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POSLOVNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2021 

 
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 
Gotovinski račun odprt pri NLB d.d. Ljubljana št:02843-0263824660 
 
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.  

 
 



 3 

 
1. UVOD 
 
Leto 2021 je bilo prvo leto na poti okrevanja po katastrofalnem letu 2020, zaznamovanem z 
epidemijo in posledično skoraj popolno prekinitvijo  normalnih turističnih tokov. Razveseljivo 
je dejstvo, da smo spet poslovali pozitivno in pokrili že velik del presežka odhodkov nad 
prihodki iz leta 2020, a se situacija še zdaleč ni približala tisti v zadnjih normalnih letih. 
Letalski promet, od katerega je odvisnih skoraj tri četrtine obiskov na gradu je obstal, stal tudi 
celo lansko leto in stoji tudi še danes. 
Potrebno pa je poudariti, da tudi prva polovica lanskega leta še zdaleč ni kazala na to, da se 
bomo lahko prebili v pozitivne številke. Do konca meseca junija smo realizirali vsega 12.400 
obiskov, kar je bila včasih dimenzija enega tedna. To dejstvo ponazarja, kako smo bili tako 
mi kot tudi turistična dejavnost prizadeti zaradi epidemije. V takih pogojih je bila izjemno 
dragocena pomoč države, saj smo se s  pomočjo sredstev pomoči v višini 273.677 EUR v 
najtežjih trenutkih obdržali na površju in nam ni bilo potrebno posegati po drastičnih ukrepih 
reševanja situacije.  
Nadaljevanje leta je prineslo dve pomembni pozitivni spremembi. V teku poletja se je 
turistični promet v precejšnji meri povečal. Večinoma so bili obiskovalci individualni iz 
sosednjih in drugih centralno evropskih držav in nam tudi nakazali, kaj lahko pričakujemo tudi 
v naslednjih par letih. Drugo pomembno dejstvo pa je bilo izoblikovanje pogojev za pretok 
obiskovalcev ( PCT pogoji ), ki so pomenili predvsem to, da smo v nadaljevanju leta kljub 
ponovnemu valu epidemije opravili z zapiranjem objektov in je bil vzpostavljen pogojni model 
odprtja objektov in s tem možnost pridobivanja prihodkov, čeprav v zmanjšanih obsegih. Na 
žalost so ti ukrepi in dejstva pozitivno delovali samo na obiske na gradu, medtem ko je 
Festivalna dvorana zaradi nadaljevanja omejitev in odpovedi komercialnih aranžmajev v prvi 
polovici leta v veliki meri samevala, stanje pa se je izboljšalo v drugi polovici leta.  
V pogojih tako težko pridobljenih sredstev smo zato še toliko več pozornosti posvečali 
racionalni porabi, varčevanju, samo obveznemu servisiranju infrastrukture v objektih in pa 
zunanji ureditvi okrog objektov v upravljanju. Za nove investicije in podporo programom, 
festivalom in večjim projektom pa na žalost tudi v letu 2021 ni bilo na voljo dovolj sredstev, 
če smo želeli leto zaključiti pozitivno. Zato je tudi letošnje poročilo o realiziranih aktivnostih 
po obsegu bolj skopo kot je bilo to v preteklih uspešnih letih.  
V letu 2021 smo tako ustvarili prihodke v višini 1.649.026 EUR (+38 % glede na preteklo leto) 
in na koncu ustvarili pozitiven rezultat v višini 181.732 EUR oz. v višini 168.026 EUR po 
odštetju davka od dohodka pravnih oseb. S tem smo že pokrili tudi skoraj polovico izgube iz 
leta 2020, ki jo sicer moramo sanirati v treh letih. 
 
 
 

2. POSLOVANJE ZAVODA 
 
2.1. Splošno 
 
Že v uvodu so bile navedene največje specifike poslovanja v preteklem letu. Vsaj v prvem 
polletju je bilo poslovanje še vedno borba za preživetje, od poletja dalje pa se je situacija že 
izboljšala, tako da smo na koncu ustvarili pozitiven rezultat. Glede na to, da se je izboljšanje 
zgodilo šele v drugi polovici leta in tudi takrat nismo imeli nobenih garancij, da se bo 
poslovanje normalno tudi nadaljevalo, so zato izostali običajni vložki v programe in v 
nadaljevanje prenov, ki smo jih v normalnih letih uspešno izvajali. Upamo, da jih bomo spet 
lahko oživili že v letu 2022 in naslednjih letih.  
Podrobnosti navajam v nadaljevanju. 
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2.2. Poslovne prioritete v letu 2021 
 
Poslovne prioritete se v letu 2021 niso popolnoma nič spremenile glede na predhodno leto, 
saj smo se še vedno nahajali v krizni situaciji in so bile tudi v tem letu predvsem sledeče:  
 

 ohranitev delovnih mest 

 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 potencialnih 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 2021 
 
Podobni so bili tudi najpomembnejši ukrepi v okviru poslovanja v lanskem letu in sicer:  
 

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

 obseg dela in čas odprtja objektov, predvsem gradu, smo prilagodili in optimizirali ( osem 
urni delavniki in čas odprtja ), predvsem delavci v upravi  smo v kritičnih obdobjih delali 
od doma  

 enako smo tudi v objektih dosledno spoštovali navodila NIJZ, zato večkratne inspekcije 
na gradu, v Festivalni dvorani in v delovnih prostorih uprave niso odkrile nobenih 
nedoslednosti  v pogledu spoštovanja ukrepov 

 odpovedovali smo vse nenujne storitve  

 začetek načrtovanih investicij smo zamaknili v kasnejša obdobja 

 zaradi pomanjkanja sredstev tudi v lanskem letu nismo mogli občutneje pomagati 
lokalnim društvom in klubom 

 enako velja tudi za programe prireditev 

 čas, v katerem je bilo manj običajnih operativnih nalog na objektih kot sicer, smo izkoristili 
tudi za izvedbo novih programov, ki bodo tudi v bodoče predstavljali pomemben del 
aktivnosti zavoda. Pri tem mislim predvsem na projekt Melita Vovk osebno, o katerem je 
več napisanega v nadaljevanju.  

 
Poslovanje  na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani je bilo tako deljeno na dva dela – 
slabšo prvo in boljšo drugo polovico leta. Ves čas pa je bila intenzivnost še vedno 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 enako kot v preteklih letih povezana z 
obratovanjem Blejskega gradu. Na gradu smo sicer dosegli 35,6% boljši obisk kot leta 2020, 
vendar ta še vedno predstavljal le 20 % rekordnega obsega iz leta 2019. Razlogi za to se v 
primerjavi s preteklim letom niso bistveno spremenili: 
 

- večina zračnega prometa, po katerem je na grad v preteklih letih prihajalo več kot 70 
% obiskovalcev iz Azije, prekomorskih držav in severne Evrope je bila še vedno 
blokirana 

- tudi peti najpomembnejši trg Italija si je sicer nekoliko opomogel, vendar so bili tudi tu 
rezultati daleč od preteklih  

- reševali so nas obiskovalci iz Slovenije in tistih evropskih držav, ki so za svojo pot 
uporabljali večinoma individualni prevoz (Nemčija, Nizozemska, Madžarska, Hrvaška) 
 

Poslovanje Festivalne dvorane je bilo v prvi polovici leta še vedno praktično onemogočeno z 
ukrepi omejevanja druženja večjega števila obiskovalcev. Kasneje so nastopila določena 
popuščanja pri strogih ukrepih, ki pa so bila še vedno omejujoča in zapletena, vendar so do 
neke mere omogočale izvedbo. Na žalost pa so ukrepi uničevali predvsem ekonomijo 
organiziranja komercialnih prireditev, katerih je bilo bistveno manj. Na tak način je bil edini 
večji zahtevnejši aranžma v dvorani Blejski strateški forum, a je tudi ta potekal disperzirano 
med tremi dvoranami (dve v Festivalni dvorani in ena v hotelu Park) in medsebojno video 
komunikacijo. 
 

3.1. Prihodki 
 
V letu 2021 smo realizirali tržne poslovne prihodke v višini 1.649.026 EUR, kar je 38,1 % več 
od prihodkov predhodnega leta. Razveseljivo je, da so bili prihodki povečani na vseh 
področjih poslovanja, največ pa pri oddaji prostorov Festivalne dvorane v najeme, pri prodaji 
aranžmajev in pri organizacija porok. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je bila startna 
osnova iz leta 2020 zelo nizka in so bili učinki glede na pretekla leta še vedno nizki, a 
bistveno je, da se je regeneracija začela. 
Z ustrezno pripravljenimi vlogami smo se tudi lani 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 skupno 273.677 EUR pomoči. Pomoč smo 
namenili za dosego dveh najpomembnejših ciljev – ohranjanju delovnih mest in ohranjanju 
objektov v dobrem in urejenem stanju in funkcioniranju brez tehničnih ali drugih problemov. 
Povprečna cena vstopnice je znašala 9,75 EUR ali 75 % najvišje individualne, kar je 1,8% 
več kot v letu 2020 in skoraj enako kot v najuspešnejšem letu 2019. Navedena povprečna 
cena vsebuje vse popuste za posamezne kategorije obiskovalcev (študenti, otroci, popust 
SPAR, gratisi, brezplačni vstopi občanov Občine Bled ). Na tak način smo kljub težkim 
pogojem in spremenjenim strukturam uspeli ohraniti nivo vrednosti. Glede na težke krizne 
čase pa smo obiskovalce nagrajevali z vrednostnim kuponom kot delom cene vstopnice, na 
osnovi katerih so obiskovalci s plačilom vstopnice dobili spominek po izbiri (kazalka za knjigo 
v tiskarni, napitek v kavarni ali steklenička vina v grajski kleti). Na tak način smo povečevali 
zadovoljstvo obiskovalcev, istočasno pa pomagali najemnikom na gradu, da zaradi 
majhnega števila obiskovalcev preživijo in tako skupaj s ostalimi vsebinami na gradu 

ohranjajo celovito grajsko ponudbo. Kakršnakoli sprememba v tem smislu bi namreč 

povzročila povezane spremembe, predvsem spremembo vseh programov in promocijskih 
materialov.   
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Grafični prikaz prihodkov zavoda od začetka delovanja do danes v mio EUR: 
 

 
 
 

3.2. Odhodki in drugi izdatki 
 
Tudi v letu 2021 je bilo pri poslovanju prisotno maksimalno varčevanje, tako da smo leto 
zaključili v celoti s 3,3% nižjimi stroški kot preteklo leto. Tretjino višji obisk, nekatere novosti 
in tudi podražitve pa so se seveda odražali tudi na dvigu stroškov v posameznih stroškovnih 
segmentih. Pojasnila za to podajam v nadaljevanju.  

