIZACIJA 879 140.238 141.569 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 18.501 16.956 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 40.774 38.959 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 137.078 854.014 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 3.712 4.647 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 3.712 4.647 

  N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.517.206 4.287.432 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 0 1.026.440 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 323.323 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 195.125 

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

891 0 831.315 

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

892 323.323 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 20 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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Priloga 5 
                          

3A IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA 

od 1.1.2020 do 31.12.2020 
                                                                                                                                                                                              ( 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 1.135.312 5.303.751 

                                                            1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 1.013.632 4.987.937 

                                                            A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 0 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 0 10.000 

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

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

                                                            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 1.013.632 4.977.937 

                                                          del 7102 Prejete obresti 422 0 81 

                                                          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 57.959 116.068 

                                                          7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 955.673 4.861.788 

                                                          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) 

431 121.680 315.814 

                                                          7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 121.680 315.814 

                                                          



 

 

47 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

 

                                                          Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

                                                          1 2 3 4 5 

                                                          del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

                                                            II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 1.864.559 5.093.806 

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

438 1.738.580 4.933.857 

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

439 452.237 509.222 

                                                          del 4000 Plače in dodatki 440 330.718 334.082 

                                                          del 4001 Regres za letni dopust 441 17.885 15.723 

                                                          del 4002 Povračila in nadomestila 442 17.926 26.150 

                                                          del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 81.292 131.119 

                                                          del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 19 778 

                                                          del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

                                                          del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 4.397 1.370 

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

447 67.610 81.090 

                                                          del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 32.530 41.245 

                                                          del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 27.576 33.043 

                                                          del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 233 280 

                                                          del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 389 466 

                                                          del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

452 6.882 6.056 

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

453 791.796 2.702.367 

                                                          del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 278.142 885.748 

                                                          del 4021 Posebni material in storitve 455 28.422 42.806 

                                                          del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 96.400 276.873 

                                                          del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 498 30.412 

                                                          del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 1.275 6.451 

                                                          del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 153.924 236.938 

                                                          del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 35.582 260.695 

                                                          del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

                                                          del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

                                                          del 4029 Drugi operativni odhodki 463 197.553 962.444 

                                                          403 D. Plačila domačih obresti 464 3.613 0 

                                                          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) 

470 423.324 1.641.178 

                                                          4200 Nakup zgradb in prostorov 471 110.692 121.165 

                                                          4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

                                                          4202 Nakup opreme 473 25.869 94.991 

                                                          4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 80 0 

                                                          4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 603.652 
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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 476 256.531 713.731 

                                                          4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 19.034 10.802 

                                                          4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

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

479 11.118 96.837 

                                                          4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

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

481 125.979 159.949 

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

482 51.609 45.337 

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

483 7.852 7.341 

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

484 66.518 107.271 

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

                                                            III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 729.247 0 
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Priloga 6  
 

3A1 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

od 1.1.2020 do 31.12.2020 
                                                                                                                                                                         ( 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 1.1.2020 do 31.12.2020 
                                                                                                                                                                         ( 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 1.000.000 0 

500 Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) 551 1.000.000 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 1.000.000 0 

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) 560 500.000 0 

550 Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 500.000 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 500.000 0 

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) 570 500.000 0 

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

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) 572 500.000 209.945 

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

573 229.247 0 
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Priloga 8 
 

3B IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 

od 1.1.2020 do 31.12.2020 
( 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 1.090.141 99.706 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.090.141 99.062 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 644 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 4.016 20 

  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 1.094.157 99.726 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 573.968 46.647 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 49.108 16.414 

461 STROŠKI STORITEV 674 524.860 30.233 

  F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 496.616 59.672 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 422.365 51.005 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 69.855 8.578 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 4.396 89 

462 G) AMORTIZACIJA 679 100.766 39.472 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 9.469 9.032 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 40.774 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 137.078 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 2.974 738 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 2.974 738 

  N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 1.361.645 155.561 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 0 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 267.488 55.835 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

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

691 0 0 

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

692 267.488 55.835 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 0 0 
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Poročilo o poslovanju JANUAR-DECEMER 2020 

        SKUPAJ SKUPAJ PLAN INDEX INDEX 

  2019 2020 2020     

  1 2 3 2/1 2/3 

A. PRIHODKI 5.313.872 1.193.883 1.580.000 22,5 75,6 

            