 
 
3.2.1. Stroški energije 
 
Stroški energije so se povečali za 14,5 %. S prenovami in novimi instalacijami smo sicer 
dosegli določen stabilen fizični nivo vsakoletne porabe. Povišanje stroškov gre tako izključno 
na račun višjih cen energentov, kar pa je seveda generalni in ne samo naš problem.  

 
 
3.2.2. Stroški materiala  
 
Stroški materiala so izključno povezani z obsegom obiska, zato je nihovo 41% povečanje 
posledica skoraj 36 % večjega obiska. Gre za vprašanje vstopnic, papirnih standardov in 
drugega materiala. .  

 
 
3.2.3. Stroški dela  
 
Stroški dela so bili nižji in sicer 11,5 % glede na predhodno leto. Razlogi za to so sledeči; 

- v letu 2021 nismo nadomestili delavcev, ki so odšli v pokoj v letu 2020   
- glede na pretekla leta se lani nismo v večji meri posluževali pomoči študentov, saj 

smo obsege obvladovali s stalno zaposlenimi delavci 
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- zaradi negativnega rezultata v letu 2020 prav tako nismo bili upravičeni do izplačil 
dodatkov za tržno uspešnost.   

 
 
3.2.4. Stroški storitev 
 
Stroški storitev so bili v celoti višji za 6,5%, kar je glede na 38 % rast prihodkov ugodno. 
Podatki po vrstah stroškov so podobni kot v preteklem letu s tem, da seveda prihaja do 
nekaterih izjem, ki so posledica razlike v obsegu izvršenih aktivnosti.  
 
Nekaj najpomembnejših podatkov o stroških:  
 

 pogodbeno delo in avtorski honorarji so bistveno višji zaradi izdaje knjig o Meliti Vovk in 
plačila avtorskih honorarjev z članke avtorjev v njih  

 študentskega dela smo se posluževali minimalno 

 skoraj enaki so bili stroški zavarovanj 

 stroški reprezentance so bili prav tako minimalni in bistveno nižji kot v preteklem letu 

 stroški sistema varovanja: stroški varovanja so se znižali zaradi manjšega obsega 
prenosa gotovine in obhodov varnostne službe, prav tako ni bilo visokih stroškov 
varovanja v okviru prireditev, ki jih je bilo malo 

 stroški čiščenja so višji zato, ker je bil v lanskem letu obseg dela večji zaradi manjšega 
število terminov, ko je bil grad zaradi epidemije zaprt za obisk.   

 stroški informacijskega sistema so se povečali proporcionalno glede na rast obiska, saj je 
franšizna pogodba za identifikacijski sistem kontrole vstopa sklenjena v odstotku od 
prometa 

 večji so bili tudi stroški zunanjih storitev svetovanja in prevodov zaradi izdelave 
elaboratov Strategija upravljanja 2021 – 2025, svetovanja v zvezi z urepi varovanja 
osebnih podatkov, prevodov promocijskih materialov in pravnih nasvetov, saj svojega 
pravnika nimamo. 

 število tržnih manifestacij se ni bistveno povečalo, izvedene so bile v glavnem preko 
zooma in drugih informacijskih povezav 

 ohranjali smo stroške programa Bled TV, ki pa so bili zaradi manjšega števila posnetih 
prireditev ponovno četrtino  nižji od lanskih. Program lokalne TV vseeno ohranjamo iz 
enakih razlogov kot lani, ki so :  

 
- v času 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 ( You tube 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 
- 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 stroške promocije smo v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za desetino in so bili 
bistveno nižji kot v preteklih letih. V primerjavi z običajnim izvajanjem promocijskih aktivnosti, 
ki so za naše poslovanje izjemnega pomena saj vse prihodke zavoda ustvarjamo na trgu, je 
bilo lansko leto ponovno neobičajno. Aktivnosti promocije pri določenih segmentih, ki se 
ukvarjajo z organizacijo in izvedbo aranžmajev z udeležbo večjega števila oseb ( avtobusna 
potovanja, izleti, poroke, poslovni aranžmaji itn. ) so v celoti izpadle iz programa, saj jih 
zaradi protikoronskih ukrepov po skoraj vseh državah ni bilo mogoče izvajati. Enako ni imelo 
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smisla izvajati promocije s partnerji na trgih, od koder obiskovalci prihajajo z letalskimi 
prevozi, saj le teh ni bilo in jih še vedno ni, tako da smo se pri njih omejili predvsem na 
ohranjanje stikov za čase, ko bodo potovanja spet možna.  
  
Zato smo se pri aktivnostih skoraj v celoti usmerili v promocijo, namenjeno individualnim 
obiskovalcem v Sloveniji in okoliških državah. Na te iste cilje je bila usmerjena tudi večina 
ostalih ponudnikov, predvsem ponudnikov namestitvenih kapacitet zaradi koriščenja bonov. 
Seveda pa so bile tukaj aktivne  tudi vse najpomembnejše slovenske naravne in kulturne 
znamenitosti, ki se nahajajo v bližini  turističnih centrov  in mi pri tem nismo mogli izostajati.  
Najpomembnejše značilnosti in aktivnosti so bile skoraj identične kot v letu 2020 in jih zato 
kot take ponovno navajam:  
 
- 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 večinoma le v drugi polovoco leta, ko se je promet regeneriral 

- izvajalo smo promicjo na metih, kjer se je dogajala večja koncentracija gostov  
(campi, okoliški kraji ) 

- nadaljevali smo z akcijo „Zgodbe za vas” na Blejskem gradu, v okviru katere smo 
obiskovalcem, ki so plačali vstopnino, izkazovali pozornost z drobnimi pozornostmi, 
storitvami naših najemnikov ( kazalke za knjige – tiskarna, mahjna steklenica vina – 
grajska klet, napitek – grajska restavracija, barvice z grajsko pobarvanko za otroke 
itn.). Stroški za to se nahajajo v tem segmentu, istočasno pa smo pomagali tudi 
našim najemnikom k lažjemu preživetju in ohranjali celovitost ponudbe na gradu. 

- 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. 

 
Poleg navedenega smo sodelovali pri večjem številu medijskih promocijskih kampanj in našo 
ponudbo oglaševali preko digitalin poti, socialnih in drugih medijev.  

 
 
3.2.6. Stroški animacije in krajevnih prireditev  
 
Stroški so bili minimalni, saj programa praktično ni bilo. Vse prireditve, ki smo jih organizirali 
ali pomagali organizirati, so se zgodile v času poletja in jeseni, a v omejenih okvirjih zaradi 
epidemioloških ukrepov.  

 
 
3.2.7. Festival Bled 

 
Festival Bled je potekal v zelo omejenem obsegu in je bil pri tem naš prispevek večinoma v 
naravi ( prostori ) in delu v obliki administrativne pomoči pri organizaciji, finančno smo podprli 
le en koncert. Šolski del festivala je potekal tako kot običajno v prostorih Festivalne dvorane 
in VSŠGT.  Tudi letos so odpadli večji dogodki zaradi epidemije, a je bil vseeno program 
izpeljan v okvirih, ki so jih dovoljevali ukrepi in to na Blejskem gradu in v cerkvi sv. Martina.:  
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2.7.: Blejski grad :  Tori tango 
8.7.: Blejski grad :  Noreia: Kilt Roberta Burnsa 
9.7.: Cerkev sv. Martina: Biserni zvoki 
10.7.: Cerkev sv.Martina: Božanske violine 
11.7.: Cerkev sv. Martina: Cello attacca!: Cello vs.Cello 
12.7.: Blejski grad:  Generacija virtuozov 
15.7.: Blejski grad:  Cherry wine 
 
Pomembno je, da se tradicija organiziranja ni prekinila in upajmo, da bo že v letu 2022 
festival ponovno potekal s še močnejšim programom koncertov. 
 
 

3.2.8.  Okarina etno festival Bled  
 
Festival Okarina je v konceptu in  obsegu, kot smo ga poznali v letih do 2019, na žalost žrtev 
epidemije. V teku leta smo se zaradi različnih pogledov na koncept, predvsem pa tudi na 
organizacijo festivala razšli z umetniškim direktorjem in lastnikom blagovne znamke Okarina 
g. LIčofom, tako da bo v bodoče poletno dogajanje kar se tiče Zavoda za kulturo Bled 
potekalo v obliki drugačnih pristopov, okvirov in konceptov ter močnejšim povezovanjem s 
Turizmom Bled. Seveda pa bo moral biti za to izpolnjen glavni pogoj – poslovanje se bo 
moralo regenerirati na nivoje, primerljive s preteklostjo, da bomo za ta program lahko spet 
namenjali več sredstev.    

 
 
3.2.9.   Razvojne aktivnosti 
 
V letu 2021 smo izdelali temeljni dokument, ki opredeljuje naše najpomembnejše razvojne 
aktivnosti za prihodnje petletno obdobje in sicer Strategijo upravljanja Blejskega gradu za 
obdobje 2021-2025. Sprejela in potrdila sta ga tako Svet Zavoda za kulturo Bled kot tudi 
Občinsko svet Občine Bled, potrebno pa bo pridobiti še soglasje Ministrstva za kulturo RS. 
Dokument je pomemben predvsem zato, ker ne obravnava samo razvojnih namer v 
povezavo z Blejskim gradom, ampak tudi razvojne namere v okviru celotnega razširjenega 
grajskega kompleksa tako v smislu investicij v objekte kot tudi vsebinska programska 
vprašanja v zvezi z njim. V preteklih letih smo namreč z izjemo izgradnje dvigala na grad 
realizirali vse naloge, ki so bile opredeljene v programu celovite grajske prenove, zato bodo v 
nadaljevanju poleg dvigala aktivnosti usmerjene predvsem v izgradnjo Muzeja arheologije 
pod gradom, prenovo Mrakove domačije na Rečici in postavitvi muzeja turizma na Bledu v 
prostorih sedanje knjižnice, ki se seli v novi medgeneracijski center.  
V tej smeri so bile izvedene tudi že sledeče predhodne aktivnosti : 
 

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

 vloženo imamo dopolnjeno dokumentacijo za pridobitev gradnenega dovoljenja za 
Mrakovo domačijo 

 s podjetjema Artarhiv in Ceeref smo nadaljevali s sodelovanjem pri izgradnji Muzeja 
sodobne umetnosti 

 pridobili smo projekt  idejnih zasnov za  Muzej arheologije. 

 prav tako smo nadaljevali priprave za izdelavo dokumentacije za vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljena za dvigalo na grad.  

 
Kljub dejstvu, da je realizacija omenjenih projektov, ki jih nameravamo izvesti v okviru 
zavoda pomaknjena v prihodnost, to dejstvo ne zmanjšuje njihove aktualnosti in ostajajo 
elementi atraktivnega kulturno doživljajskega programa, ki nastaja v okviru razširjenega 
grajskega kompleksa.  
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3.2.10 Ostale aktivnosti  
 
Temeljna novost v programu naših aktivnosti, ki se je razlikovala od dosedanjih in pomeni 
tudi primer realizacije naših novih in predvsem bodočih usmeritev, je bil projekt Melita Vovk 
osebno. Glede na pogoje, ki jih imamo v zgrajenih in prenovljenih objektih, smo se namreč 
podali na pot priprave in postavitve slikarskih razstav ter izdaje knjig.  
Častna občanka Občine Bled, umetnica Melita Vovk, je bila aktivna na različnih področjih 
ustvarjanja. Po tem ko je preminila leta 2020 smo se z njeno hčeko, prav tako umetnico Ejti 
Štih odločili, da se ji vsaj posmrtno oddolžimo tudi s tem, da pripravimo pregled njenega 
ustvarjanja in ga predstavimo ljudem. Melita Vovk se namreč nikdar ni medijsko ali kako 
drugače izpostavljala, zato je bilo njeno življensko delo v veliki meri skrito javnosti za zidovi 
njenega domovanja, ljudem pa v precejšnji meri tudi neznano. Tako smo v skladu s področji 
njenega ustvarjanja pripravili osem razstav na osmih lokacijah, v okviru katerih smo 
predstavili raznolikost njenega ustvarjanja. Prav tako şmo o njenem delu izdali dve 
knjigi.Njen življenjepis je povzetek vsebine dnevnikov, ki jih je skrbno pisala skoraj celo 
življenje, medtem ko druga knjiga govori o njenem delu, ki ga komentirajo ugledni slovenski 
strokovnjaki in ustvarjalci. 
 
S podobnimi projekti želimo nadaljevati tudi v bodoče in vsako leto predstaviti na podoben 
način umetnike in ustvarjalce, ki so bili bodisi iz Bleda ali pa so tukaj ustvarjali in s tem 
ponesli  ime našega kraja po domovini in tudi v svet. 
 
 

4. STROŠKI TEKOČEGAVZDRŽEVANJA, OBJEKTOV IN OKOLICE 
 
Kljub varčevanju sta izvajanje tekočega vzdrževanja in urejevanja okolice ostali naši 
pomembni obveznosti. Prva je pomembna predvsem zaradi ohranjanja objektov in vgrajene 
tehnologije v njih v dobrem stanju, druga pa za splošen vtis obiskovalcev o urejenosti, saj 
smo jo glede na status objektov dolžni vzdrževati. 
 
Najpomembnejša ureditvena in vzdrževalna dela, ki smo jih izvedli, so bila sledeča:  
 

 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 

 odstranjenih je bilo nekaj suhih dreves ob poteh na grad. Posebno je zaskrbljujoč 
problem bolezni odmiranja brestov, ki poteka izjemno intenzivno in drevo izsuši v par 
mesecih. Podobno kot bolezen lubadarja na smrekah je ta problem prisoten na celotnem 
grajskem hribu. 

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

 v celoti smo dokončali prenovo elektroinstalacij v muzejskem traktu, vključno s sanacijo 
vseh signalnih in krmilnih mehanizmov. 

 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 skoraj 
tretjino manj kot v predhodnem letu. 

 
 

5. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ 
 
Kot že večkrat omenjeno je bila realizacija vseh pomembnejših investicij zamaknjena v 
prihodnost in je tudi v letu 2021 ni bilo. Smo pa v tej smeri izvedli določena pripravljala dela , 



 11 

predvsem v smislu pridobivanja projektne in druge dokumentacije, kar je opisano v točki 
3.2.9. – 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 v letu 

2021 za to je bil 14.432 EUR.  
 

 

7. DRUGI ODHODKI IN IZDATKI 
 
7.1. Nakazila NMS in stroški amortizacije 
 
Upravljavska pogodba, sklenjena za upravljanje Blejskega gradu  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 povečanega obiska 
in prometa spet več in sicer 182.275 EUR. Proti koncu leta smo začeli tudi konkretne 
pogovore z direktorjem NMS g. Carjem in v letošnjem letu lahko pričakujemo začetek 
aktivnosti pri prenovi muzejske zbirke na gradu. V teku lanskega leta je bil NMS v celoti 
kadrovsko in finančno obremenjen s proslavljanjem 200 letnice Narodnega muzeja Slovenije, 
tako da bodo k prenovi po njegovih obljubah pristopili  letos. 
 
V letu 2021 je bila obračunana  amortizacija v višini 163.553 EUR. 

 
 

8. KONČNI REZULTAT POSLOVANJA 
 
Na koncu poročila lahko z veseljem ugotovim, da smo kljub epidemiološkim problemom, ki 
nam še vedno blokirajo skoraj tri četrtine trga, poslovanje v letu 2021 zaključili pozitivno s 
presežkom prihodkov nad odhodki v višino 181.732 EUR oz. 168.026 EUR po odbitju davka 

od dohodka pravnih oseb. 
 
 

9. FIZIČNI PODATKI 
 
9.1. Blejski grad – podatki o obiskovalcih  
 
Blejski grad je v preteklem letu obiskalo skupno 116.328 obiskovalcev, kar je sicer 35,6 % 
več kot v predhodnem letu a še vedno le 20 % obiska v letu 2019. Domačih obiskovalcev je 
bilo 31.945 ( 27,5 % ) tujih pa 84.385 (72,5%). Podatki in primerjava s preteklimi leti kažejo, 
da se še vedno nahajamo v globoki krizi. Prev tako je pomembno poudariti, da delež 
slovenskih obiskovalcev absolutno ne zadošča za preživetje zavoda in gradu in je obisk tujih 
gostov nujen. Zato je izjemno pomembno, da so se vsaj bližnji tuji trgi v drugi polovici leta 
2021 začeli oživljati in bo stanje približno normalno šele takrat, ko se bo mednarodni turistični 
promet regeneriral v celoti, četudi ne v obsegih rekordnih let.  
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Blejski grad: Graf števila obiskovalcev po letih 
 
V nadaljevanju navajam še nekaj podatkov o obisku v preteklem letu na Blejskem gradu in v 
Festivalni dvorani. 

 
a) Obisk Blejskega gradu po mesecih 

 
Podatki o obisku po mesecih bi bili tudi za leto 2021 še vedno zelo atipični in neprimerljivi 
zaradi omejitev in blokad v prvi polovici leta. Zato bi bila  kakršna koli primerjava s podobnimi 
podatki  v preteklosti nesmiselna. Kot primer navajam samo podatek, da je bilo lani na gradu 
v prvi polovici leta skupaj le 12.400 obiskovalcev, kar je bistveno manj kot v naslabšem 
mesecu leta 2019. Zato navajam samo nekaj drugih podatkov, ki imajo določen realni 
pomen.   
 

 
b) Segmenti obiskovalcev 

 
V skupnem številu 116.328 obiskovalcev Blejskega gradu so podatki po posameznih 
strukturah sledeči: 
   

1. Odrasli obiskovalci    93.027 79,9% 
2. Otroci      12.966  11,2% 
3. Študenti     10.335   8,9% 

 
Tudi v lanskem letu so med obiskovalci prevladovali individualni obiskovalci, saj se je obisk 
organiziranih skupin z razglasitvijo epidemije skoraj popolnoma ustavil. V teku celega leta 
smo imeli na gradu le 10.407 ( 8,95 % ) organiziranih obiskov v obliki skupin. Večji pa je tudi 
delež števila otrok, saj je bilo na gradu veliko družin v individualnem aranžmaju. 
 

c)    Najpomembnejše države/tržišča, od koder prihajajo obiskovalci 
 
Deleži obiskovalcev iz najpomembnejših trgov/držav so se glede na preteklost prav tako 
bistevno spremenili. Zaradi razlogov, omenjenih že v predhodnih poglavjih poročila, je bila 
lani struktura desetih najpomembnejših trgov z deleži v % sledeča:  
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      Država:             Število:        Delež:  
1. Slovenija             31.943        29,0%  
2. Madžarska             13.615        12,4%  
3. Nemčija    13.483        12,3% 
4. Italija       7.921          7,1%  
5. ZDA       5.518          5,0% 
6. Nizozemska      4.822          4,4% 
7. Avstrija      4.658          4,2% 
8. Češka       4.171          3,8% 
9. Velika Britanija     3.776          3,4% 
10. Poljska      3.281          3,0% 
11. Hrvaška      2.270          2,1% 

 
Tipičen primer, kako hitro se pozna odprtje kateregakoli od močnejših trgov, so obiskovalci iz 
ZDA. Vlada ZDA je meje za odhod državljanov v tujino odprla šele sredi meseca septembra 
in takoj se je to poznalo pri obisku gradu, pa čeprav se je to zgodilo v večinoma izven 
sezonskem obdobju.  
 
Na gradu se sicer nadaljuje disperzija obiskovalcev iz celega sveta, saj smo v leto 2021 
evidentirali prihode iz 72 držav. Na žalost pa je v tem trenutku  njihovo število še izjemno 
majhno, saj le število prihodov iz 14 držav ( poleg naštetih še Francija, Španija in Slovaška ) 
presega 1 % skupnega števila obiskov.  
 

9.2. Organizacija porok 
 
Pri organizaciji porok na gradu sta bili prisotni dve značilnosti. Na eni strani je bilo v lanskem 
letu organiziranih 14 poročnih aranžmajev ( od tega 8 slovenskih ), kar je sicer še enkrat več 
kot v predhodnem letu. Na drugi strani pa je bilo kar 15 aranžmajev zaradi epidemije in 
posledičnih težav ( PCT, letalski prevozi ) prestavljenih v leto 2022, tako da v tem letu lahko 
pričakujemo nadaljnjo rast.  
 
Pri porokah v lanskem letu je pomembno poudariti dve zadevi, ki sta bistveno povečali  
zadovoljstvo udeležencev obredov. Prva je dejstvo, da so poroke zaradi zmanjšanega 
ostalega obiska potekale v veliko bolj mirnem in intimnem ambientu, kar so nam v pismih 
zahvale udeleženci večkrat poudarili. Druga pozitivna novost pa so novi uslužbenci UE 
Radovljica (matičarke, pooblaščenec), ki svoje delo v okviru obredov opravljajo z dušo in 
kvalitetno ter s tem močno prispevajo tudi k promociji Blejskega gradu kot enkratne lokacije 
za izvedbo porok.   