I. POSLOVNI PRIHODKI 5.311.086 1.189.847 1.580.000 22,4 75,3 

1. Prihodki od najemnin 

 
106.828 52.809 79.000 49,4 66,8 

2. Prihodki od najema dvorane (FD) 69.401 10.579 23.000 15,2 46,0 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 4.871.456 816.709 1.374.000 16,8 59,4 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 171.610 35.783 33.000 20,9 108,4 

5. Prihodki od porok na gradu 31.206 4.980 10.000 16,0 49,8 

6. Prihodki sofinanciranje občina za FD 10.000 0 0     

7. Ostali prihodki 50.585 48.364 20.000 95,6 241,8 

8. Državna pomoč COVID-19 0 220.623 41.000   538,1 

II. FINANČNI PRIHODKI 1.910 0 0 0,0   

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

2. Drugi finančni prihodki 1.910 0 0     

            

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 876 4.036 0 460,7   

      
 

    

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 4.287.432 1.517.206 1.578.200 35,4 96,1 

            

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 2.033.182 977.431 1.011.000 48,1 96,7 

1. Stroški energije 68.187 52.392 50.000 76,8 104,8 

2. Stroški materiala 88.454 13.119 20.000 14,8 65,6 

3. Stroški dela 654.822 556.288 644.000 85,0 86,4 

a) redno delo 498.488 380.938 565.000 76,4 67,4 

b) dodatek za povečan obseg (D20,D25) 6.334 4.227 9.000 66,7 47,0 

c) dodatek za tržno delovno uspešnost  150.000 57.357 70.000 38,2 81,9 

d) čakanje na delo   113.766       

4. Stroški storitev 843.121 224.899 212.000 26,7 106,1 

a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS 9.866 1.176 2.000 11,9 58,8 

b) študentsko delo 57.740 4.740 5.000 8,2 94,8 

c) stroški zavarovanj  (objektov, opreme,nezgodno) 12.563 12.648 10.000 100,7 126,5 

d) stroški reprezentance 2.718 923 2.000 34,0 46,2 

e) stroški sejnin 2.153 576 2.000 26,8 28,8 

f) stroški sistema varovanja 71.841 7.141 6.000 9,9 119,0 

g) stroški čiščenja 35.219 23.010 25.000 65,3 92,0 

h) stroški informacijskega sistema 140.520 26.711 35.000 19,0 76,3 

i) stroški finančnega servisa,kadrovsko svetovanje, prevodi 54.408 9.251 10.000 17,0 92,5 

j) stroški organizacije tržnih aktivnosti 31.552 1.986 20.000 6,3 9,9 

stroški TV produkcije 77.815 46.076 35.000 59,2 131,6 

k) ostali stroški storitev 346.726 90.661 60.000 26,1 151,1 

5. Promocije 237.966 126.831 70.000 53,3 181,2 

6. Animacije 140.632 3.902 15.000 2,8 26,0 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 321.753 199.472 140.000 62,0 142,5 

III. STROŠKI INVESTICIJSKETA VZDRŽEVANJA 727.464 0 50.000 0,0 0,0 

IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 14.191 14.446 15.000 101,8 96,3 
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  SKUPAJ SKUPAJ PLAN INDEX INDEX 

  2019 2020 2020     

  1 2 3 2/1 2/3 

V. DRUGI ODHODKI 1.002.903 137.078 221.200 13,7 62,0 

1. Odškodnine 0 0 0     

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

3. Nakazila NMS (15% realizacije) 768.164 132.952 206.200 17,3 64,5 

4. Obveznosti po pogodbi NMS 0 0 0     

5. Sofinanciranje krajevnih prireditev 234.699 4.126 15.000 1,8 27,5 

a) Festival Bled 32.500 0 0 0,0   

b) Okarina etno 92.485 0 0 0,0   

c) Ostale prireditve 109.714 4.126 15.000 3,8 27,5 

VI. DRUGI STROŠKI 2.765 4.055 0 146,7   

a) Obvezna praksa - dijaki, študenti 0 0 0     

b) Ostali drugi stroški 2.765 4.055 0 146,7   

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 0 0 0     

VIII. FINANČNI ODHODKI 38.959 40.774 0 104,7   

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 4.647 3.712 0     

X. AMORTIZACIJA 141.568 140.238 141.000 99,1 99,5 

            

C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B) 1.026.440 -323.323 1.800     

            

D.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 195.125 0 0     

            

E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (C-D) 831.315 -323.323 1.800     
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