 
9.3. Festivalna dvorana 
 
Možnost trženja Festivalne dvorane so bile tudi v letu 2021 v velikem obsegu omejene zaradi 
epidemije. Predvsem so bili zaradi omejitev NIJZ prizadeti prihodkovno najpomembnejši 
komercialni aranžmaji. Dejstvo je, da se je situacija v drugi polovici leta tudi tu nekoliko 
izboljšala, vendar to ni bilo dovolj, da bi se realizirali aranžmaji, ki za pripravo potrebujejo 
daljše obdobje ( najave – kongresi, prireditve – promocija ). Organizatorji namreč niso imeli 
nobenih garancij, da se valovi epidemije ne bodo ponavljali in so zato obstajale stalne 
nevarnosti ponovnih zapor dvorane ali omejevanj obiska. Zato jih je bilo kar precej, ki so 
svoje načrte prestavili v leto 2022 in kasneje, tako da upam, da bo to pomenilo boljšo 
zasedenost v letošnjem letu.  
Na tak način je bila dvorana koriščena predvsem za aranžmaje z manjšim številom 
obiskovalcev, kar je odgovarjalo dimenzijam ukrepov NIJZ, prav tako pa so bili to aranžmaji 
za zaokrožene skupine ljudi, katere je možno hitro informirati o dogodku ( šole, društva, 
ustanove itn.). Edina večja aranžmaja sta bila tako dvorana kot testni center za uradne 
udeležence v času  Svetovnega prvenstva v biatlonu in tradicionalni Blejski strateški forum. V 
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primerjavi s predhdnim letom so bili prihodki na tej osnovi sicer bistveno višji, a so še vedno 
zaostajali za normalnimi leti.   
 
Konkretni podatki za leto 2021 po dnevih so sledeči :  
 

 število poslovnih dni          20 

 število glasbenih aranžmajev       28  

 število ostalih prireditev        57   

 število gledaliških predstav           0 

 število dni razstav          22 

 število predavanj          21 
 

 Skupaj dni/najemov:                 148 
 

 

10. SEJE SVETA ZAVODA 
 
Svet zavoda je v letu 2021imel dve seji s prisotnostjo članov. Na teh dveh sejah so se 
obravnavali najpomembnejši dokumenti v zvezi s poslovanjem – zaključni račun za leto 
2020, plana za leti 2022 in 2023 ter Strategija upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 
2025. Zaradi epidemičnih razmer so bile ostale najpomembnejše informacije v zvezi s 
poslovanjem posredovane članici in članom  sveta periodično na elektronski način.    

 
 

11. SODELOVANJE Z INSTITUCIJAIM IN PARTNERJI 
 
Zaradi epidemije  in spremenjenega poteka poslovanja je bilo naše sodelovanje z različnimi 
institucijami tudi v letu 2021 še vedno okrnjeno. 
 
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 lokalnimi turističnimi organizacijami na področju Julijskih Alp o možnostih promocije 
Blejskega grad. 

 
 

12. ANKETA O MNENJIH IN ZADOVOLJSTVU OBISKOVALCEV 
BLEJSKEGA GRADU 
 
Tudi v letu 2021 smo s sicer zmanjšanem vzorcu izvedli anketo o mnenju in zadovoljstvo 
obiskovalcev Blejskega gradu. Anketa se nahaja v prilogi poročila. 
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13. ZAKLJUČEK 

 
Leto 2021 smo kljub krizni situaciji zaključili s pozitivnim rezultatom. Smatram pa, da sta 
poleg pozitivnega rezultata za nadalnje poslovanje zavoda izjemno pomembni še dve dejstvi. 
Prvo je to, da smo ohranili na delovnih mestih vse dosedaj zaposlene, kar nam v današnjih 
kadrovnski težavah na vseh področjih omogoča, da svoje upravljavske funkcije in poslanstvo 
izvajamo nemoteno in kvalitetno. Drugo pomembno dejstvo pa je, da smo z razumnim 
ravnanjem in samopomočjo v okviru trženja uspeli z najemniki ohraniti celotno grajsko 
ponudbo. To dejstvo je izjemno pomembno predvsem za trženje, saj se s tem ohranja 
atraktivnost ponudbe in so nam bili privarčevani napori prilagajanja promocije, programov in 
načina poslovanja spremembam. Todi če bi v bodoče prišlo do sprememb v ponudbi, bo ta 
proces lahko potekal premišljeno in v dogovoru z ostalimi ponudniki, kar pa bi bilo v primeru 
sprememb čez noč v pogojih krize veliko težje izvesti. 
Ponovno pozitivni rezultat nas torej navdaja z veseljem, vendar pa tudi z omejeno mero 
zadovoljstva, saj glede na pretekla normalna leta vemo, kaj vse smo sposobni ustvariti v 
takih pogojih. Pri tem mislim predvsem na investicije in programe, ki jih letos zaradi 
pomanjkanja sredstev ni bilo veliko. Moramo pa v bodočnost zreti z optimizmom in velika 
opora pri tem je lahko tudi dejstvo, da objekti prenovljeni in pripravljeni čakajo bljše čase, saj 
so krizo prešli v dobrem stanju in z izkušeno kadrovsko zasedbo.    
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ANKETIRANJE OBISKOVALCEV BLEJSKEGA GRADU – poletje 

2021 

 

1. VZOREC RAZISKAVE 

Letošnje poletje sem   ankete opravila sama v okviru študentskega dela. Bila sem na gradu, 

ter spraševala naključne obiskovalce, če želijo izpolniti anketo  njihovih vtisih ob obisku na  

Blejskega gradu. 

Vseh anket, ki so bile izpolnjene (tako delno kot v celoti) je bilo 350. Ankete so bile letos 

pripravljene v dveh jezikovnih variantah. V slovenskem jeziku je bilo izpolnjenih 57 in 293 v 

angleškem jeziku 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 22 vprašanj. 

3.  REZULTATI RAZISKAVE 

Delež izračunanih odgovorov je izračunan glede na skupno število vseh odgovorjenih 

vprašanj v določenem sklopu poizvedovanja.  

Odgovori so bili ocenjeni z ocenami od 1  do 5  pri čemer je bil odgovor 1 ocenjen kot 

najslabši, odgovor 5 kot najboljši vtis. 

1 1. vprašanje 

»Prosimo,  ocenite splošen vtis obiska Blejskega gradu«.   

Tabela 1 splošni vtis Blejskega gradu 

  

število 
odgovorov delež 

 
1 4 1,2% 

 
2 2 0,6% 

 
3 13 3,8% 

 
4 148 43,3% 

 
5 175 51,2% 

sredina 4,43 
  2 2-10. vprašanje 

»Prosimo ocenite elemente zadovoljstva » 

 



 17 

Tabela 2 elementi zadovoljstva 

  

število 
odgovorov delež 

2. naravne lepote / razgled 
 

 
1 5 1,4% 

 
2 0 0,0% 

 
3 1 0,3% 

 
4 13 3,7% 

 
5 331 94,6% 

sredina 4,90 
  3. arhitektura gradu 

  

 
1 3 0,9% 

 
2 2 0,6% 

 
3 23 6,6% 

 
4 122 35,3% 

 
5 196 56,6% 

sredina 4,46 
  4. cena vstopnice 

  

 
1 22 6,3% 

 
2 58 16,7% 

 
3 130 37,5% 

 
4 88 25,4% 

 
5 49 14,1% 

sredina 3,24 
  5. urejenost, čistoča objekta 

 

 
1 2 0,6% 

 
2 3 0,9% 

 
3 11 3,2% 

 
4 77 22,1% 

 
5 255 73,3% 

sredina 4,67 
  6. prijaznost osebja 

  

 
1 4 1,2% 

 
2 6 1,7% 

 
3 20 5,8% 

 
4 98 28,5% 

 
5 216 62,8% 

sredina 4,50 
  7. dostop, parkirišče 

 

 
1 0 0,0% 

 
2 19 6,2% 

 
3 42 13,8% 

 
4 109 35,7% 

 
5 135 44,3% 

sredina 4,18 
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8. muzej 

 
1 4 1,2% 

 
2 29 8,5% 

 
3 66 19,4% 

 
4 132 38,8% 

 
5 109 32,1% 

sredina 3,92 
  9. dodatna ponudba (klet, tiskarna, restavracija) 

 
1 1 0,3% 

 
2 9 3,1% 

 
3 61 20,8% 

 
4 108 36,9% 

 
5 114 38,9% 

sredina 4,11 
  10. ponudba trgovine s spominki 

 
1 4 1,4% 

 
2 11 3,9% 

 
3 65 22,9% 

 
4 116 40,8% 

 
5 88 31,0% 

sredina 3,96 
   

Komentarji/pripombe o Blejskem gradu: 

Zelo lepo, hvala, lepo je in lepo preskrbljeno, umetnosti je malo glede na ceno, zanimivo, 

zelo cenim lepoto narave in razgled iz gradu, mož in tiskarne je bil zelo prijazen, zakon, dih 

jemajoč razgled, pomagalo bi če bi bilo več znakov za usmerjanje; malo predrago za 

študente; obožujemo Blejski grad!; želim si originalne notranje opreme (ali pa novo, ampak 

da izgleda staro); bilo je kot da bi obiskovali narodni muzej zgodovine in ne grad; želim si več 

o zgodovini gradu; razgled je fantastičen; zelo dobro ohranjeno; več fokusa na zgodovino 

gradu v muzeju bi bilo super; ženska ki prodaja karte ☹; ne bi nam bilo treba plačati 

parkirnine in vstopnine; dobro ohranjeno; avdio vodič; s parkiriščem bi bilo lahko bolj 

organizirano,bilo mi je zelo všeč, ker so mi všeč stare stvari.; edinstven; vredu; super; 

manjka vodič po gradu - muzeju 

3 11. trditev  

»Obisk gradu bom svetoval prijateljem«. 

Tabela 3 obisk gradu bom svetoval prijateljem 

  

število 
odgovorov delež 

 
1 5 1,5% 

 
2 2 0,6% 

 
3 27 7,9% 

 
4 103 30,3% 

 
5 203 59,7% 

sredina 4,46 
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4 12. vprašanje 

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

Tabela 4 kako/kje ste izvedeli za Blejski grad 

 

število 
odgovorov delež 

a) iz TV medijev 23 5,6% 

b) s spletnih strani o Blejskem gradu 52 12,6% 

c) z drugih spletnih straneh o Sloveniji 93 22,5% 

d) iz socialnih medijev 59 14,3% 

e) iz tiskanih medijev 28 6,8% 

f) od prijateljev in znancev 104 25,2% 

g) na turističnih sejmih ali borzah 15 3,6% 

h) iz cestne signalizacije/obcestnih 
plakatov 25 6,1% 

i) iz navigacije 14 3,4% 

j) ostalo (kje, kako) 
 Pod j) so ljudje navajali: 

Videl sem ga, turistični vodič, hotel, hostel, na letališču, poznam Bled, sem 

Slovenec/Slovenka, splošno znano, v šoli, poznam iz prejšnjega obiska, starši 

5 13. vprašanje 

»Prosimo, vpišite podatek o vaši starosti« 

Tabela 5 starost 

starost 
število 
odgovorov delež 

0-10 4 1,2% 

11-20 41 11,9% 

21-30 114 33,1% 

31-40 92 26,7% 

41-50 51 14,8% 

51-60 35 10,2% 

61-70 7 2,0% 

6 14. vprašanje 

»Kako potujete?« 

Tabela 6 način potovanja 

 

število 
odgovorov delež 

a) individualno 321 92,8% 

b) z organizirano skupino 25 7,2% 

 

7 15.vprašanje 

»Kje koristite prenočitvene kapacitete?« 

Tabela 7 koriščenje prenočitvene kapacitete 

 

število 
odgovorov delež 
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a) na Bledu 208 61,2% 

b) v Ljubljani 59 17,4% 

c) v drugem centru Julijskih Alp 47 13,8% 

d) ste se ustavili med potjo v drugo 
destinacij 26 7,6% 

 

8 16. vprašanje 

»Sem dnevni obiskovalec…« 

Tabela 8 dnevni obiskovalec 

 

število 
odgovorov delež 

Da 107 33,2% 

Ne 215 66,8% 

 

9 17. vprašanje 

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

Tabela 9 narodnost 

 

število 
odgovorov delež 

Avstralija 1 0,31% 

Avstrija 5 1,54% 

Azerbajdžan 1 0,31% 

Belgija 8 2,46% 

Češka 12 3,69% 

Čile 2 0,62% 

Danska 2 0,62% 

Francija 8 2,46% 

Francija 8 2,46% 

Hrvaška 3 0,92% 

Indija 2 0,62% 

Italija 53 16,31% 

Madžarska 31 9,54% 

Nemčija 70 21,54% 

Nizozemska 23 7,08% 

Poljska 7 2,15% 

Portugalska 1 0,31% 

Rusija 1 0,31% 

Slovenija 58 17,85% 

Srbija 3 0,92% 

Španija 7 2,15% 

Švica 3 0,92% 

Velika 
Britanija 10 3,08% 

ZDA 6 1,85% 
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10 18. vprašanje 

»Namen obiska gradu.« 

Tabela 10 namen obiska gradu 

 

število 
odgovorov delež 

Blejski grad sem obiskal zaradi gradu kot svetovno poznane 
znamenitosti 292 88,8% 

zaradi muzeja 37 11,2% 

 

11 19.vprašanje 

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

Tabela 11 razlog za obisk muzeja 

 

število 
odgovorov delež 

a) kakovosten čas, preživet z družino ali prijatelji 184 51,8% 

b) šolska ekskurzija 4 1,1% 

c) del organiziranega turističnega programa 22 6,2% 

d) zanimajo me muzeji in zgodovina 145 40,8% 

e) drugo (prosim navedite) 

 
Pod e) so bili zapisani odgovori:  
razgled + arhitektura; instagram slike; šel sem mimo; plačali smo; bilo je odprto; razgled; 

sprotne dejavnosti; obisk z družino - širjenje obzorji 

12 20. vprašanje 

»Kako dolgo ste se zadržali v muzeju?« 

Tabela 12 čas obiska muzeja 

 

število 
odgovorov delež 

a) sem se le sprehodil-a po prostorih 23 6,9% 

b) 5 do 10 minut 51 15,4% 

c) 10 do 20 minut 146 44,1% 

d) več  111 33,5% 

 

13 21. vprašanje 

»Prosimo ocenite kako zadovoljni ste z obiskom muzeja.« 

Tabela 13 ocena muzeja 

  

število 
odgovorov delež 

a) Kakovost in postavitev predmetov 1 1 0,3% 

 
2 12 3,8% 

 
3 58 18,3% 

 
4 128 40,4% 

 
5 118 37,2% 
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sredina 4,10 
  b) Z razstavo in eksponati sem zadovoljen 1 2 0,6% 

 
2 17 5,3% 

 
3 76 23,8% 

 
4 124 38,8% 

 
5 101 31,6% 

sredina 3,95 
  c) Razstava je spodbudila zanimanje otrok 1 15 5,9% 

 
2 27 10,5% 

 
3 71 27,7% 

 
4 70 27,3% 

 
5 73 28,5% 

sredina 3,62 
  d.) Se boste vrnili na ponoven ogled? 1 46 14,7% 

 
2 56 17,9% 

 
3 80 25,6% 

 
4 58 18,5% 

 
5 73 23,3% 

sredina 3,18 
  e) Razstavo bom priporočil -a svojim 

prijateljem 1 9 2,9% 

 
2 26 8,3% 

 
3 71 22,6% 

 
4 96 30,6% 

 
5 112 35,7% 

sredina 3,88 
  Komentarji, pripombe o muzeju: 

Lahko bi bil bolj interaktiven; karta je predraga; zgodovina je zelo zanimiva, zelo dobra 

izkušnja; več teksta/opisa; bilo je kot vsak drug kulturni/zgodovinski muzej; zdi se mi da je 

imel zgornji del muzeja manj koncepta kot spodnji del. Spodnji del je sledil močnem 

kronološkem redu.; muzej in razstave bi morale vključevati več o grajski zgodovini; zanimivo 

za najstnike in otroke; zelo lepo; zgodovina me ne zanima, toda bilo je dobro; želel bi bolj 

povezano; nič ni bilo za videti; projektor ni delal; več informacij o razstavi (še posebej za 

začasno razstavo); več razlago o objektih; zelo podrobno in zanimivo; nemška razlaga; 

muzej je prekrasno urejen (je bil pa že vedno); filmček v vodnjaku bi lahko bil v visoki 

resoluciji; več povedano  o gradu, življenju in več grajskih eksponatov; želim si da bi bil 

bogatejši. Muzejska zbirka bi morala biti bogatejša s predmeti gosposke, ki je tu prebivala; 

zelo mi je bilo všeč; zanimivo 

14 22. vprašanje 

»Prosimo ocenit najpomembnejša pričakovanja/motive na vašem dopustu.« 

Tabela 14 pričakovanja/motivi dopusta 

  

število 
odgovorov delež 

a) sprostitev 1 7 2,2% 

 
2 7 2,2% 

 
3 35 11,0% 
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4 89 28,0% 

 
5 180 56,6% 

sredina 4,35 
  b) rekreacija 1 5 1,6% 

 
2 16 5,1% 

 
3 39 12,3% 

 
4 108 34,2% 

 
5 148 46,8% 

sredina 4,20 
  c) kultura 1 4 1,3% 

 
2 10 3,1% 

 
3 49 15,3% 

 
4 125 39,1% 

 
5 132 41,3% 

sredina 4,16 
  d) spoznavanje dežele 1 5 1,5% 

 
2 3 0,9% 

 
3 8 2,5% 

 
4 97 30,0% 

 
5 210 65,0% 

sredina 4,56 
  e) kulinarika 1 10 3,2% 

 
2 23 7,4% 

 
3 64 20,5% 

 
4 92 29,5% 

 
5 123 39,4% 

sredina 3,95 
   

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), muzeju in spominki so ocene v povprečju višje od 4,2.  

Največ negativnih pripomb je bilo na račun vstopnine. Neka Slovenska družina je bila s ceno 

zelo zadovoljna, ker ji je prodajalka vstopnic povedala za sparov popust.  

Za grad obiskovalci izvejo iz veliko različnih virov. Največkrat je bil izbran odgovor f) od 

prijateljev in znancev. Veliko ljudi je označilo tudi več odgovorov. Pri tem vprašanju ima 

veliko Slovencev težave, saj se ne morejo spomniti od kod so izvedeli za Blejski grad. 

Po starostni strukturi prevladujejo obiskovalci stari od 21 do 30. Veliko anketirancev je bilo s 

svojimi otroci. Če so bili ti malo starejši so ankete pogosto izpolnili otroci izpolnili namesto 

staršev.  
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Letošnje  leto je grad obiskalo nekaj skupin. Sicer še vedno dokaj malo, treba pa je 

upoštevati, da turisti ki potujejo z organizirano skupino nimajo na voljo tako veliko časa kot 

obiskovalec ki potuje individualno. 

Prenočitvene kapacitete večina obiskovalcev koristi na Bledu. Veliko turistov se je pri tem 

vprašanju rahlo zmedlo, nekateri so nato zraven napisali ime kraja v katerem so prenočevali 

(Kranj, Škofja Loka, Strunjan). Prav tako je do zmede prihajalo pri 16. vprašanju, veliko ljudi 

ni bilo prepričano kaj pomeni da so dnevni obiskovalec. Več kot 65% vprašanih je odgovorilo, 

da niso dnevni obiskovalec.  

Letošnje leto je bilo anketiranih 17,85% Slovencev, ostali so bili tujci. Veliko Slovencev je 

potovalo z družinami, pogosto pa je bilo tudi da je Slovenec pripeljal goste iz tujine, da jim 

razkaže grad, nekaj primerov je bilo tudi Slovencev, ki so se preselili v tujino in so pripeljali 

svoje družine na obisk.  

Med tujimi obiskovalci prevladujejo gostje iz Nemčije, sledijo Italijani, Madžari, Nizozemci.  

Kot namen obiska gradu so gostje v veliki večini označevali, da so Blejski grad obiskali 

zaradi gradu in ne muzeja. S tem da veliko ljudi, ki so označili zaradi muzeja, so hkrati 

označili tudi, da so tukaj zaradi gradu kot svetovno poznane znamenitosti.  

Zdi se mi da bi bilo zanimivo vprašati če so obiskovalci vedeli, da je v gradu muzej preden so 

prišli na grad. Še posebej, ker pod drugo ljudje navajajo: šel sem mimo, plačali smo, bilo je 

odprto… Večino ljudi se je v muzeju zadrževalo od 10 do 20 minut. Na splošno ima muzej 

nižje ocene kot preostanek gradu, še posebej v primerjavi z razgledom. Povprečje vseh ocen 

pod 21. vprašanjem je 3,75. Najnižja ocena je pri vprašanju d) Se boste vrnili na ponoven 

ogled?, menim da je tukaj nižja ocene, ker kakor je nekdo zraven napisal ˝enkrat je dovolj˝.  

Pod komentarje o muzeju se je večkrat pojavila pripomba (različno izražena), da si želijo 

izvedeti več o zgodovini samega gradu, ter da si želijo v muzeju več ˝tipične˝ opreme gradu.  

Pri 22. vprašanju ugotovimo, da so najpomembnejša pričakovanja obiska gradu spoznavanje 

dežele, temu pa sledi sprostitev.  

Na splošno so bili anketiranci zadovoljni z obiskom. Predvsem z naravo, ki obkroža grad in 

razgledom.  

Med anketiranjem smo se držali varnostne razdalje, podloge za pisanje in pisala so se 

razkuževala. Delo je potekalo na prostem. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2021 
 
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 
Gotovinski račun odprt pri NLB d.d. Ljubljana št:02843-0263824660 
 
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 2021 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 2021 

Konto Začetna vrednost 1.1.2021 spremembe v letu 2021 Končna vrednost 31.12.2021 

  debet kredit debet kredit debet kredit 

003 - neopredmetene sredstva 24.174       24.174   

010 – popravek vrednosti NOS   22.371   1.553   23.924 

020 - zemljišča 4.155.305       4.155.305   

021 - zgradbe 6.806.454   2.638   6.809.092   

023 - nepremičnine v pridobivanju  155.620   24.520   180.140   

031 - popravek vrednosti   1.111.496   42.398   1.153.894 

040 - oprema 1.551.977   7.177 12.934 1.546.220   

050 - popravek vrednosti opreme   1.162.529 12.153 119.601   1.269.977 

041 - drobni inventar 1.457       1.457   

051 – popravek  vrednosti  DI   1.457       1.457 

045 - druga opredmetena OS 14.016   4.037   18.053   

047 - oprema, ki se pridobiva             

Skupaj 12.709.003 2.297.853 50.525 176.486 12.734.441 2.449.252 

Skupaj (vrednost manj popravki) 10.411.150 -125.961 10.285.189 

 
2.1.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 
nabavno vrednost neopredmetenih sredstev v znesku 1.803 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 1.553 EUR, kar pomeni, da je sedanja knjigovodska vrednost teh sredstev na 
obračunski dan 250 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 6.989.232 1.153.894 5.835.338 

skupaj 11.144.537 1.153.894 9.990.643 
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2.1.1.2.2 Oprema 
 
Vrednost opreme 

vrsta sredstva nabavna vrednost popravek vrednosti sedanja vrednost 

pohištvo 285.525 229.553 55.972 

druga oprema 1.260.695 1.040.425 220.270 

drobni inventar 1.457 1.457 0 

skupaj 1.547.677 1.271.435 276.242 

 
 
2.1.1.2.3. Druga opredmetena osnovna sredstva 
 
Vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev 

vrsta sredstva nabavna vrednost popravek vrednosti sedanja vrednost 

kipci bron 18.053 0 18.053 

skupaj 18.053 0 18.053 

 
 
2.1.1.3. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje po upnikih 
 
Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2021 

Skupine kontov  občina MK SKUPAJ 

neopredmetena sredstva 0031 66 183 250 

nepremičnine 02 4.281.079 5.529.424 9.810.503 

premičnine 04 156.783 137.513 294.296 

sredstva v pridobivanju 023 49.730 130.410 180.140 

SKUPAJ R0 4.487.658 5.797.530 10.285.189 

obveznost za sredstva 980 2.744.048 6.311.958 9.056.007 

presežek ODHODKOV nad PRIHODKI 986 155.297   155.297 

Donacije 922 1.693   1.693 

SKUPAJ 9 BREZ POSOJILA   2.590.444 6.311.958 8.902.402 

posojilo 96 1.299.399   1.299.399 

SKUPAJ 9  S POSOJILOM 3.889.843 6.311.958 10.201.801 

Razlika vir R9-sredstva R0 -597.815 514.428 -83.387 

 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da ima Zavod za kulturo Bled na dan 31.12.2021  za 
83.387 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 31.12.2021. V blagajni je bilo dne 31.12.2021 
5.000 EUR gotovine. Znesek 8.814 EUR pa predstavlja denar na poti. 
 
2.1.2.2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah           
so sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2021. 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 31.12.2021 
61.788 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 31.12.2021 in so v omenjenem obračunskem obdobju 
znašale 17.314 EUR in sicer terjatve do domačih kupcev so v omenjenem obdobju znašale 
14.727 EUR, do tujih pa 2.587 EUR.  
 
Prikaz največjih kupcev po prometu v letu 2021 

KUPCI VREDNOST V EUR 

JEZERŠEK D.O.O. 94.152 

ARTARHIV D.O.O. 59.725 

ADUT NEPREMIČNINE D.O.O. 18.627 

A DOTIK D.O.O. 10.868 

ČASNIK FINANCE D.O.O. 9.000 

PROGRAMSKI ATELJE A&Z D.O.O. 7.973 

ŠPORTNO DRUŠTVO POKLJUKA 6.515 

CEP 5.636 

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D. 5.574 

DA PETRA D.O.O. 4.546 

 
2.1.2.4 Kratkoročne terjatve do drugih neposrednih uporabnikov EKN so terjatve do 
proračunskih uporabnikov za opravljene storitve, katere bodo poravnane v letu 2021 v 
vrednosti 1.452 EUR. 
 
2.1.2.5 Druge kratkoročne terjatve 
skupna vrednost teh terjatve je na dan 31.12.2021  37.634 EUR;  819 EUR terjatve za 
refundacije, 810 EUR terjatve za DDV, terjatve do bank za plačila s plačilnimi karticami v 
vrednosti 13.285 EUR,  terjatve do zaposlenih iz naslova plačanih akontacij za delovno 
uspešnost 22.720 EUR. 
 
2.1.2.6 Aktivne časovne razmejitve 
 
V letu 2021 aktivne časovne razmejitve predstavljajo DDV od prejetega avansnega plačila od 
podjetja Artarhiv d.o.o. v vrednosti 14.980 EUR. 
 
 
2.1.3 Zaloge 

 
Zalog blaga konec leta 2021 predstavljajo knjige Melite Vovk v vrednosti 12.563 EUR. 
 
 
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 83.070 EUR, predstavlja vnaprej 
plačan del  stavbne pravice za leto 2021 od podjetja Artarhiv d.o.o. 
 

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 38.462 EUR so obveznosti za 
plače in druge prejemke zaposlenih z obračunanimi dajatvami za bruto plače in 
prejemke za mesec december 2021, ki so bili izplačani v januarju 2022; 
 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2021 64.462 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 37.731 EUR so obveznosti 

davkov in prispevkov delodajalca za obračunane plače in druge prejemke v mesecu 
decembru 2021 5.697 EUR (plačano po obračunu v letu 2021),  obveznost za DDV 
december 2021 16.604 EUR, obveznost za davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) 
za leto 2021 13.706 EUR, 1.724 EUR druge obveznosti. 

 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v znesku 10.810 EUR izhajajo iz   

pogodbene obveznosti plačila 15% realizacije prihodkov na gradu Narodnemu 
muzeju Slovenije za leto  2021  v znesku 10.373 EUR, 437 EUR pa predstavljajo  ne 
zapadle obveznost za opravljene storitve v letu 2020, katera bodo poravnane v letu 
2021; 

 
- kratkoročne obveznosti iz financiranja 8.397 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 2021 

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 

 
 
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. 
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Dolgoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznost za nakup objekta Pristava 
od Deželne banke  z dolgoročnim obročnim odplačevanjem za dobo 30 let v vrednosti 
1.299.399 EUR. Celotna kupnina objekta je znašala 1.850.000 EUR. V letu 2021 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 31.12.2021 je 
sledeče: vrednost sredstev v upravljanju Občine Bled je 2.588.751 EUR, vrednost sredstev v 
upravljanju Ministrstva za kulturo pa 6.311.959 EUR. 
 

  

začetno stanje 
sredstev v 
upravljanju 
31.12.2020 

povečanje 
sredstev presežek 

prihodkov nad 
odhodki 2021 

končno stanje 
sredstev v 
upravljanju 
31.12.2021 

1. OBČINA BLED 2.420.725 168.026 2.588.751 

        

 
 
Stanje sredstev v upravljanju Občine Bled  je na dan  31.12.2021 znašalo 2.588.751 EUR. 
 
 

  

začetno stanje sredstev 
v upravljanju 31.12.2020 

končno stanje sredstev v 
upravljanju 31.12.2021 

2. MINISTRSTVO ZA KULTURO  6.311.959 6.311.959 

      

 
 
 
V letu 2021 Zavod za kulturo Bled izkazuje pozitivni poslovni rezultat v vrednosti 168.026 
EUR, z že upoštevanim davkom od dobička. Tako se je nepokrita izguba iz leta 2020 znižala 
na 155.297 EUR. Pokrita bo iz presežka ustvarjenega v prihodnjih letih. 
 
Končno stanje sredstev v upravljanju  Zavoda za  Kulturo Bled  znaša na dan 31.12.2021  
8.900.710 EUR. 
 
 
2.1.6. Pasivni konti izvenbilančne evidence 
 
Na pasivnih kontih izvenbilančne evidence zavod izkazuje sredstva v vrednosti 1.535.540 
EUR, katera se nanašajo na ustanovitev stavbne pravice dodeljene podjetju Artarhiv d.o.o. 
Ljubljana kot bodočemu investitorju muzeja sodobne umetnosti na tej lokaciji. 
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2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 
Izkazuje prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da so 
prihodki in odhodki nastali v obravnavanem obračunskem obdobju in so izkazani po vrstah. 

 
2.2.1  Prihodki 
   
V letu 2021 je bilo na Zavodu za kulturo ustvarjenih 1.649.025 EUR prihodkov. 
 
Struktura prihodkov po vrstah 

  PRIHODKI   PRIHODKI   

  2021 DELEŽ 2020 DELEŽ 

A. PRIHODKI 1.649.025 100,00 1.193.883 100,00 

          

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.646.933 99,88 1.189.847 99,66 

1. Prihodki od najemnin 60.521 3,67 52.809 4,43 

2. Prihodki od uporabe  dvorane 49.911 3,03 10.579 0,89 

3. Prihodki od vstopnin 1.135.152 68,93 816.709 68,64 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 58.667 3,56 35.783 3,00 

5. Prihodki od porok na gradu 18.215 1,11 4.980 0,41 

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

7. Ostali prihodki  50.790 3,08 48.364 4,06 

8. Državna pomoč COVID-19 273.677 16,62 220.623 18,54 

II. FINANČNI PRIHODKI 215 0,01 0 0,00 

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

2. Drugi finančni prihodki 215 0,01 0   

          

III. DRUGI  PRIHODKI 1.877 0,11 4.036 0,34 

 
 
Iz priložene tabele je razvidno, da 99,87% delež predstavljajo poslovni prihodki, med njimi pa 
so najvišji prihodki od vstopnin na Blejskem gradu 68,93%, sledijo jim prihodki od državne 
pomoči COVID-21 16,62%, aranžmajev 3,56%, najema poslovnih prostorov  4,67%, najema, 
uporabe in vstopnin v Festivalni dvorani 3,03%, prihodki od porok na gradu 1,11%, ostali 
prihodki 0,12%. 
 
 
Poslovni prihodki so se v primerjavi z letom 2021 povečali za  38,42%. Med poslovne 
prihodke evidentiramo tudi državno pomoč zaradi epidemije COVID-19, ta predstavlja 16,62 
% poslovnih prihodkov v letu 2021 in znaša 273.677 EUR. V letu 2021 smo iz naslova 
čakanja na delo prejeli 46.079 EUR, skrajšanega delovnega časa 10.865 EUR, kritja fiksnih 
stroškov  194.428 EUR, kritje regresa 20.480 EUR, kritje dodatka po 123.čl. ZIUOPDVE 
1.825 EUR. 
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Graf 1: Struktura poslovnih prihodkov 
 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 

Prihodki po vrstah dejavnosti  
Zavod je v letu 2021 z izvajanjem javne službe ustvaril 1.471.729 EUR prihodkov. S prodajo 
blaga in storitev na trgu je bilo ustvarjenih 177.296 EUR, prejeli smo 273.677 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 

PRIHODKI 1.649.025 1.471.729 273.677 1.198.052 177.296 

            

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.646.933 1.469.637 273.677 1.195.960 177.296 

1. Prihodki od najemnin 60.521 60.521 0 60.521 0 

2. Prihodki od uporabe  dvorane 49.911 0 0 0 49.911 

3. Prihodki od vstopnin 1.135.152 1.135.152 0 1.135.152 0 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 58.667 0 0 0 58.667 

5. Prihodki od porok na gradu 18.215 0 0 0 18.215 

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

7. Ostali prihodki  50.790 287   287 50.503 

8. Državna pomoč COVID-19 273.677 273.677 273.677 0 0 

II. FINANČNI PRIHODKI 215 215 0 215 0 

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

2. Drugi finančni prihodki 215 215 0 215 0 

            

III. DRUGI  PRIHODKI 1.877 1.877 0 1.877   
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2.2.2 Odhodki 

VRSTA ODHODKOV 
LETO 2021 delež LETO 2020 delež 

STROŠKI PRODANIH ZALOG 2.665 0,18 0 0,00 

STROŠKI MATERIALA 78.704 5,36 65.522 4,32 

energija (elektrika, plin) 59.982   52.392   

material za čiščenje 3.695   5.610   

pisarniški material 2.372   2.832   

notranja in zunanja ureditev 1.295   1.134   

delovna obleka in obutev 0   0   

drugo 11.360   3.554   

STROŠKI STORITEV 486.832 33,17 555.093 36,59 

prireditve vstopnice 534   76   

varovanje 4.049   4.937   

vodenje ogledi 981   0   

tiskarske storitve 3.282   1.811   

prevoz gotovine 2.364   2.203   

najem posl. Prostora galerija 1.925       

tehnična podpora TV produkcija 34.796   46.076   

nastopi kult. društev skupin na prireditvah 8.830   1.208   

stroški menz in restavracij nastopajoči 1.128   1.248   

najem opreme in tehnika za prireditve 11.195   7.668   

nadomestilo za uporabo opreme tikiting A&Z 28.493   18.877   

najem porgramske opreme f-event 8.119   7.834   

stroški zavarovanj 13.792   12.648   

stroški plačilnega in bančnega prometa 13.297   9.135   

stroški intelekt. Storitev (svetovanja, prev. Zdr., geod.) 18.647   9.251   

varstvo pri delu, ocena tveganja, prva pomoč, zdr. stor. 1.270   418   

kotizacije-seminarji, strokovna izobraževanja 1.380   782   

komunalne storitve 14.652   20.562   

prevozi 2.691   406   

potni stroški 4.973   1.270   

stroški organizacije tržnih aktivnosti 1.874   1.985   

stroški fizičnih oseb ki ne opravljajo dejavnosti 0   0   

avtorski honorar-SAZAS 4.577   1.175   

študentsko delo 4.026   4.740   

reprezentanca 536   923   

sejnine 879   576   

konzumacije 9.195   26.549   

stroški komunikacij 9.021   15.003   

poštne storitve, e-arhiv pošta 4.941   3.427   

reklama, oglaševanje 38.119   53.878   

promocije 74.472   72.953   

animacije 7.762   3.891   

druge storitve 1.741   1.101   

stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja 153.291   222.482   

STROŠKI DELA 492.233 33,55 556.288 36,67 

bruto plače 372.878   432.083   

delo preko polnega delovnega časa  0   19   

dajatve delodajalca 61.163   70.557   
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VRSTA ODHODKOV 
LETO 2021 delež LETO 2020 delež 

nadomestila plač 5.303   2.315   

dodatno pokojninsko zavarovanje 7.814   7.876   

prevoz na delo in iz dela 9.504   7.321   

odpravnine, jubilejne nagrade 722   4.485   

darilni boni, str. Nagrad     0   

regresirana prehrana 13.849   11.176   

regres za letni dopust 21.000   20.456   

AMORTIZACIJA 163.553 11,15 140.238 9,24 

DRUGI  STROŠKI 17.479 1,19 18.501 1,22 

(takse, nagrade dijakom,dajatve)         

FINANČNI ODHODKI 39.307 2,68 40.774 2,69 

DRUGI ODHODKI 182.275 12,42 137.078 9,03 

pogodbene obveznosti do NMS 182.275   132.952   

sofinanciranje  0   4.056   

ostalo 0   70   

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 4.245 0,29 3.712 0,24 

ODHODKI SKUPAJ 1.467.293 100,00 1.517.206 100,00 

 

 
Stroški materiala so v letu 2021 znašali 78.704 EUR in predstavljajo 5,36% 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 486.832 EUR predstavljajo 33,17% vseh odhodkov. Najvišje 
postavke so stroški tekočega vzdrževanja,  nastopi kulturnih društev, intelektualne osebne 
storitve, varovanje,reklame oglaševanje, promocija… 
 
Stroški dela v vrednosti 492.233 EUR predstavljajo 33,55% vseh odhodkov. Zajemajo vse 
stroške dela v zvezi z redno zaposlenimi delavci. V primerjavi z preteklim letom so se stroški 
plač znižali za 11,51%.  
 
Amortizacija je bila obračunana v višini 163.553 EUR. V skladu s pravilnikom o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Ostale druge stroške v vrednosti 17.479 EUR sestavljajo takse in pristojbine 84 EUR, 
dajatve za stavbno zemljišče za leto 2021 14.432 EUR, članarine 2.841 EUR, stroški za 
varstvo okolja 122 EUR. 
 
Finančni odhodki v vrednosti 39.307 EUR sestavljajo redne obresti od najetega 
dolgoročnega kredita pri DBS za nakup objekta Pristava v vrednosti 34.143 EUR, obresti od 
revolving kredita najetega pri SKB banki 5.153 EUR, ostalo 11 EUR. 
 
Drugi odhodki v vrednosti 182.275 EUR zajemajo pogodbene obveznosti do Narodnega 
muzeja Slovenije mesečna obveznost (15% mesečne realizacije prihodkov vstopnin na 
grad). 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki v vrednosti 4.245 EUR predstavljajo; odpisi terjatev do 
domačih in tujih kupcev 3.465 EUR in 780 EUR zaradi odpisov opredmetenih osnovnih 
sredstev. 
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Odhodki po vrstah dejavnosti 
Zavod je za izvajanje javne službe ustvaril 1.314.355 EUR odhodkov, pri prodaji blaga in 
storitev na trgu pa je bilo ustvarjenih 152.938 EUR odhodkov. 
 

 
 
2.3 Poslovni rezultat 
 

POSLOVNI REZULTAT 2021 2020 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 181.732   

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
  323.323 

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB -DDPO 13.706   

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODODKI Z 
UPOŠTEVANIM DDPO 

168.026   

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 31.12.2021 ne izkazuje obveznosti iz financiranja.



 37 

3.  ZAKLJUČEK 
 
Računovodski izkazi s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2021 bodo posredovani  
Agenciji RS za javnofinančne evidence in storitve, županu občine Bled ter pristojnim 
ministrstvom. Z računovodskim poročilom, kot delom letnega poročila za leto 2021 bodo na 
svetu zavoda seznanjeni in o njem razpravljali njegovi člani. 
 
 

Bled, dne 16.2.2022 
 
 
            
 
Svet zavoda je na svoji 70. redni seji dne 24.2.2022 sprejel letno poročilo Zavoda za kulturo 
Bled, za leto 2021. 
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Priloga 1 
 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2021 

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 

10.285.189 10.411.150 
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
002 

24.174 24.174 
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 

23.924 22.371 
02 NEPREMIČNINE 004 

11.144.537 11.117.379 
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 

1.153.894 1.111.496 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 

1.565.731 1.567.450 
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 
007 

1.271.435 1.163.986 
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 

146.982 368.346 
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 
013 

13.814 7.581 
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 

USTANOVAH 
014 

61.788 136.612 
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 

17.314 10.257 
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 

0 0 
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 
017 

1.452 549 
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 

0 0 
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 

0 0 
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 

37.634 210.812 
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 

0 0 
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 

14.980 2.535 
  C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 

12.563 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 



 40 

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 
12.563 

0 

37 DRUGE ZALOGE 031 
0 

0 

  I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 
10.444.734 10.779.496 

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 

242.932 653.224 
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 
035 

83.070 14.058 
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 

38.462 31.091 
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 

64.462 53.720 
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 

37.731 10.777 
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 
039 

10.810 34.589 
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 

0 500.000 
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 

8.397 8.989 
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 

 
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 

10.201.802 10.126.272 
90 SPLOŠNI SKLAD 045 

0 0 
91 REZERVNI SKLAD 046 

0 0 
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 

1.693 1.693 
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 

1.299.399 1.391.895 
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 

    
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
056 

9.056.007 9.056.007 
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 

0 0 
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 

 0 0 
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 

155.297 323.323 
  I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 

10.444.734 10.779.496 
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 
12.709.003 2.297.853 38.372 0 12.933 12.153 163.553 10.285.189 

0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701               0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 24.174 22.371 0 0 0 0 1.553 250 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703               0 0 0 

D. Zemljišča 704 4.155.305   0         4.155.305 0 0 

E. Zgradbe 705 6.962.074 1.111.496 27.158 0 0 0 42.398 5.835.338 0 0 

F. Oprema 706 1.553.434 1.163.986 7.177 0 12.933 12.153 119.602 276.243 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 14.016   4.037         18.053 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 1.1.2020 do 31.12.2021 
                                                                                (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 

1.646.933 1.189.847 
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 

1.644.150 1.189.203 
  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 
862 

0 0 
  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 
863 

0 0 
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 

2.783 644 
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 

215 0 
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 

1.877 4.036 
  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 

1.649.025 1.193.883 
  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 

568.201 620.615 
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 

2.665 0 
460 STROŠKI MATERIALA 873 

78.704 65.522 
461 STROŠKI STORITEV 874 

486.832 555.093 
  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 

492.233 556.288 
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 

420.325 473.370 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 

68.976 78.433 
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 

2.932 4.485 
462 G) AMORTIZACIJA 879 

163.553 140.238 
463 H) REZERVACIJE 880 

0 0 
465 J) DRUGI STROŠKI 881 

17.479 18.501 
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 

39.307 40.774 
468 L) DRUGI ODHODKI 883 

182.275 137.078 
  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 

4.245 3.712 
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 

0 0 
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 

4.245 3.712 
  N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 

1.467.293 1.517.206 
  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 

181.732  
  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 

  323.323 
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 

13.706 0 
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 

(888-890) 
891 

168.026 -323.323 
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 

(889+890) oz. (890-888) 
892 

-181.732 323.323 
  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 
893 

    
  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 1.1.2021 do 31.12.2021 
                                                                                                                                                                                              ( 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 
1.813.667 1.135.312 

                                                            1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 
1.587.005 1.013.632 

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

                                                            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 0 

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

                                                          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 

1.587.005 1.013.632 

                                                          del 7102 Prejete obresti 422 
0 0 

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

423 

0 0 

                                                          7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 56.194 57.959 

                                                          7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 
1.530.811 955.673 

                                                          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 

226.662 121.680 

                                                          7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 
226.662 121.680 
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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 
1.408.646 1.864.559 

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

438 

1.289.362 1.738.580 

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

439 

333.925 452.237 

                                                          del 4000 Plače in dodatki 440 
291.297 330.718 

                                                          del 4001 Regres za letni dopust 441 
18.270 17.885 

                                                          del 4002 Povračila in nadomestila 442 17.608 17.926 

                                                          del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 
5.855 81.292 

                                                          del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 
0 19 

                                                          del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 
0 0 

                                                          del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 
895 4.397 

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

447 

52.652 67.610 

                                                          del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 

24.795 32.530 

                                                          del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 
21.144 27.576 

                                                          del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 
179 233 

                                                          del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 298 389 

                                                          del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

452 

6.236 6.882 

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

453 

733.702 791.796 

                                                          del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 
244.385 278.142 

                                                          del 4021 Posebni material in storitve 455 
20.278 28.422 

                                                          del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 
58.756 96.400 

                                                          del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 
2.384 498 

                                                          del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 
3.940 1.275 

                                                          del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 
121.111 153.924 

                                                          del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 
47.221 35.582 

                                                          del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

                                                          del 4028 Davek na izplačane plače 462 
0 0 

                                                          del 4029 Drugi operativni odhodki 463 
235.627 197.553 

                                                          403 D. Plačila domačih obresti 464 
5.161 3.613 

                                                          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 

163.922 423.324 

                                                          4200 Nakup zgradb in prostorov 471 118.825 110.692 

                                                          4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

                                                          4202 Nakup opreme 473 
5.607 25.869 

                                                          4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 
3.926 80 

                                                          4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 
626 0 

                                                          



 48 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

                                                          Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

                                                          1 2 3 4 5 

                                                          4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 
0 256.531 

                                                          4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 
10.418 19.034 

                                                          4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

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

479 

24.520 11.118 

                                                          4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 
0 0 

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

481 

119.284 125.979 

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

482 

48.126 51.609 

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

483 

7.762 7.852 

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

484 

63.396 66.518 

                                                            III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 
405.021 -729.247 

                                                            III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 
-405.021 729.247 
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Priloga 6  
 

3A1 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

od 1.1.2021 do 31.12.2021 
                                                                                                                                                                         ( 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 1.1.2021 do 31.12.2021 
                                                                                                                                                                         ( v EUR brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega    
leta 

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

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

0 1.000.000 
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 

  1.000.000 
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 

    
del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 

    
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 

    
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 

    
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 

    
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 

    
501 Zadolževanje v tujini 559 

    
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 

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

500.000 500.000 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 

500.000 500.000 
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 

    
del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 

    
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 

    
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 

    
del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 

    
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 

    
551 Odplačila dolga v tujino 569 

    
  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 570 

-500.000 500.000 
  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 571 

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

-94.979 0 
  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-

(485+524+570) 
573 

94.979 229.247 
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Priloga 8 
 

3B IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 

od 1.1.2021 do 31.12.2021 
( 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 

1.469.637 177.296 
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 

1.469.637 174.513 
  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 2.783 
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 

215 0 
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 

1.877 0 
  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 

1.471.729 177.296 
  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 

508.634 59.567 
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 

0 2.665 
460 STROŠKI MATERIALA 673 

60.645 18.059 
461 STROŠKI STORITEV 674 

447.989 38.843 
  F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 

429.939 62.294 
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 

368.789 51.536 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 

60.186 8.790 
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 

964 1.968 
462 G) AMORTIZACIJA 679 

141.613 21.940 
463 H) REZERVACIJE 680 

0 0 
465 J) DRUGI STROŠKI 681 

8.342 9.137 
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 

39.307 0 
468 L) DRUGI ODHODKI 683 

182.275 0 
  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 

4.245 0 
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 

0 0 
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 

4.245 0 
  N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 

1.314.355 152.938 
  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 

157.374 24.358 
  P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 

-157.374 -24.358 
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 

12.335 1.371 
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka(688-690) 
691 

145.039 22.987 
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka(689+690) oz. (690-688) 
692 

    
  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 
693 
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Priloga 9 

 

Poročilo o poslovanju JANUAR-DECEMER 2021 

  SKUPAJ SKUPAJ PLAN INDEX INDEX 

  2020 2021 2021     

  1 2 3 2/1 2/3 

A. PRIHODKI 1.193.883 1.649.025 1.991.000 138,1 82,8 

            

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.189.847 1.646.933 1.991.000 138,4 82,7 

1. Prihodki od najemnin 52.809 60.521 80.000 114,6 75,7 

2. Prihodki od najema dvorane (FD) 10.579 49.911 40.000 471,8 124,8 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 816.709 1.135.152 1.660.000 139,0 68,4 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 35.783 58.667 50.000 164,0 117,3 

5. Prihodki od porok na gradu 4.980 18.215 15.000 365,8 121,4 

6. Prihodki sofinanciranje občina za FD 0 0 0     

7. Ostali prihodki 48.364 50.790 80.000 105,0 63,5 

8. Državna pomoč COVID-19 220.623 273.677 66.000 124,0 414,7 

II. FINANČNI PRIHODKI 0 215 0     

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

2. Drugi finančni prihodki 0 215 0     

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 4.036 1.877 0 46,5   

      
 

    

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.517.206 1.467.293 1.903.879 96,7 77,1 

            

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 977.431 932.673 986.879 95,4 94,5 

1. Stroški energije 52.392 59.982 50.000 114,5 120,0 

2. Stroški materiala 13.119 18.512 20.000 141,1 92,6 

3. Stroški dela 556.288 492.233 617.879 88,5 79,7 

a) redno delo 380.938 411.366 565.000 108,0 72,8 

b) dodatek za povečan obseg (D20,D25) 4.227 4.535 1.000 107,3 453,5 

c) dodatek za tržno delovno uspešnost  57.357 0 45.000     

d) čakanje na delo 113.766 69.390 0 61,0   

e) redna delovna uspešnost 0 6.942 6.879   100,9 

4. Stroški storitev 224.899 239.457 214.000 106,5 111,9 

a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS 1.176 4.577 2.000 389,2 228,9 

b) študentsko delo 4.740 4.026 5.000 84,9 80,5 

c) stroški zavarovanj  (objektov, opreme,nezgodno) 12.648 13.792 15.000 109,0 91,9 

d) stroški reprezentance 923 536 2.000 58,1 26,8 

e) stroški sejnin 576 879 2.000 152,6 44,0 

f) stroški sistema varovanja 7.141 6.413 8.000 89,8 80,2 

g) stroški čiščenja 23.010 28.195 25.000 122,5 112,8 

h) stroški informacijskega sistema 26.711 36.612 35.000 137,1 104,6 

i) stroški finančnega servisa,kadrovsko svetovanje, prevodi 9.251 18.647 10.000 201,6 186,5 

j) stroški organizacije tržnih aktivnosti 1.986 1.874 15.000 94,4 12,5 

stroški TV produkcije 46.076 34.796 35.000 75,5 99,4 

k) ostali stroški storitev 90.661 89.110 60.000 98,3 148,5 

5. Promocije 126.831 114.516 70.000 90,3 163,6 

6. Animacije 3.902 7.973 15.000 204,3 53,2 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 199.472 125.096 90.000 62,7 139,0 

III. STROŠKI INVESTICIJSKETA VZDRŽEVANJA 0 0 340.000     

IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 14.446 14.432 15.000 99,9 96,2 
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  SKUPAJ SKUPAJ PLAN INDEX INDEX 

  2020 2021 2021 
  

  1 2 3 2/1 2/3 

V. DRUGI ODHODKI 137.078 182.275 294.000 133,0 62,0 

1. Odškodnine 0 0 0     

2. Drugi izredni odhodki 0 0 0     

3. Nakazila NMS (15% realizacije) 132.952 182.275 249.000 137,1 73,2 

4. Obveznosti po pogodbi NMS 0 0 0     

5. Sofinanciranje krajevnih prireditev 4.126 0 45.000     

a) Festival Bled 0 0 15.000     

b) Okarina etno 0 0 0     

c) Ostale prireditve 4.126 0 30.000     

VI. DRUGI STROŠKI 4.055 3.047 5.000 75,1 60,9 

a) Obvezna praksa - dijaki, študenti 0 0 0     

b) Ostali drugi stroški 4.055 3.047 5.000 75,1 60,9 

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 0 2.665 0     

VIII. FINANČNI ODHODKI 40.774 39.307 30.000 96,4 131,0 

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 3.712 4.245 0 114,4   

X. AMORTIZACIJA 140.238 163.553 143.000 116,6 114,4 

            

C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B) -323.323 181.732 87.121   208,6 

            

D. Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 0 13.706 0     

E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (C-D) -323.323 168.026 87.121   192,9 
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